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 كلمة المركز
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة على سيد األنبياء واملرسلني حممـد بـن عبـد اهلل و لـه الطيبـني 
 الطاهرين وسلَّم تسليماً كثرياً. 

 أما بعد..
ا هو ليسـريوا دـداهو فاإلخالص سر مـن أسـرار اهلل تعـاىلو يو عـه ب ملـي مـن يشـاء مـن عبـ

ال تومفهم عقبةو وال تلهيهم مغريات الدنيا الفانيةو حىت يصلوا إىل الغاية اليت ما بعدها غايةو 
 .(1)«اإلخالص غاية: »والفوز الذي ليس فومه فوزو كما يقول اإلمام علي 

 . (4)«اإلخالص أعلى فوز»ب مقام  خر:  ويقول 

                                                           

 .2353ح 151( غرر احلكم و رر الكلم: ص1)

 .2351ح 151( غرر احلكم و رر الكلم: ص4)
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خرة فحسـيو بـه هـو طريـق إىل تقـدم اإلنسـانيةو وهـو واإلخالص ليس طريقاً إىل ثواب اآل
 سرُّ كه تطور يشهده البشر. 

 فاإلخالص ب تربية األبناء يبين جمتمعاً متماسكاً وما راً على البقاء والتقدم والرمي.
 واإلخالص ب التعليم والتعلُّم يسمو باجملتمعات إىل مراتي عالية ب احلضارة والعلم.

واملشــورة يسســس أرخــاً خصــبة لنمــو شــنرة األخــوة اإلنســانية بــني واإلخــالص ب النصــيحة 
 أفرا  اجملتمع.

واإلخالص ب الدفاع عن الوطن يبعد أيدي األعداء الذين حياولون املساس بالوطن وأرخـه 
 وشعبه وخرياته.

وبعبارة موجزة ميكن القول: إن اإلخالص ب العمه ـ أّي عمه كان ـــ سـيس ي إىل الولـول 
ف املرجــــوة مــــن للــــه العمــــهو بــــه هــــو أمــــرب الطــــر  وأكثرهــــا اســــتقامة إىل تلــــه إىل األهــــدا

األهدافو ألنه طريق ال تعرتيه عثرات اجلههو وال خييم عليه ظالم الشرو وال يقو  مرتا يـه إىل 
 مهاوي الر ى والضالل.

 ؟. فما موله إلا كان اإلخالص متوجهاً من العبد إىل املعبو  عزوجه وإىل أوليائه 
موله حـني تـرى كيـت يتفـاع العبـد ب لات ربـه املقدسـةو وخيلـل لـه ب كـه حركـة أو وما 

 مول أو فعه أو سكون؟
إنــه بــال ريــي نخعــم اإلخــالصو فننــه بــا يضــمن لصــاحبه أجــر الــدارين: الــدنيا واآلخــرةو فــنن 

 .كما يقول سيدنا أمري املسمنني علي بن أيب طالي   (2)«اإلخالص عبا ة املقربني»
الكتاب ينقه لنا مساحة اإلمام السيد حممد احلسيين الشـريازي )أعلـى اهلل  رجاتـه(  وب هذا

مجلة من الكرامات اليت ناهلا املخلصونو ومنهم الشعراء واأل باء والعلماء وطلبة العلم وغـريهم 
من املسمننيو مـن الـذين عاشـوا ب خمتلـت األزمنـة واألمكنـةو فمـنهم املخضـرمني بـن عاشـوا ب 

يــة واإلســالمو ومــنهم مــن ولــد ب الصــدر األول للســالمو أو ب الفــرتات التاليــةو وحــىت اجلاهل
عصـــرنا هـــذاو وم إمعهـــم إال شـــيء واحـــدو أال وهـــو إخاللـــهم لـــذات اهلل عزوجـــه وألوليائـــه 

و با جعلهم يستحقون أن خيلدهم التاريخو وأن يكونوا وتكـون مصصـهم منـاراً املقربني 
عـــدهمو وأن تفتخـــر دـــم هـــذه األجيـــالو وتـــذكرهم ب جـــه كلمـــات هتتـــدي بـــه األجيـــال مـــن ب
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التبنيــه واالحــرتامو وكيــت ال ومــد أخلصــوا ب أعمــاهلمو وأخلصــوا ب أهــدافهمو وأخلصــوا ب 
عالمـــاهتم فيمـــا بيـــنهمو وأخلصـــوا ـ مبـــه هـــذا ولا  ـ ب عالمـــتهم مـــع اهلل عزوجـــه وأوليائـــه 

 .الصاحلني 
ازي)أعلى اهلل  رجاته( مـن مجـع هـذه القصـل هـو أن هذاو وإن هدف مساحة اإلمام الشري 

ال تَــرى فخيَهــا عخَوجـــاً َوال يسكــد علــى حقيقــة اإلخــالصو وأن يرســم لاجيـــال طريقــاً واخــحاًو 
أَْمتـــاَ 

و يولـــه إىل مســـتقبه زاهـــر هلـــذه األمـــة اإلســـالميةو وخيـــر  دـــا مـــن عهـــو  اال طـــا  (1)
من األممو وليصه دا أخرياً إىل احليـاة الـيت ينظـر إليهـا والتبعية الفكرية والثقافية واملا ية كغريها 

 اهلل جه وعال بعني الرخا والقبول إن شاء اهلل تعاىل.
وهــذا العمــه إن  لَّ علــى شــيء فنعــا يــدلُّ علــى إخــالص هــذا الرجــه املتفــا  ب لات اهلل 

أيدي الناس سهلًة تعاىلو وإن مجعه )أعلى اهلل  رجاته( هلذه القصل والعخََب ووخعه إياها بني 
يســـرية إعـــا يـــدلُّ علـــى مـــا يكنـــه مساحتـــه ألبنائـــه املـــسمنني مـــن حمبـــة خملصـــةو ومـــا يتمنـــاه هلـــم ب 

 حياهتم الدنيا وب حياهتم األخرى.
ســــائلني املــــوىل أن إــــزي اإلمــــام الراحــــه خــــري جــــزاء ا ســــننيو وأن يوفقنــــا ومجيــــع املــــسمنني 

 للخالص ب العمه إنه مسيع جميي.
 

 للتحقيق والنشر  لرسول األعظممركز ا
 لبنان –بريوت                          
 م4002هـ  = 1141                          
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 المقدمة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملنيو وللى اهلل على حممد و له الطيبني الطاهرين.
ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّينَ  َوَما أِمُروا إالَّ لَِيعُبُدوا اهللمال تعاىل: 

(5). 
وهــو وامــع لنتــائهو عرفهــا  (6)اإلخــالص معنــاه تصــفية الســر عــن مالحظــة مــا ســوى ا ــالق

اإلنســان أو م يعرفهــاو والغالــي عــدم املعرفــة دــاو مثــه عــدم معرفــة اإلنســان لا ويــة والعقــامري 
هـــد والومـــكو وال يكـــون الطبيـــةو والـــيت ص التولـــه إىل تركيـــي أغلبهـــا باســـتغرا  الكثـــري مـــن اجل

للــــه فقــــذ ألجــــه احلــــذر مــــن العــــذاب األخــــروي وكســــي الرخــــوان األكــــَب املتمثــــه باجلنــــان 
ــــه للــــدنيا أيضــــاً كالكاســــي والشــــاعر واملتفقــــه والفلكــــي وا اســــي وغــــريهم بــــن  فحســــيو ب
اســتوعبهم اجملتمــع البشــريو فــنلا شــرع اإلنســان ب عملــه وعلمــه بــنخالص وإميــان  ــ   احــاً 

النظـريو للـه مـن غـري فـر  بـني اإلخـالص للعمـه ـــ إن م يكـن مسمنـاً ـــ أو هلل إلا كــان منقطـع 
 مسمناً مومناً.

وب هــذا الكتــاب: )اإلخــالص ســر التقــدم( لكرنــا مجلــة مــن الشــعراء واأل بــاء الــذين  يــزوا 
 باإلخالص فتقدموا وبقوا وتركوا بصماهتم ب وجه التاريخ. 

  َرةخ َخيـْر َوأَلْجُر اآلخخ
 . (3)با ال عني رأت وال ألن مسعك وال خطر على ملي بشر (1)

ــــق  ــــا برخــــاه وهــــو املوف ــــة وأن يقــــرن أعمالن ــــه العالي ــــا للخــــالص و رجات نســــ ل اهلل أن يوفقن
 املستعان.

 مم املقدسة
 حممد الشريازي

 ـه1115شوال / 

                                                           

 .5( سورة البينة: 5)

: واألمــر اجلــامع للخــالص تصــفية الســر عــن مالحظــة مــا ســوى اهلل تعــاىل بالعبــا ةو مــال تعــاىل: 124( يقــول لــاحي )منيــة املريــد( ص6)
فاعبد اهلل خملصا له الدين أال هلل الدين ا الل  :و ومال تعاىل: 4-1سورة الزمرإال ليعبدوا اهلل خملصني له الـدين حنفـاء  وما أمروا

 .5سورة القيامة:  ويقيموا الصالة ويستوا الزكاة ولله  ين القيمة

 .51( سورة يوست: 1)

أعـد ت لعبــا ي الصــاحلني مـا ال عــني رأت وال ألن مسعــك «و وفيـه: ب احلــديل القدســي: 113ح 101ص 1( راجـع غــوال الــ ل:  3)
 .»وال خطر على ملي بشر
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 ال زلت مؤيداً بروح القدس

 
 يهنـــــــــــــــــــــــون  روي ب احلـــــــــــــــــــــــديل: إن رجـــــــــــــــــــــــاالً مـــــــــــــــــــــــن مبيلـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــري  كـــــــــــــــــــــــانوا

ـــن العـــاصو وخـــرار بـــن ا طـــابو وكـــان النـــ   : كـــابن الزبعـــريو وأيب ســـفيانو وعمـــرو ب
خوفاً  وير  عليهمو فرتكوا هناء الرسول  يدافع عن رسول اهلل  (5)حسان بن ثابك

بالســنان واللســانو وخمصولــاً هــو  مــن لســان حســان بــن ثابــكو وكــان هــو نالــر النــ  
لن تزاال تسيدان بروح القدس مـا لببتمـا عنـا : »ا رسول اهلل وعبد اهلل بن رواحة فقال هلم

 .(10)«ب لسنتكما
َوأيَّــْدناُه بخــُروحخ كمــا مــالوه ب تفســري اآليــة:   واملــرا  بــروح القــدس: هــو جَبئيــه األمــني 

الُقُدسخ 
(11). 

عـن ابــن الكلـ  أنــه مـال: كــان حسـان لســناً شـناعاً ألــابته علّـة فنــ  وفـرو وميــه: إنــه م 
 د مذ مشهد متال أو حرب ولله جلبنه وملة شناعته.يشه

ــة الرســول األكــرم  أهنــا مالــك:  وب بعــا التــواريخ: عــن لــفيَّة بنــك عبــد املطلــي عمَّ
لعدنا يوم أحد على اآلطام ـ وهي رؤوس التالل ـ وكان معنا حسان بن ثابكو و ـن ب حمـه 

ا بعـا النســوة فقالـك لـفية لــه: مرتفـع فنـاء نفـر مــن اليهـو  يرومـون الـتالل الــيت كانـك عليهـ
) ونه يا حسـان( فقـال: )واهلل ال أسـتطيع القتـال(و د لـعد يهـو ي إىل حمـه النسـوة فقالـك 
لـفية: فنــاولين حســان الســيت فضــربك عنــق اليهـو ي ورميــك برأســـه إىل رفامــه فانكشــفوا مــن 

 .(14)حولنا 

                                                           

( حســان بــن ثابــك بــن املنــذر بــن حــرام بــن عمــر بــن زيــا  األنصــاري املــد  ا زرجــيو مــن الشــعراء املشــاهري ب زمــن اجلاهليــة واإلســالم. 5)
 ويكـــــــل أبـــــــا الوليـــــــد وأبـــــــا عبـــــــد الـــــــرمحن وأبـــــــا احلســـــــامو عـــــــا  حســـــــان مائـــــــة وعشـــــــرين عامـــــــاًو ســـــــتون منهـــــــا ب اجلاهليـــــــة وســـــــتون 

م( أي مبـــه عشــرين عامـــاً مـــن عــام الفيـــهو كـــان يكتســي بشـــعره ب اجلاهليـــةو أمـــا ب 562رة )( مبــه اهلنـــ60ب اإلســالمو ولـــد عـــام )
يعطيـه وحينــو عليـهو ومــا زال يعـي  مــن للـه حــىت لهـي إىل الرفيــق  فكـان النــ   اإلسـالم فقــد كـان شــاعر الرسـول األعظــم 

 األعلى.

