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   :اسم الكتاب

   ×مام علي بن أبي طالبن مقتل اإلفاجعة شهر رمضا

  الشيخ عالء المالكي: تأليف

  هنداويعزيز ال: وغالف تنضيد

  عبد الحسن الشافعي: فنيالخراج اإل

  قسم الشؤون الفكرية والثقافية: مراجعة
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  م٢٠١١هـ ـ١٤٣٢ :سنة الطبع
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@]م٢٠١١ لسنة ٦٨٧رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد [ @
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  ...إلى أول القوم إسالماً وأقدم الناس إيماناً

، أسد بني غالب، ’إلى حامي رسول اهللا محمد 

  ...× الكتائب، اإلمام علي بن أبي طالب ممزق

  ...إلى إخوتي الباحثين األماثل والخطباء األفاضل

أقدم هذا الجهد المتواضع بين يدي سيد المظلومين في 

ى أن يتقبل منا هذا س، ع×اإلسالم اإلمام أمير المؤمنين 

العطاء ويوضع في ميزان حسناتنا وينفعنا يوم ال ينفع فيه مالٌ 

  .وال بنون

  

  المؤلف
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بالشكر الجزيل، والثناء الجميل، وخالص االمتنان الذي       أتقدم  

ال يسعني وصفه الى جميع اإلخوة األفاضل العـاملين فـي خدمـة             

، )علـى صـاحبها آالف التحيـة والـسالم        (العتبة العلوية المقدسـة     

 مـا ينفـع     الذين بذلوا جهدا مضنيا في التحقيق والتـأليف وطباعـة         

الدين الحنيف والمذهب الحق وقـد وقـع اختيـارهم علـى كتابنـا          

ـ  فاجعة شهر رمضان مقتل اإلمام علي بـن أبـي طالـب            (الموسوم ب

، لينظم إلى تلك الكتب القيمة التي اختيرت كتاباتهـا حـول            )×

، وقد من اهللا سبحانه وتعـالى علـي حيـث جعـل             ×اإلمام علي   

لميـة المتبعـة فـي أصـول البحـث          كتابي هذا جامعا للـشروط الع     

والتأليف، وما أقول في هذا المقام إال إيجاز المقال، فـشكرا لكـم             

ولتلك اللجنة العلمية في قسم الشؤون الفكرية المباركة لما قدمته          

من الجهد الكبير، وإني أجيـز لكـم طباعـة هـذا الكتـاب ونـشره                

  .بالشكل الذي ترونه مناسباً

ــاكم خدمــة ســي ــا اهللا وإي د الوصــيين وشــفاعة األئمــة رزقن

الطاهرين يوم اللقاء إنـه تعـالى سـميع الـدعاء، ومـن اهللا نـستمد                

  .التوفيق والصواب

 ؤلفمال
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كان اإلمام    المشهورة ليلة التاسع عشر من رمضان،      تلك الليلة في  

  لـم يـزل راكعـا سـاجداً قائمـاً          ×أمير المؤمنين علي بن ابي طالب       

واهللا مـا   : (، وكلما فرغ من صالته قلب طرفه فـي الـسماء قـائالً            قاعداً

 ثم يعـود الـى مـصاله        )كذبت وال كذبت، وإنها الليلة التي وعدت بها       

إنـا هللا وإنـا اليـه       : (اللهم بارك لي في الموت ويكثر من قـول        : ويقول

  .)راجعون

لمالً كثيـر الـصالة ناعيـا       اإلمام في تلك الليلة يبدو قلقا متم      كان  

 اللهـم بـارك لـي فـي         اللهم بارك لي فـي لقائـك،      (: هقول اًدنفسه مرد 

  .)الموت

 يعلم من يقتله حينما قيل له لـم ال          ×اإلمام امير المؤمنين    كان  

ال يجـوز القـصاص إال بعـد        : (×تقتل مـن يريـد أن يقتلـك قـال           

، بمثل هذا الخلق اإلسالمي العظيم تحلى اإلمام أمير المؤمنين          )الجناية

انه يطبق قوانين السماء ويتخلـق بـأخالق رسـول اهللا األعظـم              .. ×

أدبنـي ربـي فأحـسن      : ( الذي وصفه اهللا سبحانه وتعـالى      ’محمد  

  .)تأديبي

اإلمام امير المؤمنين مستعدا السـتقبال مـا كتـب عليـه مـن              كان  

 قـد ف السماء حامدا ربه على ما كتبه متقبال منه ذلك برضى وطمأنينـة،           

  مـصلياً   ملبيـاً  الى لقاء ربه نظيفا طاهرا وهو بين يديه واقفاً         ان يسعى ك



 ١٢

وحينما سلَّ اللعين الى يوم الدين سـيفه وضـرب اإلمـام اميـر              .. داعياً

وتعـالى صـياح    ) فزت ورب الكعبة  : (×، صاح اإلمام    ×المؤمنين  

: جبرائيل بـين الـسماء واألرض سـمعه اغلـب النـاس بـصوت عـالٍِ               

واهللا اعالم التقـى، وانفـصمت      تهدمت واهللا أركان الهدى، وانطمست      (

العروة الوثقى قتل علي المرتضى قتل ابن عم المصطفى قتـل الوصـي             

  ).المجتبى قتال سيد األوصياء قتله اشقى األشقياء

 ’فلينظر المتتبع لألحداث مليا ليتأمل خلق وصي رسـول اهللا           

 ألبنـه اإلمـام الحـسن       × قـال    ا احضر اللعين الفاجر بين يديه     حينم

ني نَحن أهلُ البيِت ال نَزْداد على المـذنِب إلينـا إالَّ كَرمـاً              يا ب : (ن×

             ـكليحقِّـي عنَّي بِشيمتِه، ب ِشيمِتنا ال ِمن ةُ والشَّفَقَةُ ِمنمحفواً، والرعو

) ..أطِْعمه مِِما تأكُل واسِقِه ِمما تَشْرب وال تُقيد لَه قَدماً وال تُغَلِّ لَه يداً             

وفي شهر اهللا سـبحانه علينـا ان         ،هذه هي اخالق من تربى تربية الهية      

  .تحلى بأعظم خلق إلهي قويمن

وقد حاول المؤلف ان يفرد في مؤلفه هذا قصائد في رثاء اإلمـام             

  .× استشهاده حادثةوهي القصائد التي تناولت × امير المؤمنين 

ون بـين   والعتبة العلوية المقدسة تسعى لطبع هـذا المؤلـف ليكـ          

لما فيه من فائـدة ترجـى، واهللا مـن وراء           ’ يدي محبي رسول اهللا     

  .القصد

  قسم الشؤون الفكرية والثقافية

 هـ١٤٣٢ انعب ش٣٠
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بعد تجِربتي العلميِة والخطابية بالتحديِد طوالَ سنواٍت عديدٍة        

حاً في  تجاوزت عقداً ونصف العقد من الزمِن، وجدتُ نقصاً واض        

بعِض المواِد العلمية ذات العالقـة األساسـية بـين الِمنْبـِر العلمـي              

 شهر التي تقع فيها رزايا ومـصائب      الهادف والخَطيِب في بعض األ    

 ,شـهر محـرم، صـفر، رمـضان، جمـادى         > كـ ^أئمِة أهِل البيِت    

 حيثُ اشـتهر لـدى أغلـِب    <وغيرها من األشهر ذات األيام العزائية    

 مقتـِل سـيِد الـشُهداِء اإلمـاِم          المنبر الحسيني قـراءةُ    وخَدمِةالناِس  

 ورزايا أهـِل البيـِت      ومصائب× الحسيِن بن علي بن أبي طالب       

وجدتُ أغلب الخُطَباء يعتمدون فيها على أنفسهم فـي         وقد   ،^

إعداد مقاطِع النعي من األدب واألشعار الفصيحة وغيرهـا تمهيـداً           

ـ   بكاء الناس وحـصول األجـر والثـواب         إل <)١(وريزگال>لما يسمى ب

في أيام العزاء والمصيبة لكن في الوقت نفسه يقع الباحث والمبلغ           

 يرة والحرج في شهر رمضان المبارك حيث ال يوجد نـصٌ          الحفي  

 وان وجـد فلـيس      × لمقتل اإلمام أمير المؤمنين       صحيح مفَصّلٌ

                                                 
من الموضوع إلى مصيبة    < التحويلة>كلمةٌ فارسية مشهورة لدى الخطباء يقصد بها         )١(

  .العزاء
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ربة  أهم األحداث التي وقعت قبل ض      في تصوير بالشكل المطلوب   

  حتى شـهادِة اإلمـامِ     <لع>الرحمِن بن ملجم المرادي      عدو اهللا عبدِ  

 ومواراتِه الثرى في أرض النجف األشرف ، وقد رأيـتُ           ×علي  

عدداً من الخطباِء والمبلغـين يعتمـدون علـى المقاتـل والقـصص        

التاريخية التي فيها التطويل الممل الذي ال يصلح أن يكـون مقـتالً       

 بعض الخطباء يتلعثم فـي قـراءة        لعقبات جعلت  وكل تلك ا   .كامالً

ار السامع وال يصل بـه إلـى        أفكذلك  شتت  ، وقد ي  المقتل الشريف 

، فأخذت على عاتقي معالجة بعض النواقص والزوائد التـي          المراد

طالة في األحداث التي     وعدم اإل  <عند عرض المقتل  >تسبب الخلل   

لتي تساعد في   مدخلية في الموضوع مع مراعاة الكلمات ا      ليس لها   

 الـشعبية   األشـعار  بعـض    أدرجـتُ التأثير العاطفي إلبكاء النـاس و     

 بما يفي حد المصيبة وعمق المأساة       ماكالنصاري والفايزي وغيره  

 عـشر مـن شـهر رمـضان المبـارك لـسنة             تاسعالتي حدثت في ال   

  .أربعين للهجرة 

كان اهتمامي منذ سـنوات عديـدة وأمنيتـي أن أكتـب هـذا              و

تى يكون مصدراً إلخوتي الخطباء والمبلغين وفيه الفائدة        المقتل ح 

للباحثين والقراِء الكرام توفيراً مني لوقتهم الثمين لكي ال يجهـدوا           

 وفـي هـذا الـنص مـن المقتـل القـدر             ،أنفسهم بالبحث والتنقيب  



 ١٥

الذي اعتمدت فيه على أهم الرواياِت والمصادر التاريخية        المتيسر  

عنـد  الخطـابي المتعـارف عليـِه       جـوهره   ب الطرِح   ىمع الحفاظ عل  

 حـولَ اإلمـام أميـر     وقـد كـان لنـا بحـثٌ مفـصلٌ           . الخطباء الكرام 

ـ   في   ×المؤمنين   مظلومية اإلمام علي بـن أبـي       >كتابنا الموسوم ب

وكان هذا النص من المقتل هو جزء منه لكن طلـب           . <×طالب  

لـي  مني بعض كبار الخطباء أن أفرد المقتل وما قيل فـي اإلمـام ع             

  .من الرثاء لكي يكون سهل التداول على المنبر× 

اسأل اهللا تبارك وتعـالى أن يـرحم شـهداء المنبـر الحـسيني              

 ودعا إليها وأن    ^وخدامه ويوفق كلَّ من نشر شعائر أهل البيت         

 كل ما نقدمه من العطاِء القليِل ويرزقنا شفاعة الطاهرين          فييوفقنا  

  .ق والسداديوم اللقاِء إنه تعالى ولي التوفي

  

  

عالء المالكي  

  هـ١٤٣٠/ رمضان المبارك / ١٨

  <طويريج>الهندية / كربالء المقدسة 
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  ×مقتل اإلمام أمير المؤمنين 
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F  
  

صلَّى اُهللا علَيك يا سيدي وموالي يا رسـولَ اِهللا وعلـى ابـِن              

محجلين وإمام المتَقـين ممـزِق      عمك يعسوب الدين وقاِئد الغُر ال     

العجائـِب علـي بـِن أبـي طالـٍب وعلـى األئمـة               الكتائِب ومظِْهـرِ  

المعصومين ، ولعن اهللا ظالميكُم وغاصبي حقوقكم مـن اآلن إلـى            

  .يوِم الدين

سك يا رحمةَ اهللا الواسعةَ ويا باب نجاِة األمِة ما خاب من تم           

كم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزاً         كَهفِ بكم وأِمن من لجأ إلى    

  .عظيماً
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عمعينــــي لمأســــاِة اإلمامــــة تَــــد 

ــــعفــــي فَقْــــد فخــــِر األوليــــا أَتفج 

ــهِ  ــي ِمحرابـ ــام فـ ــسه إذ قـ ــم أنْـ  لـ

  ــع ــرى يتَمتَّـ ــِف الكـ ــي طيـ ــواه فـ  وسِِـ

    فهــي ــم س لجم ــن ــستلُّ اب ــسلّ ي  فان

  تَخَِفيــــــاً والليــــــلُ داٍج أشَــــــفعم 

 وعلَيــه مــذ رفَــع الــصَفيح يكــاد مــن

    فَـــعاألر لـــه الـــصفيح ـــزَع يخـــرج 

 ــه ــيع ورجلُـ ــنهج الوسـ ــم الـ  وتقحـ

فْـــرعالم حيـــثُ ضـــاق عـــِب تَعثـــربالر 

 والمــسلمون تزاحمــوا فــي أخْــِذهِ   

ــرعوا    ــسيوف، وأش ــلُّوا ال ــد س ــِه ق  وعلي

ــسما   ــادى بالـ ــلُ ونـ ــاه جبريـ  ونعـ

 كـــــادتْ بالِنـــــدا تتقطّـــــعوعليـــــه 

ــوم ــدمتْ  الي ــد ه ــدى ق اله ــان   أرك

ــوم ــوزع اليــ ــسلِمين مــ ــملُ المــ   شْــ

ــصْطَفىاليــومالم عــم قُِتــلَ ابــن قَــد  

 ـــومالي األنــــزع قَــــد قُِتـــلَ الوصــــي  



 ٢١

وجــسمه مــذ رأتْــه زَينَــب لــم أنــس 

 ــع ــشريِف ملفَّـ ــِه الـ ــيِض مفرقـ ــن فَـ  مـ

 ضّب شَـــعرها بِدمائـــِهفَغَـــدت تُخـــ

   ـــزَعموِع وتَجليـــِه تبكـــي بالـــدع١(و( 
  

، لسنِة  عشْرةَ ِمن شَهِر رمضَان المباركِ   لما كانت الليلةُ التاِسعةَ   

ــتِ  ــرِة قال ــين للهج ــوٍم  أَربع ــسيدةُ أُم كلث ــِر   ال ــاِم أَمي ــتُ اِإلم ِبنْ

كان في تلك   : ـ  ÷السيدةُ زينب   :  في روايةٍ  وقيلَـ   ×المؤمنين

الليلِة إفطار أَبي أَمير المؤمنين عندنا فقدمتُ له عند اِإلفطـاِر طَبقـاً             

فيه قُرصاِن من الخُبِز الشعيِر وقصْعةً فيها لبن وِملْح جـريشٌ فلمـا             

 من صالته أقْبلَ إلى فَطُوره فلما نَظَـر         ×فرغَ أَبي أمير المؤمنين     

بنيـةُ   يـا : سه وبكى بكاءاً شديداً وقالَ لي أّبـي      إليه تأملَه وحرك رأ   

ريـدين أن يطُـولَ     أتُقدمين إلى أَبيِك ِإِداميِن فـي طَبـٍق واحـٍد؟ أتُ          

  وقُوفي غداً بين يدي اهللا عزَّ وجلَّ يوم الِقيامِة؟

م  فإنّه ما قُد   ’ وابن عمي رسولَ اِهللا      ،أنْا أُريد أن أتَّبع أخي    

يـا بنَيـةُ مـا    ،  في طَبٍق واحٍد إلى أن قَبضَه اهللا تعالى إليهِنادامليِه ا إ

                                                 
هذه القصيدة أشهر من أن تذكر لكن لم يذكر قائلها ولم أعثر على اسـم ناظمهـا،                 ) ١(

مقتل أمير المؤمنين،   . ٧٣٤ـ٧٢٢ار العلوية، ص  األسر: إال أن بعض المصادر ذكرتها منها     

  .٦٠للشيخ محمود الشريفي، ص



 ٢٢

  إالَّ طَالَ وقوفه بين يدي     طاب مطْعمه ومشْربه وملْبسه    )١(ِمن رجلٍ 

  .اهللا عزَّ وجلَّ يوم الِقيامِة

وفـي  ،  ها عقاب يابنيةُ إن الدنيا في حاللها ِحساب وفي حرامِ       

ــولُ اهللا      ــي رس ــي حبيب ــد أخبرن ــاب وق ــشبهات عت  أن ’ال

: د وقالَ يا محمـ    ، نَزَلَ إليِه ومعه مفاتيح كنُوِز األرضِ      ×ئيلجبرِا

    قولُ لَكوي المالس كقْرؤبـاً        : اهللا يالِجبـالَ ذَه رتُ لَكِشئتَ صَي إن

وال ينْقَصُ ذلك ِمن حظِّك     .  كُنوِز األرضِ  هذِه مفاتيح وِفضَّةً وخُذْ   

يـا ِجبرائيـلُ ومـا يكـون بعـد          : ’فقالَ رسـولُ اهللا     ،  يوم الِقيامةِ 

نـي  ، دع إذاً ال حاجةَ لي فـي الـدنيا  ’فَقَالَ ،  الموتُ: ذلك؟ قال 

  يوماً وأشب وعوماً أجي ع   وعالذي أج ـي        ، فاليومإلـى رب فيِه أتـضَرع 

وأسأله واليوم ،           هوأحمـد بـير فيـِه أشـكر عالذي أشـب   ،    فَقَـالَ لـه

× ثُم قـالَ أميـر المـؤمنين        ،  وفِّقْتَ لكُلِّ خَيٍر يا محمد    : جبرائيلُ

فَمن قَدم شيئاً وجده يـا      . الدنيا دار غُروٍر ودار هوانٍ    ،  يا بنيةُ : بنَِتِهال

  .تَرفعي أحد اإلداميِن ال آكُلُ شَيئاً حتى واِهللا، بنيةُ

ثُم تَقَدم واِلدي أَمير المـؤمنين      ،  فَرفَعتُ اللَّبن : تَقولُ أُم كُلْثُومٍ  

ِإلى الطَّعاِم واَكلَ قُرصاً واحداً بالِملِْح الجريِش ثُم حِمد اهللا وأثنـى            

الً وقام إلى صالتِه فَصَلَّى ولَـم يـزلْ راكعـاً وسـاجداً ومبـتَه             ،  عليِه

                                                 
  .<ما من أَحٍد>: × جرى على لسان بعض الخطباء وأرباب المقاتل قوله ) ١(



 ٢٣

 ر الدخُولَ وصار كُلما فَرغَ ِمن صَالتِه يكثِ     ،  ومتَضَرعاً إلى اِهللا تعالى   

وجوالخُر    هاِر وِن الدورةَ        إلى صَحقرأ سماِء ويطِْن السإلى ب نظُري و

 ، ونَهضَ قاِئماً على قَدميـهِ     ةً وانتَبه، يئَقَد هنَ  حتى خَتَمها ثُم ر    <يس>

 ي هوقُولُو :<    لَنا ِفي لقاِئك اِركب مقَولهِ  ،  <اللَّه ـولَ   >: وأكثر ِمنال ح

  . <وال قوةَ إالَّ باِهللا العلي العِظيم

حتى ذَهب بعضُ اللّيل ثُم جلَس للتَّعِقيِب فَهودتْ عيناه وهو          

لَتْني وأُريـد أن    إنِّي رأيتُ رؤيـا أهـا     >: جاِلس ثُم انتبه فَقَالَ ألوالِدهِ    

 ليكم؟ قـالَ    : قالوا،  أقُصَّها عما هـيسـولَ        : واعةَ ررأيـتُ الـس َّإنـي

إنَّك قـادم إلينـا عـن        ،با أبا الحسنِ  :  في منامي وهو يقولُ    ’اهللا

، يجييُء إليك أشقاها فَيخِْضب شَيبتك ِمن دم رأسـك وأنـا            قَريٍب

     إليك وإنك شتاقشْرِ  واهللا منا في العِعند     ضانمِر رشَه األواِخر ِمن 

  .فَهلَّم إلينا فَما ِعندنا خَير لَك وأبقى

 وبـدؤا   ،فَلما سـِمع أوالده كَالمـه ضَـجوا بالبكـاِء والنَحِيـبِ           

  . فَسكتوا+بالعويِل فأقْسم عليِهم اإلمام بالسكُوت

 وبعدها قـام    ،ه بالخيِر والصَّالحِ  ثُم أخّذَ اإلمام يوصيهم وشيعت    

وكُلما فَـرغَ ِمـن     ،  إلى مصالَّه ولَم يزَلْ راِكعاً وساجداً قاِئماً وقاِعداً       

بتُ بتُ وال كُـذِّ   واهللا ما كَـذَّ   >: صَالتِه قَلَّب طَرفَه ِفي السماء ويقولُ     

اللهـم  : ه ويقُـولُ  ثُم يعود إلـى مـصالَّ     . وإنَّها الليلةُ التي وعدتُ بها    



 ٢٤

  .<إنا ِهللا وإنا إليه راِجعون>: ر ِمن قَوِلِت ويكث لي في الموكباِر

 كَثيـر   ،الً في ِتلك الليلة   ِمرأيتُ أبي قَلِقاً متَملْ   :  أُم كُلْثوم  تَقُولُ

    هنعى نَفْسي هوالذِّكر والصْالِة و . هـذِه       : قُلتُ لَه ـالي أراكم يا أبتاه

  .× ال تّذوق طَعم الرقاِد؟ قالَ الليلةُ

 نيأباِك قَتَلَ األبطالَ   : ةُيا ب خَـلَ   ،   وخَاضَ األهوالَ  إنـا دفـي   م 

، فَقُلتُ يا أبتـاه مالَـك تنعـى نَفْـسك؟ قَـالَ       قَلبِه رعب كَهذِه الليلةِ   

األملُ      : ×اإلمام األجلُ وانقطع بقَر ةُ قَدنيكُلْ  ،  يا ب كتْ أمثُـوم فَب ،

ِهد إلي حبيبي   ال تَبكي يا بنيةُ فإني لَم أقُلْ ذلك إالَّ ِبما ع          : فَقالَ لَها 

أتَيتـه ومعـي ِإنـاٌء فيـِه مـاٌء          األذان  وقتُ    فَلَما حان  ’رسولُ اهللا 

فَأسبغَ الوضوَء وقام ولَبس ِثيابه وفَتَح الباب ونَزَلَ إلى صَحِن الداِر           

  ِن            وكَانـسيِن والحـسالح إلى أخوي أُهدي زٌ قَداِر ِإوفي الد‘ 

             نيـِصح لـمِهـِه وجفي و وِصحن فرفْنور راَءهو نجا نَزَلَ خَرفَلَم

         أِميـر المـؤمنين قَبلُ فَقَالَ اإلمام ال إلـه ِإالَّ اهللاُ    >: ×ِمن   صَـواِئح ،

 ها نَواِئحعظه   . تتبالقَضَاءُ وفي غَداِة غٍد ي أهكـذا        ،  ر فَقُلـتُ يـا أبتـاه

         رتَطيي نلَ البيِت مةُ ما منَّا أهني؟ فَقَالَ يا برـرى     ،تَتَطيقَولٌ ج ولكن 

فَلَما وصَلَ إلى الباب وعالَجـه ليفْتحـه تَعلَّـق ِمئـزَره            ،  على لساني 

شَدو قَطَ فَأخَذَهبالباِب فَانحلَّ حتى سوهو قُولُهي :  

 فــإن المــوتَ القيكــا     أُشْدد حياِزِيمك للموتِ  



 ٢٥

ــا   وال تَجزَع ِمـن المـوتِ      ــلَّ بناِديكـــ  إذا حـــ

ــا    وال تَغْتَـــــر بالـــــدهِر ــان يواِتيكـ  )١(وإن كـ

هرــد ــا    كَمــا أضــحكَك ال ــدهر يبكيك ــذاك ال  كَ

    أخَذَ اإلمام َّقولُ ×ثُماللَّ>:  ي     ِلي في ِلقاِئـك باِرك مه  ،  ـماللَّه

  .<باِرك ِلي ِفي الموِت

تُه ِبمـا   ذَهبتُ مسِرعةً إلى أخي الحسِن فأخبر     : قالتْ أُم كُلْثُومٍ  

أمرِ  كان عاً   ، أبي  ِمنِسرم نسالح بـهِ       ، فَقَام اً ولَِحـقليع اإلمام تَِبعو ، 

فَقَالَ لَه يـا أَبتـاه مـا أخْرجـك فـي هـذِه              دخُلَ المسِجد   لَ أن ي  قب

      المؤمنين أمير اعِة؟ فَقَالَ اإلمامِلر  : ×الس نَيتُهـا   ؤيا بفـي   ،يـا رأي 

 قَد نَزَلَ ِمن السماِء علـى جبـل         ×يلَ  ئهذِه اللَّيلة رأيتُ كأن جبر    

 وضَـرب   ،عبـةِ لكَما إلى ا  ِه فَتَنَاولَ ِمنه حجريِن ومضى بِ     ،أبي قُبيسٍ 

 ثُم ذَراهما في الريح فَما بقي بمكةَ        ،أحدهما باآلخِر فَصَارا كالرِمِيم   

 .وال بالمدينِة بيتٌ إالّ ويدخُلُه ِمن ذلك غـم ومـصيبةٌ ِمـن أجلـي              

   نسيا أبِت؟ قَال          ×فَقَال الح ذَلك كونتى يري ملْ تَدهو ×: 

ـ  دب غَ ِسوما تَدِري نَفْس ماذا تَكْ    {: تعالى يقُولُ يا بني إن اهللا      ما اً و

ِريبِ  نَفْ تَد أَسـ   ي ٍض تَم٣٤: لقمـان [}وتُ أر[،       إلـي ِهـدع ِولِكـن 

  ِفـي العـشر األواِخـِر ِمـن شَـهرِ           أنَّه يكون  ’حبيبي رسولُ اهللا    

                                                 
  .<يؤاتيكا >بدالً من < يواسيكا >ورد ) ١(



 ٢٦

 يـا أبتـاه إذا      :لـتُ فَقُ.  المـرادي  رمضان المبارك يقْتُلُني ابن ملِجـمٍ     

   ذلك فاقْتُلُه تَ ِمنْهِلمجوزُ     : ×قالَ  . عال ي نييا ب عدالقَصاصُ ِإالَّ ب

  الثّقالنِ   الِجنايةُ، يا ب علو اجتَم رفعـوا         ،نيي علـى أن والِجـن اإلنس 

يا بني ارجع إلى الداِر وطمـِئن بنـاِت رسـول اهللا            ،  ذَلك لَما قَدروا  

 أن أمضي معك إلى المسِجد       يا أبتاه أُريد   ×ال الحسن فَقَ ،’

 وِبحـق   ،متُ بحقي عليك  بني أقس :  ك قَال له اإلمام   وموِضِع صَالت 

  .  إالَّ ما رجعتَ إلى الدارِ ’جدك رسوِل اِهللا 

ثُوم واقفةً خَلْـف     فَوجد أُختَه أُم كُلْ    ×رِجع اإلمام الحسن    فَ

 اِب تَنْتَِظرهالب   المؤمِنين أمير ـسِجد وكـان        × واإلمامْخَـلَ المد قَد 

            نتَحـييـوِت الخَـواِرج يتَخفيـاً ِفـي بم راديلِجم المن ماِهللا اب ودع 

اً  أنَّـه إذا قَتَـلَ عليـ       :نين وقد اتَّفقَتْ معـه قَطَـامِ      الفُرصَةَ بأميِر المؤمِ  

      طفئُ جشفي غَليلَها ويذَلك ي ألن تْهجتَزَو     اإلمـام ةَ غَضِيها إذْ إنرم 

النَّهرواِن ثُـم انبـرى ِلمـساعدِة        أمير المؤمنين قَتَلَ أباها وأخاها ِفي     

ة، رجـ  ب  ابن شَِبيب>: ابِن ملجٍم شَخصاِن آخراِن ِمن الخَواِرج وهما      

دانوور نجالدِ ابم >،      ميعاً على أني واتَّفقوا ج  ةَ التاِسـعةَ   يلـ اللكون

 وكان  ، فجاَء ابن ملجٍم بالمسجدِ    ، المؤمنين  اإلماِم أميرِ   اغْتيالُ عشَرةَ

 الناسِ  فِّخَتَنائماً م نـيفُ  ،ياً بيـتَ إزَاِرهِ    وستَح ه،       خَـلَ اإلمـامـا دفَلَم 

ِجدسؤ    ،المضَو دخَم ها والقَناديلُ قد،  ضَ النَّواِفـلِ    فَصلَّى اإلمامعب ، 



 ٢٧

ذَنَِة وأذَّن للصَالِة    المئ ثُم حان وقتُ صَالِة الفَجِر فَصَعد اإلمام على       

 اإلماِم ثُم نَـزَلَ ِمـن       وما بقي دار مِِن أهل الكُوفِة إالَّ ودخَله صَوتُ        

 ويكِثـر ِمـن     ،هد، ويحمـ  ره ويكَبـ  ، ويقَِدسه ،ذَنَِة وهو يسبح اهللاَ   الِمئ

وأخـذَ اإلمـام يمـر علـى صُـفوِف          ،  الصَّالِة على النبي وآلِه األبرارِ    

  قولُ للنَّاِئمِ   في  النَّائميني وهتَـال  الصَّالةَ: المسجِد و اُهللا ثُم كرحمي 

ــالى ــه تعــ ــصَّ{: قولَــ ــشَاءِإن الــ ــِن الْفَحــ  لَاةَ تَنْهــــى عــ

  .]٤٥:العنكبوت[}كَِرَالْمن

    صَلَ اإلمامتَّى وح×          ـملجحمِن بـن مِد الربو اِهللا عدإلى ع 

قُـم يـا هـذا ِمـن        :  فَقَالَ لَه اإلمـام    ، فَرآه نائماً على وجِههِ    دي،المرا

     مالشياطين نَع منَو كنَوم إن ـتَ         ،نَوِمكممقَـد ه أنَّـك لَمأع وإني 

اد السماواتُ يتَفطَّرن ِمنْه وتَنـشَق األرضُ وتَخـر الِجبـالُ         بشيٍء تَك 

      تَ ِثيابكبما تَح اً ولو شئتُ ألنبأتُكه     ،هدوتَوج تركَه إلى  × ثُم 

 وقِْيـلَ إن اإلمـام      كُوعه وسجوده وكان يطيلُ ر  ،  ِمحرابِه وقَام يصَلِّي  

ما ضَربه ابن ملجم وكَانـتْ النَّـاس مـا بـين            كان ِفي صَالِة النَّاِفلِة لَ    

 وصُفُوف الجماعـِة لَـم      ، وِمنهم من يتَوضأُ   ،داِخٍل وخارٍج للمسِجدِ  

              قَـفوو ـراديلِْجـٍم المم ـناِهللا اب دولَ عاإلماِم فأقْب تَكتَِملْ خَلْف

      اإلمام طُوانِة التي كانبِإزاِء اإلس هِعند صليتَّـى صَـلَّى       يح لَـهها فَأم

الر                ِمـن ـهرأس فَـعرةَ اُألولـى ودجالـس دـجوس كَـعرةَ اُألولى وكْع



 ٢٨

 نـا أميـر  ِعنْد ذلك أخْرج اللَّعـين سـيفه وضَـرب بـِه إمام     . السجوِد

اه، أي ، أي واعلْيــواســيداه، أي>المــؤمنين علــى رأِســِه المقَــدِس 

  .<رِحم اهللا من نادى واشَهيداه. وامظلُوماه

قَفَو       هبِة نفِسها الِتي ضَربكان الضَّرِت الضَربةُ ِفي ممـرو    عبها ع 

 إلـى مفـرِق      ونَـزَلَ الـسيف    ،بن ِود العاِمري يوم الخَنْدِق ِفي رأِسهِ      

   رأِسه الشَّريِف إلى م    جوِد فَصاحِضِع السواإلمام× :<   ربَفُـزْتُ و

أيهـا النَّـاس ال     . قَتَلَِني ابـن ملْجـٍم قَتَلَنـي ابـن اليهوديـةِ          >،  <الكَعبِة

 المـؤمنين   معتَ النَّاس ِعند موالنا أميـرِ     واجت،  <يفُوتَنَّكم ابن ملجمِ  

طَفقتْ أبواب الجاِمِع وضجِت المالِئكـةُ ِفـي الـسماِء وهبـتْ            صْاو

يح سوداٌء مظِلمةٌ ونادى ِجبراِئلُ بين السماِء واألرِض سمعه كُـلُّ           ر

تَهــدمتْ واِهللا أركــان الهــدى >: مــاذا قَــالَ: النَّــاِس ِبــصوٍت عــاٍل

 وانْفَصَمتْ واِهللا العـروةُ الـوثقى قُِتـلَ         ،وانطَمستْ واِهللا أعالم التُّقى   

     الم مع رتَضى قُِتلَ ابنالم تَبـى قِتـلَ        عليجالم صـيصطَفى قُِتلَ الو

  ...< ِءسيد األوصياِء قَتَلَه أشقى األشقيا
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 او دمعي اعليك مثل السيل ينصاب        إلك ماتم يحامي الجار ينصاب    

 او سالم تظل يا حـامي الحميـه          لب ينصاب گيريت الصوبك بال  

ذلك العويلَ لَطَمـتْ     و ،فَلَما سِمعتْ أُمُ كُلثوٍم صَوتَ ِجبراِئيلَ     

واأبتاه، واعليـاه، واجـداه، وامحمـداه،       >:  وصَاحتْ ،وجهها وخَدها 

 كُلثوٍم ينعى واِلدها    ، وِلسان حال أُم   <ِطمتاه، واحسناه واحسيناه  وافا

 المؤمنين اً أميرليع×:  

ــتْ   ــاعِي افْجِع ــا ن ــه گَاْهللا ي ــي او مردتَ لب 

  صَـوتَك ال علَـي مـر او ِسـمعتَه          يا ريـت  

 ن عــودي مــا تَمــم ابِمحرابــه ســِجدتهچــ

ـــصابابهـــذا الم ِتنـــهعاْهللا يالنَّـــاعي افج 

* * *  

ــو گ ــويلي راح اب ــا ي ــين چله ــي الع   اوهل

         ـه ِنـصَّينراس او طَـر ابسيفه راديه المصاب 

  ه حسن واحسينِمن ِسمعتَه صاحتْ يخوي

 وا بالمـسجِد انْـصَاب    گـ وموا لَبونَه اتالح  گ

: ثُم أَقْبلَتْ أُم كُلْثُوٍم إلى أخَويها الحسِن والحسيِن وقالتْ لَهما         

 فَخَرجا فإذا النَّاس ينُوحون وينادون وا ِإماماه واسيداه         ،قُتَلَ أبوكُما 

والنَّاس ما تَكاد تُصّدق مذهولـةٌ فَلَمـا        .  طالبٍ قَد قُِتلَ عِلي بن أبي    
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بتـاه وا عليـاه لَيـتَ       خاِت النَّاِس ناِديـا وا أ     ر صَ ‘سِمع الحسناِن   

 ودخَـال   ، فَلَمـا وصَـالْ إلـى المـسجدِ        ، أعدمنا الحياةَ بعدك   الموتَ

  وهـو ابـن أُخْـِت اإلمـاِم         ،وجدا أبا جعدةَ بـن هبيـرةَ المخزُومـي        

بنتُ أبـي طَالـٍب المعروفـةُ بفاِختـه    ـ أُم انيه أُم ـ، ه    عـهم وكـان 

     ي ِل أنالنَّاِس ألج اعةٌ ِمنمقُجراِبـِه        اإلمام ومِفـي ِمح ؤمنينأمير الم 

 وروي ِفي بعِض األخْباِر أن    . ِطِق النُّهوضُ ي لَم   × ولكنَّه   ،للصالِة

   نسالح اإلمام× لـصالةِ   تَقد واِلـدِه أِميـر           م ـنالً عـدماعـِة بالج 

  المؤمنين×          حـسمي وهماًء ولُوٍس إيج ِمن صلَّي خَلْفَهي واإلمام 

 ِمن صَالتِه جاَء إلى     × فَلَما انتهى اإلمام الحسن      ،الدم عن وجههِ  

 ×فَـتَح اإلمـام     ،   علَي أن أراك هكذا    زُّ واهللاِ وا أبتاه يع  : أبيِه يقُولُ 

 علـى أبيـك، هـذا جـدك محمـد         يـا بنَـي ال تَجـزَع        : عينيِه وقالَ 

 ، وأُمــك فاِطمــةُ الزَهــراُء،المــصطَفى وجــدتُك خَديجــةُ الكُبــرى

  م نالِعي وروالح      فَِطب أبيك قُدوم نتَِظرونم ِدقُونيناً ، وقَ نَفَساًحع ر، 

يا .  قَِد ارتفَعتْ أصواتها إلى السماءِ     مالِئكَةَ فإن ال  ،وكُف عِن البكاءِ  

 ويقْتَـلُ   ،بنَي أتَجزَع على أبيك وغَداً تُقْتَلُ بعدي مظلُوماً مـسموماً         

فَقـال  ،  مـا أخوك الحسين بالسيِف شَهيداً وتَلحقاِن ِبجـدكُما وأبيكُ       

   نسالح هوديـِة          ×اإلمامالي نقَتَلَني اب ؟ فَقَال اإلماملَ ذَِلكفَع نم 

يا أبتاه ِمن أي ِطريٍق مضَى؟      عبد الرحمِن بن ملِْجم المرادي فَقَال       
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 هـذا            : قَال اإلمام ِمـن كُملـيع طْلُعـيس ِفي طَلَِبِه فإنَّه ضي أحدمال ي

اِب وأشار بيدِه الشَّريفِة إلى باِب ِكنْدةَ ولَم يزَِل السم يسري ِفي            الب

ل النَّاس  غي عليِه ساعةً وقَد اشت     وبدِنِه  حتى أُغمِ    ×رأِس اإلماِم   

 ابِن ملِْجٍم المرادي وقَد غَـصَّ        قُدوم  إلى باِب ِكنْدةَ يرتَِقبون    بالنَّظِر

ِس ما بـين بـاٍك ومحـزُوٍن فَمـا كـان إالَّ سـاعةً وإذا                المسِجد بالنَّا 

 ملِْجـٍم مكْتوفـاً وقَـد        ابنِ بالصَّيحِة قَد ارتَفَعتْ وقْد جاؤوا باللَّعينِ     

 النَّاس شَتْهتَوليـِه             احم عِة غَـضَِبهِشـد ِمـن ضِربهوذاك ي نهلعهذا ي 

      ا فَعو اِهللا مديا ع قُولوني مهـٍد         ومحـةَ ملكـتَ أُملتَ؟ قد أه’ 

ويلَك :  قالَ لَه×فَلَما نَظَر إليِه اإلمام الحسن  ،  وقَتَلتَ خَير النَّاسِ  

 دو اِهللا أنْتَ قَاِتلُ أبي أمير     يا ع     ِمنْك هزاؤلْ هذا جفَه المؤمنين   ، فَقَد

      اإلمام ِبئس لْ كانهو وأدنْاك كبوقَر هـذا      آواك تى جازَيتَهلك ح 

يا أبا محمٍد أفأنتَ تُنِقـذُ      : الجزاء يا شَقي األشقياء؟ فَقَالَ ابن ملِْجمٍ      

 وقَع علـى أبيـِه أمِيـر المـؤمنين           الحسنِ من ِفي النَّاِر؟ وإذا باإلمامِ    

      دوهذا ع قولُ يا أبتاهيكي وبيو قِبلهي   دواِهللا و ع   م ناب ك    لِْجـٍم قَـد

           المؤمنين أمير فَفَتَح يكدي بين ضَرح قَدو اُهللا منه كَنأم× ينَيهع  

 وسيفُه معلَّق ِفي عنقِه وقَـالَ لَـه ِبـضعٍف           ، وهو مكْتوف  ،ونَظَر إليهِ 

اً بـ  ارتَكبتَ أمـراً عظيمـاً وخَطْ      يا هذا لَقَد  : فَقٍَة ورحمةٍ وانكساٍر وشَ 

؟ ألم أكُن    لَك حتَّى جازْيتَني بهذا الجزاءِ     جسيماً أبِئس اإلمام كُنْتُ   
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   كليتْ         شَِفيقاً عِمعاِء؟ فَـدفقَتَلتَني يا أشْقى األشـقي كنتُ إليوأحس

يا أمير المؤمنين أفأنتَ تُنِقذُ مـن ِفـي النَّـار؟           :  ملِْجٍم وقالَ  عينا ابنِ 

  .ام صَدقْتَقَال لَه اإلم

  ثُم   المؤمنين أمير ِن        × التَفَتَ اإلمامـسإلـى وِلـدِه الح × 

 قالَ لَهو :   لَدِي بأسيركيا و فَقار، مهحوار   إليـِه أال تـرى    ، وأحـِسن 

 يا أبتـاه    ×ِفي أُم رأِسِه؟ فَقالَ لَه اإلمام الحسن         )١(عينَيِه قَد طارتا  

ين الفاِجر وأفْجعنا ِبك وإنَّك تأمرنا بالرفِق بـِه؟         قَد قَتَلك هذا اللَّع   

نعم يا بني نَحـن أهـلُ البيـِت ال نَـزْداد علـى              : مام علي فَقَالَ لَه اإل  

 والشَّفَقَةُ ِمن ِشـيمِتنا ال ِمـن        ، والرحمةُ المذنِب إلينا إالَّ كَرماً وعفواً    

مه مِِما تأكُل واسِقِه ِممـا تَـشْرب وال          بنَّي بحقِّي عليك أطْعِ    ،ِهِشيمت

                   تَقتُلَـه بـأن أنا ِمـتُّ فـاقْتَصَّ ِمنْـه داً فإني ماً وال تُغَلِّ لَهقَد لَه دتُقي

 وال تُمثُّـلْ بالرجـِل فـإنِّي سـمعتُ جـدك            وتَضربه ضَربةً واِحـدةً   

  .  <و بالكَلِب العقُوِرإياكُم والمثلَة ول>:  يقُولُ’رسولَ اهللا 

  .وِإن أنْا ِعشْتُ فأنا أَعلَم بما أفْعلُ وأرى ِفيه رأِيِي

 دمحقولُ مي أبي قا      ِبن إن نَفية ثُمالح      وِضـعلَ احِملُوني إلى م

 فوا على الهـالكِ   ر أشْ  قد هلَ حو  والناس لناهمحلي فَ ِزنْي ِفي م  مصَالَّ

                                                 
من رأسه وليس في رأسـه كمـا        < طارتا>في أم رأسه ومعنى     < صارتا>ولعل األصل   ) ١(

  .ظاهرهو 



 ٣٣

 ِء البكا ِةمن شد      الح ويِل فالْتَفَتَ إليِه اإلماموالنَحيِب والع    ـوهو ينس

 كَيوِمك إالَّ يوم رسـولُ اِهللا   يوميبكي وقالَ يا أبتاه من لَنا بعدك ال       

’      المؤمنين أمير اإلمام يا ابا عبـد     : × فَناداه ينسيا ح   ناِهللا اد

    قُر قدو نا ِمنْهتْمنَّي فَدكاءِ    حالب ينيِه ِمنع أجفان     موعالـد حـسفَم ، 

ُهللا قَلبـك   يا بنَي ربـطَ ا    >:  وقالَ لَه  ، ووضَع يده على قَلِبهِ    ،ِمن عينيهِ 

 ×خَـلَ اإلمـام      األِجِر ثُم د   ، وألخْوتَك عظَيم   لَك بالصَّبِر وأجزْلَ 

م اقْبلَـتْ ِبنَـتُ أِميـِر المـؤمنين         إلى حجرِتِه وجلَس ِفي ِمحراِبِه ثُـ      

دةُ زَينبياِلها،السح ِلسانو :  

ــين ــادت يلمجبلـ ــين     ونـــتْ او نـ ــاكم امنـ ــشايلينه اويـ  هلـ

 تـل عـودي يطيبـين     چخوفي ان    اسمع هضل واصـياح صـوبين     

 صاحوا يزينـب زيـدي الـونين         لمن سـمعها الحـسن وحـسين      

ــو ــصين چأب ــراس ن ــر وال   هلـت دمعـة العـين      صاحت او     انطب

ــد األ ــا عي ــي  بــك يبويــه اوجوهنــا ويــنگع   شر عالمــسلمينگ

     دةُ زَينـبيتْ الـسلَسج كُلثـوٍم علـى فـراِش اإلمـامِ         ،ثُم وأُم ، 

كَبيِر بين   ومن لل  اه من للصَّغيِر حتَّى يكبر    يا أبت >: بانه وتقُوالِن لَه  ندت

 فَضَج النَّاس ِمن    ، وعبرتُنا ال تَرقى   ،يلٌنا عليك طَوِ  المأل يا أبتاه حزنُ   

ــرِ    ــاِم أمي ــوع اإلم مــِب وفَاضــتْ د ــاِء والنَّحي ــرِة بالبك جوراِء الح 

ؤمنينالم×.  
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  فَهطَر قَِّلبلَ يعجإلى    و نظروي ،       ِل بيتِه ثُـمأه لِه وأحبتَِّه ِمنأه

 بعبـِد الـرحمِن بـِن      وإذا بهـم جـاؤوا     ‘ الحسن والحسين  لَبأقْ

 كُلثُـوٍم   فقالـتْ لَـه أُم     )١( ِمن بيوِت القـصرِ    سوه ِفي بيتٍ  ملِْجٍم ليحبِ 

 مخْزيك ِفـي     وإن اهللاَ  ، اهللا إن أبي ال باْس عليه      يا عدو : وهي تبكي 

فَقَـالَ لَهـا ابـن      .  وإن مصيرك إلى النَّاِر خالداً فيهـا       ،الدنيا واآلخرةِ 

كِ مكُنتِ  لِجٍم اب ـذَا بـألٍف              إنفي هـياشْـتَريتُ س اهللا لَقَد باكيةً فَو 

وسممتُه بألٍف ولو كانتْ ضَربتي هذه على جميِع أهِل الكُوفـِة مـا             

م أحدنَجا ِمنه.  

نـا لَيلَـة الِعـشْرين ِمـن شَـهِر          ِبتْ>: ×قَالَ محمد بن الحنَِفيِة     

 وكَان يصلِّي ِتلك الَّليلةَ     ،قَد نَزَلَ السم إلى قَدميهِ     و ،رمضَان مع أَبي  

نـا  نا عن نَفِْسِه ويخْبر   ، ويعزِّي  ولَم يزَلْ يوصينا بوصاياه    ،ِمن جلوسٍ 

 فـأِذن  ،فَلَما أصْبح استأْذَن النَّاس عليهِ ،   إلى ِحين طُلوِع الفَجرِ    بأمرِه

 وأقبلُوا يسلِّمون عليِه وهو يرد عليِهم       ،فَدخَلوا عليهِ  ،لَهم بالدخولِ 

المقَالَ الس ثُم  :< ها النَّـاستَفِقـدوني   ،أي ـلُوني قَبـلَ أنخفِّفـوا  ، سو 

                                                 
وكما هو معروف عند المؤرخين ومشهور لدى المحققين أن اإلمام لم يجلس في              ) ١(

ألبـي هبيـرة    × قصر اإلمارة أبداً ولم يشتر أرضاً للـسكنى طـوال حياتـه وقـد قـال                 

< أعرنـي أرضـاً   >× المخزومي وهو ابن أخت اإلمام أمه أم هاني بيـت أبـي طالـب               

  .نين أرضاً جنب المسجد األعظمفوهب المخزومي لخاله اإلمام أمير المؤم
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 فَبكى النَّاس ِعنْد ذلَك بكاءاً وأشْـفَقوا أن         ،كمسؤالَكُم لمِصيبِة إمامِ  

    نْهتَخْفيفاً ع هيسألو       الطَّـائي ِديع ر بنِحج رضـي اهللا عنـه    >فَقَام> ،

 :وأنشد أبياتاً قالَ فيها

       ـولى التَّقـيلـى المِفي عفَوا أس    ــي ــدرةَ الزَّك ــاِر حي ــي األطْه  أِب

    اإلمام ِمعا سفَلَم×   قَالَ لَه هرعيتَ إلـى      :  ِشعإذا د ِبك كَيف

: <رضـوان اهللا عليـه    >؟ فَقَالَ ِحجر     تَقُولَ  ِمنِّي فَما عساك أن    البراءِة

  قُطِّ   واِهللا يا أمير لَو المؤمنين ِف إربـاً إربـاً وأُضـرِ   عيتُ بالسِلـي  تْم 

النَّار،            اءِة ِمنْـكـرعلـى الب تُ ذِلـكتُ ِفيها آلثَـرفَقَـالَ    ، وأُلقي ×: 

       ـرفِّقتَ ِلكُلِّ خيـٍر يـا ِحجو،       ـناُهللا خَيـراً ع ـزاكـِت      وجأهـِل بي 

كنبي’.  

أحست عائلـة اإلمـام أنـه يـودع أصـحابه وأحبـاءه وكـأني               

  :بالحوراء زينب لسان حالها يقول

ــشده   ــسى اب ــه ام ــه ابون  او جرحه الذي ابراسه مـضهده        هالليل

 وابروحه اشوفه ايلـوج وحـده        والــسم لعــد جــسمه تعــده   

* * * 
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ــه  ــوتي تجعدونـ ــونكم يخـ ــ   لـ ــه تـ  شدونهاو جـــرح البراسـ

ــس ال تل  ــداي بـ ــهچبهـ ــسايلونه     مونـ ــسه ات ــنهو اليهي  او ش

ــبل ــه چـ ــوابه تعالجونـ  او عيناك بـس تغمـض عيونـه          ن اصـ

ــه  ــا يعرفونـ ــد مـ ــوادم بعـ ــه   الـ  او عنـــد الـــشدايد يخذلونـ
  

 م يكُـن أحـد ِمـنهم أعلَـم         الكُوفـِة فَلَـ    وقيلَ جِمع لَه أطباءُ     

   رِحِه ِمنلوِلي        بـنِ أُثَيِر  >بجـرو بـِن هـاني الـسمع >     عـاِلجي وكـان ،

دعـا  ×  أميِر المؤمنين     إلى جرِح اإلمامِ   الِجراحاِت فَلَما نَظَر أُثير   

 ثُم نَفَخَـه ثُـم اسـتْخرجه وإذا         ،ستَخرج ِمنْها ِعرقاً  ِبريِة شاٍة حارٍة فا   

    ماِغ فَقالَ أِثيرالم  : ِعليِه بياضُ الد يا أمير  فـإن      اؤمنين كـدهع هـدع

  .ه إلى أُم رأِسكبتُرعدو اِهللا قَد وصَلَتْ ضَ

 يبهچصاح او دمعته عالخـد شـ         بس مـا فحـص جرحـه طبيبـه        

ــه  ــر طيب ــه او فخ ــشراف مك ــه     ي ــدكم الهيب ــره وال ــن الطب  ام

 عــزوا النبــي الهــادي او حبيبــه   مـسموم جـسمه ابهـا المـصيبه    
  

 قولُ األصْبي  نُباته أصـحاِب إمامنـا         ِجئْ: غُ ِبن ماعٍة ِمـنج عنا م

   لسنا على باب داِر اإلماِم       ،×أميِر المؤمنينجنَبكي   × و نونَح 

     نسالح إلينا اإلمام فَخَرج×          المـؤمنين قـولُ أميـرقـالَ يو × 

       إالَّ األصبغُ بن النَّاس ففانْصَر نُبات انْصَِرفوا إلى مناِزِلكُم     قـالَ لَـه ه :
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 نْـصراف حتَّـى أرى أميـر   مـوالي إن ِرجلـي ال تَحِملُنـي علـى اال    

  المؤمنين×  لَه ليـهِ   ، فاستأذنخلَ عفَد ،        قـالَ األصـبغُ بـن نباتـه  :

     خَلتُ على أميِر المؤمنينأِس        ،×دالـر عـصوبم تَِندسم فإذا هو 

    همد نَزَف ٍة صَفراَء قَداممواصْ ،ِبع          أشَـد ـههجمـا أدري و ههجو فَر

 ال تَبـِك    : فَقَالَ ِلي  ، وبكيتُ ، فَقَبلْتُه ، فأكْببتُ عليهِ  ،صُفْرةً أم العمامةُ  

جِعلْتُ ِفداك إنِّـي أعلـم واِهللا       :  فَقُلْتُ لَه  ،يا أصْبغُ فإنَّها واهللا الجنَّةُ    

تَصير ا أبكأنَّكنَِّة وإنمي ِلفقد إلى الجالمؤمنين يا أمير اكي إي.  