 .14415ح 256ص 10( مستدر  الوسائه:  10)

 .452و و31( سورة البقرة: 11)

 .5ح 411ص 40( راجع حبار األنوار:  14)
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لـه بنمجـاع املتـدبرينو مـا  هذاو ولطائت أشـعاره كثـرية ال يسـع املقـام تفصـيلهاو وخـري للـه ك
و ويقــــال: إنــــه ميــــه لــــه: الن شــــعر  ب اإلســــالم يــــا أبــــا كــــان مــــد أنشــــده ب رســــول اهلل 

احلســــام؟ مــــال: إن اإلســــالم حينــــز عــــن الكــــذبو يعــــين: أن الشــــعر ال حيســــنه إال اإلفــــرا  ب 
ـــــــــــــــــــهو ومـــــــــــــــــــال أيضـــــــــــــــــــاً:  ـــــــــــــــــــهو واإلســـــــــــــــــــالم مينـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن لل  الكـــــــــــــــــــذخب والتـــــــــــــــــــزيني ب

 كذب.ال إيد شعراً من يتقي ال
 :وميه: ألد  بيك مالته العرب مول أسيد بن أيب إياس ب سيدنا رسول اهلل 

ـــــــــــــوَ  ُكورخهـــــــــــــا ـــــــــــــة  َف ـــــــــــــن نَاَم ـــــــــــــْك مخ  َوَمـــــــــــــا محََل
 

 
ــــــــــــــــــــــــــــدخ   ــــــــــــــــــــــــــــن حُمَمَّ  أبــــــــــــــــــــــــــــرَّ َوأو  لخمَّــــــــــــــــــــــــــــًة مخ

 : ونظريه ب الصد  مول حسان بن ثابك ب رسول اهلل   
ــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــَه حُممَّ ْث ــــــــــــــــــَد املاُخــــــــــــــــــوَن مخ ــــــــــــــــــا فـََق  َوَم

 
 

 (12)ثلــــــــــــــــُه َحــــــــــــــــىت القخَياَمــــــــــــــــةخ يُفَقــــــــــــــــدُ َومــــــــــــــــا مخ  
 «:ألد  كلمة ماهلا لبيد: »وأما مول الن   

ـــــــــــــــهُ   أال ُكـــــــــــــــهُّ َشـــــــــــــــيء  َمـــــــــــــــا َخـــــــــــــــال اهلل بَاطخ
 

 
 (11)وَُكـــــــــــــــــــــــهُّ نَعـــــــــــــــــــــــيم  ال حَمَالَـــــــــــــــــــــــَة زَائخــــــــــــــــــــــــهُ  

 فتله ألد  كلمات لبيد خمن شعره وأ بهو ال ألد  من تله الكلمات مطلقاً. 
خبا ـه ب حـال الركــوعو وتشـرف بنــزول اآليـة املباركــة   وملـا تصـد  أمــري املـسمنني علــي

ـــــا َولخـــــيُُّكُم اهلل َوَرُســـــولُُه َوالَّـــــذخيَن  َمنُـــــوا الَّـــــذخيَن يُقخْيُمـــــوَن الصَّـــــالَة َويُستُـــــوَن الزََّكـــــاَة َوُهـــــْم فيـــــه:  إعَّ
رَاكخُعونَ 

 و ف نش  حسان يقول:و كَّب الن  (15)
ــــــــــــدخيَه نـَْفســــــــــــي َوُمهَنــــــــــــ ــــــــــــا َحَســــــــــــن  تـَْف  يتأب

 
 

 وَُكـــــــــــــــــــــهُّ َبطـــــــــــــــــــــيء  ب اهلـــــــــــــــــــــَوى َوُمَســـــــــــــــــــــارخعخ  
ي وا ــــــــــــــــــــَّب َخــــــــــــــــــــائخَعاً   ــــــــــــــــــــدحخ  أ يَــــــــــــــــــــْذَهُي َم

 
 

 َومــــــــــــــا املــــــــــــــدُح ب َجنــــــــــــــيخ اإللــــــــــــــهخ بخَضــــــــــــــائخعخ  
ـــــــــــاً   ـــــــــــَك إْل ُكنـــــــــــَك رَاكخَع  َف نـــــــــــَك الـــــــــــذي أعطَي

 
 

 زََكــــــــــــاًة فَــــــــــــَدْتَه الـــــــــــــنَّفُس يَــــــــــــا َخــــــــــــرَي رَاكخـــــــــــــعخ  
 فَـــــــــــــــــــــــــ نَزَل فيـــــــــــــــــــــــــَه اهلل َخـــــــــــــــــــــــــرَي واليَـــــــــــــــــــــــــة   

 
 

                                                           

 .410ص 1( منامي  ل أيب طالي:  12)

 .455ص 61( راجع حبار األنوار:  11)

 .55( سورة املائدة: 15)
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ـــــــــــــــــــــــــرائخعخ وَ    (16)ثبَّتَـَهـــــــــــــــــــــــــا ب حُمَكَمـــــــــــــــــــــــــاتخ الشَّ
ومــد لكــر ســبذ ابــن اجلــوزي شــعراً حلســان بــن ثابــك ب نــزول اآليــة الكرميــة ب شــ ن علــي  

 :وهو هذا 
 َمــــــــــــــــــــــــن لا خبا ــــــــــــــــــــــــهخ َتصــــــــــــــــــــــــدََّ  رَاكخَعــــــــــــــــــــــــاً 

 
 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهخ إســـــــــــــــــــــــــــــــــــرَارا؟   َوأســـــــــــــــــــــــــــــــــــرَّها ب نـَْفسخ

ـــــــــــــد     َمـــــــــــــن َكـــــــــــــاَن بَـــــــــــــاَت علـــــــــــــى فخـــــــــــــرَا خ حممَّ
 

 
ـــــــــــــــــــــــــــد  أســـــــــــــــــــــــــــرى   يَـــــــــــــــــــــــــــسمُّ الَغـــــــــــــــــــــــــــارَا؟ َوحُممَّ

نـــــــــــــــــاً    َمــــــــــــــــن َكـــــــــــــــــاَن ب الُقـــــــــــــــــر نخ مسِّـــــــــــــــــَي ُمسمخ
 

 
 (11)ب تخســــــــــــــــــــعخ  يــــــــــــــــــــات  تُلــــــــــــــــــــنَي غخــــــــــــــــــــزارا؟ 

مـائاًل: ائـذن ل  ومن لله أيضاً شعر حسان ــ يوم الغدير ــو ومـد اسـت لن رسـول اهلل  
 «.مه على بركة اهلل: »أبياتاً تسمعهن؟ فقال  يا رسول اهلل! أن أمول ب علي 

 م حسان فقال: فقا
ُم يَـــــــــــــــــــــــــوَم الغَـــــــــــــــــــــــــدخيرخ نَبخـــــــــــــــــــــــــيـُُّهمْ   يُنـــــــــــــــــــــــــا خيهخ

 
 

ُـــــــــــــــــــــــــما فَـــــــــــــــــــــــــ مسخْع بخالرُُّســـــــــــــــــــــــــولخ ُمنا خيَـــــــــــــــــــــــــا   خبخ
َبيــــــــــــــُه َعــــــــــــــن أمــــــــــــــرخ َربِّــــــــــــــهخ   ــــــــــــــد َجــــــــــــــاءُه جخ  َوَم

 
 

 بخ نَّـــــــــــــــــــَه َمعُصـــــــــــــــــــوم  فَـــــــــــــــــــال تَـــــــــــــــــــُه َوانخَيـــــــــــــــــــا 
 َوبـَلِّْغُهــــــــــــــــــــــــــُم مــــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــَزَل اهلل َربُـُّهــــــــــــــــــــــــــمْ  

 
 

ــــــــــــــــا َوإْن أنــــــــــــــــَك م تـَْفَعــــــــــــــــْه َوَحــــــــــــــــاَلرتَ    بَاغخَي
ـــــــــــــــــم   َعَليـــــــــــــــــَه َفمـــــــــــــــــا بلَّْغـــــــــــــــــتَـُهم َعـــــــــــــــــن إهلهخ

 
 

 رخَســــــــــــــــــالَتُه إْن ُكنــــــــــــــــــَك  َشــــــــــــــــــى األعا خيَــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــــهخ    فـََقــــــــــــــــــــــــــاَم بخــــــــــــــــــــــــــهخ إْل َلاَ  رَافخــــــــــــــــــــــــــَع َكفِّ

 
 

ـــــــــــــــوتخ َعالخَيـــــــــــــــا   بخَكـــــــــــــــتِّ َعلـــــــــــــــيا ُمعلخـــــــــــــــَن الصَّ
ــــــــــــــــــــــاَل: َفَمــــــــــــــــــــــْن َمــــــــــــــــــــــوالُكُم َوَولـخـــــــــــــــــــــيُُّكمْ    فـََق

 
 

يَــــــــــــــــــــــافـََقـــــــــــــــــــــاُلوا: وَم يُبــــــــــــــــــــــدوا ُهنَــــــــــــــــــــــاَ  تَ    عامخ
 إهلـــــــــــــــــــــــــــَه َموالنَـــــــــــــــــــــــــــا َوأنْـــــــــــــــــــــــــــَك َولخيـ نَــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 

ــــــــــــيا   َولَــــــــــــن  خــــــــــــَدْن فينَــــــــــــا لَــــــــــــَه اليَــــــــــــوَم َعالخ
                                                            

 .465ص 1( راجع الصرا  املستقيم:  16)

 .421ص 1( راجع شواهد التنـزيه:  11)
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! فَــــــــــــــــننين  فَقــــــــــــــــال لَــــــــــــــــُه: مَــــــــــــــــْم يَــــــــــــــــا َعلخــــــــــــــــيُّ
 

 
ـــــــــــــــيُتَه مـــــــــــــــن بَعـــــــــــــــدخي إمامـــــــــــــــاً َوَها خيـــــــــــــــا   َرخخ

ـــــــــــــــــــوالُه َفهـــــــــــــــــــذا َولخيُّـــــــــــــــــــهُ    َفَمـــــــــــــــــــن ُكنـــــــــــــــــــُك َم
 

 
ــــــــــــــــد   َموالخيــــــــــــــــا   َفُكونُــــــــــــــــوا لــــــــــــــــُه أنَصــــــــــــــــاَر لخ

 َ عــــــــــــــــــــــــــا اللهــــــــــــــــــــــــــمَّ َوالخ َولخيَّــــــــــــــــــــــــــهُ  ُهنـــــــــــــــــــــــــا َ  
 

 
 وَُكــــــــــــــــْن لخلــــــــــــــــذخي َعــــــــــــــــاَ ى َعلخيَّــــــــــــــــاً ُمعا خيَــــــــــــــــا 

 فـََيــــــــــــــــــــا َربِّ أنُصــــــــــــــــــــْر نَالــــــــــــــــــــرخيهخ لخَنصــــــــــــــــــــرخهخمْ  
 

 
َيا  ــــــــــــــدَّياجخ ــــــــــــــو ال ــــــــــــــدرخ َإُل  إمــــــــــــــاَم ُهــــــــــــــدًى َكالَب

. لكن بعا ألحاب كتـي الرجـال يسـقطون أمثـال (13)واستحسن شعره ف مرّه الن    
مو ومـــن حســـادم ألســـباب غـــري خفيـــةو مـــع أهنـــم يـــذكرون كثـــرياً مـــن هـــذا الرجـــه مـــن أمالمهـــ

املغمورين اجملاهيه الذين هم حبسي الظاهر أمه ش ناً منه بكثـري. هـذاو وإن حسـان بـن ثابـك 
رغبــة أو رهبــةو أو خوفــاً مــن ســيت مســلذ  وال أمــري املــسمنني  م ميــدح رســول اهلل 

ائزة ســنية تقتضــي امللــق والتــو   الزائــتو بــه علــى رمبتــه إن م ميــدحهماو كمــا م يكــن ي مــه جــ
مــدحهما ألهنمــا )لــلوات اهلل وســالمه عليهمــا( يســتحقان للــه وأكثــر. وحيــل إنــه التوجــد 
رهبة وال رغبة ب مدحهماو فنن عمه حسان هذا ما هو إال اإلخالص ا او والعمه الـذي 

إال األخيـــار األطهـــار ال تشـــوبه شـــائبة مـــن شـــوائي الـــدنيا وسفاســـفهاو والـــذي ال يقـــدم عليـــه 
أيـــن الـــذين أخلصـــوا أعمـــاهلم هلل »يبحـــل عـــنهم حـــني مـــال:  الـــذين كـــان أمـــري املـــسمنني 

 .(15)؟«وطهَّروا ملودم مبواخع لكر اهلل

                                                           

 .233ص 41( راجع حبار األنوار:  13)

 .4353ح 155( غرر احلكم و رر الكلم: ص15)
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 جزاك اهلل خيراً يا ابن رواحة

 
َ رســول اهلل  بـــ ن أبـــا ســـفيان  روى الصــحايب الـــَباء بـــن عــازب األنصـــاريو مـــال: ُأخـــَبخ

أن  حاخـراً ب اجمللـسو فطلـي مـن النـ   (40)و وكان عبد اهلل بن رواحـةينال منه ويهنوه
 ي لن له بالر  عليه شعراً.

؟ مـال عبـد اهلل «هه تقدر على أن يكون مطلـع الـر  بعبـارة: ثبـك اهلل: »فس له الن  
 بن رواحة: نعمو أنا أنش ت: 

ـــــــــــــــْن َحَســـــــــــــــن    فـَثَبَّـــــــــــــــَك اهلل َمـــــــــــــــا أعطَـــــــــــــــاَ  مخ
 

 
ــــــــــُرواتـَْثبخيــــــــــَك ُموســــــــــى وَ    َنصــــــــــراً مثــــــــــَه َمــــــــــا ُنصخ

 «.جزا  اهلل خرياً »ومال:  فدعا له الن   
 :وله ب مدح اإلمام علي   

 لخـــــــــــــــــــَيهنخ َعليَّـــــــــــــــــــاً يَـــــــــــــــــــوَم بَـــــــــــــــــــدر  ُحُضـــــــــــــــــــورُهُ 
 

 
 َوَمشــــــــــــــــــــــَهُدُه بخــــــــــــــــــــــاَ ريخ َخــــــــــــــــــــــرباً ُمــــــــــــــــــــــرعَبال 

ــــــــــــه     وََكــــــــــــائخْن لَــــــــــــُه مــــــــــــن َمشــــــــــــَهد  َغــــــــــــريخ َخامخ
 

 
ــــــــــــــــــــــــيِّ جُمــــــــــــــــــــــــدَّ    الَيظَــــــــــــــــــــــــهُّ لَــــــــــــــــــــــــُه رَأُس الَكمخ

 َوَغــــــــــــــاَ َر كــــــــــــــبَ  الَقــــــــــــــومخ ب الَقــــــــــــــاعخ ثَاوخيــــــــــــــاً  
 

 
 َ َـــــــــــــــــــــــاُل َعَليـــــــــــــــــــــــهخ الزَّعفـــــــــــــــــــــــراَن اْلُمَعلَّــــــــــــــــــــــــال 

ــــــــــــــــــــــهخ    َلــــــــــــــــــــــريعاً يـَنُــــــــــــــــــــــوُء الَقشــــــــــــــــــــــعمان بخرأسخ
 

 
ــــــــــــدنُو إلَيــــــــــــهخ الضَّــــــــــــبُع طــــــــــــوالً لختَــــــــــــ ُكال   (41)َوَت

وئ مبــا إن عبــد اهلل بــن رواحــة تطــوع بــوازع  اخلــي لــميمي لــري َّ علــى الشــاعر اهلــاجي املنــا 
و وإعـــا هـــو يقـــه غربـــه ويـــثلم شراســـتهو وم يكـــن هنـــا  أي إلـــزام لـــه مـــن مبـــه رســـول اهلل 

                                                           

( هو عبد اهلل بن رواحة بن امرئ القيس من بين ماله بن ثعلبة بن كعي بن ا زر و أسلم عبد اهلل بن رواحة وشهد بيعة العقبة الثانية 40)
و ولقد م( وكان أحد النقباء االثين عشرو د عمه على نشر اإلسالم ب املدينة ف لب  عظيم القدر أثرياً عند الرسول 644سنة )
كاتباً وكذله كان شاعراً ير  على املشركنيو وكان لعبد اهلل بن رواحة مقـدرة   ب مكانته أنه كان يعرف الكتابة فا ذه الرسول زا  

م( وهـو مـن الشـعراء 645هــ/3معركـة بـدر الكـَبى واستشـهد ب مستـة ب مجـا ي األول سـنة ) عسكرية ظاهرةو شهد مع الرسـول 
 والرّجاز ا سنني اجمليدين.