             ـقم تَزههأنفُس تَكاد مآهميِع أوالدِه فَرإلى ج اإلمام نَظَر ثُم

ِمن النَّوح والبكاِء فَجرتْ دموعه على خَديِه ممزُوجـةً ِبدمـِه قَـالَ             

أبا محمٍد   علي؟ ابكيا كَثيراً واضحكا قَليالً أما أنْتَ يا          أَتَبكياِن: ×

  سظلوماً متُقْتَلُ مداً فَسضْطَهموماً م،         ِد اِهللا فَـشَِهيدبا أنْتَ يا أبا عوأم 

 اُألمِة وسوف تُذْبح ذَبح الشَّاِة ِمـن قَفـاك وتُـرضُّ أعـضاؤك              هذِه

ـ     ،ِبحواِفِر الخَيلِ   ي مماليـِك بنـي أميـة وِحـريم         ويطاف ِبرأِسـك ِف

  .بى وإن ِلي ولَهم موقفاً يوم القيامِةس تُ’ اِهللا رسوِل

 لَما كانتْ لَيلةُ إحدى وِعشرين ِمن       :ويقولُ محمد بن الحنَفيةِ   

× ا أظلَم اللَّيلُ دعا أميـر المـؤمنين         مشَهِر رمضَان المبارِك وعند   

    ـسينوالح نـسلَديِه الحما وقـالَ    ،‘ وِس أنـا    >:  وأوصـاهبـاألم

فـاِرقكُم          . صاِحبكُمغَـداً أنـا مو ةٌ لَكـمـرأنـا ِعب ـومقـالَ  <والي ثُـم  :



 ٣٨

أوصُِيكما ِبتقوى اِهللا وأن ال تَبغيا الدنيا وإن بغَتْكُما وال تأسفا على            >

شَيٍء زُوي عنْكُما وقُوال بالحق واعمال لألجِر وكُونا للظَّالِم خَصماً          

م وصيكُما وجميع ولدي وأهلُ بيتـي ومـن بلَغَهـ         ، أ عوناًوللمظلوِم  

إلـى أن   ،   إالَّ وأنتم مسلمون   كُم وال تَموتُن  بِّبتَقْوى اِهللا ر  . كتابي هذا 

 أُوصيكُم ِبتَقوى اِهللا ونَظِْم أمـِركُم وصَـالِح ذاِت بيـنكم            :×قالَ  

ح ذاِت البـيِن    صَـال >:  يقـولُ  ’ اِهللا   جدكُما رسول فإنِّي سمعتُ   

ـ أفْــضلُ ِمــن عامــِة الــصَّالِة والــصِّياِم  ِبــذلك  يقــصد اإلمــام: أي 

ـ الصَّلواِت واألعمالَ المستَحبةَ ال الواِجبـةَ  اهللا اَهللا >: × ثُـم قـالَ    

  .ِفي األيتاِم فال تَغبوا أفواههم وال يضيعوا ِبحضْرِتكُم

وصيةُ نبـيكُم مـا زالَ يوصـي ِبهـم          اَهللا اَهللا ِفي جيراِنكُم فإنها      

مثَهوريتَّى ظَننَّا أنَّه سح.  

كُمِل بِه غيرمبالع اَهللا اَهللا ِفي القرآِن الكريم ال يسِبقَّنَكُم.  

  . العمِل فإنَّها عمود ِدينَكُم وخَيراَهللا اَهللا ِفي الصّالِة

 فإنَّـه إن تُـِرك لَـم      ، بِقيـتُم   ال تُخْلوه ما   ، ربكُم اَهللا اَهللا في بيتِ   

  .  تُناظُروا

ــأمواِلكُم   ــبيِل اِهللا ب ــي س ــاِد ِف ــي الِجه ــِساَهللا اَهللا ِف ، كُم، وأنْفُ

  .كُموأَلِسنَت

  .كُمب فِإنََّها تُطْفئُ غَضَب ِر،اَهللا اَهللا ِفي الزَّكاِة
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  . ِمن النَّاِر رمضَان فإن ِصيامه جنَةٌاَهللا اَهللا ِفي ِصياِم شَهِر

كُمِة نَبياَهللا اَهللا ِفي ذُري،أظْه ينب ظلَمونفَال ي ِركُم.  

   بالتَّواِصِل والتبـاد ليكُمعرِ    ووالتَّـداب ـاكُموال  ، والتَّقـاطُعِ  ،ِل وإي 

شـراركم  تَتِركوا األمر بالمعروِف والنَّهي عِن المنكَِر فَيولَّى علَـيكم          

  .<عون فال يستَجاب لَكُمدثُّم ت

  : وقالَ لَهم، إلى بني عبِد المطَِلِب× اإلمام ثُّم التفتَ

ون ِفي ِدماِء المـسِلمين  نكُم تَخُوضُ ال ألْفَي : ني عبِد المطَّلب  يا ب 

ؤِمنينالم قُِتلَ أمير بي إالَّ قاِتلي، أال ال تَقخَوضاً تَقُولون تُلن.  

 بـضْربٍة وال    ضَربِتِه هذِه فاضربوه ضَربةً    ِمن   ا أنا متُّ  انْظروا إذ 

إياكُم والمثلَـةَ   >:  يقولُ ’يمثَّلُ بالرجِل فإني سمعتُ رسولَ اِهللا       

  .<ولو بالكَلِب العقُور

وكأني بالحوراء زينب سألت أخاها الحسن عـن حـال أبيهـا            

  :وما قاله الطبيب

ــه اوذ   ــسن والدن ــا ح ــهي ــهگجرحــه الطبيــب اشــ   خرن  ال عن

ــه    ــا المحن ــسمع منه ــين ال ــه     ح ــره تحن ــه او ظه ــل دمعت  ه

  جدنـه  گامن الطبره يختي وح      ال الجــسم مــسموم منــه  گــ

ــد  ــن وال ــه گ چاوم ــي الظن  طع

    نسالح قولُ اإلمامِد            ×يـسِفـي ج مالـس لُـوجـد وتَزَاي ثُّم 
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 ذلك علينـا     وقَِد احمرتا فَكَبر   ،قَدميِهاإلماِم الطاِهر حتَّى نَظَرنا إلى      

وأيسنا ِمنْه ونَظَرنا إلـى شَـفتيِه وهمـا تَخْتَِلجـاِن ِبـذكِر اِهللا تعـالى                

 أراك تَمـسح    ، قُلْتُ يا أبت    يرشَح عرقاً وهو يمسحه    هوجعلَ جبينُ 

إن :  يقـولُ  ’  يا بني سِمعتُ جـدك رسـولَ اهللاِ       : جبينك؟ فَقالَ 

  .ه وسكَن أنينُهه عِرق جِبينُلَ ِبِه الموتُ ودنَتْ وفاتُالمؤمن إذا نَز

    نادى اإلمام واِحـداً واِحـداً          ×ثُّم أوالدِه بأسـمائِِهم ميـعج 

اُهللا خَليفَتـي علـيكُم وهـو حـسبي         >: غيراً وكَبيراً وهو يقولُ لَهم    صَ

التي أوصاه  لُ وأوصاهم جميعاً ِبِلزوِم اإليماِن واألحكاِم       وِنعم الوكي 

يا أبـا   :  وقالَ لَه  × والتَفَتَ إلى اإلماِم الحسن      ’ِبها رسولُ اهللاِ  

 وأنا  ،محمٍد أُوِصيك بأخيك أبي عبِد اِهللا الحسيِن خيراً فأنتما ِمنِّي         

ا هنا   ِمن ه  كُما ِمن بعدي الِفتَن   كأنَّي ِبكُما وقَِد خَرجتْ علي    ،  ِمنْكُما

يا أبا عبـِد اِهللا     : ثُّم قالَ ،  فاصبرا حتَّى يحكُم اُهللا وهو خَير الحاِكمين      

ثُّـم  ، أنْتَ شَهيد هذِه اُألمة فَعليك ِبتَقـوى اِهللا والـصّبِر علـى بالِئـهِ        

 ÷ الزَهــراء  فَاِطِمــةَلــى أوالِدِه الــذْين ِمــن غَيــِرالتفــتَ اإلمــام إ

       ينسوالح نسخالفوا الحال ي م أنصاهوأو‘       التْفَـتَ اإلمـام ثُـم 

   ؤمنينالم ن     ×أميرسلَدِه الحإلى و ×  قالَ لَهٍد إذا :  ومحيا أبا م

 ثُم  ’ وحنِّطْني ببقيِة حنوِط رسوِل اِهللا       ، وكَفِّنِّي ،نا ِمتُّ فَغَسلِْني  أَ

 واحِملـوا   ، الـسريرِ  مدقَ سريري وال يتَقَدم أحد ِمنْكُم م      ضَعني على 



 ٤١

ر ضَعوا المـؤخَّ  مؤخَّره واتبعوا مقدمه فأي موِضٍع وِضع المقـدم فَـ         

 وكَبر سبعاً أنَّه   ، وصَلِّ علي  ، يا أبا محمدٍ   مدقَ تَ م ثُ ،فَهو موِضع قَبري  

 اسـمه   ، غَيري إالَّ علـى رجـٍل يخْـرج آخـر الزَّمـانِ            ال يِحلُّ ألحدٍ  

  .ِق الخَلْ، يقيم اعِوجاج×المهدي ِمن ولِد أخِيك الحسيِن 

أحـسن اُهللا   :  وقـالَ  ، في أهِل بيتـِه جميعـاً      ثُم أدار اإلمام عينيهِ   

 والِحـق  ،ي ليلتي هذهف عنكُم وراِحلٌ فِرصَلَكُم العزاَء أال وإنِّي منْ 

  .’بحبيبي محمٍد 

اُهللا خَِليفتي عليكُم   ،  حِفظَكُم اُهللا جميعاً  ،   جِميعاً أستوِدعكُم اهللاَ 

ِلمثِل ،  وعليكُم السالم يا رسلَ اهللا    : جميعاً وكَفَى باِهللا خَليفةً ثُم قالَ     

، ن اتقوا والذين هم محِسنون    إن اَهللا مع الذي   ،  هذا فَلْيعِمل العاملون  

 ، الِقبلَةَ وغَمضَ عينَيـه    لَ استقب موعرق جبينه وهو يذْكُر اَهللا كثيراً ثُ      

شهد أن الَّ إله إالَّ اُهللا وحـده ال شَـريك           أ:  وقالَ ،ومد يديِه ورجليهِ  

 نَحبـه   ×ى اإلمـام    لَه وأشَهد أن محمداً عبده ورسـولَه ثُـم قَـض          

فَـصَرخَتْ زَينَـب واُم كُلثـوٍم       ،  وفاضَتْ روحه الطَّـاِهرةُ إلـى ربهـا       

 فَعِلـم أهـلُ     ×وبناتُ الرسالة وارتَفَعِت الصَّيحةُ في بيِت اإلمـاِم         

      قُِبضَ اإلمام الكُوفِة أنَّه قَد×  هرلوا يـون أفواجـاً أفواجـاً      ، وأقْبع

ةً واحدةً عظيمةً وا إماماه فارتَجـِت الكُوفـة بأهلهـا           وصاحوا صَيح 

 وكان ذلـك اليـوم كـاليوم الـذَّي مـاتَ ِفيـه              ، البكاء والعويلُ  رثُوكَ
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  : تَقولُ÷ وكأنَّي ِبزَينب ’رسولُ اِهللا 

ــك  ــوب دوم ــالبلمحراب مهي ــه ي  بوي

ــومك     ــت ص ــا تمم ــف م ــا حي ــه ي  بوي

ــد نومــــك  ــه باللحــ ــد البلــ  ابعيــ

ــع  ــدر جميـــ  النـــــاس يومـــــككـــ

     نسالح نادى اإلمام الحـوراءَ   ×ثُم أُخْتَه     قـالَ  ،  ÷ زينـب

ه ثُم غَسله وكَفَّنَـ   ’ يا أُخْتاه هلُمي ِبحنُوِط جدي رسوِل اِهللا        : لَها

 وتَقَدم الحسن والحسين    ،ه ِبخَمسِة أثواٍب ووضَعه على السريرِ     فَّولَ

 وإذا بمقَّـدِم    × الـسريِر كَمـا أمرهمـا أبوهمـا           إلى مؤخَّرةِ  ‘

     رى حاِملهوال ي ريِر قد ارتفَعالس  ،       الـصاَِّدق قـال اإلمـام× :  كـان

 السريِر وخَرجـِت النـساُء يتـبعن        يلُ وميكائيلُ يحِمالِن مقدم   ِجبرئ

ا اإلمـام   السرير وهـن الِطمـاٍت صـاِرخاٍت باكيـاٍت ناِئحـاٍت وإذ           

  نسوا بالسريِر إلى ِجهِة النَّجِف األشرِف         ×الحسار ثُم نهرِجعي 

    قَد    إلى موِضِع قَبِرِه اآلن فَلَمِت المالِئكَـةُ مضَعـريِر اإلمـاِم      ا ومـةَ س

  ضَعو سينوالح نسريرِ ‘ الحؤخَرةَ السم     نسالح اإلمام قام × 

   وصَلَّى على اإلماِم وكَب           ـوهأب ر سبع تكبيـرات كَمـا أمـره× ،  ثُـم

 ولَحٍد مـشْقوٍق    زَحزَح عن مكاِنِه وكَشَف التُراب وإذا ِبقَبٍر محفورٍ       

ه نُوح النبي للعِبـِد     هذا ما ادخَره جد   :  عليها وِقطعٍة منقُورٍة مكتُوبٍ  



 ٤٣

  طَهبِن أبي طالٍب      الصَّالِح الطاهِر الم إلـى       ×ِر علي ـا أنْزَلـوهفَلَم

  .أنِْزلوه فَقَد اشتاق الحبيب إلى حبيبِه: اللَّحِد سِمعوا هاِتفاً يقولُ

        ـسينوالح نـسالح اإلمام ا عادلمو‘        أِن انتَهيـا ِمـن ـدعب 

ا  رجعا إلى دار اإلماِم أميِر المؤمنين ووجد       ×مراسيِم دفِْن اإلماِم    

 الـسيدِة زَينـب منْكَـِسرةً       ةُ حاٍل رؤيـ   ى وكان أصعب  الحزْن واألس 

 ،بكـي  وحالُهـا ي   ،اها تَبكـي   واليها وأبيها وكاِفِلها وجـد     حزينَةً على 

يذوب له  ت و  الحديدليلـةُ   ،قاتُ الرواسـي الـشاهِ     له الجبـالُ   تصدع 

  :ٍة وألٍَم، ولسان حاِلها يقولُوحشَ

  

 لعيــــد ووالده يتامــــهلفــــه ا   أبــو حــسين مــا تمــم اصــيامه

 ابعيـــد البلـــه يـــا حـــارس الـــدين

ــساكين   ــل والمــــ ــه األرامــــ   يملفــــ

  
  

ــن   ــا وي ــه اوجوهن ــدك يبوي ــن بع  م

 شر عالمــــسلمينگــــيــــا عيــــد اال 

 ال تحسب األيتام بس الحسن وحسين     

ــسلمين    ــل الم ــت ك ــه يتم ــربتك بوي  ض

 وأعظم مصيبه يا علي هاليوم عالـدين      
  



 ٤٤

* * * 
 

ــلْ ال ــم قُ ــِن ملِْج ــةٌ ب ــدار غالب   واألقْ

ــا  ــالِم أركانــ ــك لِإلســ ــدمتَ ويلَــ  هــ

 قَتَلتَ أفْـضَلَ مـن يمـشي علـى قـدمٍ          

 وأولَ النَّــــــاس إســــــالماً وإيمانــــــا

* * *  



 ٤٥

  

  

  

  

  

  

@Ý–ÐÛaïãbrÛa@ @
  

  ×قصائد في رثاء اإلمام أمير المؤمنين 



 ٤٦



 ٤٧

@ @
µëþa@ñ†î–ÔÛa@ @

  &د الدؤلي أبي األسو× تنسب إلى صاحب اإلمام علي 

 أميـــر المؤمنِينـــا )٢(أال فـــابكي   )١(أالّ يا عين جوِدي واسـعدِِينا     

 وِمن ركـب الـسفينَا     )٥(وفاِرسها   )٤(خير من رِكب المنايـا    )٣(بكياو

ــا    ومن صـام الهجيـر وقـام لـيالً         ــاجى اَهللا رب العالِمينــ  ونــ

تَقــــي ــــرب صــــادق حــوى    إمــــام قــد ــافَقيــه ــاً ودين ِعلم 

      عبـــأ بكيـــد الكاِفرينـــا   وباتَ على الِفراِش يقـي أخـاهي لَـــمو 

ــصالحينا     النَبـي فدتـه نفـسي     مضى بعـد   ــر ال ــو حــسن وخَي  أب

ــا )٧(راع)٦( البــدررأيــت   إذا استقبلتَ وجه أبـي حـسينٍ        الناِظرين

ــرٍ   ــِه بخيـ ــلَ مقتِلـ ــاْ قبـ  ينــانــرى المــولى رســول اِهللا ف   وكُنّـ

 وحــسن صــالتِه فــي الراكعينــا   فــــال واِهللا ال أنــــسى عليــــاً

                                                 
  .<فاسعدينا> ورد في بعض المصادر )١(

  .<أبكي>ورد في بعض المصادر ) ٢(

  .<رزينا> ورد في بعض المصادر )٣(

  .<المطايا> ورد في بعض المصادر )٤(

  .<وخيسها>: ١/١١ورواه األصفهاني بالمقاتل < ورحلها>ورد في بعض المصادر ) ٥(

  .<النور>ر  ورد في بعض المصاد)٦(

  .<فوق>ورد في بعض المصادر ) ٧(



 ٤٨

ــرب   ــن ح ــةَ ب ــغ معاوي ــشّامِتينا      أال أبل ــون ال ــرتْ عي ــال ق  ف

ــا    وقــل للــشاِمتين ِبنــا أفيقــوا    ــا لَقين ــشاِمتون كم ــيلقى ال س 

ــصياِم فَجع ــاْأفــي شــهِر ال ــا     تمون ــراً أجمعين ــِق طُ ــِر الخل  بخي

ــصالحينا    النبــي فَخيــر نفــٍسوِمــن بعــِد  ــِر ال ــو حــسٍن وخي  أب

ــاً   ــدوا علي ــاس إذ فق ــأن الن ــنينا      ك ــٍد س ــي بل ــالَ ف ــام ج  ِنع

ــهِ    ــال في ــِئلنا الم ــا س ــو أنّ ــا      ول ــه والبنين ــالَ في ــذَلنا الم ١(ب( 

                                                 
قالهـا بعـد    & هذا جزء من قصيدة نسبها أغلب المحققين والمؤلفين ألبي األسود الـدؤلي            )١(

عند قبره شعوراً منه باليتم الحقيقي بعد رحيل اإلمام عن المـسلمين كمـا          × شهادة اإلمام علي    

وتـاريخ  .  ، ط، قـم    ٣١٥ ، ص  ٣ج: أوردها صاحب مروج الذهب وابن شـهر آشـوب بالمناقـب          

الطبري وابن األثير وتذكرة الخواص للسبط بن الجوزي وابن عبدالبر فـي اإلسـتيعاب ، ونـسبها                 

آخرون إلى أم الهيثم بنت األسود النخعية كما جزم أبو الفرج األصفهاني في ذلك وأيد صـاحب                 

 ،  ٢مـة الريـشهري ط    موسوعة اإلمام علـي بـن أبـي طالـب فـي الكتـاب والـسنة واألدب للعال                 

 وتردد ابن عبدالبر وروى الشهيد محمد بن علي بن فتـال النيـسابوري فـي كتابـه                  ١٤٢٥/٩/٤١٧

إن القصيدة فيها تردد بين أبي األسود الـدؤلي ، وأروى بنـت الحـارث وأيـد                 < روضة الواعظين >

 الـنهج  بعض المحققين ان بعض أبيات القصيدة ألروى بنت الحارث قال المحقق الشهير شـارح           

< منهاج البراعة في شرح نهج البالغة     >في كتابه   & الشريف الميرزا حبيب اهللا الهاشمي الخوئي       

، قم، إن هذه القصيدة قالتها أم الهيثم بنـت األسـود وقيـل ـ بنـت العريـان ـ        ٣، ط١٢٦، ص٩ج

  .ليالنخعية ، ووجه بعض العلماء أنه قد وقع الخلط بين أبيات بنت األسود وأبي األسود الدؤ

قد وقع شبه اإلجماع على إن هذه القـصيدة الرائعـة ألبـي األسـود الـدؤلي وهـو                   : وصفوة القول 

  .األصح في نظرنا واهللا العالم



 ٤٩

@ @
òîãbrÛa@ñ†î–ÔÛa@ @

صعصعة بن صوحان × أنشدها أحد أصحاِب اإلمام علي 

  :م أمير المؤمنين بعد فقده قائالًالعبدي في رثاء اإلما

ــديا    )١(أال، من لي بأُنـسك يـا أخيـا         ــا لَ ــك م ــي أن أبثُ ــن ل  وم

ــا      تك خُطوب دهٍر قـد تـولى      طو ــشراً وطي ــه ن ــذاك خطوب  ل

 شكوتُ إليك مـا صـنَعتْ إليـا          فلو نـشرت ِقـواك لـي المنايـا        

  عليــك شــيافلــم يغــِن البكــاُء   عينـي  )٢(بكيتك يـا علـي بـدر      

ــدفنك ثــم إنــي  ــاً ب  نفضتُ تراب قبـِرك مـن يـديا          كفــى حزن

 وأنت اليوم أوعـظ منـك حيـا          وكانت في حياتك لي عظـاتٌ      

 )٣(ن ذلــك رد شــيااإليــك لــو    فيا أسفي عليك وطول شـوقي     

@ @

                                                 
  .<أال ، من لي بقربك يا عليا>:  ويصح أن نقول)١(

  .<لدر عيني>، ط قم ٣١٤، ص٣ في نسخة المناقب البن شهر آشوب، ج)٢(

  . ط قم٣١٤ ، ص٣المناقب، البن شهر آشوب ج) ٣(



 ٥٠

@ @
òrÛbrÛa@ñ†î–ÔÛa@ @

  & الصاحب بن عباد : للشاعر الكبير واألديب الشهير

  <هـ٣٨٥> المتوفى ،<هـ٣٢٦>المولود 

 فمن صاحب الديِن الحنيـِف أجـب؟      : قالت

ــتُ ــلِ : فقلـ ــسادِة الرسـ ــر الـ ــد خيـ  أحمـ

ــت ــص : قال ــده تُ ــن بع ــه؟ ففم ــوالَء ل  ي ال

ــتُ ــلِ  : قل ــى زُح ــى عل ــذي أرب  الوصــي ال

 فمن بـات مـن فـوق الِفـراِش فـدى          : قالت

 )١(أثبــتُ خلــِق اِهللا فــي الَوهــلِ   : فقلــتُ

ــت ــن   : قال ــاه ع ــذي آخ ــن ذا ال ــٍةمفم  ق

 مــن حــازَ رد الــشمِس فــي الطَّفــِل: فقلــتُ

 فمــــن زُوج الزهــــراَء فاطمــــةً: قالــــت

ــت ــلِ : فقلـ ــاٍف ومنتِعـ ــن حـ ــضلُ ِمـ  أفـ

 فمـــن والـــد الـــسبطيِن إذ فرعـــا: قالـــت

ــتُ ــلِ    : فقل هــي م ــسبِق ف ــِل ال ــابق أه  س

  

                                                 
  .معناه الفزع والذُّعر: الوهِل) ١(



 ٥١

ــت ــدرٍ   : قال ــي ب ــاز ف ــن ف ــافم   بمعجزه

 لـــِق اِهللا فـــي القُلـــِلأضـــرب خ: فقلـــت

 فمـــن أســـد األحـــزاِب يفرســـها: قالـــت

 قاتـــلُ عمـــرو الـــضيغم البطـــلِ : فقلـــت

ــرا : قالـــت ــرا وبـ ــوم حنـــين مـــن فـ  فيـ

ــِشرك فــي عجــلِ : فقلــتُ  حاصــد أهــِل ال

 )١(فمـــن ذا دعـــي للطيـــر يأكلُـــه: قالـــت

ــتُ ــلِ : فقلــ ــي ومنتِحــ ــرب مرضــ  أقــ

ــت ــسا  : قال ــوم الك ــوه ي ــن ِتلْ ــبفم  ِء أج

ــتُ ــش : فقلــ ــسو ومــ ــضلُ مكــ  تِمِلأفــ

ــن : قالــت ــوِم الغــديِر اب  فمــن ســاد فــي ي

ــتُ ــان ل : فقل ــن ك ــي  م ــر ول ــالِم خي  إلس

 ففي مـن أتـى فـي هـل أتـى شَـرف          : قالت

 أبــــذل أهــــلِِ األرِض للنفــــِل: فقلــــتُ

ــت ــهِ  : قالـ ــى بخاتمـ ــع زكّـ ــن راكـ  فمـ

ــتُ ــلِ  : فقلـ ــان باألسـ ــذ كـ ــنهم مـ  أطعـ

  

                                                 
بحق اإلمام علي بن أبي  طالب ’ يقصد هنا حديث الطير الوارد عن رسول اهللا     ) ١(

  .وقد سرد بعض علمائنا البحوث العقائدية المستفيضة إن شئت راجع



 ٥٢

 ن ذا قـــسيم النـــاِر يـــسهمهافمـــ: قالـــت

 مــن رأيــه أذكــى مــن الــشُّعلِ    : فقلــتُ

 فمـــن بأهـــل الطُهـــِر النبـــي بـــه: قالـــت

ــتُ ــلِ   : فقلـ ــلٍّ ومرتحـ ــي ِحـ ــِه فـ  تاليـ

ــت ــه  : قالـ ــارون لنعرفـ ــبه هـ ــن شـ  فمـ

ــتُ ــزلِ   : فقل ــم ي ــاً ول ــل يوم حــم ي ــن ل  م

ــت ــل  : قال ــِة ق ــاب المدين ــدا ب ــن ذا غ  فم

  لـــم يـــسِلمـــن ســـألوه وهـــو: فقلـــتُ

 فمـــن قاتـــل األقـــوام إذ نكثـــوا: قالـــت

ــت ــلِ  : فقلـ ــِة الجمـ ــي وقعـ ــسيره فـ  تفـ

 فمــن حــارب األرجــاس إذ قــسطوا: قالــت

 فقلـــتُ صـــفِّين تُبـــدي صـــفحةَ العمـــِل

ــت ــوا   : قال ــاس إذ مرق ــارع األنج ــن ق  فم

ــتُ ــي  : فقلـ ــرواِن جلـ ــوم النهـ ــاه يـ  معنـ

  غـداً  فمن صاحب الحوِض الـشريف    : قالت

 مــن بيتــه فــي أشــرف الحلــلِ    : قلــتُف

 فمـــن ذا لـــواء الحمـــِد يحملـــه: قالـــت

 مــن لــم يكـن فــي الــروِع بالوجــلِ : فقلـتُ 



 ٥٣

 فــي رجــٍل: أكــلُّ الــذي قــد قلــتَ: قالــت

ــتُ ــي رجــلِ : فقل ــتُ ف ــد قل ــذي ق ــلُّ ال  ك

ــت ــم  : قال س ــرد ــذا الف ــو ه ــن ه ــافم  ه لن

ــتُ ــي : فقلـ ــؤمنين علـ ــر المـ  )١(ذاك أميـ

@ @

                                                 
 الكبرى   ذكر هذه القصيدة العالمة الشيخ عبد الحسين األميني النجفي في موسوعته           )١(

هـ، تحقيق مركـز الغـدير    ١٤٢٥:، الطبعة الثالثة  ٦٣: الجزء الرابع < الغدير>الشهيرة بكتاب   

  .&في ترجمة مفصلة لناظمها الصاحب بن عباد . للدراسات اإلسالمية



 ٥٤
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  للعالم الشهير شارح النهج الشريف 

  < هـ٦٥٦ـ٥٨٦>المعتزلي  المعروف بابن أبي الحديد

       فقلْ لـه يا برق إن ِجئت الغري        عـودم من بأرضك تَعلم أتراك 

ــع      وبعـده  فيك ابن ِعمران الكليم    ــد يتب ــِه وأحم ــسى يقفِّي  عي

 فيلُ والمـُأل المقـدس أجمـع      را   لُ واســ  ابل فيك جبريلُ وميكـ    

         اِهللا جـلَّ جاللـه بِل فيـك نـور     صائِر يسلذوي الب  ـعلميو تِْشف 

     الوصـي المرتضى فيك اإلمام فيك         األنـزع البطـين المجتبى فيـك 

     ـنالعالِم الموجوِد ع هذا ضمير         وجـوِدِه المـستودع عدٍم وسـر 

ــِة آدمٍ    ههــذا هــو النــور الــذي عذباتــ ــت بجبهـ ــعكانـ   تتطلـ

 ألالؤه تتشعـــشعلـــه رفعـــت    موسى حيث أظلم ليله    وشهاب

 خوض الِحماِم مدجج ومـدرع       يا هازم األحزاِب ال يثنِيـِه عـن       

 عجزت أكـف أربعـون وأربـع         يا قالع الباب الذي عـن هزِّهـا       

 ألشباح والمـستَنـزَع  األرواح في ا     لوال حدوثك قلتُ أنك جاعـلُ     

 ر في العطاء وتوسع   األرزاق تقد    لوال مماتك قلتُ إنَّـك باسـطُ      

ــة   ــوي إالّ ترب ــالم العل ــا الع  فيها لجثتَّـك الـشريفِة مـضجع         م



 ٥٥

   ــن ــدك الق ــدهر إالّ عب ــا ال  الذي بنفوِذ أمرك في البرية مولع        م

 ثلك أن يقالَ صُـميدع    حاشا ِلمِ    ميدع كـال وال   صـ أأقول فيـك    

       بل أنتَ في يوم القيامـة حـاكم   ومــشفَّع فــي العــالمين وشــافع 

ــا وال جمــع   واِهللا لوال حيـدر مـا كانـت الــ            البريــة مجمــعدني

 شُهب كَنسن وجـن ليـلٌ أدرع         من أجلِه خُلق الزمان وضـوئت     

 )١(و المالذُ لنا غداً والمفـزع     وه   وإليِه في يـوِم المعـاِد حـسابنا       

@ @

                                                 
، ألبـي الحديـد المعتزلـي،       <شـرح القـصائد العلويـات الـسبع       > الروضة المختارة،    )١(

  .٢١٢مدينة النجف، ص. ١٤١ص
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  لبكر بن حماد التاهرتي

ــةٌ    ــدار غالب ــم واألق ــن ملج ــل الب  ق

ــا  ــالم أركانــ ــدمت ويلــــك لإلســ  هــ

 قتلت أفـضل مـن يمـشي علـى قـدم          

 وأول النــــــاس إســــــالماً وإيمانــــــا

 وأعلـــم النـــاس بـــالقرآن ثـــم بمـــا

ــا    ــرعاً وتبيانـ ــا شـ ــول لنـ ــن الرسـ  سـ

 النبـــي ومـــواله وناصـــره  صـــهر 

ــا    ــوراً وبرهانــ ــه نــ ــحت مناقبــ  أضــ

ــه   وكــان منــه علــى رغــم الحــسود ل

ــا   ــن عمران ــن موســى ب ــارون م ــان ه  مك

 وكان في الحرب سـيفاً صـارما ذكـراً        

ــ ــاً إذا لقـــ ــايليثـــ ــران أقرانـــ   األقـــ

ــدر   ــدمع منحـ ــه والـ ــرت قاتلـ  ذكـ

ــبحانا  ــاس سـ ــبحان رب النـ ــت سـ  فقلـ

ــشر    ــن ب ــان م ــا ك ــسبه م ــي ألح  إن

 يخـــشى المعـــاد ولكـــن كـــان شـــيطانا



 ٥٧

ــا   ــدت قبائلهـ ــراد إذا عـ ــقى مـ  أشـ

ــا  ــد اهللا ميزانــ ــاس عنــ ــسر النــ  وأخــ

ــت  ــذي جلب ــى ال ــة األول ــاقر الناق  كع

 علــى ثمــود بــأرض الحجــر خــسرانا    

 قد كان يخبـرهم إن سـوف يخـضبها        

ــا   ــاً فأزمانـــ ــة أزمانـــ ــل المنيـــ  قبـــ

ــضربته   ــصداً بـ ــرد قـ ــم يـ ــه لـ  كأنـ

ــذاب   ــصلى عـ ــا إال ليـ ــد نيرانـ  )١(الخلـ

                                                 
×  القصيدة الرائعة كانت رداً على قصيدة الناصبي الشامت بمقتل اإلمام علي            هذه )١(

  :عمران بن حطان الخارجي الذي مدح ابن ملجم المرادي في أبياته المعروفة وهي

ـــوانا     يـــا ضـــربة مـــن كمـــي مـــا أراد بهـــا ـــد اهللا رضـــ ــغ عنـــ  إال ليبلـــ

 ــسـبه ـــوماً فأحــ ــره يــ ــي ألذكــ  اناأوفــــى البريـــــة عنــــد اهللا ميـــــز   إنــ

ــسانا    هللا در المـــــرادي الـــــذي ســـــفكت ـــلق إنـ ــر الخـ ــة شـ ــاه مهجـ  كفـ

ــضربتـه  ــشاه بــ ــشية عــ ــسى عــ ـــريانا      أمــ ــام عـ ـــن اآلثـ ــاه مـ ــا جنـ  ممـ

ولقد أحسن التاهرتي وأجاد وبلغ فوق المراد في رد هذه األبيات التي أقل توصف بـه                

  :السفاهة ومن جملة أبيات القصيدة أيضا

ــدار غا  ــم واألقـ ــةقـــل البـــن ملجـ  هـــدمت ويلـــك لإلســـالم أركانـــا      لبـ

  :حتى قال

  ـــله ــا تحمـ ــه مـ ـــى اهللا عنـ ــال عفـ  فـ

  

 وال ســـقى قبـــر عمـــران بـــن حطانـــا  

  
 بقولـــه بيـــت شعــــر ظـــل مجتــــرماًً

  

ــدوانا     ـــاً وعـ ـــه ظلمـ ــا نالـ ــال مـ  ونـ
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ـــا    ــا أراد به ــي م ــن كم ــربة م ــن ض  م

  

 إالّّّّ ليبلـــــغ عنــــد اللـــــه رضـــــوانا  

  
  ــى ــه لظ ـــوي أوردت ــن غ ــل ضــربة م  ب

  

 مخلــداً قــد أتـــى الــرحمن غــضبانا      

  
ــضربتـه  ــصــداً بـ ــرد قـ ــم يـ ــه لـ  كأنـ

  

ــا     ــد نيرانـ ـــذاب الخلـ ــصلى عـ  إال ليـ

    

                    أبيات عمران بـن حطـان الخـارجي ونكتفـي بمـا قالـه وقد اهتم بعض األدباء في رد

  :القاضي أبو الطيب الطبري
  

ـــره     ـــت ذاكـ ــا أنـ ــرأ ممـ ــي ألبـ  إنـ

  

 عـــن ابـــن ملجـــم الملــــعون بهتانـــا   

  
ـــه  إ ـــاً فألعنـــ ــره يومــ ــي ألذكــ  نــ

  

ــا     ــن حطانـ ــران بـ ــن عمـ ــاً وألعـ  دنيـ

  
ـــنا   عليـــك ثـــم عليـــه مــــن جماعتـ

  

ــا     ـــراً وإعالنــ ــرت ســ ــائن كثــ  لعــ

  
 فأنتمــا مــن كــالب النــار جــاء بــه     

  

 نـــص الـــشريعـة إعالنـــاً وتبيــــاناً     

    

نهـج الـسعادة،   . ٣٢٧، ص١الغـدير، ج : وينظر فـي قـصيدة التـاهرتي المـصادر التاليـة       

أضـواء البيـان،    . ١١٢٩، ص ٣االستيعاب، البن عبد البـر، ج     . ١٧٣، ص ٧، ج المحمودي

ــوافي . ٣٩٦، ص٣الكامــل فــي التــأريخ، البــن األثيــر، ج . ١٢٧، ص٣الــشنقيطي، ج ال

شرح إحقاق الحـق،    . ٥٣٤، ص ١أعيان الشيعة، ج  . ١٨٤، ص ١٨بالوفيات، للصفدي، ج  

  .٣٤٤، ص٥خزانة األدب، البغدادي، ج. ٨٠٥، ص٨ج
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  للعالمة األديب السيد مهدي القزويني 

  <م١٩٤٧/هـ ١٣٦٦> سنة ىالمتوف

 يــــا الئمــــي تجنّبــــا التفنيــــدا   

ــودا   ــسان الخُــ ــتُ الِحــ ــد تجنبــ  فلقَــ

 ِر الـشباِب ولهـوهِ    وصحوتُ مـن سـك    

ــدا   ــفاءه تنكيـــ ــتُ صَـــ ــا رأيـــ  لمـــ

 مــا شــف قلبــي حــب هيفــاِء الــدمى

ــدا  ــالح الِغيــ ــتُ الِمــ ــغَفاً وال رمــ  شَــ

ــاً  ــحبي باكيـ ــتُ صـ ــداً وال أوقفـ  أبـ

 مــــن رســــم ربــــع باليــــاً وجديــــدا

 كـــال وال أصـــغيتُ ســـمعي مطربـــاً

 لحنـــــين قمـــــري شَـــــدا تَغْريـــــدا

ــشا   ــشغوف الِح ــبحتُ م ــي أص  لكنَّن

ــودا    ــٍد معمــ ــب آل محمــ ــي حــ  فــ

  



 ٦٠

ــت  ــشمال تناوحـ ــين إذا الـ  المطعمـ

ــي بردهــــا والهاشــــ    مين ثريــــدافــ

ــا وراِء ظهــــورِهم ــانعين لمــ  والمــ

 والطيبــــــين ســــــاللةً وجــــــدودا  

 قــوم أتــى نــصُّ الكتــاِب بحــبَِهم    

 فـــــوالهم قـــــد قـــــارن التوحيـــــدا

ــا    ــيهم معلن ــي ف ــدتُ والئ ــد عق  فلق

ــوالء  ــدرٍة>بــ ــعيدا< حيــ ــتُ ســ  فكنــ

   هصـــيوو وِصـــهره صـــنُو النبـــي 

 نـــــصّاَ بفـــــرض والئـــــِه مـــــشهودا

  اإليجــاد لــوال شخــصُه  هــو علــة 

ــودا    ــود وجـ ــان الوجـ ــا كـ ــاله مـ  وعـ

 قـــد كـــان للـــروح األمـــين معلّمـــاً

 لمـــــا تـــــردد حـــــائراً ترديـــــدا   

 الذي فـي صـفحِة الــ       هو ذلك الشيخ  

  مرصــــــوداش اســــــتبان آلدمعــــــر

ــو ــد شــامه  جــوهه ــذي ق ــور ال  ر الن

ــدا< بــــسينا>موســــى  ــانثنى رعديــ  فــ
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 وشـاهد الــ   ومذ انجلى بصر الخليـل      

ــدودا    ــِه معــ ــان بحزبــ ــوت كــ  ملكــ

 س غـامض فيـه انطـوى      كم سـر قـد    

ــودا   ــتَيقَنوا المعبــ ــه اســ ــذاك فيــ  فلــ

ــو أول    ــن ه ــو ممك ــب ه ــو واج  ه

 هــــو آخــــر قــــد حيــــر الموجــــودا

 يــا جــامع األضــداد فــي أوصــافهِ    

ــتْ ــدا  جلّــ ــدءاً ومعيــ ــفاتك مبــ  ِصــ

ــدعوك أول صــادر  ــن ي ــتُ م ــا لم  م

ــدور ال  ــه صــ ــودا عنــ ــاِت وجــ  كائنــ

ــهِ   ــيج لبيتـ ــرض اُهللا الحجـ ــم يفـ  لـ

ــودا     ــِه مولـ ــي بيتـ ــن فـ ــم تكـ ــو لـ  لـ

ــداً     ــتَ معاض ــسر كن ــي ال ــا ف  لألنبي

 ومـــــع النبـــــي محمـــــٍد مـــــشهودا

ــودهِ  ــِك جنـ ــالوت وهتـ ــِل جـ  فلقتـ

ــا داودا  ــالوتُ باســــمك قــــد دعــ  طــ

 ولكـــم نـــصرتَ محمـــداً بمـــواطن

 فيهـــــا يعـــــاف الوالـــــد المولـــــودا



 ٦٢

ــنم  تبــةَ وابــن ودع رحبــاً قــدوم  

ــدا   ــيبةً ووليــــ ــدرين وشــــ  والعبــــ

ــا  ــريشَ فــي بطحاِئه  ومــن اســتهان ق

ــدا  ــوك عبيــ ــم الملــ ــتهم وهــ  وملكــ

ــل العــرب ــن ذل ــا)١(م ــواله م   التــي ل

 ذلّـــت ومـــا ألـــوتْ لملـــِك جيـــدا    

ــهِ     ــي حمالت ــالك ف ــر األم أبه ــن م 

ــدح  ــن تمــ ــشيدا ولمــ ــل نــ   جبرئيــ

ــيف إالَّ> ــىال سـ ــار وال فتـ   ذو الفقـ

ــي ــصيدا < إالَّ علــ ــاد الــ ــثُ صــ  حيــ

ــٍةمـــن مبلـــغُ الكفـــار   ســـورةَ توبـ

 وســـواه عنهـــا قـــد غـــدا مطـــرودا    

 ومن اغتـدى فـي فـتح خيبـر مقـدماً          

ــدا  ــاكص الرعديــ ــان النــ ــواه كــ  وســ

ــسيفِه    ــالَ ب ــى اهللا القت ــم كف ـــولك  ال

 المـــشهودا< الخنـــدق>ســـالم يـــوم  إ

                                                 
  . الشيخ عالء المالكي، للمؤلف<ن ذلّل الشرك الذي لواله مام>: أقول) ١(



 ٦٣

 ن ود بـــضربٍةبـــأردى بهـــا عمـــرو 

ــشييدا   ــدى تـ ــن الهـ ــيدت ديـ ــد شـ  قـ

 أســنى مــن القمــرين كــان وإنمــا    

ــودا  ــِه جحــ ــون معانديــ  عميــــتْ عيــ

 نفـــسي  الفـــداُء لـــه إمامـــاً صـــابراً

  جميــــع حياتـــِه مجهــــودا )١(فقـــضى 

ــدٍ     محم ــي ــِد النب ــن بع ــق م ــم يل  ل

 إالَّ األذى والظلــــــــم والتنِكيــــــــدا 

   ــره ــى عم ــرحمن أفن ــة ال ــي طاع  ف

ــدودا   ــه مكـ ــي ذاتـ ــزل فـ ــم يـ ــل لـ  بـ

 حتى إذا انبعـثَ الـشقي وقـد حكـى         

 بعظـــــيم جرأتـــــه شـــــقي ثمـــــودا

 وافــاه فــي المحــراب صُــبحاً ســاجداً

ــجودا    ــِه سـ ــى اإللـ ــال إلـ ــم أطـ  ولكـ

 فاســــتلَّ مرهفــــه وهــــد بحــــده 

 حـــصناً علـــى ديـــن الهـــدى ممـــدودا 

                                                 
  .<قضّى>:  وقيل)١(
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 فأصــاب طلعتــه الــشريفةَ خاضــباً   

ــاً  ــه دمـــ ــا كريمتـــ ــدامنهـــ   خنديـــ

ــائالً  ــصلى ق ــي الم ــوى صــريعاً ف  فه

ــعيدا   ــيِم ســ ــزتُ واِهللا العظــ ــد فــ  قــ

 أرداه واإليمـــــان فـــــي محرابـــــِه

ــدا    ــي ورِيـ ــِن النبـ ــن ديـ ــاب مـ  وأصـ

ــرفتْ   ــد ش ــي ق ــدر الت ــة الق ــي ليل  ف

ــودا   ــصباحها الموقــ ــا مــ ــا خبــ  فيهــ

 تتنــــزّل األمـــالك فيهـــا كلهـــم    

 وعليــــه كــــان ســــالمها تمجيــــدا   

ـــزَّ ــصابهِ فَتَنَـ ــى لمـ ــى أسـ  لَت تنعـ

 وغَـــــدا عليـــــِه ســـــالمها تعديـــــدا

ــي   ــود ف ــسمه وتع ج عــشَي ــاءت تُ  ج

 الـــــنفِس الزكيـــــِة لإللـــــه صُـــــعودا

 يـــا ليلـــةً نـــادى األمـــين بفجرهـــا 

ــي  ــو الزكـ ــي أخـ ــلَ الوصـ ــهيدا قُِتـ  شـ

ــان الهـــدى   قـــد هـــدمت واِهللا أركـ

 بابـــــه مـــــسدودا والعلـــــم أمـــــسى



 ٦٥

ــه   وا وبــِه وج ــزٍن علي ــن ح ــصوم م  ل

ــودا    ــشهرِه مفْقُـ ــان بـ ــثُ كـ ــن حيـ  ِمـ

ــشا لوقوعــهِ  ــشجي الحــا ي  وأمــضُّ م

ــدودا   ــددت اخُــ ــدامع خَــ ــه المــ  ولــ

ــهِ  ــوِد ِبقَتْلـ ــِة الكُبـ ــن آكلـ ــرح ابـ  فَـ

ــشقٍ   ــي دمـ ــن فـ ــشرى وأعلـ ــدابـ   عيـ

  فـي حلقـه    ذهب الذي أمـسى شـجى     

 وقـــــذى بعينيـــــه فبـــــات رغيـــــدا

 ي آلل محمــــٍد مــــن بعــــدِهلهفــــ

ــدا  ــضالل الجيـ ــيف الـ ــى سـ ــدوا إلـ  مـ

ـــ ــد >ف ــو محم ــه < أب ــي دفن ــده ف  بع

 ه عــــن قبــــر النبــــي طريــــدا نحــــو

ــتبدلوا  ــامهم واسـ ــو إمـ ــافوه وهـ  عـ

 نقـــــاً معاويـــــةَ بـــــه ويزيـــــدا   ح

ــزادهِ   ــع بـ ــسم النَقيـ ــه الـ ــوا لـ  دسـ

ــدودا   ــه مقـــ ــادر قلبـــ ــدراً فغـــ  غـــ

  كـربال  لقى بعرصـة  < الحسين>وقضى  

ــدا   ونــــساؤه حــــسرى تجــــوب البيــ



 ٦٦

ـــهيتلـــو علـــى رأِس المثقّـــِف رأس 

ــدا  ــلَ والتمِجيــــ ــرآن والتهليــــ  القــــ

ــهِ   ــي بآلـ ــى النبـ ــذا أوصـ ــا هكـ  مـ

ــرف التــــسديدا    ــةً ال تعــ ــا أُمــ  )١(يــ

@ @

                                                 
تُعد هذه القصيدة العصماء من األبكار التي لم تطبع ومن المخطوطات الرائعة التي             ) ١(

× لم تنشر إال مرة واحدة في كتاب مقتل اإلمام أمير المؤمنين علي بـن أبـي طالـب                 

م ١٨٨٦/هــ ١٣٠٤م السيد صالح القزويني المتوفى سـنة        لمؤلفه سماحة العالمة المرحو   

دامـت  >وقد اعتنى بها محقق الكتاب جناب الدكتور الفاضل السيد جـودت القزوينـي              

 ١٠٣ص< الملحق الثاني في المراثـي الـشعرية      >في آخر كتاب المقتل بعنوان      < أفاضاته

لقزويني المولود  حيث وضعها أول قصيدة ونسبها لناظمها العالمة الكبير السيد مهدي ا          

هـ حتى بلغ عمره العشرين أرسله والده إلـى  ١٣٠٧في قضاء الهندية ـ طويريج ـ سنة   

النجف لكي يدرس العلوم اإلسالمية في حـوزة الفقيـه الـسيد محمـد كـاظم اليـزدي                  

وتتلمذ على يد العالمـة الفقيـه الـشيخ هـادي آل كاشـف الغطـاء الجنـاجي المـالكي                

  .&المدفون بالنجف األشرف < هـ١٣٦٦> ربيع األول سنة ١٣والمتوفى عشية األربعاء 

، قد ذكر   ٩٣، ص ٥علي في الكتاب والسنة واألدب، للحاج حسين الشاكري، ج        : وينظر

  .بعضها



 ٦٧
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  للعالمة الكبير السيد صالح القزويني 

  <م١٨٨٦/هـ١٣٠٤>المتوفى سنة 
  

 ِهللا يسجد فـي الظـالم ويركـع          ه فــي محرابــهِ تــاهللا ال أنــسا 

ــع     ملجم والظَّالم مجلِّلٌ   ابنوجال   جــةُ ه ــِة والبري ــيف المني  س

رأســه وقــضى عليــِه بــه وقنّــع   ــع ــساِم مقنَّـــ  ِهللا رأس بالحـــ

 فوق السما من في البسيطة يـسمع         فهنــاك أعــولَ جبرئيــلُ مناديــاً

 ـقى األتقيا وله الجميلُ مـضيع        ألشقيا قد غال أتــ     أشقى ا  اليوم

      المصطفى قتل الوصـي عم قُتل ابن    رعاألو ــام ــل اإلم ــضى قُت  المرت

 والمسلمون لهـم عيـون تهجـع         يقضي إمام المـسلمين مخـضباً     

ــع   فمــن المعــزي أحمــداً بوصــيه ــسم منقـ  أرداه ِصمـــصام بـ

 قد قد مفرقـه الحـسام األقطـع          حميهــاومــن المعــزي فاطمــاً ب

 كادِت لها السبع العلى تَتَـصدع        ومِن المعـزي المجتبـى بملمـةٍ      

 سالِم جرعـه الِحمـام األوضـع         ومِن المعزي المستضام بفـارِس اإل     

 يلُ سبح والمالئـك أجمـع     جبر   ومن المعزي جبرئيل بمـن بـهِ      



 ٦٨

ـ      ــدمع     ذوب ومقلـةٍ  عجباً لقلـِب ال ي ــدمائها ال ت ــه ب ــاً ل  جزع

عجبــاً لعــرِش اِهللا جــلَّ جاللــه        متضعـِضع كنـهور استقام كيف 

فإنّــه ال كــان يومــك يــا علــي        عـضَيالحنيف م به الدين ١(يوم( 

@ @

                                                 
  .١٧٦، ص٧نهج السعادة، للشيخ المحمودي، ج: مصادر ذكرت القصيدة منها ال)١(
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   )١( الجناجيلألديب الشيخ عبد اهللا ابن الشيخ محمد الخضري

  م١٩٤٠/هـ١٣٥٩م، المتوفى ١٨٨٠/هـ١٢٩٨المولود 

    ــب ــت غائ ــى أن ــى مت ــالح حت ــا ص  أب

    ولــيس لهــذا الــدين غيــرك صــاحب 

ــصبة  ــا أن نفــــضل عــ ــدون منــ  يريــ

    ــي مــذاهب ــر ديــن والمعاص ــا الكف  به

 علـى مــن أقــام الـدين فــي ســيفه الــذي  

    ــب ــريش كتائ ــن ق ــت م ــد أطاع ــه ق  ل

 أبــــاد قريــــشاً يــــوم بــــدٍر بــــسيفه

ــين لــــيس إال ــوم حنــ ــاربويــ  ه ضــ

 فكــم كــف عــن وجــه النبــي جيوشــهم 

 ــب ــد عجائـ ــه بأحـ ــرت منـ ــم ظهـ  وكـ

                                                 
م وأبناء عمومته   ١٨٧٩/هـ١٢٩٧ولد الشيخ عبد اهللا الخضري بالنجف األشرف عام          )١(

أسرة العلم والفقاهة آل كاشف الغطاء الـذين ينحـدرون بالنـسب إلـى مالـك األشـتر                  

  .وأصلهم من قرية جناجة في قضاء الهندية< رضوان اهللا عليه>

شارك المترجم له بالجهاد مع األتراك ضد اإلنكليز وألقى القبض عليه ثم هـرب مـن                

م، ونقـل جثمانـه إلـى مدينـة النجـف           ١٩٤٠/هــ ١٣٥٩السجن وتوفي في بغداد سـنة       