 .454ص 15( راجع حبار األنوار:  41)
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االلتزام النابع من الوجدان املسلم الرفيعو الذي يرى لزاماً عليه أن يسكد انتماءه وخيلل لدينهو 
 واإلخــالص أكثــر مــا يتنلــى ب الــذو  عــن العقيــدة بــالنفس واملــال واللســانو لــذا انــَبى شــاعر

متوخياً  وأمري املسمنني  عبد اهلل بن رواحة ليذو  عن رسول اهلل  أهه البيك 
الطاعةو وال شيء غري الطاعةو واخعاً نفسه ب بلكة السعداء الـذين ولـفهم يعسـوب الـدين 

 .(44)«السعيد من أخلل الطاعة»بقوله:  أمري املسمنني 

                                                           

 .2410ح 161( غرر احلكم و رر الكلم: ص44)
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 بردة الرسول 

 
شقيق امسه ُُبريو شاعر مثلهو ملا ظهر اإلسـالم تـ خر  أخ (42)روي أنه كان لكعي بن زهري

هـ(و د شهد فت  مكـةو 1ُبري وكعي عن الدخول فيهو ولكن ملا زا  انتشاره أسلم ُبري سنة )
ف هـدر النـ   أما كعي فننه بقي على الشـر  وأخـذ دنـاء أخيـه ُبـري وهنـاء رسـول اهلل 

 هـــ( علــى 5رحبــكو فعــزم ب ســنة )  مــهو فــ رجت النــاس بقتلــه فضــامك عليــه األر  مبــا
فناء سراً إىل املدينة واستشفع ب يب بكر د سار علـى إثـره حـىت  أن يست من إىل الرسول 

: يــا رســول اهلل رجــه يبايعــه علــى اإلســالم وبســذ  خــه املســند فقــال كعــي للرســول 
رسـول اهلل يده وحَسر عن وجهه ومال: ب يب أنك وأمي يا رسول اهلل أنا كعي بن زهريو ف منـه 

. 
فقـــد روى ألـــحاب الســـري: أن كعبـــاً وُبـــرياً ابـــين زهـــري خرجـــا إىل أبـــر  العـــرا و فقـــال ُبـــري 

نا هنا حـىت    هـذا الرجـه ـ يعـين النـ   ـ فـ مسع كالمـهو وأعلـم مـا  لكعي: أثبك ب غنمخ
فســـمع منـــه و مـــن بـــهو فبلـــ  للـــه كعبـــاًو  عنـــدهو ف مـــام كعـــيو ومضـــى ُبـــري إىل النـــ  

 ل: فغضي وما
 أال بـَلِّغـــــــــــــــــــــــــــا َعـــــــــــــــــــــــــــين ُُبَـــــــــــــــــــــــــــرياً رخَســـــــــــــــــــــــــــاَلةً 

 
 

ــــــــَك َوحَيــــــــَه َهــــــــْه َلَكــــــــا   فـََهــــــــْه لَــــــــَه فيَمــــــــا مـُْل
ــــــــــــــــــا املـــــــــــــــــ ُموُن َك ســــــــــــــــــاً َروخيَّــــــــــــــــــةً    َســـــــــــــــــَقاَ  دخ

 
 

ْنهـــــــــــــــــــــــا َوَعلََّكـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــَه املـــــــــــــــــــــــ ُموُن مخ  َوأهنَل
ــــــــــــــــــــهُ   ــــــــــــــــــــَك أســــــــــــــــــــَباَب اهلــــــــــــــــــــدى َوتَبعَت  فـََفارْم

 
 

ــــــــــــــى أيِّ َشــــــــــــــيء  َويــــــــــــــَه َغــــــــــــــريَُ  َ لََّكــــــــــــــا   عَل
ــــــــــــــاً َوال أبَــــــــــــــاً عَ   ــــــــــــــْذهي  م تُلــــــــــــــتخ أمَّ ــــــــــــــى َم  َل

 
 

 َعَليــــــــــــــــــهخ وَم تُعــــــــــــــــــرخْ  َعَليــــــــــــــــــهخ أخــــــــــــــــــاً َلَكــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــت     فَـــــــــــــنْن أنـــــــــــــَك م َتفَعـــــــــــــْه فـََلســـــــــــــُك بخ سخ

 
 

                                                           

( كعي بـن زهـري بـن أيب سـلمىو الشـاعر اجلـاهلي املشـهورو كـان مـن فحـول الشـعراء املخضـرمني الـذين أ ركـوا اجلاهليـة واإلسـالمو وكـان 42)
 يقال: أشعر الشعراء ب اجلاهلية زهريو وأشعرهم ب اإلسالم ابنه كعي.
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 َوال مَائخـــــــــــــــــــه  إمَّـــــــــــــــــــا َعثَـــــــــــــــــــرَت َلعـــــــــــــــــــاً َلَكـــــــــــــــــــا 
فلمـا مسـع مولـه:  وأرسه تله األبيات إىل أخيه ُبريو فلما بلغته أخَب دا رسـول اهلل  

 و وللــــه أهنــــم كــــانوا يســــمون رســــول اهلل «مــــ مون واهلل: »  مونو مــــال ســــقا  املــــ
مولـــه: )علـــى مـــذهي(و ويـــروى: )علـــى خلـــق م تلـــت أمـــاً(  )املـــ مون(و وملـــا مســـع أيضـــاً 

مــن »مـال:  و د إن رســول اهلل «أجــهو م يُلـتخ َعليــه أبـاه وال أمـه: » البيـكو مـال 
من الطائتو فكتي إليـه أخـوه  انصرافه  و ولله عند«لقي منكم كعي بن زهري فليقتله

 ُبري دذه األبيات:
ــــــــــــيت ــــــــــــَه ب ال ــــــــــــْه َل ــــــــــــاً فـََه  أمــــــــــــن ُمبلخــــــــــــ   َكعب

 
 

 نـَلُــــــــــــــــــوُم عَليهــــــــــــــــــا بخــــــــــــــــــاطالً َوْهــــــــــــــــــَي أحــــــــــــــــــَرمُ  
 إىل اهللخ ال الُعــــــــــــــــــــزَّى َوال الــــــــــــــــــــالُت َوحـــــــــــــــــــــَدهُ  

  
 

 فـََتنُنــــــــــــــــــــو إلا َكـــــــــــــــــــــاَن الّنَنــــــــــــــــــــاُء َوتســـــــــــــــــــــَلمُ  
 فلخـــــــــــــــك  لَـــــــــــــــدى يَـــــــــــــــوَم ال تَنُنـــــــــــــــو َولَـــــــــــــــيَس مب 

 
 

ُر الَقلـــــــــــــيخ ُمســـــــــــــلخمُ   ـــــــــــــَن النَّـــــــــــــاسخ إالَّ طَـــــــــــــاهخ  مخ
 فَـــــــــــــــــدخيُن زُهـــــــــــــــــري  َوْهـــــــــــــــــَو ال َشـــــــــــــــــيَء  خينُـــــــــــــــــهُ  

 
 

 َو خيــــــــــــــــــــــــُن أيبخ ُســــــــــــــــــــــــلَمى َعلــــــــــــــــــــــــيَّ حُمَــــــــــــــــــــــــرَّمُ  
وكتي بعـد هـذه األبيـات: مـا أحسـبه ناجيـاًو فـنن كـان لـه ب نفسـه حاجـة فصـر إليـهو  

 مبه اإلسالم.  فننه يقبه من أتاه تائباًو وال يطالبه مبا تقدم
و ف بـك للـه عليـهو فلما بل  كعباً الكتاب أتى إىل مبيلة مزينـة لتنـريه مـن رسـول اهلل 

فحينئـــذ  خـــامك عليـــه األر  مبـــا رحبـــكو وأشـــفق علـــى نفســـهو وأرجـــت بـــه مـــن كـــان عـــدوهو 
ويـــذكر خوفـــه وإرجـــاف  فقـــالوا: هـــو مقتـــولو فقـــال مصـــيدته املشـــهورة ميتـــدح فيهـــا النـــ  

 ها:الوشاةو ومطلع
ــــــــــــــــولُ  ــــــــــــــــوَم َمتُب  بَانَــــــــــــــــْك ُســــــــــــــــعاُ  فـََقلــــــــــــــــ خ الَي

 
 

 ُمتـــــــــــــــــــــــــيَّم  إثَرَهـــــــــــــــــــــــــا م يـُْفـــــــــــــــــــــــــَد َمكبُـــــــــــــــــــــــــولُ  
 َوَمــــــــــــــــا ُســــــــــــــــعاُ  َغــــــــــــــــداَة الَبــــــــــــــــنيخ إْل َرَحلُــــــــــــــــوا 

 
 

 إالَّ أَغــــــــــــــــنُّ َغضــــــــــــــــيُا الطَّــــــــــــــــرفخ َمكُحــــــــــــــــولُ  
ـــــــــــــم  إلا ابـَْتَســـــــــــــَمكْ    إلـــــــــــــو َعـــــــــــــوارخَ  لخي ظَْل

 
 

ـــــــــــــــــــــــــا َمنَهــــــــــــــــــــــــــه  بخــــــــــــــــــــــــــالرَّاحخ َمعلُــــــــــــــــــــــــــولُ    َك هنَّ
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 ومنها:
َنَبيهــــــــــــــــــــــا َومــــــــــــــــــــــوهُلُمُ   َتســــــــــــــــــــــَعى الوَشــــــــــــــــــــــاُة ُبخ

 
 

ــــــــــــــــولُ   ــــــــــــــــَن أيب ُســــــــــــــــلَمى َلَمقُت  نـَــــــــــــــــرَاَ  يَــــــــــــــــا ْب
ــــــــــــــــــُك  ملُــــــــــــــــــُه:  ــــــــــــــــــه  ُكن ــــــــــــــــــاَل ُكــــــــــــــــــهُّ َخلي  َوَم

 
 

 ال أهلخينَّــــــــــــــــــــــــــــــَه إ ِّ َعنــــــــــــــــــــــــــــــَه َمشــــــــــــــــــــــــــــــُغولُ  
 فـَُقلـــــــــــــــُك: َخلُّـــــــــــــــوا َســـــــــــــــبخيلي ال أبـــــــــــــــا َلُكـــــــــــــــمُ  

 
 

َر الــــــــــــــــــرَّمحُن ُمفُعــــــــــــــــــولُ    َفُكــــــــــــــــــهُّ َمــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــدَّ
ـــــــــــــْك َســـــــــــــالمُتهُ  ُكـــــــــــــهُّ    ابـــــــــــــنخ أنثـــــــــــــى َوإْن طَاَل

 
 

 َيومــــــــــــــــــاً عَلــــــــــــــــــى  لــــــــــــــــــة  َحــــــــــــــــــدباَء حَمُمــــــــــــــــــولُ  
ـــــــــــــــــــــــــــــُك أنَّ َرُســـــــــــــــــــــــــــــوَل اهلل أوَعـــــــــــــــــــــــــــــَد خ    أنبخْئ

 
 

ـــــــــــــــــــــ ُمولُ    َوالَعفـــــــــــــــــــــُو عخنـــــــــــــــــــــَد َرُســـــــــــــــــــــولخ اهلل َم
 َمهـــــــــــالً َهـــــــــــَداَ  الـــــــــــذي أعطَـــــــــــاَ  نَافخَلـــــــــــَة الــــــــــــ 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــُقر نخ فخيَهـــــــــــــــــــــــا َمـــــــــــــــــــــــواعي   َوَتفصـــــــــــــــــــــــيهُ  
 مَوالخ الوَشـــــــــــــــــــــــــــــاةخ وَمال تَ ُخـــــــــــــــــــــــــــــَذ ِّ بخـــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

 أْلنـــــــــــــــــــــــــــْي َوإْن َكثـُـــــــــــــــــــــــــــَرْت بَّ األمَاوخيـــــــــــــــــــــــــــهُ  
 ومنها: 

 إنَّ الرَُّســــــــــــــــــــــوَل لَنُــــــــــــــــــــــور  ُيسَتَضــــــــــــــــــــــاُء بـخـــــــــــــــــــــهخ 
 

 
ــــــــــــــــــــــن ُســــــــــــــــــــــُيوفخ اهلل َمســــــــــــــــــــــُلولُ    ُمهنَّــــــــــــــــــــــد  مخ

ــــــــــــــائخُلُهمْ   ــــــــــــــاَل َم ــــــــــــــَري   َم ــــــــــــــن مـُ  ب ُعصــــــــــــــَبة  مخ
 

 
ــــــــــــــــــَة لـــــــــــــــــــمَّا أســــــــــــــــــَلُموا ُزولُــــــــــــــــــوا   بخــــــــــــــــــَبطنخ َمكَّ

 اَل أنَكــــــــــــــــــاس  َوال ُكُشــــــــــــــــــت  زَالــــــــــــــــــوا َفَمــــــــــــــــــا زَ  
 

 
يــــــــــــــــــــــــه  َمَعالخيــــــــــــــــــــــــهُ    عخنــــــــــــــــــــــــَد اللَقــــــــــــــــــــــــاءخ َوال مخ

 ُشـــــــــــــــــــــــمُّ الَعـــــــــــــــــــــــرَانخنيخ أبطَـــــــــــــــــــــــال  لَُبوُســـــــــــــــــــــــُهمُ  
 

 
ــــــــــــــــــْن َنســــــــــــــــــهخ  اُوَ  ب اهليَنــــــــــــــــــا َســــــــــــــــــرَابخيهُ    مخ

د خر  حىت وله املدينة فنــزل علـى رجـه مـن مبيلـة جهينـة كانـك بينهمـا معرفـةو فـ تى بـه  
ــــه  فقــــال: هــــذا رســــول اهلل  كــــان رســــول اهلل إىل املســــندو د أشــــار إىل م فقــــم إلي

بالصــفة الــيت ولــفها لــه النــاسو وكــان  واســت منه علــى نفســهو وعــرف كعــي رســول اهلل 
بني ألحابه مثه موخع املائدة يلتفون حوله حلقة حلقةو فيقبه علـى  جملس رسول اهلل 
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ليــه حــىت جلــس بــني يديــه هــسالء فيحــدثهمو د يقبــه علــى اجملموعــة األخــرى فيحــدثهمو فقــام إ
فوخع يده ب يدهو د مال: يا رسول اهلل! إن كعي بن زهري جاء ليست من منه تائباً مسلماًو 

يعــرف   وم يكــن رســول اهلل «. نعـم: »فهـه أنــك مابــه منــه إن أنـا جئتــه بــهو مــال 
 كعباًو وال ر ه مبه للهو مال: يا رسول اهلل! أنا كعي بن زهري.