  .األشرف، ودفن في اإليوان الذهبي



 ٧٠

ــد   ــاداه أحمـ ــين نـ ــوك حـ ــوم تبـ  ويـ

   ــارب ــم واألقـ ــه هـ ــوا منـ ــد هربـ  وقـ

ــري    ــي وناص ــوم كهف ــت الي ــي فأن  أغثن

  فلبــــــاه الوان والهــــــو راهــــــب 

ــادم  ــا اآلن قـ ــا أنـ ــسي هـ ــداؤك نفـ  فـ

  ــب ــرحم ثاقـ ــثقفن للـ ــا يـ ــان كمـ  وكـ

 هــــامهمفــــأرداهم صــــرعى وفلــــق 

  ــب ــل القواضــ ــيه تفــ ــام بماضــ  همــ

ــوله   ــا رســــ ــا أراد اهللا لقيــــ  ولمــــ

فــــأوحى لــــه بلــــغ فإنــــك غالــــب 

فقــــام رســــول اهللا يخطــــب فــــيهم 

أال بلغـــوا يـــا قـــوم مـــن هـــو غائـــب 

 بـــــأن عليـــــاً وارثـــــي وخليفتـــــي

        ١(على الناس بعدي وهـو لألمـر صـاحب( 

                                                 
معجم . ٢١٢، ص ٢ماضي النجف وحاضرها، ج   . ٥٤٢، ص ٥شعراء الغري، ج  :  ينظر )١(

المـستدرك علـى كتـاب      . موسوعة شعراء الغـدير   . ٤٩٨، ص ٢رجال الفكر واألدب، ج   

  .٤٧٧، ص٣الغدير، للشيخ األميني، ج
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  <هـ١٣٤٣ـ١٢٥٥& >اظم سبتي لألديب الخطيب الشهير الشيخ ك

ــارا    ــديِن فانه ــركِن ال ــم ب ــب أل  خط

ــداة ــارا أودى الغـ ــصطفى نـ   بقلـــب المـ

 والدهر أنشأ غدراً فـي الهـدى فـدهى        

ــدارا    ــدهر غـ ــان الـ ــي وكـ ــنو النبـ  ِصـ

 فــأي حادثــٍة فــي الــدين قــد وقعــت

ــارا   ــجاِن أطمــ ــن األشــ ــسته مــ  فألبــ

 قد كشرت ويحها عـن نـاب مفتـرسٍ        

ــفأثب ــارا تـــ ــاً وأظفـــ ــِه أنيابـــ  ت فيـــ

ــفةً  ــاتُ الجـــو كاِسـ  فأظلمـــت طبقـ

 ِمـــن نقعهـــا حـــين مـــن آفاقهـــا ثـــارا 

هـــذا علـــيلقـــي أميـــر المـــؤمنين  

 مــــضرجاً بــــدم مــــن رأســــِه فــــارا

 قد حجب الخسف بدراً منـه مكـتمالً       

ــارا   ــه تيـ ــراً منـ ــف بحـ ــيضَ الحتـ  وغـ

ــرى  ــه للمــسلمين ت ــن حول أودى وم 

 شِة الخطْـــِب إقبـــاالً وإدبـــاراِمـــن دهـــ
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 وافـــت إليـــه بنـــوه الغـــر مـــسفرةً 

ــوارا  ــاِت أنـ ــأل الظلمـ ــٍه تمـ ــن أوجـ  عـ

ــدعوه وال ــستهلت ــرى ت ــاعــين عب   دم

ــارا   ــشائها نـ ــي أحـ ــج فـ ــزن أجـ  والحـ

 يا نيراً غاب عـن أُفـِق الهـوى فـأرى          

 أفــق الهــدى ال يــرى للــصبح إســفارا    

            ولـم يخطـر لـه خطـر قد كـان فيـك 

 لــضالِل ليخــشى اليــوم أخطــارا   مــن ا

 ىلـ ترضى ببطِن الثـرى قبـراً وقـل ع        

ــارا  ــشمِس إقبـ ــيِن الـ ــذْتُ بعـ ــو اتَّخـ  لـ

  نعشك ما شـاهدتُ نعـشَ فتـى        وقبل

ــارا   ــسما س ــالٍك ال ــاِق أم ــوِق أعن ــن ف  م

 أبكيك في الجـدِب مطعامـاً سـواغِبها       

ــوارا   ــداماً ومغ ــرب مق ــى الح ــي لظ  )١(وف

                                                 
< منتقى الدرر في النبي وآلِه الغُرر     >ء ذُكرت في ديوان ناظمها       هذه القصيدة العصما   )١(

، ١، من منشورات الشريف الرضـي، المكتبـة الحيدريـة، ط          ٣٤للشيخ كاظم سبتي، ص   

  .ش، قم المقدسة. هـ ١٣٧٣ـ١٤١٥سنة 
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  <هـ١٢٨٥>لمرحوم الشيخ عبد الحسين شكر المتوفى سنة ل

 عــرا المكــارم خطــب شــيب بالكــدر

ــرِ     ــن أث ــِد م ــده للمج ــن بع ــق ِم ــم يب  ل

 ِرزٌء له العـروةُ الـوثقى قـد انفـصمت         

 والشَّمس قـد كـورتْ تبكـي علـى القمـرِ          

ــدمٍ    ــدى ب ــى اله ــادِح أبك ــن ف  ِهللا م

ــذ حــلَّ بالــدين كــسر غيــر     منجبــِرم  

ــن   ر وم ــؤمنين ــر الم ــي أمي  زُء الوص

 لــوال يــداه رحــى األكــواِن لــم تـــدرِ     

ــدار  ــال ألقـ ــا للرجـ ــتكنيـ ــِه فـ   بـ

ــدرِ     ــصدر الق ــا م ــي البراي ــن ف ــم يك  أل

 فَليتَ شعري هِل األشـياِء تفتـك فـي        

ــشرِ     ــورِة الب ــي ص ــدت ف ــد ب ــشيئٍة ق  م

 كـــالّ ولكـــن لكـــي يبـــدو لمعتَبـــٍر

ــدرِ  ــه مالـــــك مملـــــوك مقتـــ  بأنـــ

ــشرت  ــاً شــعرها ن ــا للمــشاعر حزن  م

ــزم قــد جــرت مــن محجــِر الحجــرِ   وزم
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 والــروح فــي مــشرِق الــدنيا ومغربهــا

ــرِ   ــرةَ الخيـ ــاً خيـ ــي عليـ ــى الوصـ  ينعـ

 وراح يندب ناعي الديِن حـين هـوى       

  ســـنام الِعـــزِّ مـــن مـــضِرباليـــوم جـــ

 يا نفس سيلي أسى يا قلب ذُب كَمـداً        

ــ  ــِه وي ــاً علي ــى ا حزن ــبع العل ــريا س  نفط

 تكوري يا شموس الكـوِن وانكـِسفي      

ــا أنجــم انتَــشري  ــا بــدر ِغــب جزعــاً ي  ي

 فقد هـوى كوكـب ضـاَء الوجـود بـهِ          

 وغــاب بــدر الهــدى والمجــد فــي الحفــِر

ــه    ــام بـ ــرتْ قَطـ ــه أغـ ــوم لـ  هللا يـ

 )١(أشـــقى مـــراد فكانـــت عبـــرةَ الِعبـــِر

ــن قــوم بــضر     ــق المفــارق م  بتهش

 قــد شــق فــرق الهــدى والمجــد والخطــِر

  

                                                 
 قطام بنت األخضر من تـيم الربـاب وهـي خارجيـة لهـا دور رئـيس فـي حياكـة                    )١(

وشجعت عبد الرحمن بن ملجم المـرادي علـى تنفيـذ            × المؤامرة لقتل اإلمام علي   

  .مؤامرة االغتيال
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ــاً  ــشبليه كـــل قائـــل ولهـ  لهفـــي لـ

ــرِ     ــدنيا لمفتق ــي ال ــودك ف ــد ج ــن بع  م

 مــن بعــد فقــدك مــأمول لــذي أمــل

ــدخرِ  ــذخور لمــ ــك مــ ــن عقيبــ  ومــ

       لم يبق بعدك يا غوث الصريخ حمـى 

ــر   ــرى فخـ ــيس يـ ــال ولـ ــِراًكـ   لمفتخـ

ــن   ــات بم ــي الكائن ــزي نب ــن المع م 

ــام دع ــسمرِ  أقــ ــالبيض والــ ــه بــ  وتــ

ــاه ال  ــر أبن ــاألنجم الزه ــب ــمل  ذين به

 قــد أشــرق الكــون الفــي األنجــم الزهــرِ 

ــه    ــصرين ب ــار المب ــسام أح ــوال ح  ل

 لــم ينظــر الــدين والتوحيــد ذو بــصرِ    

 لهفي على خفرات الوحي حين بـدت      

 تــدعو بقلــب حليــف الوجــد مــستعرِ    

 يا غوث كل الورى في النائبات ومـن       

ــر    ــي كــل ده ــسار للعــسرِ  ف  هــو  األي

ــدنيا وأَ   ــدين وال ــيعة ال ــهلهوا ض  ام

ــضرِ    ــدى نـ ــود للنـ ــذبول بعـ ــل الـ  حـ
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 لم أنس زينـب تـدعو وهـي حاسـرة         

 قد غاب واسوء حـالي فـي الثـرى قمـري          

 مــن لليتــامى منيــل بعــد كــافلهم    

ــِرإولأليــــامى ومــــن للــــدهر   ن يجــ

 ن نــاح جبريــل مــن األســىإال غُــرو 

 الُعــــصِرعلـــى معلمـــه فـــي غـــابر     

 ن أعولـــوا حزنـــاً فـــإنهمإوالرســـل 

 لــواله لــم ينظــروا يومــاً إلــى الظفــرِ     

 واألرض إن قفرت مـن بعـد زهرتهـا        

 فإنــــه كــــان فيهــــا منـــــزل القطــــرِ 

 هل كيـف يجعـل صـبر لألنـام علـى          

ــري    ــدى فب ــده رأس اله ــرى ح  )١(رزء ب

@ @

                                                 
، ٢٩ــ ٢٨هــ، ص  ١٢٨٥ديوان الشيخ عبد الحسين شـكر النجفـي، المتـوفى سـنة             ) ١(

، المطبعة الحيدريـة، النجـف      &تحقيق وتقديم الخطيب الشيخ محمد علي اليعقوبي        

  .األشرف

  .٤٣٧، ص٧أعيان الشيعة، للسيد محسن األمين، ج: وينظر
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  ألزري البغدادي لألديب المرحوم الحاج محمد رضا ا

  <م١٨٢٥/هـ١٢٤٠>المتوفى 

 ما أتـى القـوم كلهـم مـا أتاهـا             ظهرتْ منه في الوغى سـطواتٌ     

      دغَصَّتْ بجيش عمر بـن و ــضاها    يوم  لهــواتُ الفَــال وضــاق ف

ــرداً   ــة ف ــى المدين ــى إل  ال يهــاب الِعــدى وال يخــشاها   وتخط

 ولكــن ــوف ــم أُل ــدعاهم وه ــا    ف ــِشب لظاه ــذي ي  ينظــرون ال

وٍر عــامريقَــس ِمــن فـي شـراها           أيــن أنــتم ـهبأس ـدتتقي اُألس 

ــداها     أين من نفسه تتوق إلى الجنّات      ــيم عـ ــورد الجحـ  أو يـ

 يــوجر الــصابرين فــي اُخراهــا   فابتدى المصطفى يحدثُ عمـا    

ــر ال   قــــائالً إن للجليــــِل ِجنانــــاً  مهــاجرين يراهــالــيس غي

 لـــه ِمـــن جنانـــِه أعالهـــا      ومن لِعمرو وقد ضمنتُ على اهللاِ     

ــسوامٍ   ــِه كَ ــن جواب ــالتَووا ع ــا     ف ــن دعاه ــةً م ــا مجيب  ال تراه

يطاهـا        فـــإذا هـــم بفـــارِس قرِشـــي األرضُ ِخيفةً أن ترجف 

ــ   ــا س ــا له ــائالً م ــلٌق ــي     واي كفي ــةُ علـ ــذه ذمـ ــاهـ   وفاهـ

 تمشي خماصُ الحشى إلى مرعاها       لبــرازَ كمــا ومــشى يطلــب ا 

ــا     فانتـــضى مـــشرفيِه فتلقّـــى   ــضربٍة فَبراه ــرو ب ــاق عم  س
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 مــأل الخــافقين رجــع صــداهاي   وإلى الحـشر انّـه الـسيف منـه        

 لَــم يــِزن ثقــلُ أجِرهــا ثقالهــا   يا لها ضـربة حـوتْ مكرمـاتٍ       

 )١(سـواها وعلى هذه فَِقـس مـا         هذه من عاله إحـدى المعـالي      

@ @

                                                 
علي في الكتاب   . ١٨، ص ٩أعيان الشيعة، ج  . ٥٢األزرية، للشيخ األزري، ص   : ينظر) ١(

ديوان األزري الكبيـر، للـشيخ كـاظم األزري التميمـي،           . ٣٥٧، ص ٤والسنة واألدب، ج  

  .٣٦ص
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   )١ (للمرجع الكبير المصلح الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

  <هـ١٣٧٣ـ١٢٩٤>
  

 إمــام الهــدى هــل أبــدع اهللا آيــة    

 لمعنــاه أســمى منـــك شــأناً وأشـــمخا   

ــم  ــدعو فل ــصرخ اإلســالم ي ــم است  ك

 لـــــصرخته إال حـــــسامك مـــــصرخا

  

                                                 
جهبذاً من جهابذة   &  الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء المالكي الجناجي، كان          )١(

ماً كبيراً متضلعاً في الفلسفة والتحقيق والتـأليف، مرجعـاً          العلم والفقاهة والفصاحة، عال   

لألمة اإلسالمية، سافر إلى األقطار، وشارك في العديـد مـن المـؤتمرات، رسـخ روح                

الوحدة الوطنية في العراق، له مواقف بطولية ضد اإلنكليز، زعيم حركـة الوحـدة بـين                

  .المسلمين في البلدان اإلسالمية
  

م والفقاهـة والجهـاد، آل كاشـف الغطـاء، المنتهيـة أصـولها إلـى                ينتمي إلى أسرة العل   

الصحابي الجليل مالك األشتر النخعي، يرجع أصـلهم إلـى قريـة جناجـة حيـث كـان                

  .جدهم األكبر الشيخ خضر الجناجي يقطن فيها
  

هـ المـصادف   ١٣٧٣توفي الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في سفره إلى إيران سنة            

  .إلى مدينة النجف األشرف ودفن فيهام، ونقل جثمانه ١٩٥٤
  

  .،حيث ترى القصيدة قد ذكرت فيها كاملة٤٨٥،ص٤موسوعة شعراء الغدير،ج: ينظر
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 كم شاد للتوحيـد عرشـاً مـن الهـدى         

عـــروش المـــشركين ودوخـــا  وهـــد  

 وهل فاح لألصـحاب نـشر لـم يكـن         

 ببــــديع مزايــــاك العبيــــر المــــضخما

ــيهم    ــك ف ــار مثل ــد المخت ــو وج  ول

ــا     ــم أخ ــه دونه ــدو ل ــار أن تغ ــا اخت  لم

ــسيفه  ــه ب ــذي قــد ذب عن  فمــن ذا ال

ــالنفس مــن دونــه ســخا   ومــن ذا الــذي ب

ــة   ــدير برتبـ ــوم الغـ ــصه يـ  إذ اختـ

 م قــد تفــسخا  الغــدر فيهــا كيــده  وذو

 بها عقـد البـاري علـى الخلـق بيعتـه          

 إلــــى الحــــشر ال تــــزداد إال ترســــخا

ــنقض عهــودهم  ــوا ل ــا طغ  ســرعان م

ــا لــك مــن عهــد مــع الغــدر أن وخــا   في

 وقد تنسخُ األيام فـضالً لـذي حجـى        

 وفـــضلك يـــأبى أن يـــزال وينـــسخا   

ــصوك قُالمـــة   ــاولوا أن ينقـ  إذا حـ

 ســخاعلــى رغمهــم تــزداد فــي الفخــر فر
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ــه  ــدتها أمامــ ــق عاضــ ــوة حــ  بنــ

ــا    ــق أرخــ ــة الحــ ــن بوحدانيــ  ولكــ

 أيــا جنــة الفــردوس حبــك جنــة    

 مــن النـــار إن حــط العـــذاب وتنوخـــا  

 فأنــت إمــام الحــق إن ظلــت الــورى

ــا   ــوز الرخ ــق إن أع ــى للخل ــت الرح  وأن

@ @
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  &لألديب الحاج علي البغدادي 

  فُجعــاشــهر الــصياِم بــه اإلســالم قــد

 وفـــي رزيتـــِه قلـــب الهـــدى انـــصدعا

 شهر الِصيام بكَـتْ عـين الـسماِء دمـاً         

 فيـــِه وجبريـــلُ مـــا بـــين الـــسماِء نَعـــا

ـوى       اليومه ينفي سيِف أشقى العـالم  

ــرعا   ــِه صُ ــي ِمحراب ــي وف ــخْصُ الوص  ش

ــوم ــدين منهــدم الي ــاتَ الهــدى وال   م

ــدرعا    ــاتَ م ــد م ــى ق ــاِب األس ــي ثي  وف

ــوم ــا اليـ ــام عبرتهـ ــسكُب األيتـ   فلْتَـ

ــا   ــصحب الجزع ــن ت ــصبر لك ــرك ال  ولْتتَ

ــوم ــةُ   الي ــادي وفاطم ــِه اله ــي قتل   ف

ــا ــا وعليـ ــصدعا ماتـ ــورها انـ ــزار سـ   نـ

ــةٌ   ســعتْ ِبقْتــِل وصــي المــصطفى فئ

ــد طب  ع ــشيطان قـ ــوبِهم الـ ــى قلـ ــالـ  عـ

ــادر ــد غ ــاً  واق ــِن اِهللا مفتري  شــملُ دي

ــل  ــون بقتـ ــا ويزعمـ ــضى جمعـ   المرتـ
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   لجـمم أردى أبـا حـسنٍ       هذا ابن قـد  

 هل درى اليـوم مـن أُردى ومـن صُـرعا؟          

 مـــا نالـــه ســـيف أشـــقاها بـــضربتِه

ــنعا    ــا صـ ــدور مـ ــنع المقـ ــا صـ  لكنمـ

وكيــف بالــسيِف مــا ضــلت مــضاربه 

ــا   ــضى قطَعــ ــساقطَ دون المرتــ  إذا تــ

         لقـد الوصـي بـِه رأس أُصـيب سيف 

قلــب والورعــاأصــاب ــدى والعلــم١( اله( 

@ @

                                                 
)١ (                 ت هـذه القـصيدةَ الغـراَء منهـا كتـابةٌ ذَكَـرجم كثيرةٌ وكتب الغـزوات >مصادر >

  .٢١٠للمحقق الشيخ جعفر نقدي، ص
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لألديب الكبير الشيخ محمد حسن أبو المحاسن الكربالئي 

  <هـ١٣٤٤ـ١٢٩٣ >)١(الجناجي

                                                 
محـسن بـن سـلطان آل قـاطع         هو الشيخ محمد حسن ابن الـشيخ حمـادي بـن             )١(

موسوعة شعراء  . ١٥٠، ص ٩أعيان الشيعة، ج  : ينظر. <أبو المحاسن الكربالئي  >الجناجي  

  .٣٦٦، ص٢الغدير، ج

عرف أبو المحاسن وساماً منه قد منحه إيـاه قائـد ثـورة             : قال السيد األمين في األعيان    

< الجنـاجي >أمـا   العشرين اإلمام محمد تقي الشيرازي، فالمحاسن كنيته وليس نـسبه، و          

فهي إحدى قرى الحلة الجنوبية قرب نهر الفرات حاليـاً وكانـت بـالقرب مـن قـضاء                  

  .الهاشمية في الحلة الفيحاء

  :نشأ وترعرع أبو المحاسن في كربالء ودرس األدب والفقه عند أشهر علمائها، منهم

  .السيد محمد حسين المرعشي الشهرستاني. ١

  .السيد كاظم الملقب بالهر. ٢

  . السيد عبد الوهاب آل طعمة.٣

كان الشيخ أبو المحاسن أحد أبرز زعماء ثورة العـشرين، ولـشدة الـضغوط الـسياسية                

، علـى ضـفة     <طـويريج >واألمنية خرج مع عائلته إلى قرية جناجة في قـضاء الهنديـة             

الهندية اليسرى وعلى أثر تلك الحوادث في الحلة واختالل النظـام التركـي وانتفاضـة               

م، وكـذلك توجـه خطيـب       ١٩١٤/هــ ١٣٣٣على الحكومة المحلية أواخر سنة      األهالي  

إلى قرية جناجة، حيـث كانـت هـذه القريـة           & العراق األديب محمد علي اليعقوبي      

ودرس . العريقة منبعاً يخرج األدباء والعلماء والزعمـاء وتـأريخ العـراق يـشهد بـذلك              

وعاته المخطوطة ولـوال جهـود      شطراً من االدب واستفاد من شعر أبي المحاسن ومجم        
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  من جرثومـة المجـد والعلـى       تفرعت

  معمـــاً فـــي العـــشيرة مخـــوالفجئـــت

 أبــو طالــب شــيخ األبــاطح كلهــا    

 أبــوك ومــن يطــري الهمــام المــبجال    

  

                                                                                                               
الخطيب الشيخ اليعقوبي في جمعه ونشره لديوان أبي المحاسن لما وصـل إلينـا بيـت                

  :من الشعر وقد قيم شاعرنا أبو المحاسن جهود اليعقوبي، وقال في حقه
  

ــرني مــــــدةً   ــاحب عاشــــ  فكــــان مــــن خيــــرة أصـــــحابي      وصــــ

ــدع أن  ــعري فـــال بـ ــصبو إلـــى شـ  ســــــميته الــــــصاحب والــــــصابي   يـ
  

تميز أبو المحاسن بالروح الوطنية من خالل شعره السياسي حتى كان الممثل الخـاص              

في المجلس المللي ـ الوطني ـ كحكومة مؤقتة من قبل قائد الثورة اإلمـام الـشيرازي،     

حتى عرف بشاعر ثورة العشرين وبعد ردٍح من الزمن أُعطي منـصب وزيـر للمعـارف        

خالف عميق حصل بين أبي المحاسن ورجال الدولة        العراقية في العهد الملكي، وبعد      

آنذاك وتصاعدت وتيرة الخالفات مع حكومة جعفر العـسكري، قـدم أبـو المحاسـن               

  .استقالته من وزارة المعارف، وعاد إلى كربالء في قضاء الهندية
  

هـ المـصادف يـوم الخمـيس، أثـر الـسكتة           ١٣٤٤ ذي الحجة سنة     ١٣وافاه األجل في    

تطي ظهر جواده، نزل من على ظهر جـواده واضـطجع وبعـدها حمـل               القلبية، كان يم  

نعشه إلى النجف األشرف ودفن في الصحن الحيدري الـشريف، بـين إيـوان ميـزاب                

  .الذهب ومقبرة العالمة السيد محمد سعيد الحبوبي
  

، ديـوان أبـي المحاسـن،       ٣٦٦، ص ٢موسوعة شـعراء الغـدير، ج     : ينظر المصادر التالية  

  . ١٥٥ص
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  مؤمنـــاً بـــاهللا صـــدقاً وإنمـــاثـــوى

ــان أوال   ــد كـ ــراهيم قـ ــن إبـ ــى ديـ  علـ

ــراً    ــاً وناص ــدين عون ــه لل ــد ب  فأرش

 وأمنـــع بـــه حـــصناً لطـــه ومعقـــال    

ــه  ــام دونـ ــز ديـــن اهللا إذ قـ ــه عـ  بـ

ــاً ومنــــصال  ــسنونين عزمــ ــرد مــ  يجــ

 وأنــت ســليل الليــث حاميــت بعــده 

ــأثال   ــسؤدد المتــ ــال والــ ــرين العــ  عــ

ــي ب   ــامي والمواس ــنعم المح ــسهف  نف

ــضال  ــبالء وأعــ ــتد الــ ــاه إذا اشــ  أخــ

ــا    ــشر والهن ــدين بالب ــه ال ــل وج  تهل

ــال   ــا رآك تهلـــ ــه لمـــ ــق بـــ  خليـــ

وفــاض الهــدى فيــضاً وأصــبح ربعــه 

 مـذ فـاض سـيفك جـدوال        الثرى خصيب

 مــن المــشتري فــي طاعــة اهللا نفــسه 

ــبطال  ــشركين ويــ ــد المــ ــدفع كيــ  ليــ

 فبــاهى بــه غــر المالئــك شــاكراً    

ــا ا ــساعي أوالهــ ــضالمــ ــاء المفــ  لثنــ
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 فنفسك نفس المصطفى فـي صـفاتها      

ــزال     ــين تنـ ــروح األمـ ــه الـ ــوحي بـ  بـ

ــة    ــضائل جم ــه والف ــت من ــد كن  وق

 رون مـــن موســـى محـــالً ومنـــزالاكهـــ

 وهـي أعظـم وقعـة     < بـدر >وفي يـوم    

ــيال    ــى ته ــشرك حت ــن ال ــدك رك ــا ان  به

 ســقيت قريــشاً أكــؤس الحــرب مــرة

ــسال  ــراح سل ــشربوا ال ــد حــسبوا أن ي  وق

 عميــد لــوائهم< أحــد>وغــادرت فــي 

ــدال  ــين مجــ ــور الجبــ ــة معفــ  طليحــ

ــوعهم  ــل جمـ ــدماً تفـ ــافحهم قـ  تنـ

ــال    ــد تفلـ ــرع الحديـ ــن قـ ــأبيض مـ  بـ

 ومــذ عطفــت خيــل الــضالل طوالعــاً

 مـــن الثغـــر تـــردي باألســـنة ذبـــال    

 صبرت على األهوال نفـس ابـن غابـة        

ــسربال  ــردى متــ ــسربال الــ ــاح بــ  أشــ

ــال  ــورد جحف ــادي فت ــن اله ــذب ع  ت

ــال    ــصدر جحف ــه وت ــردى عن ــاض ال  حي
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ــداحهم   ــالمعلى ق ــازت ب ــوالك ف  ول

ــى   ــرة البلـ ــالم دائـ ــى اإلسـ  ودارت علـ

 ال فتـــى>فنـــوه جبريـــلٌ بمجـــدك 

ــيف ــال  < وال سـ ــأل المـ ــه مـ ــاً بـ  تنويهـ

ــدتهم   ــاالً وج ــي رج ــو تبغ ــك ل  هنال

ــفال   ــاربين وأســ ــام هــ ــأخزى مقــ  بــ

 عن الهدى  <حنين> في المحامي وكنت

 القــوم أخــول أخــوال  وقــد فــر عنــه   

 منـك بوائـق   < األحزاب>وصبت على   

 أعـــدن بهـــم ليـــل النوائـــب ألـــيال    

ــه  ــشرك كل ــان بال ــى اإليم ــداة التق  غ

 فـــشد قـــوى اإلســـالم مـــشيك مـــرقال

 وهــو فــارس يليــل< لعمــرو>تــسوق 

ــال   ــام المعجـ ــا والحمـ ــروف المنايـ  حـ

ــه   ــب درع ــه األرض يرك ــر لوج  فخ

 صــريعاً بــه قــد هــد ســيفك مجــدال     

ــيلهم    ــضر خ ــان تح ــلمه الفرس  وأس

 نجـــــاًء كأمثـــــال النعـــــائم جفـــــال
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 ولـــيس بعـــار أن يـــولي مـــدبراً   

ــبال  ــصر الليـــث مقـ ــدات أبـ ــو نجـ  أخـ

 بـــسيفك مجـــد للقتيـــل بحـــده   

ــى    ــشرف العل ــى ال ــى إل ــه يرق ــر ب  وفخ

 فــسيان أن تعلــو بــه رأس فــارس   

ــاً مكلــــال  ــسوه تاجــ  كمــــي وأن تكــ

ــي  ــر>وف ــة < خيب ــك راي  رفعــت بكف

ــك  ــزال   عليـ ــي أنـ ــصر اإللهـ ــا النـ  بهـ

 تقاصـــر عنهـــا المـــستطيالن غـــدوة

ــوال     ــوب وأط ــي الخط ــاً ف ــب باع  ألرح

 وقد وسـماها أمـس ذال فمـذ سـمت         

ــال  ــة وتجمــ ــازت رفعــ ــك حــ  بكفــ

ــاذخ  ــق ب ــم يب ــاب ل ــا قلعــت الب  ولم

 لتلــــك الحــــصون الــــشم إال تزلــــزال

ــي  ــواهرك الت ــن ب  وتلــك لعمــري م

 تحيــــر فــــي تأويلهــــا مــــن تــــأوال

@ @
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  &لألديب األريب والكاتب الشهير الشيخ جعفر النقدي 

ــلُ   ــةٌ وعوي ــسمواِت رن ــي ال ــلُ      ف ــاً جبري ــام ناعي ــه ق ــن ل  م

ــلُ؟    أصبح الكون داجي اللوِن حزناً     ــي قتي ــضى عل ــل المرت  فه

 فيك قد أُردي الهدى والرسولُ       يا حساماً أردى الوصـي شـباه؟      

ــلُ   والــــشرائع طــــراًوالنبيــــون  ــر والتهليـ  وأُصـــيب التكبيـ

 بـــشباك التنــــزيل والتأويـــلُ   وبك الـدين هـد ركنـاً وأودى       

ــم مقتــولُ      ِكيييا ليالي الصياِم من كان يح      ــن ملج ــسيِف اب  ب

ــذكرِ   ــد ل ــسجد المع ــا الم أيه    ــر ــديلُ اإلاِهللا ِذك ــك ج ــه في  ل

ــ   قتلوا في الصالِة من لـيس لـأل        ــولُ عم القُب ــون ــِه يك  اِل إالّ ب

 المحراِب عن ذكر ربِه ال يحولُ         منـه شـيبته وهـو فـي        خُضِّبت

 ــوه ــر الكــرام بن ــه الغُ ــشغولُ     حــف في ــسه م ــنهم بنف ــو ع  وه

ــق  ــوب حري ــي القل ــدبوه وف  من جوى الحزِن والدموِع تـسيلُ        ن

 جيـــلُوبكـــاه التـــوراةُ واإلن    يــا قتــيالً بكــاه قــرآن طــه    

ــولُ    وبكاه خيـر النبيـين فـي الجنَّــ         ــه البت ــا بكت ــاً كم ــِة حزن  ـ

ــامى  ــام مــن لألي ــع األي ــا ربي  واليتامى إن غاب عنها الكفيـلُ        ي



 ٩١

 )١(وجهه عن حمي الهدى ويزيلُ       من دجى الغي بعد وجهك يجلو     

                                                 
  .٢١١، ص×ها الشيخ جعفر النقدي في كتاب غزوات أمير المؤمنين ذكر) ١(



 ٩٢

@ @
Ûa@ñ†î–ÔÛañŠ’Ç@ò…b@ @

  لسماوي للعالمة الكبير والمحقق القدير الشيخ محمد ا

  <م١٩٥١/هـ١٣٧٠>المتوفى سنة 

ــم    ــم تُلج ــِة إن ل ــامع الكوف ــل ج  س

 !كيــف ســترتَ فــي الــدجى ابــن ملِجــم؟

ــردى  ــه رام الــ ــتَ أنّــ ــا علمــ  أمــ

ــمِ  ــصٍح وأعجـــ ــي أفـــ ــلِّ حـــ  بكـــ

ــرى   ــاد ليـ ــى الرشـ ــضا علـ  رام القـ

ــمِ   ــر اللجـ ــري بغيـ ــوى تجـ ــلَ الهـ  خيـ

 نـــضا حـــساماً فالقـــاً قـــرن هـــدى

ــنجممـــن بعـــده قـــرن   هـــدى لـــم يـ

ــدالً   ــه مجــ ــي محرابــ ــر فــ  فخــ

ــطَ      ــدِل وس ــد ج ــث ق ــأجم>كاللي  <الم

ــالتهِ   ــوى صـ ــي سـ ــاه فـ ــو أتـ  فلـ

ــِه ويهجــــمِ   لــــم يــــدن مــــن موقفــ

 مـــن ســـاور الـــصل تلـــوى واثبـــاً 

 وقابـــــلَ األ لـــــيس بـــــين األجـــــِم



 ٩٣

ــد اال ــه ترتعــ ــن نظرتــ ــاد مــ  ســ

  رفــــع يــــٍد أو يــــرجِمقطــــفلــــم ت

ــالُ فـــي ــوءآتهاوتختفـــي األبطـ   سـ

 لعلمهـــــم مهمـــــا رآهـــــا يحجـــــِم

ــاجدٍ     ــن س ــا م ــف دن ــه كي ــا ويل  ي

 متفــــــــرِد بربــــــــِه محــــــــرنجم

ــم   ــةُ اِهللا فلــ ــه هيبــ ــد غَمرتْــ  قــ

ــنِحجمِ   ــل مـــ ــب ذاهـــ ــزلْ بلـــ  يـــ

ــاطرٍ  ــٍة وخــــ ــرٍة واهنــــ  وفكــــ

ــ ــمِ ةمدلـــــ ــول مجمجـــــ   ومقـــــ

ــةٍ  ــرٍة محرقــــ ــلٍُع بزفــــ  وأضــــ

ــسجمِ  ــدمٍع منـــــ ــيٍن بمـــــ  وأعـــــ

 اعي الرتــوتْفلـو أتــت عطـشى األفــ  

 مـــن عينـــِه ، ولـــم يـــذُده ويـــرجمِِ    

ــالتهِ    ــي ص ــه ف ــصَلٌ من ــلّ ن ــم س  ك

 وهــــو بــــذكٍر دائــــٍب لــــم يــــوجمِ 

ــك يـــا قاتلـــه مـــن وافـــدٍ      ويلـ

 <البرجمـــي>شـــقوتَ بـــالوفوِد شـــقوى 



 ٩٤

ــا  ــرٍة مألتهـ ــم حفـ ــالَ رجـ ــد طـ  قـ

ــرجمِ    ــشا إن تُ ــشفى الح ــل ي ــاراً ، وه  ن

ــالهبي   ــؤمنين فـ ــر المـ ــضى أميـ  قـ

ــ ــجمي   ي ــين اس ــا ع ــديِن ، وي ــد ال  ا كَب

 قضى الهـدى فيـا بنـي الغـي انهـضي          

ــده ، واســــرجي وألجمــــي   مــــن بعــ

 قضى أخو الهادي قضى سيف القـضا      

ــمِ    ــن تهجـ ــديِن مـ ــصام الـ ــضى ِعـ  قـ

 وفــــاز بالجنــــان فــــي ضــــريحِه

 والتــــضت العــــادون وســــط الــــرجِم

ــاب اهللا إذْ   ــسي لكتـ ــف نفـ ــا لهـ  يـ

ــ   ــساره المتــ ــن سمــ ــد عــ  رجِميوعــ

 ولحـــديث المـــصطفى مـــن بعـــدِه

ــرجمِ  ــث والمــــ ــار للعائــــ  إِذ صــــ

ــدي   ــع فاغت ــرف رب ــدى أع ــان اله  ك

 أنكـــــر رســـــم بعـــــده مـــــستعجمِ 

ـ    ــ ــة الـ ــوام ملـ ــق ، وقـ ــام حـ  أمـ

ــمِ    ــا والعجـ ــرِب بهـ ــي العـ ــالم فـ  إسـ



 ٩٥

ــى  ــف إن تنتظـ ــم تختلـ ــوده لـ  وعـ

 وعـــــوده لـــــم ينغمـــــزََ ان يعجـــــِم

 باصـــلّى عليـــه اهللا مـــا هبـــتْ ِصـــ

 علــــــى وروِد روضــــــِه وجــــــوجِم

ــدرها  ــئن قــضى شــمس الهــدى وب  ل

ــاألنجمِ  ــةٌ بـــــ ــورى هدايـــــ  فللـــــ

 اهللا ال بـــــالعترِة القـــــافين قـــــول

 أقـــــــوالَ قـــــــائف ، وال مـــــــنجِم

ــه   ــى طاعاتـ ــدام إلـ ــل مقـ ــن كـ  مـ

ــمِ  ــي محجـ ــن المعاصـ ــرِه عـ ــي دهـ  فـ

ــز  ــدجى مرتكــ ــوام الــ ــلّ قــ  وكــ

ــلب   ــي اهللا ص ــى ف ــى الحج ــِمعل   المعج

 فـــإن تـــوزعهم عـــداهم أنجمـــاً   

 للقتــــِل والحــــبِس بكُــــلِّ مــــنَجمِ   

  األرضُ مـــنهم بـــدٍمحتـــى تـــروى

ــشجمِ  ــوامي مـ ــي المـ ــسيٍل فـ ــاٍر كـ  جـ

 فآخــــذ الثــــار سيــــستوفي لهــــم

ــمِ  ــلء المحجــ ــدم مــ ــضيع الــ  وال يــ



 ٩٦

 ألزمتُ نفـسي مـدحهم ، وقـد وفـتْ         

ــمِ    ــروف المعج ــي ح ــصُرن ب ــن ق  )١(لك

@ @

                                                 
 ذي الحجـة    ٢٧هو الشيخ محمد طاهر السماوي ، ولد في مدينة السماوة بتـاريخ             ) ١(

 وتوفي في النجف األشرف في الثاني من شهر محرم الحـرام لـسنة              ١٢٩٢الحرام لسنة   

 البالغي ولـه مؤلفـات      هـ ودفن بالصحن العلوي الشريف في مقبرة الشيخ جواد        ١٣٧٠

  : كثيرة أشهرها

  . ×أبصار العين في أنصار الحسين . ١

  .الطليعة من شعراء الشيعة. ٢

  .، للعالمة السيد صالح القزويني١١٨مقتل أمير المؤمنين، ص: وينظر



 ٩٧

@ @
Ûa@ñ†î–ÔÛaÈibñŠ’Ç@ò@ @

  لألديب الحاج محمد رضا األزري البغدادي 

  <م١٨٢٥/هـ١٢٤٠>المتوفى سنة 

 مـصاب رمـى ركـن الهـدى فَتَــصدعا    

ــمعا   ــسماِء فأسـ ــاِعي الـ ــِه نـ ــادى بـ  ونـ

 وضَــجت لــه األمــالك فــي ملكوِتهــا

 وأوشــــك عــــرشُ اهللا أن يتــــصدعا  

 ومن يك أعلى النـاس شـأناً ومفخـراً        

ــن رزؤه  ــا  يك ــى وأفظع ــاِس أوه ــي الن  ف

 ــه  مــصاب علــى اإلســالم ألقــى ِجران

ــع ــا  وبرقــ ــدى فتبرقعــ ــالغي الُهــ   بــ

   ــو ــالِم ق ــر اإلس ــا ناش ــفرهفي  ض س

ــا  ــر فجعجعـ ــي النفيـ ــه داعـ ــاح بـ  وصـ

ــرةٍ  ــاِء بقفـ ــذوِد الظمـ ــبح كالـ  وأصـ

ــدو  ــن ال ــا  م ــدهر مربع ــا ال ــد به  لم تعه

  الـــدين إالّ مبـــدداًولـــم تـــر عقـــد

ــم  ــا  ولـ ــدين إالّ موزعـ ــملَ الـ ــر شـ  تـ



 ٩٨

ــيفُه    ــدين سـ ــيد الـ ــيالً شـ  وإن قتـ

 جــــدير عليــــه الــــدين أن يتــــصدعا 

   ــه ــالم أن زعيم ــل درى اإلس ــا ه  في

ــى     ــال نع ــى ف ــلُ ينع ــه جبري ــي حول  لق

ــا  ــدين بـ ــاد الـ ــدهاوأن عمـ  ن عميـ

ــا  ــوم ودعـ ــدى يـ ــا داعـــي الهـ  وودعهـ

   حبيبــه ويــا هــل درى المختــار أن 

ــسيِف ــا بــ ــسى مقنعــ ــدِو اِهللا أمــ   عــ

 وأقــسم لــو أصــغى النعــي بقبــرهِ    

 بكــــاه أســــى فــــي قبــــرِه وتفجعــــا

 أن ينــزلَ المـوتُ داره      )١(ومن عجب 

ــا    ــاه إالّ مروعــ ــان ال يلقــ ــد كــ  وقــ

 لتبك الطلـولُ الغلـب مـن آل هاشـم         

ــصدعا  ــسهى فتـ ــك الـ ــلُ ذُرى حـ  طويـ

ــِكيل ــةٍ بـ ــار هدايـ ــه منـ   التُقـــى منـ

 نعـــى الـــوغى منـــه كميـــاً صُـــميدعاوت

  

                                                 
  .المؤلف. فواعجباً أن ينـزلَ الموتُ داره: لعل األفضل أن يقال) ١(



 ٩٩

ــسرةً   ــداً وح ــالم وج ــِه اإلس  وان يبك

 فقـــد كـــان لإلســـالم حـــصناً ومفزعـــا

ــشَّدما   ــه فَلَـ ــلٌ لـ ــِك جبريـ  وأن يبـ

 بخدمتـــــِه جريـــــلُ كـــــان ممتعـــــا

ــا    ــسماِء فإنّمـ ــدر الـ ــِه بـ  وإن يبكـ

ــا     ــنى وأرفع ــه أس ــدراً من ــدر ب ــى الب  بك

 ِنـه ولو عقلت شمس الضُحى يـوم دف      

 لخّطّــت لــه فــي عينهــا الــشمس مــضجعا

ــه    ــى لـ ــى انتهـ ــا هللا حتـ ــام دعـ إمـ

 أال هكــــذا فليــــدع ِهللا مــــن دعــــا   

 ولم يمِض حتى إن شـأى كـلّ سـابقٍ         

ـــزَعا   ــضائِل منْ ــوس الف ــي ق ــق ف ــم يب  ول

 وإن عد فـي نـسٍك فلـم يبـِق أورعـا           

ــا     ــق أروع ــم يب ــٍك فل ــي فت ــد ف وإن ع 

ــاًلقـــد طبـــق اآلفـــاق  ــاً ونائِلـ  بأسـ

 فـــذلَّت لـــه األعنـــاق خوفـــاً ومطْمعـــا 

 أمــا والهجــان القــود تــدمي نُحورهــا

ــا   ــار تطوعـ ــي الجمـ ــين يرمـ ــن عـ  ومـ



 ١٠٠

ــى   ــر اُألل ــتار والنف ــت ذي األس  وبالبي

ــا  ــجوداً وركعــ ــوي ســ ــه تهــ  بأرجائــ

ــصفا    ــروة وال ــى وم ــاألبطح األعل  وب

 وبـــالحجر الملمـــوس والـــركِن أجمعـــا

 إلســالم ســاعةَ قَتلْــهِ  لقــد صُــرع ا 

ــصرعا   ف ــت م ــالم عظم ــصرع اإلس ــا م  ي

 فكيــف ودار الــوحي أَمــست ربوعهــا

 خـــالًء وأمـــسى منــــزلُ الـــدين بلقَعـــا

ــاً    ــت كاِلئ ــدين أبقَي ــن لل ــدك م  أج

ــا؟   عــبحت مود ــب أص ــوِم الغي ــن لعل وم 

    هدمــع كــان صــعباً قيــاد ويــا رب 

 فأصــــبح منقــــاداً ليومــــك طيعــــا   

 وإن يغد في األرضـين رزؤك مفظعـا       

ــا    ــسماوات أفظع ــل ال ــي أه ــد راح ف  فق

ــة     ــم ثلم ــالم ثل ــي اإلس ــك ف  ويوم

ــا    ــن يرقع ــدى ل ــي اله ــاً ف ــع خرق  وأوس
  
  
 



 ١٠١

ــذمٍ   ــساعد أجـ ــشت إالّ بـ ــال بطـ  فـ

ــارن  ــست إالّ بمــ ــدعاوال عطــ  )١( أجــ

@ @

                                                 
)١ (    هذه القصيدةَ و خطوطـاِت الـشعريِة لألديـب            ِقيلَ إنجدتْ مع مجموعـةٍٍ ِمـن الم

الحاج محمد ِرضا األزري في مكتبِة األوقاِف العامِة ببغداِد واثبتَ هذه القصيدةَ العالمة             

  .<المختارات>الكبير والخطيب الشهير السيد جواد شبر في كتابِه المخطوِط 

ار العلويـة، للـشيخ جعفـر       األنـو . ١٧٣، ص ٧نهج السعادة، الشيخ المحمودي، ج    : ينظر

  .٣٩٥النقدي، ص



 ١٠٢

@ @
ñŠ’Ç@òäßbrÛa@ñ†î–ÔÛa@ @
كاشف الغطاء للمرجع الكبير واألديب الشهير الشيخ هادي 

  <هـ١٣٦١ـ١٢٨٩>الجناجي 

    أفضلُ من صلى وصام واقترب   بعــد نبــي الحــق ســيد العــرب 

   هاخــوه وابــن عمــه وصــهر    هأزر ــشد ــارون يــ ــه كهــ  بــ

مــن لــم يوالــه فــال إيمــان لَــه   لَـــهمع واُهللا لـــن يقبـــلَ منـــه 

   هلــه مــن الفــضائل المــأثور        المنـشور فما لم تسعه الصُّحه 

 هــصاح ــجاعةً ف ــى ش ــاً تُق ــماحه    ِعلم ــادةً س ــداً حجــى عب  زُه

ــِر المــؤمنين اختُــصّا  وكم على هـذا الحـديث نَـصّا          باســِم أمي

   ــواه ــداً ِسـ ــسم أحـ ــال تُـ  وإن يكــن ذلــك مــن أبنــاه      فـ

ــبطَيهِ   ونفـــسه تَحـــلُّ فـــي جنبيـــِه   أخـــو النبـــي وأبـــو سـ

همــن اقتــضى آثــار هــل فــيِهم      هــار ــٍة غُب ــي مكرم ــق ف  أو ش

      وهل لهم من العلـوِم والِحكَـم         معنه وارتـس ما قد صح ِمعشار 

 عليــه بــالعموِم والخــصوصِ     هذا مع الغضِّ عـن النـصوصِ      

        ـرمن آيٍة تُتلى وِمـن نـصِّ خَب        رعن النبي المصطفى قـد اشـتَه 

 ــي األم ــي ــق النب ــح الح ــراً   وأوضَ ــاس طُ ــمللن ــي غــديِر خُ   ف

 نك يا ذا الخُبـرِ    فاحكُم بوجد ا     فمــن تــرى أولــى بهــذا األمــِر



 ١٠٣

ــضولِ   ــديم للمف ــف والتق ــولِ     فكي ــلُ العقــ ــه أوائــ  تمنعــ

عــن عــداٍء حقَّــه قــد غــصبوه   قَهـــبوس ـــهراعـــوا قربولـــم ي 

 صبراً على أمضَّ من وخْز المدى        وعاش فـيهم صـابراً مـضطهدا      

ــوِدهِ      كَونَــــه بجــــودهال والــــذي ــى وجـ ــٍة علـ ــر آيـ  أكبـ

        ـذَرنـاً أو حبما كان ذاك ِمنه ج        ر١(أو عجزاً عن النضاِل أو خَو( 

  :×وله في رثاءه 

ــدى   ــان اله ــدمت واهللا أرك  فهــل فقــدنا حيــدراً أو أحمــدا   ته

 فانهض وعزِّ الدين فـي مـصاِبهِ         نعم هـوى حيـدر فـي محراِبـهِ     

ــدين ــاكالً بفقــدهفال  طامــسةً أعالمــه مــن بعــِدهِ       أضــحى ث

 ــاب ــسنَّةُ والكتــ ــه الــ ــراب     تندبــ ــر والمح ــتُ والِمنب  والبي

 بسيِف أشقى األشقيا ابن ملجمِ       هــوى مخَــضَّب المحيــا بالــدِم

 علـــى أب األيتـــاِم واألرامـــِل   فاندب ونُح وابِك بدمٍع سـائلِ     

ــاِده    الِدِهعلـــى أمـــين اهللا فـــي بـــ ــى عبـ ــِة اِهللا علـ  )٢(وحجـ

@ @

                                                 
  .١١٠ المقبولة الحسينية، الشيخ هادي كاشف الغطاء، ص)١(

  .١١١المقبولة الحسينية، الشيخ هادي كاشف الغطاء، ص )٢(



 ١٠٤

@ @
@ñ†î–ÔÛañŠ’Ç@òÈbnÛa@ @

  للسيد جعفر الحلي آل السيد كمال الدين 

  <م١٨٩٧/هـ١٣١٥>المتوفى سنة 

ــسوادِ   ــراد ال ــالم أب ــبس اإلس  يوم أَردى المرتضى سيف المرادي       ل

   شـادِ           ليلــةٌ مــا أصــبحتْ إالّ وقــدعلـى أمـِر الر الغـي غَلب 

ــه وا ــضتْ أعالم ــصالح انخف ــسادِ    ل ــع أعــالم الف  وغــدتْ تُرف

ــدين فَقَــد ــادِ      إن تَقَــوضَ خــيم ال ــاٍم وِعم ــر دع ــدتْ خي  فق

ــادِ      ما رعـى الغـادر شـهر اِهللا فـي          ــلِّ العب ــى ك ــِة اِهللا عل حج 

  ــه ــد جدلــ ــِت اِهللا قــ   من خوِف المعـادِ ساجداً ينشج    وببيــ

 سور الذكِر علـى أكـرِم هـادي          يـــا ليـــاٍل أنـــزل اهللا بهــــا   

 آية فـي فـضلها الـذكر ينـادي          محيت فيك على رغـم الهـدى       

 فجـــع الـــدين بـــدهياٍء نـــآدِ    قد لعمري منذ مات المرتـضى     

ــه  ــي محرابـ ــو فـ ــوه وهـ  طاوي األحـشاء عـن مـاء وزادِ          قتلـ

 من بكـا أو ذاقتـا طعـم الرقـادِ            سلْ بعينيـِه الـدجى هـل جفّتـا        

ــل األ ــصرنه  وس ــل أب ــم ه ــوق الوســادِ    نج ــضطجعاً ف ــةً م  ليل

  ــادفه ــل ص ــصبح أه ــل ال  ملُّ مـن نـوٍح مـذيٍب للجمـادِ           وس

ــه  ــيد مثّلـــت األخـــرى لـ  فجفا اليـوم علـى لـين المهـادِ           سـ



 ١٠٥

ــرِب أخٌ   ــراب والح ــو للمح ــادِ    ه ــٍل وجه ــين نق ــا ب  جاهــد م

 مِر الـصعادِ  للظبا البـيِض وللـس       نفـــسه الحـــرةُ قـــد عرضَـــها

ــومها    ــابوا س ــذالً فه ــامها ب  فهي كالجوهِر في سوِق الكَسادِ       س

 من لبوِس يتقي بـأس األعـادي         طالمــا أقــدم ال فــي ِصــنعةٍ   

ــسوادِ     فتحامتهـــا وجـــوه تنجلـــي   ــا ب ــاِء عنه ــرةُ الهيج  غُب

ــه  ــو فـــي غرتـ ــلبوها وهـ  حيثُ ال حرب وال قـرع جـالدِ          سـ

ــرأو    ــوه لـ ــو نبهـ ــسماً لـ  دون أن يدنوا لـه خَـرطُ القَتـادِ           اقَـ

ــقوتهِ  ــع شـ ــة مـ ــاقر الناقـ  ليس باألشقى من الرجس المرادي       عـ

ـــم بالـــسيف فتـــىــق   فلقـــد عم ــم خل ــاديع ــراً باألي   اهللا طُ

 وطيور الجو مع وحِش البواِدي       فبكتــه اإلنــس والجــن معــاً   

ــلُ بال   وبكـــاه المـــأل األعلـــى دمـــاً ــاديوغــدا جبري ــِل ين  وي

 )١(حيثُ ال من منذٍر فينا وهـادي         هــدمتْ واِهللا أركــان الُهــدى  

@ @

                                                 
شرح األخبـار،   . ١١٠مقتل أمير المؤمنين، للعالمة السيد صالح القزويني، ص       : ينظر )١(