و ووثــي رجــه مــن األنصــارو فقــال: يــا رســـول اهلل! «مــا يقــول الــذي يقــول: »فقــال 
 «. عه عنه فننه مد جاءنا تائباً نازعاً : » عين وعدو اهلل أخرب عنقهو فقال 

 مصيدته املذكورةو فلما بل  إىل موله:  د أنشد للن  
ـــــــــــــــــــــــور  ُيسَتَضـــــــــــــــــــــــاُء بخـــــــــــــــــــــــهخ   إنَّ الرَُّســـــــــــــــــــــــوَل لَُن

 
 

ـــــــــــــــــــــن ُســـــــــــــــــــــُيوفخ اهلل َمســـــــــــــــــــــُلولُ    ُمهنَّـــــــــــــــــــــد  مخ
 إىل من حوله أن امسعوا. أشار رسول اهلل  

مـه: مـن :  »ويروى: أن كعباً أنشد ب مصيدته: من سيوف اهلندو فقـال رسـول اهلل  
 «.سيوف اهلل

عليه بر ة كانك عليهو ولذله مسيـك هـذه  فلما أتى على  خرها رمى الرسول الكرمي 
 القصيدة بـ )الَب ة(.

معاوية بذل لكعي ب الَب ة عشرة  الفو فقال: ما كنك ومال أبو بكر ابن األنباري: إن 
أحــداًو فلمــا مــات كعــي بعــل معاويــة إىل ورثتــه بعشــرين ألفــاًو  ألوثــر بثــوب رســول اهلل 

 .(41)ف خذها منهم وهي اليت كانك تلبسها احلكام ب األعيا 
مـــن الطـــائت وغـــزوة تبـــو و وللـــه ب الســـنة  وكـــان إســـالم كعـــي بعـــد رجـــوع النـــ  

 عة من اهلنرة. التاس
ومــن شــعره الــذي يشــهد حبســن عقيدتــهو ويــدل علــى إخــالص ســريرتهو مولــه ب مــدح أمــري 

 :املسمنني 
ـــــــــــــــــمُ  ـــــــــــــــــهُر النَّـــــــــــــــــ خ َوَخـــــــــــــــــرُي النَّـــــــــــــــــاسخ ُكلُِّه  لخ

 
 

 َفُكــــــــــــــــهُّ َمــــــــــــــــن رَاَمـــــــــــــــــُه بـخـــــــــــــــالَفخرخ َمْفُخـــــــــــــــــورُ  
ـــــــــــــــــيِّ أوَّهَلـُــــــــــــــــمْ    َلـــــــــــــــــلَّى الصَّـــــــــــــــــالَة َمـــــــــــــــــَع األمخ

 
 

 (45)النَّــــــــــــــــاسخ َمْكُفــــــــــــــــورُ  مَبــــــــــــــــَه العخبَــــــــــــــــا خ َوَربُّ  
                                                            

 .510( راجع الدرجات الرفيعة: ص41)

 .411ص 23( راجع حبار األنوار:  45)
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إن من يقرأ الَب ة )مصـيدة كعـي( مـراءة مت نيـةو ويتعمـق فيهـا برتيّـلو يـتلمس فيهـا السـبه 
اجليد واجلزالة املشتهاةو ويتذو  النواحي اجلمالية فيهاو حيـل ال خـعت وال ارتبـا  وال خلـهو 

رة ب النســـيه الكلـــي وكـــه بيـــك ميهـــد لتاليـــهو واألجـــزاء مرتبطـــة بعـــرًى ال انفصـــام هلـــاو فـــال نفـــ
ــــ ي خـــذ برمـــاب الـــبعا. وهـــذه  ــــ كمـــا يقـــال ـ للقصـــيدةو وال فنـــوة بـــني بيـــك و خـــرو والـــبعا ـ
الوحــــدة العضــــوية إن  لــــك علــــى شــــيء فنهنــــا تــــدل علــــى لــــد  الشــــاعر وإميانــــه مبــــا يقــــولو 

و وال بـدع أن يكـون كعـي دـذه القصـيدة مصـداماً لقـول إمـام وإخالله للدين وللرسـول 
و إل ال يوجـــد شـــعر (46)«إلا اســـتخلل اهلل عبـــداً أهلمـــه الديانـــة: » املـــسمنني املتقـــني أمـــري

لـــا   رفيـــع املســـتوى يثـــري انتبـــاه الســـامعني  ون أن يكـــون هنـــا  إهلـــام يومـــد شـــعرية الشـــاعر 
 م(. 615هـ/46وخيصي مرحيته. توب كعي بن زهري سنة )

                                                           

 .1230ح 35( غرر احلكم و رر الكلم: ص46)
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 أين يا أبا ليلى؟
 

ب ا لــق أيــام اجلاهليــة وأنكــر ا مــر والســكرو كــان بــن فكــر   (41)روي أن النابغــة اجلعــدي
 وهنر األزالمو واجتني األوثانو ومال ب اجلاهلية كلمته اليت أوهلا:

 احلْمـــــــــــــُد هللخ ال َشـــــــــــــرخيَه لَـــــــــــــهُ 
 

ـــــــهخ ظََلَمـــــــا   َمـــــــْن َم يـَُقْلهـــــــا لخَنفسخ
 واحلنيفيةو ويصوم ويستغفرو وملا بُعخل النـ   وكان يقفو أثر  ين إبراهيم ا ليه  
 وفد عليهو وأنشده مصيدته اليت كان مطلعها:

ــــــــــــــــــــــــرَا  َخلخيلـــــــــــــــــــــــيَّ ُغضَّــــــــــــــــــــــــا َســـــــــــــــــــــــاَعًة َوتـََهنَّ
 

 
 َولوَمـــــــــــا َعلـــــــــــى َمـــــــــــا أحـــــــــــَدَ  الـــــــــــدَّهُر أو َلرَا 

 فلما وله إىل موله: 
ـــــــــــــــــــــما ب جَمـــــــــــــــــــــدخنَا َوَســـــــــــــــــــــَنائخَنا ـــــــــــــــــــــا السَّ  بـََلْغَن

 
 

ــــــــــــــــــوَ  َللخــــــــــــــــــَه َمظَهــــــــــــــــــرا   َوإنَّــــــــــــــــــا لََنرُجــــــــــــــــــو َف
 ْل َجــــــــــــــــــاَء بخاهلـُـــــــــــــــــَدىأتَيــــــــــــــــــُك َرُســــــــــــــــــوَل اهللخ إ 

 
 

 َويَتلُـــــــــــــــــــــــــــــو كختابـــــــــــــــــــــــــــــاً َكـــــــــــــــــــــــــــــاجملرَّةخ نـَيـِّـــــــــــــــــــــــــــــرَا 
أجــهو إن : »؟ مــال: إىل اجلنــةو مــال «أيــن يــا أبــا ليلــى: »فقــال لــه رســول اهلل  

« أجــدت ال يفــا اهلل فــا : »و فلمــا فــر  مــن إنشــا هاو مــال لــه النــ  «شــاء اهلل تعــاىل
 .(43)مرتني

ة أو  وهــاو ومــا انفــا مــن فمــه ســن وال انفلــكو ميــه: فلقــد رئــي ومــد أتــك عليــه مائــة ســن
 وأن أسنانه لكالَب  املنهه.

 من القصيدة موله:  وب رواية نصر بن عالم الليثي: أنه أنشد الن  
ْلــــــــــــــــــم  إلا م َتُكــــــــــــــــــْن لَــــــــــــــــــهُ   َوال َخــــــــــــــــــرَي ب حخ

 
 

                                                           

( النابغة اجلعدي هو أبو ليلى حسان بن ميس بن عبـد اهلل بـن عمـرو بـن عـدس بـن ربيعـة بـن جعـدة بـن كعـي بـن ربيعـةو كـان سـيداً ب 41)
و د شــهد معركــة لــفني مــع علــي بــن أيب طالــي ده شــعراً ف عنــي بــه الرســول هـــ( وأنشــ5ســنة ) مومــهو مــدم علــى الرســول 

  وكان ب لله احلني يسكن الكوفةو وهو شاعر خمضرم مطبوع فصي  إري ب شعره على السليقةو وإعا مسي )النابغة( ألنـه أمـام
ن عاشوا ب اجلاهلية واإلسالمو وهو أسنُّ من النابغة مدة ال يقول الشعرو د نب و فقيه له: )النابغة(و وهو من الشعراء املخضرمني الذي

 الذبيا و ومارب عمره مائة ومثانني سنة. 

 .110ح 111ص 44( راجع حبار األنوار:  43)
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ــــــــــــــــــــــي َلــــــــــــــــــــــْفَوُه أْن ُيكــــــــــــــــــــــدَّرَا   بَـــــــــــــــــــــوا خُر َكمخ
 َوال َخـــــــــــــــــرَي ب َجهـــــــــــــــــه  إلا م َيُكـــــــــــــــــْن لَـــــــــــــــــهُ  

 
 

 َحلــــــــــــــــــــيم  إلا َمــــــــــــــــــــا أوَرَ  األمــــــــــــــــــــَر ألــــــــــــــــــــَدرَا 
و فمكــل بعــد للــهو كلمــا ســقذ لــه «لــدمكو ال يفــا اهلل فــا : »فقــال لــه النــ   
 .(45)سن عا ت أخرى بدالً عنها

فقـاال لـه:  وروي: أن النابغة  خـه علـى اإلمـامني احلسـن واحلسـني ابـين اإلمـام علـي 
 ف نشدمها:« أنشدنا من شعر  يا أبا ليلى»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد هللخ ال َشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريَه َل  احلْم
 

 
ــــــــــــــــــــــــــــهخ ظََلَمــــــــــــــــــــــــــــا   َمــــــــــــــــــــــــــــْن م يـَُقْلهــــــــــــــــــــــــــــا لخَنفسخ

 املــــــــــــــــــــــــــــــــولخُه الليــــــــــــــــــــــــــــــــَه ب النـََّهــــــــــــــــــــــــــــــــارخو َوب  
 

 
 النَّهــــــــــــــــــــــــــــــارخ لَــــــــــــــــــــــــــــــيالً يـَُفــــــــــــــــــــــــــــــرُِّ  الظَُّلَمــــــــــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــماَء َعلَـــــــــــــــــى الــــــــــــــــــ   ا َـــــــــــــــــافخُا الرَّافخـــــــــــــــــُع السَّ
 

 
 أر خ وَم يـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ خ َكَتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  عَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 ي  ُدَّ عخظاَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً أماَمَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َعَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــاً َكَســــــــــــــــــــــــــــــاُه فَالَتَحَمــــــــــــــــــــــــــــــا   مَثَّــــــــــــــــــــــــــــــَة حَلَم

َرَها ُمَقــــــــــــــــــــــــــــدِّرَُها  ـــــــــــــــــــــــــــْن نُطَفــــــــــــــــــــــــــــة  مَـــــــــــــــــــــــــــدَّ  مخ
 

 
ـــــــــــــــــــــــــُق منهـــــــــــــــــــــــــا اإلنَســـــــــــــــــــــــــاَن َوالنََّســـــــــــــــــــــــــَما   خَيُل

ــــــــــــــــــــــوَت َواملَعــــــــــــــــــــــايخَ  َوالـــــــــــــــــــــــ   َواللــــــــــــــــــــــوَن َوالصَّ
 

 
 أرزاَ  َشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىتَّ َوفـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرََّ  الَكلخَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــمََّة ال بـُـــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ أْن َســــــــــــــــــــــــــــــــــَينَمُعُكمْ  
 

 
 هاَ ة َمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــَماَواهلل جهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً َشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــائْـَتمخُروا اآلَن مــــــــــــــــــــــــــا بَــــــــــــــــــــــــــدا َلُكــــــــــــــــــــــــــمُ    َف
 

 
ـــــــــــــــــــــــــموا مـــــــــــــــــــــــــا َوَجـــــــــــــــــــــــــدُصُ عَصـــــــــــــــــــــــــَما   َواعَتصخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماءخ َوال   ب هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذخهخ األر خ َوالسَّ
 

 
 عخصــــــــــــــــــــــــــَمَة منــــــــــــــــــــــــــُه إالَّ لخَمــــــــــــــــــــــــــْن َعَصــــــــــــــــــــــــــَما 

 
                                                           

 .115( راجع كتاب الغيبة للطوسي: ص45)
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وهـــي مصـــيدة طويلـــة امتطفنـــا منهـــا مـــا يصـــت فيـــه التوحيـــد واإلمـــرار بالبعـــل واجلـــزاء واجلنـــة 
 والنار.