  .٤٥٥، هامش ص٢للقاضي النعمان المغربي، ج



 ١٠٦

@ @
@ñ†î–ÔÛaæëŠ’ÈÛa@ @

  & لألديب القدير والسيد المفضال مهدي األعرجي 

  <م١٩٤٠/هـ١٣٥٩>المتوفى سنة 

ــدى     أسمع فـي اُألفْـِق لجبريـلَ ِنـدا         اله ــان ــدمتْ واِهللا أرك ته 

ــر المــؤمنين ح ــدراًينعــى أمي  ينعى التُّقى ينعى الحِِجى ينعى النَّدى        ي

ــهِ   ــى هامت ــضروباً عل ــاه م  عليه صلّى السيف لمـا سـجدا         ينع

  المرادي الردى  غالك من سيف     فكيف يا مرِدي أبطـالَ الـوغى      

ــهِ   ــٍم بقتْل ــِن ملج ــدا اب ــت ي كما       تب ينالوصي ـدا   (خيرـتْ يتب( 

 وأشمتَّ الحـسد فينـا والِعـدى         المـال أفجعتنا بالمرتضى خيـِر     

ــه  ــصُرت يمينُـ ــتُ ال قَـ  وما بـِه الـوهن اضـطراباً قعـدا           عجبـ

 ـديِن وطرف المكرماِت سـهدا       أدماه بالسيِف فأدمى ناصـر الــ      

ــشيدا     لـو  بكاه دين المصطفى وحـق     ــا تـ ــواله مـ ــاه إذْ لـ  بكـ

  الــصالةَ والتهجــداقــد حملــوا   يا أيها المحمولُ في نعـٍش بـهِ       

    نعشٌ بِه جسم)علي (المرتضى     النبــي ال بــل روح)أحمــدا( 

بـــالوادي فتنحنـــي لـــه دا    يمـــرــج ــوي س ــشم وته ــه ال  جبال

 خلّف فـيهم ِفـضةً أو عـسجداً          أفدي الذي عن أهلِه غاب ومـا      



 ١٠٧

 كـــان لـــه كـــلّ يتـــيم ولـــدا   أفدي الـذي مـن ِبـرِه وعطْفـهِ        

ــا اُهللا ــم لن ــصياِم ك ــا شــهر ال ــدا      ي ــتَ كب ــاً وأذب ــت جفْن  قرح

 )١(غالَ ابن آوى بالحساِم األسدا       اهللا يا شـهر الـصياِم فيـك قـد         

@ @

                                                 
، حيـث نقلهـا المحقـق       ١٠٨مقتل أمير المؤمنين، للسيد صالح القزويني، ص      : ينظر )١(

  .عن ديوانه المخطوط



 ١٠٨

@ @
@ñ†î–ÔÛaæëŠ’ÈÛaë@òí…b§a@ @

 لشاعِر أهِل البيِت اللوذعي السيِد مهدي األعرجي &  

  <م١٩٤٠/هـ١٣٥٩>المتوفى سنة 

ــدت    ــد ه ــدين ق ــِه ال ــهرزٌء ب قواِئم 

  ــه ــاً مآِتمـ ــصبت حزنـ ــسما نُـ ــي الـ  وفـ

 ومادت األرضُ شجواً والسما انفطرت    

  ــه ــوِن عالُمـ ــي الكـ ــاً فـ ــود منقلبـ  واسـ

ــك   ــت في ــدِر جلّ ــةَ الق ــةُياليل   فاجع

  ــه ــارت دعائم ــديِن فإنه ــوى ال ــت ِق  أوه

ـ  ــ ــصالة ببي ــي بمحــراب ال ــضى عل  ق

ــرض  ــصلي الفَ ــو م ــِت اِهللا وه ــائمهـ   ص

 أفديِه قـد عـاش بـين النـاِس مغتربـاً          

  ــه ــيظ كاظمـ ــوم الغـ ــو كتـ ــات وهـ  ومـ

          مـهطعـن كـان يفَقُلْ لليتـيم مـضى م 

ــــهطاِعمتنهــــى م عــــدهبــــه ب ــــنفَم 

ــتهالً  ــل مب ــاتَ للي ــسه حــين ب ــم أن  ل

وقـــد الحـــت عالئُمـــه ـــرى الِحمـــامي 



 ١٠٩

 يـــرى النجـــوم ويـــدعو اُهللا مبـــتهالً

ــ   ــد طبـ ــلُ قـ ــه والليـ ــاق فاِحمـ  ق األفـ

           هملجـم لـم ال شُـلَّ سـاعد ابـن ويح 

    ــاِرمه ــضرب ص ــافي ال ــم ال ين ــاً وِل  رعب

ــشتغالً  ــي وســط الِمحــراب م  أرداه ف

  ــمه ــراً وغاش ــورى طُ ــقى ال ــالفرِض أش  ب

ــوِد ا  ــل للوف ــةً ق ــل خائب ــي لأله  ذهب

   ــه ــت غَمائم وانجاب ــود ــضى الج ــد م  فَقْ

@ @



 ١١٠

@ @
@ñ†î–ÔÛaòîãbrÛaæëŠ’ÈÛaë@@ @

  & ألديب الطف الشهير السيد حيدر الحلي 

  <هـ١٣٠٤>المتوفى سنة < م١٨٣١/هـ١٢٤٦>المولود سنة 
  

 أصــــيب بــــالنبي أو كتابــــِه   قم ناِشد اإلسـالم عـن مـصابهِ       

 وأُدرج الليلـــةَ فـــي أثوابـــهِ     بلى قضى نفس النبي المصطفى    

ــضامه بغــصَّة  ــى اهت   مـدى أحقابـهِ    غصَّ بها الـدهر      مــضى عل

ــِه   عاش غريبـاً بينهـا وقـد قـضى          بــسيف أشــقاها علــى اغتراب

ــاً   ــدر دم ــة الق ــوا ليل ــد أراق ــا ا   لق ــصبابهِ دماؤهـ ــصببن بانـ  نـ

 منها اقـشعر الكـون فـي إهابـهِ           فضجت األمـالك فيهـا ضـجةً      

ــصابهِ     وانقلب اإلسالم في الفجـِر بهـا       ــى م ــوالً عل ــشِر أع  للح

 من نفِس كل مـؤِمن أولـى بـهِ            مــن قــد غــداهللا نفــس أحمــٍد

  ــه ــٍم ووجه ــن ملج ــادره اب ــهِ    غ ــي محراب ــدِم ف ــضَّب بال  مخ

ــهِ    أطاعة قضت لهم من لـم تكـن        ــورى إال ب ــات ال ــل طاع  تقب

ــا   ــي محرابه ــصالة ف ــتم ال ــهِ    قتل ــي محراب ــِه وهــو ف ــا قاتلي  ي

    جوِركم العدل سيف رأس منه الـر       وشق ذْ شُقأس فـي ذبابـهِ    م 



 ١١١

ــه ولينتحــب  في المأل األعلـى علـى مـصابهِ          فليبــك جبريــل ل

 )١(ينتحــب الرعــد مــن انتحابــِه   نعم بكـى والغيـث مـن بكائـهِ        

                                                 
األنـوار  . ٤٥٥، هـامش ص   ٢شـرح األخبـار، للقاضـي النعمـان المغربـي، ج          : ينظر )١(

علي في الكتـاب والـسنة واألدب، للـشاكري،         . ٣٩٣العلوية، للشيخ جعفر النقدي، ص    

  .٢٦، ص١سيد حيدر الحلي، جديوان ال. ١٢، ص٥ج



 ١١٢
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  للسيد عباس الموسوي الخطيب 

  <م١٩١٤/هـ١٣٣٣>المتوفى سنة 

 من هد شـاِمخَ طـوِد العـزِّ مـن مـضرِ           

ــنمالقَــدِر؟   و اغتيــاالً ماِلــك أصــاب ! 

    ــه ــان حوزت ــن اإليم ــاح ِم ــن أب  وم

ــسورِ   ــم الـ ــراًء محكـ ــاد اجتـ ــن أبـ  ومـ

 ومـن أسـال دمـوع المـصطفى شـجنا     

ــدرِ   ــن الكَـ ــراداً مـ ــدين أبـ ــبس الـ  وألـ

 ومــن أذاب مــن الزهــراِء مهجتَهــا   

ــرِ   ــرةَ اِلخيــ ــا خيــ ــب بنيهــ  وراع قلــ

ــرادي>ذاك  ــا < المـ ــقاها وآلمهـ  أشـ

 شــقيق عاِقرهــا فــي الــصُّحِف والزُبــرِ    

 إذ جــاَء والــسيف مــشحوذٌ يغيبــه   

 تحـــتَ الثيـــاب ليـــردي أكـــرم البـــشرِ 

 فــشامه وهــو فــي المحــراب مجتهــداً

 يطيــــلُ ِهللا فيــــه ســــجدةَ الــــشُكرِ   
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    ــه ــدار عمم ــا المق ــا دن ــى إذا م  حت

 بــضربٍة قــد جــرت فيهــا يــد القــدرِ     

 رأس رت     التقـي  فشجوالعلـِم فانحـد  

ــدرِ  ــال منحـ ــسيٍل سـ ــري كـ ــاه تجـ  دمـ

 فاحمر وجه الـسما للمرتـضى غـضباً       

ــرِ    ــع القَم ــوي م ــسما يه ــب ال ــاد قط  وك

  شجى وارتجت األرضُ والسبع الشداد   

ــاح ــرِ  : إذْ ص ــِت والحج ــزتُ ورب البي  فُ

 ومـــاج مـــسجده ينعـــاه اصـــطفقتْ

 ِرأبوابـــــه كجنـــــاحي طـــــائٍر ذعـــــ

 ــلُ>وراح ــه< جبريــ ــاه ويندبــ  ينعــ

ــذعرِ    ــوان بالــ ــق األكــ ــولٍِ طبــ  بمقــ

  قــد هــدم اإليمــان وانفــصمتْاليــوم

ــصرِ    ــدين بالب ــيب ال ــدى وأُص ــرى اله ع 

 يا عين جودي دماً ، يا قلب ذب كمداً        

 يــا أرضُ ميــدي عليــه يــا ســما انفطــري 

ــمره  ــا س ــه ي ــالت نعامت ــيش   انحطم

  انثلمــي يــا خيلــه انعقــري   يــا بيــضةُ 
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 اد الخيـــل تبلغُـــهفـــال منـــى لجيـــ

 وال روى ألوام البـــــــيِض والـــــــسمِر

<ِلـوا العليـا فبعـد أبـي الــ          < لوي لفي 

ــشرِ    ــا بمنتـ ــوا العليـ ــيس لـ ــسين لـ  حـ

 قد راح ِمن لـم اشـتاتَ الفخـاِر لكـم          

ــالعلى ا  ــِر بـ ــا آلَ فهـ ــال يـ  فتخـــريوقـ

 ــاح ــورد األرم ــن ي ــد راح م ــةًق   ظامي

ــصدرِ    ــشوس بال ــف ال ــصدور وحت  دم ال

 فــأي جــأٍش عليــِه لــم يطــشْ جزعــاً

ــرِ    ــم يطـ ــد لـ ــه التوحيـ ــٍب لـ  وأي قلـ

  ذائبــــٍةوأي نفــــٍس عليــــه غيــــر

  منهمـــــِرعليـــــه غيـــــروأي دمـــــٍع 

ــاِر فانبعثــت  ــرِر األطه ــو الغُ  قــضى أب

 عــين الفخــار دمــاً تبكــي أبــا الغــررِ     

ــه وجنــب اهللا  حــين قــضى عــين اإلل

ــرِ     ــن أث ــين وم ــن ع ــدين م ــق لل ــم يب  ل

 لهفي لـه وهـو مـشقوق الجبـيِن إلـى          

 حـــد الـــسجوِد بحـــد الـــصّارِم الـــذكرِ 
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 حــدقت أبنــاؤه فغـــدا  وفيــه قــد أ  

 كأنـــه البـــدر بـــين األنجـــِم الزُهـــرِ    

       أسـى النـشيج خْفُـونجداً ويو يبكون 

ــر   ــسيٍر غيـ ــٍب كَـ ــلِّ قلـ ــِربكـ   ومنجبـ

ــوا   ال ــم جزع ــوا أوانه ــرو أن هلع   غ

ــدع ــرزؤهم لـــم يـ ــصْطبِرفـ ــبراً لمـ   صـ

ــوعتهم   ــم ل ــن عظ ــادهم م ــاد أكب  تك

 تـــذوب مـــن ولـــٍه تنـــشق مـــن كـــدِر

 أحشاؤهم سبكت بالوجـد وانـسكبت     

 مـــــع الـــــدموِع بمنظـــــوم ومنتِثـــــِر

 تُخاِطبـــه< أم كلثـــوم>لهفـــي علـــى 

ــرِ   ــِد والِظِفـ ــاِب الوجـ ــين نـ ــا بـ  وقلبهـ

 يا بدر هاشـم بـل يـا شـمس دارتهـا           

ــم تَــدرِ      ــا األفــالك ل ــوالك يــا قطبه  ل

ــدتنا    ــدهر ع ــلَّ ال ــا إن أف ــا جمعن  ي

ــرِ   ــد الغيـــ ــا يـــ ــا إن أذلتنـــ  وعزّنـــ

 ــره ــر إذا دارت دوائــ ــن للكبيــ  مــ

ــصغرِ   ــي الـ ــع فـ ــا ريـ ــصغيِر إذ مـ  وللـ
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ــا   ــام يكَفلُهـ ــل واأليتـ ــن لألرامـ  مـ

ــِك األ     ــاِن اآلف ــذا الزم ــر ه ــن ش ــِرم  ش

ــا    ــاِف زمزمه ــع أكن ــةُ م ــك مك  فلتب

ــر    ــع الحج ــجواً م ــصفا ش ــا وال  وحجره

ــا  ــٍر وغالبهــ ــو فهــ ــين بنــ  ولتَنَعــ

 )١(ولتعـــولن لـــه الـــسادات مـــن مـــضِر

@ @

                                                 
 قال األديب الفاضلُ الدكتور الـسيد جـودت القزوينـي فـي تحقيقـه لمقتـل أميـر                   )١(

، لمؤلفه العالمة الفقيه الـسيد صـالح القزوينـي المتـوفى سـنة              ١١٣، ص ×المؤمنين  

م، إن هذه القصيدة موجودة في المخطوطة من ديـوان المؤلـف الـسيد              ١٨٨٦/هـ١٣٠٤

  .م١٨٩٩/هـ١٣١٧خطيب بمكتبته الخاصة وأرجع تاريخ نظمها سنة عباس الموسوي ال
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  للخطيب الشهير المرحوم الشيخ محمد علي اليعقوبي 

  <م١٩٦٥/هـ١٣٨٥>المتوفى سنة 

 مادتْ بها األرضُ في رواِسـيها        مـا جـرى فيهـا     سلْ لَيلةَ القدِر    

        غيهبـه جاهـا مـا أنفـكوال ذكاهـــا بـــدتْ لرائيهـــا     ليتَ د 

 !أظلمت األرضُ فـي نواحيهـا؟        هــل علمــتَ أن فــي صــبيحتها

ــةٍ  ــا الهــدى بفاجع ــا    أُصــيب فيه ــسماِء ناعيه ــوق ال ــلُ ف  جبري

ــذ   لمــن تــؤم الوفــاد إن وخــدتْ ــ مع ــي ال ــاة ف  سرى نواجيه

ــا    قضى رجاُء العاِفين يوم قـضى      ــضى وكافيهـ ــا المرتـ  كافلُهـ

ــا    وغاب نجم السعود مـن مـضرٍ       ــتْ لياليهـ ــدرها إن دجـ  وبـ

ــا     وكــورتْ مــن ســماِء مجــدهم ــت دراريه ــها واختف سشمو 

ــواعدها  ــده س ــردى بع ــذّ ال ــا   ج  فطأطـــأت للعـــدى هواديهـ

ــى   فــال جـــرى للمغـــار فيلقهـــا  ــاوال احتبـ ــار ناديهـ   للفخـ

ــوق جــسرهِ  ــاً ف ــا راكب   الفـــال وتطويهـــاتنـــشر فيـــه    أجــدي

 ن تخلعـــن بواديهـــايـــب اتثر   إن كنت فـي يثـرب تلـم فـال         

 رســـــالة عنـــــده تُؤديهـــــا   وعج على مرقِد الرسول وخُـذْ     

 حاميهـا حامي الحمى و  في فقد      وقل له بيضةُ الهدى انـصدعت     
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 أمتـــك اليـــوم بعـــد هاديهـــا   واعتسفتْ فـي الظـالل حـائرةً      

ــدمت  ــد انه ــه ق ــدين أركان ــا    وال  لمـــن بـــه وطّـــدت مبانيهـ

  ــساكره ــده عـ ــت بعـ ــا     تراجعـ ــاب راعيه ــضأن غ ــا ال  كأنّه

ــا     وا عجباً لألقـداِر قـد صـرعتْ        ــدار يجريه ــِه األق ــن بيدي م 

ــا    <بخارجـةَ >يفدى  < عمرو>أمثل   ــه فيه ــان حتفُ ــي ضــربٍة ك  ف

 أبي سفيان من ضـربٍة يـداويها         هم الردى ابـن   وكيف يخطئُ س  

لــه المرتَــضى ولــيس ــصْرعويفْـــديها   وي فـــاٍد يقـــي نَفْـــسه 

ــا     فتلك أم الخطوب قـد طرقـت       ــضا بثانيه ــأتي الق ــاتَ ي  هيه

 والطير والـوحشُ فـي بواديهـا         ناحت له األرض والسماء معـاً     

   يحكيـه تـشبيها    فقد كـان فيهـا        وضج أهـل الـسما علـى شـبح     

 أفجــع قاصــي الــورى ودانيهــا   ويح الـشقي ابـن ملجـم فلقـد        

 وحصِن أمٍن في الهوِل يؤوِيهـا        هــابكهــِف عــٍز قــد كــان يكنف

 وغوثهـــا إن عـــدت عواديهـــا    الــورى واأليــام مجدبــةٌغيــث

ــة   لم يـرع شَـهر الـصياِم فيـه وال          ــا  ليل ــام يحييه ــد ق ــدٍر ق   ق

 عمــت جميــع الــورى أياديهــا   بالحـــسام يـــداًقـــد غـــالَ ِهللا 

ــا     رمـتْ خضّب بالسيِف جبهـةً ك     ــر إالّ لباريهــ ــم تُعفَّــ  ولــ

 بـــالقطر إالّ أرخـــتْ عزاليهـــا   ما قابلتهـا الـسما وقـد بخلـت        

ــدميها    فليــت شُــلت كــف تمــد لهــا  ــد راح ي ــلَّ ســيف ق  وف
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 اضــغائناً فــي الــصدور تُخفيهــ   شفت بنو حرب يـوم مـصرعه      

ــا     مضى الذي لإلسـالم أخـضعها      ــى مباديه ــادتْ إل ــاً فع  كره

ــِه فرحــاً  ــوم قتل ــشرتْ ي ــداةَ   واستب ــا  غـ ــه أمانيهـ ــتْ بـ   نالـ

ــشيعته   ــٍد ل ــي غ ــافعاً ف ــا ش  ومن على الحوض سوف يسقيها       ي

ــصيها    أحصى علي اإلله فـي صُـحفي       ــق أحـ ــاً ال أطيـ  جرائمـ

  والك ينجيهـــــاولـــــيس إالّ   والنفس فـي الموبقـات هالكـةٌ      

ــة    ــول قافي ــي قب ــد إذن ف ــا    فج ــا معانيهــ ــزين ألفاظُهــ  تُــ

هـــديها   هديـــة مـــا وفـــتْ بقـــدركمالهـــدايا بقـــدِر م ١(إن( 

@ @

                                                 
فـي مقتـل أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب عليـه                  (عنوان المـصائب    :  ينظر )١(

الشيخ محمد علـي اليعقـوبي تحقيـق حفيـده          ، للخطيب الشهير العالمة     ٣٩ص)السالم

  .٢الشيخ علي اليعقوبي ط



 ١٢٠

@ @
a@ñ†î–ÔÛaòßb¨æëŠ’ÈÛaë@@ @
  &المنعم الفرطوسي  للشيخ عبد

       مغـزاه أقسمتُ باسمك حيـثُ الحـق 

أن العقيـــــدةَ لفـــــظٌ أنـــــت معنـــــاه 

 دهر قد أُوتيـت فـي حكـم       يا واحد ال  

مواهبـــاً مـــا لهـــا فـــي الفـــضل أشـــباه 

 أعظــم بيومــك يومــاً ال يمــر بنــا    

دِت األحــــــزان ذكــــــراهإالّ وجــــــد 

 يـــوم أطـــلَّ علـــى الـــدنيا فروعهـــا

وأقـــــصاه ـــــق الكـــــون أدنـــــاهوطب 

 ــه ــالم قنَّعـ ــرق اإلسـ ــه مفـ ــوم بـ  يـ

  ــاله ــق أعـ ــى شـ ــشرك حتـ ــسيفه الـ  بـ

 حــراب مبــتهالًفخــر كالــصقر فــي الم

ــد ــبيل اهللا أواهاًمجاهــــ ــي ســــ   فــــ

 أبكيـــه لليلـــة الظلمـــاء يقطعهـــا   

    ـــصّالهـــداً وهـــو بـــاٍك فـــي متهج 



 ١٢١

@ @
ñ†î–ÔÛaÛa@ò…bæëŠ’ÈÛaë@@ @

  &لألديب الشهير والسيد األجل مهدي األعرجي 

 وهد مـن الهـدى ركنـاً مـشيدا           مصاب قد لـوى للـدين جيـداً       

ــودا     اليمصاب كُورت شمس المعـ     س ــام ــه األي ــدتْ ل ــه فغ  ب

 وفسطاط التقـى ينعـى عمـودا         به بـاتَ الهـدى ينعـى عميـدا        

       بسيف الفـاجر األشـقى شـهيدا        بمحراب الـصالة قـضى علـي 

 الــورى طُــراً فيــا عينــي جــودا   قضى أتقى الورى بحسام أشقى    

ــصوتٍ  ــاه ب ــروح ينع ــات ال  له األرضـون كـادتْ أن تميـدا          وب

ــى   ــام ثكل ــده األيت ــت بع ــراً ودودا      وبات ــاً ب ــدتْ أب ــد فق  وق

 نواِظرنــا وانــضْجتَ الكُبــودا     أشـــهر اِهللا قـــد أدميـــتَ منّـــا

ــمتَّ فينــا    ــهر اهللا قــد أش  قتـــِل الـــديِن جبـــاراً عنيـــداب   أش

ــاراً  ــرمتَ ن ــي أحــشاِئنا أضَ  )١( لهـا وقـودا    أبتْ إالّ الـضلوع      وف

@ @

                                                 
  .٧٦، ص٥ للشاكري، جعلي في الكتاب والسنة واألدب،:  ينظر)١(



 ١٢٢

@ @
a@ñ†î–ÔÛaòÈibÛë@æëŠ’ÈÛa@ @

  &لألديب المرحوم السيد صالح الحلي 

 خطــب أذاب مــن البتــول فؤداهــا   

ــوادها   ــوِل سـ ــيِن الرسـ ــن عـ  وأذاب مـ

  بالـــسواِد تلفعـــي وه فهـــرأوجـــ

 حثـــي علـــى فقـــد الوصـــي رمادهـــاوا

 وتــسربلي ثـــوب الحـــداِد وألزمـــي 

ــا  ــانبي أعيادهــ ــسهاد وجــ ــين الــ  العــ

 دىإن ابــن ملْجــم قــد أبــاد ذُرى الهــ

ــنادها   ــا وسـ ــورى وعمادهـ ــى الـ  وِحمـ

ــرادي ا   ــرجِس الم ــد ال ــلت ي ــاشُ  نه

 بلغـــت بقتـــِل أبـــي الحـــسيِن مرادهـــا 

 سيف أصابك قـد أصـاب المـصطفى       

ــاَء وشــــــرعها ورشــــــادها  واألنبيــــ

ــل  ــهر كــ ــا رزءاً اســ ــٍدأيــ   موجــ

ــسادها    ــا حـ ــرِش الهنـ ــي فُـ ــام فـ  وأنـ

 شــهر الــصيام بــه اإلســالم قــد فُجعــا

 فـــي رزَّيِتـــه قلـــب الهـــدى أنـــصدعاو



 ١٢٣

 شهر الصياِم بكـت عـين الـسماء دمـاً         

ــسماِء نعــى      ــين ال ــلُ مــا ب ــه وجبري  في

 اليوم في سيِف أشقى العـالمين قـضى       

ــرعا   ــِه صُ ــي محراب ــي وف ــخص الوص  ش

 ــدين منهــدم ــوم مــات الهــدى وال  الي

ــدرعا     ــات م ــد ب ــى ق ــه األس ــي ثياب  وف

ــوم ــااليـ ــسكُِب األيتـ ــا فلتَـ  م عبرتَهـ

ــا  و ــصحِب الجزع ــن ت ــصبر لك ــرك ال  لْتت

ــةٌ     ــادي وفاطم ــِه اله ــي قتل ــوم ف  الي

 )١( نـــزاٍر ســورها انـــصدعا ماتــا وعليــا  

@ @

                                                 
  .٧٦، ص٥علي في الكتاب والسنة واألدب، للشاكري، ج: ينظر )١(



 ١٢٤

@ @
Ûa@ñ†î–ÔÛaòäßbræëŠ’ÈÛaë@@ @
  الحسين الحويزي العراقي للمرحوم الشيخ عبد

 بكــــى الــــدين عليــــك فأفجعــــا

ــا    ــِب أدمعـ ــن القلـ ــاال ِمـ ــك أسـ  وفيـ

ــلتها ب ــضل فارتمــت وص ــدل والف  الع

ــا    ــا فتقطّعــ ــردى قلبيهمــ ــهام الــ  ســ

ــى    ــد ودت العل ــي مرق ــاً ف ــا ثاوي  في

ــلعا    ــشوِق أض ــن ال ــو ِم ــِه تحن ــى تُرب  عل

ــد ثبــ  ــداً  لق ــك موطَّ ــالم في  تَ االس

 ورزؤك أوهــــى جنْبــــه فتضعــــضعا  

ــدافعتْ  ــِت اهللا فيـــك تـ ــد بيـ  قواعـ

 وجانــب طــوِر المجــِد فيــك تــصدعا    

ارديـــتَ الـــذي بنوالـــِهفيـــا دهـــر  

 إذ العـــام أكـــدى مجـــدباً عـــاد ممرعـــا

 أبا حـسٍن كيـف الـردى حـلَّ موقفـاً          

ــا منــك أذرعــا  ــذْ دن ــا ضــاق ذرعــاً م  وم

 فلم يرِد حـد الـسيِف عزْمـك وحـده         

 ولكنـــه أردى أُولـــي العـــزِم أجمعـــا   



 ١٢٥

 لقــد قُتلــتْ فيــك الــصالةُ وغــوِدرت

عافــــرائضُ ديــــِن اِهللا حولــــك صُــــر 

ــدين أو  ــصمت لل ــل انف ــروٍةب ع ــق  ث

ــا   ــك تزعزع ــرشُ في ــدى والع ــاح اله  وط

ــرةٌ  ــسمواِت غُبـ ــاِق الـ ــارت بآفـ  وثـ

ــا    ــا مبرقعـ ــدوار حزنـ ــك الـ ــا الفُلـ  بهـ

ــرع ــوتِه  وأسـ ــد صـ ــل بترديـ  جبريـ

ــى    ــد نع ــالرزِء ق ــين ب ــا ح ــع البراي  جمي

@ @



 ١٢٦

@ @
@ñ†î–ÔÛa@òÈbnÛaæëŠ’ÈÛaë@ @
  &فوه المرحوم السيد خضر القزويني لألديب الكبير والخطيب الم