 «.يا أبا ليلى! كنا نروي هذا الشعر ألمية بن أيب الصلك: »سنان فقال احل
فقال: يا ابين رسول اهلل! إ  لصاحي هذا الشـعرو وأول مـن مالـهو وإن السـرو  مـن سـر  

 . (20)شعر أمية
 وهو القائه:

ـــــــــــــــــــــــــــد َعلخـــــــــــــــــــــــــــَم املصـــــــــــــــــــــــــــرَانخ َوالعخـــــــــــــــــــــــــــرَا ُ   َم
 

 
 أنَّ َعلخيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً َفحُلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العَتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَيُا َجحَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاح  لَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ُه رَوا ُ أب
 

 
ـَــــــــــــــــــــــــــــا الّصـــــــــــــــــــــــــــــَدا ُ   ـــــــــــــــــــــــــــــُه غـــــــــــــــــــــــــــــاىل دخ  َوأمُّ

 أكـــــــــــــــــــــــَرُم َمـــــــــــــــــــــــن ُشـــــــــــــــــــــــدَّ بخـــــــــــــــــــــــهخ نخطَـــــــــــــــــــــــا ُ  
 

 
 إنَّ اأُلىل َجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَروَ  ال أفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُموا 

ــــــــــــــــــــــــــــَبا ُ   ــــــــــــــــــــــــــــَبا   َوَلُكــــــــــــــــــــــــــــم سخ ـُـــــــــــــــــــــــــــم سخ  هَل
 

 
ـــــــــــــــــــــــــــا ُ    مَـــــــــــــــــــــــــــد َعلخَمـــــــــــــــــــــــــــْك َللخُكـــــــــــــــــــــــــــُم الرَِّف

 ُســــــــــــــــــــــقُتْم إىل هَنــــــــــــــــــــــهخ اهلــــــــــــــــــــــَدى َوَســــــــــــــــــــــاُموا 
 

 
 إىل الـــــــــــــــــــــــــــــيت لَـــــــــــــــــــــــــــــيَس هلـــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــرَا ُ  

 (21)لَّـــــــــــــــــــــــــة  َعاَ هُتـــــــــــــــــــــــــا النـَِّفـــــــــــــــــــــــــا ُ ب مخ   
 

 
ولكر أبو نعيم ب )تاريخ ألفهان( وابن متيبة: أن معاوية كان أخـر  النابغـة إىل ألـفهانو 

 هـ( بعد أن ُكتَّ بصره. 65وكانك وفاته فيها سنة )
ومن خالل القراءة املتمعنة لكثري مـن الشـعر اجلـاهلي يعـرف اإلنسـان أن الشـاعر اجلـاهلي  

 شعره الفخـر ب جمـا ه وأجمـا   بائـه وبُبعـد الصـيك ونباهـة الـذكر واجـرتاح املـ ثرو كان يتوخى ب
وكان يرى خلو ه الشخصي ب الذكر فقذو ولكن هذا كله تغري مبنيء نور اإلسالمو ف لب  
الشاعر امللتزم بالصد  يتوخى ا لو  األخرويو نابذا وراء ظهره كه مفاخر الدنيا ومظاهرهـاو 

لـــق والنفـــا و ولـــذله نـــرى موهبتـــه تتفتـــق بالصـــد  واإلخـــالص.  وتـــاريخ هـــذا ومبتعـــداً عـــن امل
النابغة مصدا  واخ  جلي ملا ألب  عليه الشعراء بعد أن تنوروا بنور اإلسالمو فهو يروي لنا 

                                                           

 .522( راجع الدرجات الرفيعة: ص20)

 .31ح 115ص 44( راجع حبار األنوار:  21)
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مدى إخالص سريرته حىت انعكس لله شـعراً لـا ماً فياخـاً مـا ه إىل ا لـو  والتوفيـقو فكـان 
ـــــهو وبغضـــــهو : »ني مصـــــداماً لقـــــول أمـــــري املـــــسمن أخلـــــل هلل عملـــــهو وعلمـــــهو وحب

 وأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ و وتركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو وكالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو 
 .(24)«ولمته

                                                           

 .2500ح 151م: ص( غرر احلكم و رر الكل24)
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 شغله القرآن الكريم عن الشعر

 
مـــن شـــعراء العـــرب املخضـــرمني الـــذين مضـــوا شـــطراً مـــن حيـــاهتم ب  (22)كـــان لبيـــد العـــامري

 اجلاهلية وأ ركوا اإلسالمو وعا  عزيزاً مكرماً ب العهدين.
 للهنـــرة النبويـــة الشـــريفةو كـــان مـــد جـــاء مـــع مومـــه إىل رســـول اهلل  ففـــي الســـنة الرابعـــة

 وتشرف باعتنا  اإلسالم.
هــ( وفـد علـى 3إن اجلاني املهم من حياة لبيد كان ب اإلسالمو وب مجا ى اآلخـرة سـنة )

مجاعة من بين عامر فيهم عامر بن الطفيه وأربد أخو لبيدو ولكن اهلل م يشـرح  الرسول 
لسالمو أما لبيد ف سلم وهاجر وسكن ب املدينةو ولكن إسالم لبيـد م حيسـن لدور هسالء ل

 أول األمرو فقد عّده مسرخو اإلسالم من املسلفة ملودم.
وكــــان لبيــــد يتلــــو  يــــات مــــن القــــر ن الكــــرميو ف شــــغلته احلكــــم واملــــواع  والبالغــــة ب للــــه 

 الكتاب السماوي عن إنشا  الشعرو ولرفته عنه.
األشعار احلكيمة الشيء الكثريو حىت عّد مـن أشـعر شـعراء العـربو وبعـا  وكان للبيد من

 أشعاره كانك معلقة على جدران الكعبة.
 «: ألد  كلمة مالتها العرب كلمة لبيد»أنه مال:  وروي عن رسول اهلل 

ـــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــَوى اهللخ بَاطخ  أال ُكـــــــــــــــهُّ َشـــــــــــــــيء  َمـــــــــــــــا سخ
 

 
 (21)وَُكـــــــــــــــــــــــهُّ نَعـــــــــــــــــــــــيم  ال حَمَالَـــــــــــــــــــــــَة زَائخــــــــــــــــــــــــهُ  

 يعد سنني عمره:وله  
َشـــــــــــــــــــةً   مَاَمـــــــــــــــــــْك َتشـــــــــــــــــــكَّى إلَّ الـــــــــــــــــــنَّفس جمهخ

 
 

 َومَــــــــــــــــد محلتــــــــــــــــه َســــــــــــــــبعاً بَعــــــــــــــــَد َســـــــــــــــــبعيَنا 
ـــــــــــــــــــنْن تـُـــــــــــــــــــزَا خي َثالثـــــــــــــــــــاً تَبُلغـــــــــــــــــــي أَمـــــــــــــــــــالً    َف

 
 

                                                           

م(و انتقـــه إىل الكوفـــة ســـنة  515و 510( هـــو أبـــو عقيـــه لبيـــد بـــن ربيعـــة بـــن مالـــه بـــن جعفـــر بـــن كـــالب العـــامريو ولـــد بـــني عـــام )22)
م( ب أواخر حكومة عثمان بن عفانو وكـان مـن شـعراء اجلاهليـة األشـراف  665-665هـ/23-25م( وفيها توب سنة )625هـ/11)

لقات بنمجاع الرواة فقد عـّد ب ألـحاب املعلقـات السـبعو وكـان لبيـد ب اجلاهليـة خـري شـاعر لقومـهو وشـعره اجمليدين ومن ألحاب املع
 فخم شريت املعا  يدور أكثره على احلماسة والفخر واملدي  والرثاء والولتو وله معلقة بدوية ا صائل.

 .455ص 61( راجع حبار األنوار:  21)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــاء  لخلثَّمانخيَن  َوب الـــــــــــــــــــــــــــــــــثَّال خ َوَف
( 150هذا ومد توب لبيد ب فرتة إمارة معاوية على الشام ب زمـن عثمـان عـن عمـر نـاهز ) 

 سنة.
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 أوتي من األجر مرتين

 
إىل خيـَب فســرنا لــيالً فقــال  يـروى عــن ســلمة بـن األكــوع مــال: خرجنـا مــع رســول اهلل 

: أال تســـمعنا مــن هنيهاتــهو وكـــان عــامر رجــالً شـــاعراً (25)رجــه مــن القــوم لعـــامر بــن األكــوع
 فنعه يقول: 

ـــــمَّ لَـــــوال أنْـــــَك َمـــــا اْهتَـــــَديَنا  الُه
 

َنا َوال َلــــــــــــــــــــــ  مـْ  لَّيَناَوال َتَصــــــــــــــــــــــدَّ
تَـَنينَــــــا   فَـــــاْغفخْر فَــــــداًء لَــــــَه َمــــــا امـْ

 
ـــــــــــــا  ـــــــــــــَداَم إْن المَيَن  َوثـَبِّـــــــــــــكخ األْم
 َوأنْـــــــــــــــــــزخَلْن َســـــــــــــــــــكخيَنًة َعَليَنـــــــــــــــــــا 

 
ـــــــــــــا  ـــــــــــــا أتَيَن ـــــــــــــيَ  بخَن  إنَّـــــــــــــا إلا لخ
ـــــــــــــــــــــــا   ُـــــــــــــــــــــــوا َعَليَن ـــــــــــــــــــــــَياحخ َعوَّل  َوبخالصِّ

 
 

و «اهلليرمحــه : »و مــالوا: عــامرو مــال «مــن هــذا الســائق؟: »فقــال لــه رســول اهلل 
مـا  مال رجه وهو على مجه: وجبك يا رسول اهلل لوال أمتعتنـا بـهو وللـه أن رسـول اهلل 

استغفر لرجه مذ خيصه إال استشهدو مالوا فلما جد احلرب وتصاّف القوم خر  يهـو ي وهـو 
 يقول: 

ــــُر أ ِّ مرحــــيُ   مَــــد َعلخَمــــْك َخيبَـ
 

ـــــالحخ َبطَـــــه  جمـــــرب   َشـــــاكخي السِّ
 تلهـــــــــــــــــيُ إلا احلـــــــــــــــــروب أمبلـــــــــــــــــك   

 
 

 فَبز إليه عامر وهو يقول:
ــــــامخرُ  ــــــُر أ ِّ َع ــــــد َعلخَمــــــْك َخيبَـ  َم

 
ـــــالحخ َبطَـــــه  ُمَغـــــامخرُ    َشـــــاكخي السِّ
فاختلفا خربتني فومع سيت اليهو ي ب ترس عامر وكان سيت عامر فيه مصر فتناول بـه  

فنلا  سا  اليهو ي ليضربه فرجع لباب سيفه ف لاب عني ركبة عامر فمات منهو مال سلمة:
يقولــون: بطــه عمــه عــامر متــه نفســهو مــال: ف تيــك النــ   نفــر مــن ألــحاب رســول اهلل 

  وأنا أبكـي فقلـك: مـالوا إن عـامراً َبطُـَه عملُـُهو فقـال« :فقلـك: « مـن مـال للـه؟
 .(26)«كذب أولئه به أو  من األجر مرتني: »نفر من ألحابهو فقال 

يـرى أن الشـعر وحـده حياتـه كلهـاو بـه أرا   هذه مصة شاعر  خـه اإلميـان ملبـهو فلـم يعـد
                                                           

 وعرف بنخالله وموة إميانه. نيو عالر الرسول ( وهو من الشعراء العرب املسلم25)

 .4ص 41( راجع حبار األنوار:  26)
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بعد االنطواء كك جناح اإلسالم أن يذهي إىل ما هو أبعـد مـن للـهو فكـرَّس حياتـه الثمينـة 
الغامرة ملا هو أمثن وأعلى ش نا من الشعرو فالشـعر ـ بـ ي حـال مـن األحـوال ـ يضـمن لـه فخـراً 

ميــان خلــو اً وســعا ة أبديــة ال تفــل وال مسمتــاً وســعا ة زائلــة بــزوال األيــامو بينمــا يضــمن لــه اإل
وليستشــهد خــامناً  تنقضــي أيامهــاو محــه الــرم  والســيت ليناهــد بــني يــدي رســول اهلل 

 لنفسه أن يكون من السعداء. 
 .(21)«فاز بالسعا ة من أخلل العبا ة: »يقول أمري املسمنني 

                                                           

 .2505ح 153( غرر احلكم و رر الكلم: ص21)
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 اللهم حوالينا ال علينا
 

ب عـام جـدب ومحـذو فقـال: أتينـا  يـا رسـول  هلل روي: أن أعرابياً أمبـه إىل رسـول ا
 اهلل! وم يبق لنا ل  يرتضعو وال شارف إرتو د أنشد يقول:
ـــــــــــــــــــــاَ  يَـــــــــــــــــــــا َخـــــــــــــــــــــرَي الََبخيَّـــــــــــــــــــــةخ ُكلِّهـــــــــــــــــــــا  أتَيَن

 
 

ــــــــــــــــــــــــــَن األْزلخ   َّــــــــــــــــــــــــــا َلقخيَنــــــــــــــــــــــــــا مخ  لخرَتمَحََنــــــــــــــــــــــــــا بخ
 أتَينَـــــــــــــــــــــــاَ  َوالَعـــــــــــــــــــــــذراُء تَـــــــــــــــــــــــدمى لباهنـــــــــــــــــــــــا 

 
 

 عخ َعـــــــــــــنخ الطِّْفـــــــــــــهخ َومَـــــــــــــد ُشـــــــــــــغخَلْك أمُّ الرَّخـــــــــــــي 
ـــــــــــــــــــــــيتُّ اْســـــــــــــــــــــــتخَكانَةً   ـــــــــــــــــــــــهخ الَف ـــــــــــــــــــــــى بخَكفَّي  َوألَق

 
 

ـــــــــــــَن اجلـــــــــــــوعخ َحـــــــــــــىتَّ َمـــــــــــــا ميُخـــــــــــــرُّ َوال حُيلخـــــــــــــي   مخ
 َوال َشــــــــــــــيَء بَـّـــــــــــــا ي ُكــــــــــــــُه النَّــــــــــــــاُس عخنـــــــــــــــَدنا 

 
 

ــــــــــَوى احلنَظــــــــــهخ الَعــــــــــامي َوالعْلهــــــــــزخ الَفْســــــــــهخ    سخ
 َولَـــــــــــــــــــــــــــيَس لَنَـــــــــــــــــــــــــــا إالَّ إلَيـــــــــــــــــــــــــــَه فخرارُنَـــــــــــــــــــــــــــا 

 
 

 النَّــــــــــــــــــــاسخ إالَّ إىل الرُّْســــــــــــــــــــهخ َوأيــــــــــــــــــــَن فخــــــــــــــــــــرَاُر  
اللهـم! اسـقنا »إرُّ ر اءه حىت لعد املنـَبو فحمـد اهلل وأثـل عليـهو ومـال:  فقام الن   

غيثاً مغنياً مريئاً هنيئـاً مريعـاً سـنااًل غـدماً طبقـاً  ائمـاً  رراًو كـر بـه األر و وتنبـك بـه الـزرعو 
 «. رايلوتدر به الضرعو واجعله سقياً نافعاً عاجالً غري

يده إىل  ره حـىت ألقـك السـماء أروامهـا )أي  مال الراوي: فو اهللو ما ر  رسول اهلل 
 أمطارها(و وجاء الناس يضنونو الغر  الغر  يا رسول اهلل!.

 «.اللهم! حوالينا ال علينا: »فقال 
حــىت  فتنحــى املطــر عــن املدينــة حــىت اســتدار حوهلــا كاإلكليــهو فضــحه رســول اهلل 

 ؟«هلل  ّر أيب طالي لو كان حياً لقّرت عينهو من ينشدنا موله»اجذهو د مال: بدت نو 
و «يا رسول اهلل! لعله أر ت وأبيا يستسقي الغمام بوجهـه: »فقال أمري املسمنني 
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 «.أجه: »فقال 
 على املنَب. يستغفر أليب طالي  ف نشده أبياتاً من هذه القصيدةو ورسول اهلل 

 ة كنانة ف نشده أبياتاً:د مام رجه من مبيل
َّـــــــــــــــــْن َشـــــــــــــــــَكرْ  ـــــــــــــــــَه احلمـــــــــــــــــُد َواحلمـــــــــــــــــُد بخ  َل

 
 

طَــــــــــــــــــــــــــــرْ  
َ
ِّ امل  ُســــــــــــــــــــــــــــقخيَنا بخَوجــــــــــــــــــــــــــــهخ النَّــــــــــــــــــــــــــــ خ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه َ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوةً    َ َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اهلل َخالَق
 

 
ــــــــــــــــــــــــــهخ َوأشــــــــــــــــــــــــــَخَل منــــــــــــــــــــــــــُه الَبَصــــــــــــــــــــــــــرْ    إلَي

 فَــــــــــــــــــــــــــــنْن َكــــــــــــــــــــــــــــاَن إالَّ َكَمــــــــــــــــــــــــــــا َســــــــــــــــــــــــــــاَعة   
 

 
 أَو امَصــــــــــــــــــــــــــَر َحــــــــــــــــــــــــــىتَّ رَأيَنــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــّدَررْ  

 َوَجـــــــــــــــــــــــــمُّ البَعـــــــــــــــــــــــــا خ  خفـــــــــــــــــــــــــاُ  الَعـــــــــــــــــــــــــزال  
 

 
 أغـــــــــــــــــــــــــــاَ  بـخــــــــــــــــــــــــــهخ اهلل َعْليَـــــــــــــــــــــــــــا ُمَضـــــــــــــــــــــــــــرْ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــهُ   ـــــــــــــــــــــــــــــــُه َعمُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــا مَاَل  َفَكـــــــــــــــــــــــــــــــاَن َكَم
 

 
 أبُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو طَالـخــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  َلا ُرواء  َغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزخْر  

ـــــــــــــــــــــــــامخ   ـــــــــــــــــــــــــَر اهلل َلـــــــــــــــــــــــــوَب الَغَم ـــــــــــــــــــــــــُه َيسَّ  َل
 

 
ـــــــــــــــــــــــــــرْ   ـــــــــــــــــــــــــــاُن َكـــــــــــــــــــــــــــَذاَ  ا بَـ  َفهـــــــــــــــــــــــــــذا العخَي

 َفَمـــــــــــــــــــــــــن َيشـــــــــــــــــــــــــُكرخ اهلل يـَْلـــــــــــــــــــــــــَق املزيـــــــــــــــــــــــــدَ  
 

 
ــــــــــــــــــــــــــقَ   ــــــــــــــــــــــــــرْ  َوَمــــــــــــــــــــــــــن َيكُفــــــــــــــــــــــــــرخ اهلل يـَْل  الغخيَـ

إن يكن شاعر حيسن فقد أحسنكو بوأ  اهلل يـا كنـا  »ر اً عليه:  فقال رسول اهلل  
 .(23)«بكه بيك ملته بيتاً ب اجلنة

                                                           

 .6111ح 152ص 6( راجع مستدر  الوسائه:  23)
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 اعذرنا يا أبا فراس؟

فتحـر  فـنلا ب رجليـه  (25)روي عن معاوية عبد الكرمي عن أبيه مال:  خلك علـى الفـرز  
ــــراس؟ مــــال: ــــا ف ــــا أب ــــدو ملــــك: مــــا هــــذا ي حلفــــك أن ال أخرجــــه مــــن رجلــــي حــــىت أحفــــ   مي

 .(10)القر ن
 ب منصرب من الكوفة. ومال الفرز  : لقيين اإلمام احلسني 

 ؟ «ما وراء  يا أبا فراس»فقال: 
 ملك: ألدمه؟

 «.الصد  أريد: »مال 
 ملك: أما القلوب فمعهو وأما السيوف فمع بين أميةو والنصر من عند اهلل.

دمكو الناس عبيد الدنياو والدين لعق على ألسـنتهمو حيوطونـه ما أرا  إال ل: »مال 
 .(11)«ما  ّرت به معايشهمو فنلا حّمصوا بالبالء مّه الديانون

أما مصة إنشا ه القصيدة الغراء املعروفة بني الفريقني ب مدح اإلمام زين العابـدين علـي بـن 
 فهي:  احلسني 

را  أن يســتلم احلنــرو فلــم يقــدر عليــه إن هشــام بــن عبــد امللــه حــّهو وطــاف بالبيــكو فــ 
من الزحامو فنصي له منَبو فنلس عليه ينظر إىل النـاسو وأطـاف بـه أهـه الشـامو فبينمـا هـو  

وعليـــه إزار ور اءو وهـــو مـــن أحســـن النـــاس وجهـــاًو  كـــذلهو إل أمبـــه علـــي بـــن احلســـني 
عـريو فنعـه يطـوف وأطيبهم رائحةو وبني عينيه سيماء الصاحلني من أثر السنو  ك نه ركبـة الب

بالبيكو فنلا بل  إىل موخع احلنرو تنحى الناس عنه حىت يستلمهو هيبًة له وإجـالاًلو ف غـا  
 لله هشاماً وأوغر املومت لدره.

فقــال رجــه مــن أهــه الشــام هلشــام: مــن هــذا الــذي مــد هابــه النــاس هــذه اهليبــةو وأفرجــوا لــه 
 الطريق عند احلنر؟ 

                                                           

مـا جـده لعصـعة بـن ( هو غالي بن مهامو كان أبوه من سراة مومه ومن أجلتهم وسيد با ية  يم ولـه منامـي مشـهورة وحمامـد مـ ثورةو أ25)
 هـ(. 110ناجية فقد عّده علماء رجال العامة من الصحابةو ومالوا: كان من أشراف بين  يم ووجوه بين جماشعو توب الفرز   سنة )

 .15165ح 155ص 16( راجع مستدر  الوسائه:  10)

 .232ص 11( راجع حبار األنوار:  11)
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ي فيـه أهـه الشـامو فقـال الفـرز   ـ وكـان حاخـراً ـ: لكـين فقال هشام: ال أعرفه! لئال يرغـ
 أعرفه.

 فقال الشامي: من هذا يا أبا فراس؟ 
 فقال الفرز  :

 َهـــــــــــــذا الــــــــــــــذخي َتعــــــــــــــرخُف الَبطَحــــــــــــــاُء َوط تَــــــــــــــهُ 
 

 
 َوالَبيـــــــــــــــــــــــــُك يَعرخفُـــــــــــــــــــــــــُه َواحلخـــــــــــــــــــــــــهُّ َواحلـــــــــــــــــــــــــَرمُ  

ــــــــــــــــــمُ    َهــــــــــــــــــذا ابــــــــــــــــــُن َخــــــــــــــــــريخ عخبــــــــــــــــــا خ اهلل ُكلِّهخ
 

 
ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــيُّ النَّقخ ــــــــــــــــمُ هــــــــــــــــذا التَّقخ ُر الَعَل  يُّ الطَّــــــــــــــــاهخ

 هـــــــــــــــــــــــــذا َعلـــــــــــــــــــــــــي  َرُســـــــــــــــــــــــــوُل اهلل َوالخـــــــــــــــــــــــــُدهُ  
 

 
 أمَســـــــــــــــْك بخنُـــــــــــــــورخ ُهـــــــــــــــداُه هتَتـــــــــــــــدخي األَمـــــــــــــــمُ  

ــــــــــــــــــــــــاَل مَائخُلهــــــــــــــــــــــــا:  ــــــــــــــــــــــــُه مـُــــــــــــــــــــــــَري   َم  إلا رَأْت
 

 
ــــــــــــــــــــــي الَكــــــــــــــــــــــَرمُ    إىل َمَكــــــــــــــــــــــارخمخ هــــــــــــــــــــــذا يـَْنَتهخ

 يَنمــــــــــــــــــي إىل ُلرَوةخ العخــــــــــــــــــزِّ الــــــــــــــــــيت َمُصــــــــــــــــــَرتْ  
 

 
 َوالَعَنــــــــــــــمُ َعــــــــــــــن نَيلخهــــــــــــــا َعــــــــــــــَرُب اإلســــــــــــــالمخ  

ـــــــــــــــــــــــــُكُه عخرفَـــــــــــــــــــــــــاُن رَاَحتخـــــــــــــــــــــــــهخ    َيَكـــــــــــــــــــــــــاُ  مُيسخ
 

 
 رُكــــــــــــــــَن احلطــــــــــــــــيمخ إلا َمــــــــــــــــا َجــــــــــــــــاَء َيســــــــــــــــَتلخمُ  

ــــــــــــــْن َمَهابَتخــــــــــــــهخ   ــــــــــــــي َحيــــــــــــــاًء َويُغَضــــــــــــــى مخ  يُغضخ
 

 
ـــــــــــــــــــــــــمُ   ـــــــــــــــــــــــــنَي يَبَتسخ  َفَمـــــــــــــــــــــــــا ُيكلَّـــــــــــــــــــــــــُم إالَّ حخ

 يـَْنَشـــــــــــــقُّ نُـــــــــــــوُر اهلـــــــــــــَدى َعـــــــــــــْن نُـــــــــــــورخ ُغرَّتخـــــــــــــهخ  
 

 
ـــــــــمسخ تـَْننـــــــــاُب َعـــــــــن إشـــــــــرَامخ    ها الظَُّلـــــــــمُ َكالشَّ

ــــــــــــــــــــــــــــهخ َخيــــــــــــــــــــــــــــزران  رخحيُــــــــــــــــــــــــــــُه َعبــــــــــــــــــــــــــــق     بخَكفِّ
 

 
ـــــــــــــــــــــْن َكـــــــــــــــــــــتِّ أروََع ب عخرنخينخـــــــــــــــــــــهخ َ َـــــــــــــــــــــمُ    مخ

 ُمشـــــــــــــــــــــــتَـقَّة  مـــــــــــــــــــــــن َرُســـــــــــــــــــــــولخ اهلل نَبَعتُـــــــــــــــــــــــهُ  
 

 
ـــــــــــــــــــــَيمُ   ـــــــــــــــــــــرُُه َوا خـــــــــــــــــــــيُم َوالشِّ  طَابَــــــــــــــــــــْك َعَنالخ

 مـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــال ال مـــــــــــــــــــــذ إال ب تشـــــــــــــــــــــهده 
  

 
 لــــــــــــــــــــــوال التشــــــــــــــــــــــهد كانــــــــــــــــــــــك الؤه نعــــــــــــــــــــــم 

ــــــــــــــة    ــــــــــــــُن فَاطخَم ــــــــــــــهُ هــــــــــــــذا اب َل ــــــــــــــَك َجاهخ  إْن ُكن
 

 
هخ أنبخيَــــــــــــــــــــــــــاُء اهلل مَــــــــــــــــــــــــــد ُختخُمــــــــــــــــــــــــــوا  َـــــــــــــــــــــــــدِّ  ُبخ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلُه مخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَماً َوَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرََّفهُ   اهلل َفضَّ
 

 
ـــــــــــــــــمُ   ـــــــــــــــــهخ الَقَل  َجـــــــــــــــــَرى بخـــــــــــــــــَذاَ  لَـــــــــــــــــُه ب َلوحخ

 َمــــــــــــــــْن َجــــــــــــــــدُّه َ اَن َفضــــــــــــــــُه األنبخَيــــــــــــــــاءخ لَــــــــــــــــهُ  
 

 
 َوَفضــــــــــــــــــُه أمَّتخــــــــــــــــــهخ َ انَــــــــــــــــــْك هَلــــــــــــــــــا األَمــــــــــــــــــمُ  

 نخ فَانـَْقَشــــــــــــــــــَعْك َعــــــــــــــــــمَّ الََبخيَـّـــــــــــــــــَة بخاإلحَســــــــــــــــــا 
 

 
 َعْنهــــــــــــــــــــا العَمايَــــــــــــــــــــُة َواإلمــــــــــــــــــــالُ  َوالظلــــــــــــــــــــمُ  

ـــــــــــــــــا   َعـــــــــــــــــمَّ نَفُعُهمـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــا َيَديـــــــــــــــــهخ غخَي  كخلَت
 