  

ــرِ     سل ما جـرى فـي ليلـِة القـدرِ          ــِع الفج ــسماِء ومِطل ــين ال  ب

ــِذكرِ    مــن ذا أُصــيب بــسيف طاغيــٍة ــِم ال ــه بمحك  فأُصــيب في

ــر     ِصهر النبـي ومـن قـضى بـشبا         ــى الكف ــه عل ــي عزائم  ماض

ــد   ــاه وق ــلُ نع ــروح جبري  عج الرسـول لـذاك فـي القبـرِ           وال

 برحت تصِّوب الـدمع للحـشرِ        والطهــر فاطمــةُ تنــوح ومــا   

ــا   ــدت وأعينّه ــسلمون غ  تبكي عليه أسـى مـدى الـدهرِ          والم

 ــى ــا وأي فتـ ــد برحهـ ــرِ    والوجـ ــأدمٍع حمــ ــين بــ  ال يبكــ

 جأج والخطب   مـن الجمـرِ            في القلوِب لظى جـوى فغدا أحـر 

ــداً  ــدع أحــ ــم يــ ــري  إالّ    ِهللا رزٌء لــ ــدا يجـ ــه غـ  ومدمعـ

ــصبر    واألرضُ كــادت أن تميــد بمــا ــه عــرى ال ــلَّ ل فيهــا وح 

 ـهادي الِحمـام بـصارِم الغـدرِ         اُهللا أكبــر كيــف غــالَ أخــا الـــ

@ @



 ١٢٧

@ @
ñ†î–ÔÛa@æìqýrÛa 

  )١(×ن ر المؤمنيلبعض األدباء في رثاء اإلمام أمي

     طولَ الدهر ثـوب المـصائبِ  كسى الدين  

ــن  ــى ِم ــصاب رق ــارِبم ــٍب أي غ  )٢( غال

ــةٍ   ــلَّ بروعــ ــن رزٍء أطــ ــك ِمــ  فيالــ

 وأضـــرم نـــار الحـــزِن بـــين الجوانـــبِ 

 غــداةَ أصــاب الــدين ســيف ابــن ملجــم

 وأردى عليـــاً خيـــر مـــاٍش وراكـــبِ   

ــاً    ــلُ ناعيـ ــروح جبريـ ــه الـ  وراح عليـ

ــاربِ  ــرقها بالمغــ ــاً شــ ــق حزنــ  وطبــ

ــ  ــن واألن ــِه الِج ــجتْ علي ــاوضَ  س بالبك

ــاكب    ــسحائِب سـ ــفوٍح كالـ ــدمٍع سـ  بـ

  ــده ــحتْ دوارس بعــ ــه أضــ  مدارســ

ــن مجــاوبِ  ــصدى ِم ــر ال ــا غي ــيس به  ول

                                                 
 أنهـا   ٢١٧ ذكر الشيخ حسين علي سليمان البحراني في رياض المدح والرثـاء ص            )١(

  .ألحد األدباء

  .الكاهل: الغارب) ٢(



 ١٢٨

ــاً   ــسلمين نوادبـ ــامى المـ ــلّت يتـ  وضـ

 )١(تحـــن حنـــين الـــيعمالت الـــسواغِب

ســـرى فيـــه نعـــشه ـــا انولـــم أدِر لم 

 بنـــا لـــوي ابـــن غالـــِبوحفـــتْ بـــِه ا

ــي ن   ــضى ف ــو المرت ــه ه ــشِه يحملون  ع

ــِه فــوق المناكــِب  )٢(أِم العــرش ســاروا في

ــر إالَّ و ــا مـ ــاهقٍ اومـ ــلُّ شـ ــى كـ  نحنـ

ــبِ    ــراتُ الكواكـ ــوتْ زاهـ ــِه وأهـ  عليـ

ــى    ــدين والتُّق ــرِه ال ــي قب ــوا ف ــد دفن  وق

ــبِ   ــاِت الغياهـ ــي داجيـ ــدراً يجلـ  )٣(وبـ

ــِشملةِ    ــر ال ــاً طه ــا راكب ــا )٤(في ــر به   س

ــرِق بــ   ــومِض الب ــداً كَ جــسحائِبم  ين ال

ــةٍ    ــاف طَيب ــتَ أكن ــدرها ان جئ ــم ص  أق

 )٥(يطيـــب بِمغناهـــا منـــاخُ الركائـــبِ   

                                                 
  .النياق الجائعة:  اليعمالت السواغب)١(

  .األكتاف: المناكب) ٢(

  .ع غيهب وهي الظلمةجم: الغياهب) ٣(

  .الناقة السريعة: الشِملّة) ٤(

  .المنـزل: المغنى) ٥(



 ١٢٩

 وعـــزِّ النبـــي المـــصطفى فـــي وصـــيِه

  الِكــرام األطايــبِ وقــل يــا أبــا الغــر   

 ــيفه ــرادي سـ ــلَّ المـ ــد بـ ــدتَ وقـ  قعـ

ــبِ     ــاطِح طال ــيِخ األب ــي ش ــِن أب ــن اب  م

ــاً  ــه محربـ ــه محرابـ ــاد لـ ــى أ)١(فعـ  سـ

ــوم حــاربي  ــضى الن ــر بعــد المرت ــا فه  وي

ــا   ــوضَ عزُّهـــ ــر قـــ ــاه فهـــ  لتنعـــ

ــب    ــوق المناِك ــِم ف ــر الِحل ــف ثبي  )٢(ِوخ

ـــضٍر نـــضيالفخـــار لفقـــدِه)٣(بنـــي م  

 وقــومي البــسي للحــزن ثــوب المــصائبِ 

ــها  ــا لـــؤي رؤوسـ  لقـــد نكـــست عليـ

 ويعـــرب بـــل ذّلـــتْ جميـــع األعـــارِب

ــيب ــوٍم أُصـ ــه ليـ ــِه أنّـ ــضى فيـ   المرتـ

ــبِ    ــتُّ الجوان ــاِح س ــا ص ــِه ي ــيب ب  أُص

                                                 
  .المصاب والمحزون: المحرب ) ١(

  .تهدم عزّها وذهب وأما الثبير هو اسم جبل:  قُوض عزها)٢(

  .انزعيه: نضّي الفخار) ٣(
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@ @
@ñ†î–ÔÛaæìqýrÛaë@òí…b§a@ @

  للعالمة السيد علي نقي الحيدري

ــاءُ   ــه العلي ــمعتْ ب ــاً س ــا علي  لمعــاٍل ليــستْ لهــن انتهــاءُ      ي

ــم تكــن أســماءُ    اهللا قـدماً    هاسـم لك اسـم مـن        شــقّه حــين ل

ــياءُ     كُنتَ والمصطفى ضـياًء ونـوراً      ــه إذ ال ضـ ــدان اإللـ  تَعبـ

 فــي فــضاٍء وال الــسماُء ســماُء   حين ال األرض يوم ذلك أرضُ     

ــالى   ــه تع ــضى اإلل ــا ق ــم لم  إنكـــم بـــين خَّلِقـــِه شُـــهداُء   ث

ــاُء   كنت أنت المولود في البيِت فـضالً       ــه األنبي ــم يؤت  واختــصاصاً ل

 وال أوصـــياءُ أنبيـــاٌء قـــدماً      نلت فـي ذاك رفعـةً لـم ينَلهـا         

ــاُءفهــي بعــد التأليــه   وحطَطْتَ األصـنام عنـه بحـزمٍ         دهــراً هب

 خلت للحجِب كان منك ارتقاءُ       ذاك يوم ارتقيت مرقى عظيمـاً     

 ذاك مرقــى مــا فوقــه اســتعالُء   فوق كتِف النبـي أحمـد لكـن       

 أُذهب الرجس عنـه والفحـشاءُ        أنت من أهل بيت طـه وممـن       

ــساءُ     ت نفس النبي في قـل تعـالوا       أن ــدعى الن ــا وتُ ــدع أبناَءن  ن

 موسى أخوه ولـيس فيـِه مـراءُ          أنت من أحمد كمـا كـان مـن        

@ @
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@ @
@ñ†î–ÔÛaæìqýrÛaë@òîãbrÛa@ @

  <هـ١٣٩٧-١٣٣٢>للعالمة المرحوم السيد محمد جمال الهاشمي 

     ـزَعالشَّريعِة تَج ى لَها نَفْسِذكر       نـيع لـه وأسى    عمالِهِدايـِة تَـد  

 تمِضي مع اَألبِد الفَِتـي وتَرجـع         تَتَقادم األعوام ، وهـي جديـدةٌ      

 ِمن وقِعِه قَلب الهـدى يتَـصَدع         رزٌْء به اإلسالم ضَـج وحـادثٌ      

 فَلَقد قَضَى فيِك اإلمـام األنْـزَع         يا ليلةَ القَـدر اذْهِبـي مفْجوعـةً       

 ِللْفَتْــِك باإليمــاِن مــاذا يــصْنَع؟   ابن ملِجِم حين سلَّ حـسامه     أردى  

 فالعرشُ ِممـا قَـد جنَـا متَفَجـع           أردى بِه التوحيـد فـي ملَكُوتـهِ      

 ِمن وقِعِه قلْب الهـدى يتَوجـع         رح بِه التوحيـد فـي ملكوتـهِ       ج

ــِه ســاجداً يتــضرعو   القَــى اإللــه وذكْــره بِلــساِنهِ     مــضَى إلي

ــع    بين الصالِة وتلك أرفـع شـارةٍ       ــدماِء يلف  يقــضي شــهيداً بال

 رجعــتْ وأي وديعــٍة ال ترِجــع   قد كان مـا بـين األنـاِم وديعـةً         

 قد ماتَ اإلمـام األورع    : ِجبريلُ   ونعاه للمـأل المقَـدِس صـاِرخاً      

ــِضع     األرِض أركان الهـدى    وتّهدمتْ في  َِتَضَعــِدِه م عب ــن ــه ِم  فَكيانُ

       للحقيقـِة صـارم فـيفُلَّ س قَد        نَـعللـشريعِة أم ِحصْن د١(وانْه( 

                                                 
< طـاب ثـراه   >هذه القصيدة العـصماء للمرحـوم الـسيد محمـد جمـال الهاشـمي               ) ١(

ـ      ١٣٩٧ـ١٣٣٢ ، <مع النبي وآله  >أو  < الهاشميات>هـ، ذكرها بكاملها في ديوانه المعروف ب

  .٩٨ص
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@ @
@ñ†î–ÔÛaæìqýrÛaë@òrÛbrÛa@ @

  الستار الكاظمي لألديب والخطيب الشيخ عبد

ــدما   ــان تَه ــصِر الكي ــاحب الع ــا ص  ي

ــ  ــلُ هـ ــب جليـ ــسما دخطـ ــان الـ   أركـ

 أنّــــا وال تنعــــى والتبكــــي دمــــاً

 والكـــون أمـــسى ناعيـــاً حـــامي الِحمـــا

 والــشمس ثكلــى فــي مــصيبة حيــدر

ــاً عنـــدما     ــن شَـــجٍو عقيقـ ــِه ِمـ  تبكيـ

 والبـــدر فـــي بـــرِج الرزايـــا غربـــا 

ــضرما    ــاً وتـ ــسوف تحرقـ ــشكو الخُـ  يـ

 هــد ــاٍل بعـــ ــراب خـــ  ِهللا والمحـــ

ــل ــوبوالليــ ــا مرعــ ــم مظلمــ   تجهــ

ــي    ــدي فـ ــا المهـ ــبرك أيهـ  ِهللا صَـ

ــا   ــد مأتمـ ــالك تِعقـ ــه األمـ ــٍب لـ  خطـ

 في العرِش حبريلُ األمين ِمـن األسـى       

ــمير الكا ــضأورى ضـــ ــاِت تـــ  رمائنـــ

ــةُ  ــداِد ومكـ ــجتْ بالحـ ــان ضـ  كُوفـ

 أودتْ بعبرتهـــــا الحطـــــيم وزمزمـــــا
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   المـــؤمنين وعدلـــه غـــالوا أميـــر 

 دك يـــا علـــي تهـــدما  فـــالحق بعـــ 

 يبكــــي كتــــاب اِهللا فقــــد أمامــــه

 ِمـــن وجـــِدِه ينعـــى الكتـــاب األعظَمـــا

ــى  ــلْ أت ــزي ه ــدتْ تَع ــات ع  فالعادي

ــا    ــا مريمـ ــين أبكـ ــن ياسـ ــدمع مـ  والـ

 غاب الهـدى عنـد اغتيـال المرتـضى        

ــ  ــي المحــراِب خُ ــدماوالمجــد ف  ضِّب بال

ــشري  ــن ال ــذَّ ِم ج ــم ــاوالظُّل  عِة طوده

ــسما   ــاً ومقــ ــاد موزَّعــ ــشملُ عــ  والــ

 فـــي ليلـــِة القـــدِر العبـــادةُ اثكلـــتْ

ــا  ــصياِم تَجهمـ ــهر الـ ــي شـ ــدلُ فـ  والعـ

ــتْ   ــامى أعول ــان اليت ــي ارض كوف  ف

ــب ــع زينـ ــا مـ ــجاً وتألمـ ــي شـ  )١( تبكـ

ــةٌ    ــادك لَوع ــق افتق ــصمةَ الح ــا ع  ي

 )٢(<مــا>و< أي> يومــك فــي المــصيبة ويظــل

  

                                                 
  .وتضرما) ١(

  .أيوما) ٢(
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  لـك فـي فـؤادك تـصطلي        كم لوعـةٍ  

 يـــا بـــن الهـــداِة وكـــم مـــصاٍب ابرمـــا

 فـــي لوعـــِة الزهـــراء بعـــد محمـــٍد

ــا    ــاً دونمـ ــسموِم ظُلمـ ــى المـ  والمجتبـ

 ومـــصيبةُ الثـــاوي بعرصـــة كـــربالء

ــض    ــراِن الـ ــين نيـ ــر وبـ ــين الهجيـ  مابـ

ــ ــا ســاللةَ غالــبٍ ا اي ــن األطايــب ي  ب

 فمتـــــى ترانـــــا أو نـــــراك مقـــــدما

ــى تُنــ  ــا ادي ومت ــى ي ــارات اُألول  لث

ــا  ــالِة مغَنمـ ــردى دون الرسـ ــدوا الـ  وجـ

ــةَ هاشـــم  ــا بقيـ ــتبقى يـ  كـــم ذا سـ

  أن تبكــي دمــا تنعــى الحــسين وحــق  

ــا   ــون تفجعـ ــك العيـ ــت رزيتـ  أبكـ

ــسى يكح  ــتْ فعـ ــى وإذا أبـ ــا العمـ  لُهـ

@ @
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@ @
@ñ†î–ÔÛaë@òÈiaŠÛaæìqýrÛa@ @

  صفهاني للمحقق الكبير فيلسوف عصره الشيخ محمد حسين األ

  في أرجوزته الرائعة

 خرت له األصـنام طُـراً سـجدا          ومذْ تجلّى مشرقاً نـور الهـدى      

 حدث بما شئتَ هنا وال حـرج          النجاح والفرج  وفي اسمه كنـز  

ــى  ــي األعل ــمه العل ــماه باس ــضال     س ــه وفـ ــه لـ ــاً منـ  تكرمـ

 ماِءكالشمس في كواكـب الـس        ســم ســما فــي عــالم األســماِءا

ــبالء ا ــستدفع الـ ــه يـ ــم بـ ــضاء     سـ ــه القـ ــن أبرمـ  وإن يكـ

ــار     ســم بــه أورقــت األشــجار   ا ــِت الثمـ ــه أينعـ ــم بـ  اسـ

 باسم علـي فهـو خيـر معتمـد           وقامت السبع العلـى بـال عمـد       

 ــالك ــتدارتْ األف ــه اس ــم ب ــه اســتجارت األمــالك    اس  اســم ب

ــه      اســـم بـــه آدم نـــالَ الـــصفوه ــال من ــه ون ــن رب ــوهم   عف

 وفلكه جرى علـى خيـر نـسق          وباسمه نـوح نجـا مـن الغـرق        

ــه   ــلُ الخل ــال الخلي ــمه ن ــرفّه اهللا   وباس ــهشــ   بتلــــك الحلّــ

 بــل منــه نــال منــصب اإلمامــه   ونــال منــه البــرد والــسالمه   

ــا   ــدا كليم ــى غ ــمه موس ــا    وباس ـــزالً كريمـ ــه منـ ــالَ منـ  ونـ

ــسما   وباسمِه سما المسيح ذو العلـى      ــبالعلــى ال ــاً مــن ال  ِء آمن
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 الذي جرى عليه ما جرى        وباســـمه كـــلُّ نبـــي وولـــي حين 

 )١(بتلـي ا من الشر الذي بـه ا      نج   وباســـمه كـــلُّ نبـــي وولـــي 

  

                                                 
  .، ط قم١٧األنوار القدسية، ص) ١(



 ١٣٧

@ @
@ @

@@ختامه مسك @
  

فاجعة شهر رمضان ـ >وبهذا نصل إلى نهاية كتابنا الموسوم بـ

  ونأمل أن نكون قد  .<× اإلمام علي بن أبي طالب مقتل

  . × اإلمام عليـوميةي بث بعض مظلـقنا اهللا فوف

  ة في الدين والدنيا مونسأل اهللا تعالى العص

  وأن يجعل خاتمة أمورنا على هدى 

  ك ـوالتمس’ ول اهللا ـرس

  ر المؤمنين ــبوالية أمي

  .^وآله الطاهرين
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@ @
ÉuaŠ½aë@‰…b–½a@@ @

  

  القرآن الكريم•

  ديالشيخ فاضل المسعو  األسرار العلوية•

  ابن عبد البر  االستيعاب•

  الشنقيطي  أضواء البيان•

  السيد محسن األمين العاملي  أعيان الشيعة•

  الشيخ جعفر النقدي  األنوار العلوية•

  محمد حسين األصفهاني  األنوار القدسية•

  أبو جعفر محمد بن جرير الطبري  تأريخ الطبري•

  السبط ابن الجوزي  تذكرة الخواص•

  البغدادي  خزانة األدب•

  محمد علي اليعقوبي  ديوان أبي المحاسن•

  الشيخ كاظم األزري  ديوان األزري الكبير•

  السيد حيدر الحلي  ديوان السيد حيدر الحلي•

تحقيـــق الـــشيخ محمـــد علـــي   ديوان الشيخ عبد الحسين شكر•

  اليعقوبي

شــرح القــصائد >الروضــة المختــارة •

  <العلويات السبع

  لمعتزليابن أبي الحديد ا
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محمـــد بـــن علـــي بـــن فتـــال   روضة الواعظين•

  النيسابوري

  حسين بن سليمان البحراني  رياض المدح والرثاء•

  السيد المرعشي  شرح إحقاق الحق•

  القاضي النعمان المغربي  شرح األخبار•

  حسين الشاكري  علي في الكتاب والسنة واألدب•

فــي مقتــل أميــر (عنــوان المــصائب •

  × أبي طالب المؤمنين علي بن

  الشيخ محمد علي اليعقوبي

  ابن األثير  الكامل في التأريخ•

  الشيخ جعفر النقدي  كتاب الغزوات•

  الشيخ محمد الهنداوي  مجمع مصائب أهل البيت•

  الشيخ هادي كاشف الغطاء  المقبولة الحسينية•

ــيد  • ــه س ــاء ونجل ــيد األولي ــل س مقت

  الشهداء

  عبد المنعم الكاظمي

  الشيخ محمود الشريفي  مقتل أمير المؤمنين•

  أبو الفرج األصفهاني  مقاتل الطالبيين•

  المسعودي  مروج الذهب•

  ابن شهرآشوب  مناقب آل أبي طالب•

موسوعة اإلمام علي بن أبـي طالـب        •

  في الكتاب والسنة واألدب

  محمد الريشهري
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  خوئيحبيب اهللا الهاشمي ال  منهاج البراعة في شرح نهج البالغة•

  العالمة األميني  موسوعة الغدير•

  أبو بكر بن أبي الدنيا  مقتل أمير المؤمنين•

مقتل أمير المـؤمنين علـي بـن أبـي          •

  طالب

  السيد صالح القزويني

  الشيخ عبد الحسين محبوبة  ماضي النجف وحاضرها•

  السيد مرتضى الرضوي  معجم رجال الفكر واألدب•

  الشيخ كاظم السبتي  غررمنتقى الدرر في النبي وآله ال•

رسول كاظم عبـد الـسادة، كـريم          موسوعة شعراء الغدير•

  جهاد الحساني

  للمحمودي  نهج السعادة•

  السيد محمد جمال الهاشمي  <مع النبي وآله> الهاشميات أو•

  الصفدي  الوافي بالوفيات•
 

  

علماً أنه قد تم االعتماد في بعض المصادر والمراجع على          

. م٢٠٠٥/هــ ١٤٢٦، اإلصدار األول،    ^<أهل البيت   مكتبة  >قرص  

وهناك مصادر ذكرناها في طيات الكتـاب أخـذت بالواسـطة، إن            

  .شئت فراجع، واهللا الموفق



 ١٤٢



 ١٤٣

  

 
  ٧  اإلهداء

  ٩  شكر وتقدير وعرفان

  ١١  قدمةم

  ١٣  كلمة البد منها

Þëþa@Ý–ÐÛa@Zc@âbß⁄a@ÝnÔßN´äßû½a@ß×   ١٧  

  ١٩  ×ير المؤمنين نص مقتل اإلمام أم

ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@Z´äßû½a@ßc@âbß⁄a@õbq‰@¿@†öb–Ó×  ٤٥  

  ٤٧  أبو األسود الدؤلي: القصيدة األولى

  ٤٩  صعصعة بن صوحان العبدي: القصيدة الثانية

  ٥٠  الصاحب بن عباد: القصيدة الثالثة

  ٥٤  ابن أبي الحديد المعتزلي: القصيدة الرابعة

  ٥٦  ن حماد التاهرتيبكر ب: القصيدة الخامسة

  ٥٩  السيد مهدي القزويني: القصيدة السادسة

  ٦٧  السيد صالح القزويني: القصيدة السابعة

  ٦٩  الشيخ عبد اهللا الخضري الجناجي المالكي: القصيدة الثامنة

  ٧١  الشيخ كاظم سبتي: القصيدة التاسعة



 ١٤٤

  ٧٣  الشيخ عبد الحسين شكر: القصيدة العاشرة

  ٧٧  الحاج محمد رضا األزري البغدادي: ةعشرالقصيدة الحادية 

  ٧٩  الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: ةالقصيدة الثانية عشر

  ٨٢  الحاج علي البغدادي: ةالقصيدة الثالثة عشر

  ٨٤الـشيخ أبـو المحاسـن محمـد حـسن          : ةعـشر القصيدة الرابعـة    

  ٩٠  الشيخ جعفر النقدي: ةالقصيدة الخامسة عشر

  ٩٢  العالمة الشيخ محمد السماوي: ةلسادسة عشرالقصيدة ا

  ٩٧  الحاج محمد رضا األزري البغدادي: ةالقصيدة السابعة عشر

  ١٠٢  الشيخ هادي كاشف الغطاء: ةالقصيدة الثامنة عشر

  ١٠٤  السيد جعفر الحلي: ةالقصيدة التاسعة عشر

  ١٠٦  السيد مهدي األعرجي: القصيدة العشرون

  ١٠٨  السيد مهدي األعرجي: شرونالقصيدة الحادية والع

  ١١٠  السيد حيدر الحلي: القصيدة الثانية والعشرون

  ١١٢  السيد عباس الموسوي الخطيب: القصيدة الثالثة والعشرون

  ١١٧  الشيخ محمد علي اليعقوبي: القصيدة الرابعة والعشرون

  ١٢٠  الشيخ عبد المنعم الفرطوسي: القصيدة الخامسة والعشرون

  ١٢١  السيد مهدي األعرجي: لسادسة والعشرونالقصيدة ا

  ١٢٢  السيد صالح الحلي: القصيدة السابعة والعشرون



 ١٤٥

  ١٢٤  الشيخ عبد الحسين الحويزي:  القصيدة الثامنة والعشرون

  ١٢٦  السيد خضر القزويني: القصيدة التاسعة والعشرون

  ١٢٧  لبعض األدباء: القصيدة الثالثون

  ١٣٠  السيد علي نقي الحيدري: نالقصيدة الحادية والثالثو

  ١٣١  السيد محمد جمال الهاشمي: القصيدة الثانية والثالثون

  ١٣٢  الشيخ عبد الستار الكاظمي: القصيدة الثالثة والثالثون

  ١٣٥  الشيخ محمد حسين األصفهاني: القصيدة الرابعة والثالثون

Ùß@éßbn@ @١٣٧  

  ١٣٩  المصادر والمراجع

  ١٤٣  الفهرس
 
 

  

  ]م٢٠١١ لسنة ٦٨٧م اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد رق[
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