 
 َتســــــــــــــــــــــــــــــــَتوكخَفانخ َوال يَعُرومُهــــــــــــــــــــــــــــــــا َعــــــــــــــــــــــــــــــــَدمُ  

 َســـــــــــــــــــــهُه ا َليَقـــــــــــــــــــــةخ ال ُ َشـــــــــــــــــــــى بَـــــــــــــــــــــوا خرُهُ  
 

 
: ا لـــــــــــــــــــــُق َوالَكـــــــــــــــــــــَرمُ    تُزينُـــــــــــــــــــــُه ُخصـــــــــــــــــــــَلَتانخ

ـــــــــــــــــــــهُ ال خُيلخـــــــــــــــــــــُت الَوعـــــــــــــــــــــَد َميمـــــــــــــــــــــون  نَ    قخيَبُت
 

 
ــــــــــــــــنَي يَعتَــــــــــــــــزخمُ    َرحــــــــــــــــُي الفنَــــــــــــــــاءخ أريــــــــــــــــي  حخ

ـــــــــــــــن َمعَشـــــــــــــــر  ُحـــــــــــــــبـُُّهْم  خيـــــــــــــــن  َوبُغُضـــــــــــــــُهمُ    مخ
 

 
ـــــــــــــــــــــربـُُهُم َمْنَنـــــــــــــــــــــًى َوُمعَتَصـــــــــــــــــــــمُ    ُكفـــــــــــــــــــــر  َوُم

ُـــــــــــــــــــــبِّهخمُ   ــــــــــــــــــــوُء َوالَبلــــــــــــــــــــَوى حبخ  ُيســــــــــــــــــــَتدَفُع السُّ
 

 
ــــــــــــــــــــــنـَِّعمُ    َوُيســــــــــــــــــــــتَـزَاُ  بخــــــــــــــــــــــهخ اإلحَســــــــــــــــــــــاُن َوال

ــــــــــــــــــــــــَد لخكــــــــــــــــــــــــرخ اهلل لخكــــــــــــــــــــــــ   رُُهمُ ُمقــــــــــــــــــــــــدَّم  بَع
 

 
ــــــــــــــــــوم  بخــــــــــــــــــهخ الَكلخــــــــــــــــــمُ    ب ُكــــــــــــــــــهِّ بَــــــــــــــــــدء  َوخَمُت

ــــــــــــــتَـُهمْ    إْن ُعــــــــــــــدَّ أهــــــــــــــُه التـَُّقــــــــــــــى َكــــــــــــــاَنوا أئمَّ
 

 
ـــــَه: ُهـــــمُ   ـــــن َخـــــرُي أهـــــه األر ؟ مخي ـــــَه: َم  أو مخي

 ال َيســـــــــــــــــــــَتطيُع َجـــــــــــــــــــــوا   بعـــــــــــــــــــــد َغـــــــــــــــــــــايتخهخمْ  
 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــوا  ــــــــــــــــــــــــــــــــوم  َوإْن َكُرُم ُم َم  َوال يُــــــــــــــــــــــــــــــــدانخيهخ

تطفــات منهــاو مــال الــراوي: فغضــي هشــام وأمــر حبــبس والقصــيدة طويلــة ومــا لكرنــا إال مق 
فبعــل إليــه  الفــرز  و فســنن بعســفان بــني مكــة واملدينــةو فبلــ  للــه علــي بــن احلســني 

أعــذرنا يــا أبــا فــراس! فلــو كــان عنــدنا أكثــر مــن هــذا : »بــاثين عشــر ألــت  رهــمو ومــال 
 «.لوللنا  به
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ضـــباً هلل ولرســـولهو ومـــا كنـــك فر هـــا ومـــال: يـــا بـــن رســـول اهلل! مـــا ملـــك الـــذي ملـــك إال غ
حبقـي عليـه ملـا مبلتهـاو فلقـد رأى اهلل مكانـه وعلـم : »ألطمع عليه شيئاًو فر ها ومـال 

 «. نيته
و «شــكر اهلل لــهو غــري أنّــا أهــه بيــك إلا أنفــدنا أمــراً م نعــد فيــه: »وب روايــةو مــال 

 موله:  فقبلهاو فنعه الفرز   يهنو هشاماً وهو ب سننهو وكان فيما هناه به
ـــــــــــــــــــــــــةخ َوالـــــــــــــــــــــــــيت  َـــــــــــــــــــــــــنَي املدخيَن  أ َكبخُســـــــــــــــــــــــــين ب

 
 

 إلَيهـــــــــــــــا مـُلُـــــــــــــــوُب النَّـــــــــــــــاسخ هَتـــــــــــــــوي ُمنيُبهـــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــُي رَأســــــــــــــــــــاً م َيُكــــــــــــــــــــْن رَأَس َســــــــــــــــــــيِّد     يُقّل

 
 

 َوعينـــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــُه َحــــــــــــــــــــوالَء بَـــــــــــــــــــاَن ُعيوُدــــــــــــــــــــا 
وملا حبس هشام بن عبد امللـه الفـرز   أمـر مبحـو امسـه مـن الـديوان وحـبس عنـه العطـاءو  

فــدعا لــهو فخّلصــه اهلل د جــاء إليــهو  بالقتــهو شــكا للــه إىل علــي بــن احلســني وتوّعــده 
: ومــال: يــا بــن رســول اهلل! إن هشــام بــن عبــد امللــه حــذف امســي مــن الــديوانو فقــال 

لــو علمــك : »؟ مــال: كــذاو فقــدم لــه عطــاًء ألربعــني ســنةو ومــال لــه «كــم كــان عطــاؤ »
 «. أنه كتا  إىل أكثر من هذا أعطينا 

ت الفرز   بعد أن مضك أربعـون سـنةو وهـذا مـن مجلـة كرامـات اإلمـام زيـن العابـدين فما
 و كمــا أن مــن مجلــة كراماتــه إنقــال الفــرز   مــن كيــد هشــام مــع كــه مــا بــدر منــه إليــه مــن

 . (14)سوء الكالم
وخاللــة القــول ولــفوة الكــالم أن هــذه مصــة شــاعر مــع طاغيــة مــن طواغيــك بــين أميــةو 

ال تواجهه الكثرة الكاثرة باعرتا  أو تنديدو ألن االعرتا  عليـه يكلفهـا وجبار من جبابرهتاو 
مثناً فا حاً عصيَّ الدفعو لكن ال بـد مـن ملـة طـاهرة أبيـة وسـذ تلـه الكثـرة الضـالة املغـرر دـاو 
وهــذه القلــة هــي الــيت  تلــه مــوة الــدحا حلكــم اجلبــابرة علــى لــعيد القــول والســلو  والثــورةو 

مببـــا ئ اإلســـالم وميمـــه النبيلـــة الرفيعـــةو حبيـــل م تعـــد تبـــال بســـيا   ألن هـــذه القلـــة كصـــنك
 الطاغية وسيفه وسننه.

إن إميان الفرز   الصلي جعله يكون واحداً من هـذه القلـةو فطـرح الرعـي خلـت ظهـرهو 
                                                           

 .504ح 454ص 40( راجع وسائه الشيعة:  14)
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العبـا ة ا الصـة : »وم خيت إال من الرب جه وعالو فكان مصداماً لقـول أمـري املـسمنني 
 .(12)«إال ربه وال خياف إال لنبهأن اليرجو الرجه 

والفـرز   مبــا أمــدم عليــه تــوخى الرفعــة ب الســلو و واإلخــالص بالعمــهو والصــد  بــالقولو 
 بغا النظر عن ما مد يس ي هذا اإلمدام إليه من سنن ومطع رز  أو حىت مطع عنق.

 
 

                                                           

 .2515ح 155احلكم و رر الكلم: ص( غرر 12)
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 الشهادة ببركة دعاء اإلمام 

 
 و وهو يقول:البامر  خه يوماً على أيب جعفر  (11)ميه: إن الكميك

ـــــــــــــــــــافخهخمْ   َلَهـــــــــــــــــــَي الـــــــــــــــــــذخيَن يُعـــــــــــــــــــاُ  ب أكَن
 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــدُ   ـــــــــــــــــــــــــــــَق إالَّ َشـــــــــــــــــــــــــــــامخك  أو َحاسخ  م يَب

 ف نشده الكميك بداهة فقال: 
ـــــــــــــــد   ـــــــــــــــى َظْهـــــــــــــــرخ الَبســـــــــــــــيطَةخ َواحخ  َوبَقـــــــــــــــى عَل

 
 

ــــــــــــــــــــــدُ    فـَُهــــــــــــــــــــــَو املــــــــــــــــــــــراُ  َوأنــــــــــــــــــــــَك َلاَ  الَواحخ
و «أنشد  مصـيدته العينيـة»ال: ب املنام فق وروي عنه أنه مال: رأيك أمري املسمنني  

 ف نشدته حىت انتهيك إىل مول:
 َويَـــــــــــــــــــــــوَم الـــــــــــــــــــــــدَّوحخ َ وحخ َغـــــــــــــــــــــــديرخ ُخـــــــــــــــــــــــما 

 
 

ـــــــــــــــــــــيََّة لَـــــــــــــــــــــو أُطخيَعـــــــــــــــــــــا    أبـــــــــــــــــــــاَن لَـــــــــــــــــــــُه الَولخ
 َولكخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ الرَِّجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَل تـََبايـَُعوَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 

ثْـَلهـــــــــــــــــــــــــــا أْمـــــــــــــــــــــــــــراً َشـــــــــــــــــــــــــــنخيَعا   فـََلـــــــــــــــــــــــــــم أَر مخ
 ب طيفه:  فقال له أمري املسمنني  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاً وَم أَر مخ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــومخ َيوَم  ثـــــــــــــــــــــــــــــــــَه َلاَ  الَي
 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــيَعا  ـــــــــــــــــــــــــــــاً ُأخخ ـــــــــــــــــــــــــــــُه َحقَّ ثْـَل  (15)وَم أَر مخ

 

                                                           

( أبو املستهه الكميك بن زيد بن خنيس بن جمالد األسدي الكوبو كان من أكابر الشعراءو وأماجد البلغاءو معدو اً من سفراء موالنا 11)
ها ة ( وهــي ســنة شــ60و ولــد ب ســنة )وخالــتهو مــذكوراً بكــه خــري عنــد الطائفــةو كــان لا والء كبــري ألهــه البيــك  البــامر 

و وما مجع أحد من العرب من منامبها ومعرفة أنسادا ما مجع الكميكو فمن لح  الكميك نسبه لـ و اإلمام السبذ الشهيد 
ومــن طعــن فيــه وهــنو وكانــك ب الكميــك عشــر خصــال م تكــن ب شــاعر مبلــه: كــان خطيــي أســدو وفقيــه الشــيعةو وحــاف  القــر نو 

كـان نسـابًة وكـان جــداًلو وهـو أول مـن نـاظر ب التشـيعو وكــان راميـاً مـاهراًو م يكـن ب أســد وثابـك اجلنـانو وكـان كاتبـاً حســن ا ـذو و 
 هـ(.146أرمى منهو وكان فارساً وشناعاًو وكان سخياً  يّناًو استشهد ب الكوفة ب عهد مروان سنة )

 .515( راجع الدرجات الرفيعة: ص15)



 

 22 

فقــال:  ولكــر عــن عقبــة بــن بشــري األســدي: أن كميتــاً مــال:  خلــك علــى أيب جعفــر 
 واهللو يــا كميــك! لــو كــان عنــدنا مــال ألعطينــا  منــهو ولكــن لــه مــا مــال رســول اهلل »

 .(16)«احلسان: لن يزال معه روح القدس ما لببك عن
 شعراً فقال:  وعن يونس بن يعقوب مال: أنشد الكميك أبا عبد اهلل الصا   

 أخَلـــــــــــــــــــــَل اهلل ل َهـــــــــــــــــــــَواَي َفمـــــــــــــــــــــا أُغـــــــــــــــــــــرخ 
 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــَهامخي  ــــــــــــــــــــــــــــــــيُ  سخ  ُ  نَزعـــــــــــــــــــــــــــــــاً َوال َتطخ

ال تقه هكذا )فما أغر  نزعا(و ولكـن مـه: فقـد أُغـر  : »فرّ  عليه اإلمام الصا    
 ميك: يا موالي! أنك أشعر مين.و فقال الك«نزعاً وال تطي  سهامي

واملعــل: أخلــل اهلل ل هــواي أي جعــه اهلل حمبــيت خالصــة لكــم فصــار ت ييــده تعــاىل ســبباً 
ألن ال أخطئ اهلدف وأليي كه ما أريده من مدحكم وإن م أبال  فيهو يقال: أغر  النـازع 

الســـهم عـــن  ءو ويقــال: طـــا  ب القــوس إلا اســـتو  مـــدهاو د اســـتعري لكــه مـــن بـــال  ب شـــي
شـــعره إليهامـــه بتقصـــري وعـــدم اعتنـــاء ب مـــدحهم أو ألن  اهلـــدف أي عـــدلو وإعـــا غـــري 

اإلغرا  ب النزع ال  خه له ب إلابة اهلدف به األمر بالعكس مع أن فيما لكره معل لطيفاً  
كــاماًلو وهــو أن املــداحني إلا بــالغوا ب مــدح بــدوحيهم خرجــوا عــن احلــق وكــذبوا فيمــا يثبتــون 

ـــه و كمـــا أن الرامـــي إلا أغـــر  نزعـــاً أخطـــ  اهلـــدفو وإ  كلمـــا بالغـــك ب مـــدحكم ال يعـــدل ل
 .(11)سهمي عن هدف احلق والصد 

وعن عبد اهلل بن مـروان احلـرا  مـال: كـان معنـا رجـه مـن عبـا  اهلل الصـاحلنيو وكـان راويـة 
وعشـرين سـنة ال  لشـعر الكميـك ـ يعـين اهلا يـات ـ بعـد مساعهـا منـهو وكـان عاملـاً فرتكـه  سـاً 

 يســـــــــــتحه روايتـــــــــــه وإنشـــــــــــا هو د عـــــــــــا  فيـــــــــــهو فقيـــــــــــه لـــــــــــه: أم تكـــــــــــن زهـــــــــــدت ب شـــــــــــعره 
 وبا رت إىل تركه؟

 فقال: نعمو ولكين رأيك رؤيا  عتين إىل العو  فيه.
 فقيه له: وما رأيك؟ 

 مال: رأيك ك ن القيامة مد مامكو وك عا أنا ب ا شرو فدفعك إّل جملة.
 ؟ ملك للشيخ: وما اجمللة

                                                           

 .15ح 104ص 3( الكاب:  16)

 .464ح 415ص 3( راجع الكاب:  11)
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 مال: الصحيفة.
مال: فنشرهتاو فنلا فيها: )بسم اهلل الـرمحن الـرحيمو أمسـاء مـن يـدخه اجلنـة مـن حمـ  علـي 

 (. بن أيب طالي 
مال: فنظرت ب السطر األولو فنلا أمساء مـوم م أعـرفهمو ونظـرت ب السـطر الثـا و فـنلا 

زيــد األســديو مــال:  هــو كــذلهو ونظــرت ب الســطر الثالــل والرابــعو فــنلا فيــه: الكميــك بــن
 .(13)فذله الذي  عا  إىل العو  لرواية أشعاره

 ومال السيوطي ب )شرح الشواهد( عند مروره إىل موله:
 طَرخبــــــــــــُك َومــــــــــــا َشــــــــــــوماً إىل البخــــــــــــياخ أطــــــــــــَربُ 

 
 

ــــــــــــــــــييخ يَلَعــــــــــــــــــيُ   ــــــــــــــــــين َوُلو الشَّ  َوال َلعخبــــــــــــــــــاً مخ
 ويليه: هذا مطلع مصيدة للكميك ميدح دا أهه البيك  

ــــــــــــــــــــــــــــــين َ ار  َوال َرْســــــــــــــــــــــــــــــُم َمْنــــــــــــــــــــــــــــــزخل  وَم تُل  هخ
 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيُ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــان  خُمضَّ  وَم يـََتطَـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّْبين بـََن

َـّــــــــــــــــــْن يَزُجـــــــــــــــــــُر الطَـّــــــــــــــــــرَي مَهُـّــــــــــــــــــهُ    َوال أنـــــــــــــــــــا بخ
 

 
 أ َلــــــــــــــــــــاَح ُغــــــــــــــــــــرَاب  أْم َتعــــــــــــــــــــرََّ  ثَعَلــــــــــــــــــــيُ  

ــــــــــــــــــــــــــيَّةً   ــــــــــــــــــــــــــا اُت الَبارخَحــــــــــــــــــــــــــاُت َعشخ  َوال السَّ
 

 
 أ َمـــــــــــــــرَّ َســـــــــــــــليُم الَقـــــــــــــــرنخ أْم َمـــــــــــــــرَّ أغَضـــــــــــــــيُ  

 أهــــــــــــــــــهخ الَفَضــــــــــــــــــائخهخ َوالنُّهــــــــــــــــــى َولكخــــــــــــــــــْن إىل 
 

 
 َوَخـــــــــــــــــريخ بَـــــــــــــــــين َحـــــــــــــــــوَّاَء َوا َـــــــــــــــــرُي يُطلَـــــــــــــــــيُ  

ُـــــــــــــــــــــبِّهخمْ   ـــــــــــــــــــــذين حبخ ـــــــــــــــــــــرخ البخـــــــــــــــــــــياخ ال  إىل النـََّف
 

 
 إىل اهلل فيَمــــــــــــــــــــــــــــــــــا نَــــــــــــــــــــــــــــــــــاَبين أتـََقــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّبُ  

ِّ َوأهلخـــــــــــــــــــهخ   ـــــــــــــــــــم  َرهـــــــــــــــــــذخ النَّـــــــــــــــــــ خ  بَـــــــــــــــــــين َهاشخ
 

 
ــــــــــــــــراراً َوأَغَضــــــــــــــــيُ    دخــــــــــــــــم َوهلــــــــــــــــم أرخــــــــــــــــى مخ

 ومنها: 
َ إالّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــيَعة  َفَمــــــــــــــــــــــــــــــــا لخ   ُل أمحَـــــــــــــــــــــــــــــــــَد شخ

 
 

 َوَمــــــــــــــــــا ل إالّ َمــــــــــــــــــْذَهُي احلــــــــــــــــــقِّ َمــــــــــــــــــْذَهيُ  
 بـخــــــــــــــــــــــــــ يِّ كختَـــــــــــــــــــــــــــاب  أْم بخ يَـّــــــــــــــــــــــــــةخ ُســـــــــــــــــــــــــــنَّة   

 
 

                                                           

 .41ح 245ص 11( راجع حبار األنوار:  13)
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ــــــــــــــَرى ُحــــــــــــــبـَُّهم َعــــــــــــــارًاً  علــــــــــــــيَّ َوَكَســــــــــــــيُ    تـَ
يَم  يَــــــــــــــــــــةً    َوَجــــــــــــــــــــدنَا َلُكــــــــــــــــــــم ب  لخ َحــــــــــــــــــــامخ

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــي  َوُمعـــــــــــــــــــــــــــــرخبُ   نَّـــــــــــــــــــــــــــــا نَقخ  تَ وَّهلـــــــــــــــــــــــــــــا مخ
ــــــــــــــــــــــــريَ    ة  َعلــــــــــــــــــــــــى أيِّ ُجــــــــــــــــــــــــرم  أْم بخ يَّــــــــــــــــــــــــةخ سخ

 
 

 أُعنَّــــــــــــــــــــــــــــــُت ب َتقــــــــــــــــــــــــــــــرخيظخهخْم َوُأكــــــــــــــــــــــــــــــذَّبُ  
 ومنها: 

ــــــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــــــن ُحــــــــــــــــــــــيِّ  لخ حممَّ  أ مَْ تـَـــــــــــــــــــــَر خ مخ
 

 
 أروُح َوأغـــــــــــــــــــــــــــــــــُدو َخائخفـــــــــــــــــــــــــــــــــاً أَترمَّـــــــــــــــــــــــــــــــــيُ  

ُــــــــــــــــــــــــــبِّهخمْ    َفطَائخَفــــــــــــــــــــــــــة  مَــــــــــــــــــــــــــد َكفَّــــــــــــــــــــــــــَرْتين حبخ
 

 
َوطَائخَفـــــــــــــــة  مَالَـــــــــــــــْك: ُمســـــــــــــــيء  َوُمـــــــــــــــذنخيُ  

(15) 
بــوة ومعــدن الرســالةو والــدفاع عــن عقيــدة وللكميــك مصــائد عديــدة ب مــدح أهــه بيــك الن 

 التشيعو ومنها مصيدته امليمّيةو اليت مطلعها:
ـــــــــــــــــــــــــــيَّم  ُمســـــــــــــــــــــــــــتَـَهامخ   َمـــــــــــــــــــــــــــْن لخَقلـــــــــــــــــــــــــــي  ُمتَـ

 
 

 َغـــــــــــــــــــــــــــري َمـــــــــــــــــــــــــــا َلـــــــــــــــــــــــــــبَوة  َوال أحـــــــــــــــــــــــــــالمخ  
يقول لاعد ـ غالم الكميـك ـ: تشـرفنا أنـا والكميـك بالولـول إىل خدمـة أيب جعفـر حممـد  

و فقـال اإلمـام هذه القصيدة حبضـرة اإلمـام البـامر و ف نشد الكميك بن علي البامر 
« :و د مــال «اللهــم! اغفــر للكميــك ثــال  مــرات« : يــا كميــك! هــذه مائــة ألــت

و فلــم يقبلهــا الكميــكو ومــال: واهللو مــا أر ت دــا « رهــم مــن أهــه بيــيت جئــك دــا إليــه لــلةً 
ابكم أتــَب  دــاو فناولــه إال التقــرب إىل اهلل حبــبكمو وإن كــان كــذله ف نــا أطلــي مطعــة مــن ثيــ

 .(50)طلبه اإلمام 
روى أبو الفر  األلبها  ب كتابه )األغا ( بنسنا ه إىل إبراهيم بن سعد السـعديو مـال: 

 . مسعك أيب يقول: رأيك ب منامي الن  
 ؟ «من أي الناس أنك»ل:  فقال 

 ملك: يا رسول اهلل! من العرب. 
 ؟«من أي العربأعلم أنه من العربو ولكن : »مال 

                                                           

 وما بعدها. 561( راجع القصيدة كاملة ب الدرجات الرفيعة: ص15)

 .245ص 2( راجع منامي  ل أيب طالي:  50)
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 ملك: من بين أسد.
 ؟ «من مبيلة بين خزمية: »مال 

 ملك: نعم.
 ؟ «أ هالل أنك: »مال 

 ملك: نعم.
 ؟ «أتعرف كميتاً : »مال 

 ملك: بلى يا رسول اهلل! إنه عمي ومن مبيليت.
 ؟ «هه تذكر له شعراً : »فقال 

 ملك: نعم.
 «.أنشد : »فقال 

 ا بلغك إىل موله: فما ل إال  ل أمحد شيعة.ف نشدته: )طربك وما شوماً( فم
إلا ألـبحك فـ بل  سـالمي للكميـكو ومـه لـه: مـد غفـر اهلل لـه دـذه : »مال الن  

 .(51)«القصيدة
عا  الكميك عيشة مرخية سعيدة ب  نياه حىت أتيحـك لـه الشـها ة بَبكـة  عـاء اإلمـام 

وفــة ب عهــد مــروان األمــوي ســنة لــهو دــا وبعــني اهلل مــا أريــق مــن  مــه بالك زيــن العابــدين 
 .(54)هـ(146)

ــــامرو واإلمــــام  والشــــيء امللفــــك للنظــــر أن رســــول اهلل  واإلمــــام الســــنا و واإلمــــام الب
كــانوا يــدعون للكميــكو ألن شــعره م يكــن لنــوال الــدنيا وزخرفهــاو فكثــرياً مــا    الصــا   

ع مـن ثيـادم و ويكتفي منهم ب شياء بسـيطة أو مطـكان يرفا الصالت وهدايا األئمة 
 للتــَب . وهــذا  ليــه عظــيم علــى لــد  إخــالص الكميــك ووالئــه املطلــق ألهــه البيــك 

من أخلل النية تنـزه عـن : » ون أي رغبة ب متاع الدنياو عمالً منه بقول أمري املسمنني 
 .(52)«الدنية

                                                           

 .401ص 5( راجع خاللة عبقات األنوار:  51)

 .615ص 4لعبد احلسني الشبسرتي:   ( راجع ألحاب اإلمام الصا   54)

 .2516ح 153و رر الكلم: ص ( غرر احلكم52)
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 واهلل لقد شهدك المالئكة المقربون

 
مــن  مــن شــعراء أهــه البيــك  اهلل كــان جعفــر بــن عثمــان الطــائيو املكــل بــ يب عبــد

 الطراز األول.
بلغين أّنه تقـول الّشـعر »مال للطّائي:  عن زيد الّشّحام ب حديل أّن أبا عبد الّله 

 «. ب احلسني و يد
 مال: نعمو ف نشده فبكى ومن حوله حىّت سالك الّدموع على وجهه وحليته.

ه املقرّبـون هاهنـا يسـمعون مولـه ب يا جعفر واهلل لقد شهد  مالئكة اللّ : »دّ مال 
ولقـد بكــوا كمـا بكينــا وأكثـر ولقــد أوجـي اللّـه لــه يـا جعفــر ب سـاعته اجلنّــة  احلسـني 

 «.ب سرها وغفر له
 ؟«أ ال أزيد : »د مال 

 مال: نعم يا سّيدي. 
شعراًو فبكـى وأبكـى بـهو إال أوجـي اهلل  ما من أحد مال ب احلسني : »فقال 
 . (51)«ر لهله اجلّنة وغف

 ومن أشعاره:
ــــــــــــــــــام   ــــــــــــــــــَت َع ــــــــــــــــــابكخي أل  أال يَــــــــــــــــــا َعــــــــــــــــــنُي َف

 
 

 َوزخيــــــــــــــــــــــدخي إْن مَــــــــــــــــــــــدرتخ علــــــــــــــــــــــى املزخيــــــــــــــــــــــدخ  
 إلا لُكخــــــــــــــــــــــــــَر احلَســــــــــــــــــــــــــنُي فَــــــــــــــــــــــــــال َ َلِّــــــــــــــــــــــــــي 

 
 

 َوُجــــــــــــــــــو خي الــــــــــــــــــدَّهَر بخــــــــــــــــــالَعبَـرَاتخ ُجــــــــــــــــــو خي 
 فقـــــــــــــــد بكـــــــــــــــك احلمـــــــــــــــائم مـــــــــــــــن شـــــــــــــــناها 

 
 

 بكــــــــــــــــــــــــك ألليفهــــــــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــــــــر  الوحيــــــــــــــــــــــــد 
 بكــــــــــــــــــني ومــــــــــــــــــا  ريــــــــــــــــــن وأنــــــــــــــــــك تــــــــــــــــــدري 

 
 

 فكيــــــــــــــــــــــــت هتــــــــــــــــــــــــم عينــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــاجلمو  
 أ تنســـــــــــــــى ســـــــــــــــبذ أمحـــــــــــــــد حـــــــــــــــني ميســـــــــــــــي 

 
 

                                                           

 .6ح 211ص 11( راجع حبار األنوار:  51)
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 ويصــــــــــــــــــــــب  بــــــــــــــــــــــني أطبــــــــــــــــــــــا  الصــــــــــــــــــــــعيد؟ 
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 إنه على دين اهلل

 
عّلمـــــــوا أوال كـــــــم شـــــــعر »أولـــــــى شـــــــيعته مـــــــرة فقـــــــال:  روي أن اإلمـــــــام الصـــــــا   

 .(56)«و فننه على  ين اهلل(55)العبدي
 ومن شعره:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   ِّ حُممَّ   ُل النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خ
 

 َنامخـــــــــــيْ أهـــــــــــُه الَفَضـــــــــــائخهخ َوامل 
ـــــــــــــــَن الَعَمـــــــــــــــى  ـــــــــــــــُدوَن مخ  املرشخ

 
ــــــــــــــَن اللــــــــــــــوازخبْ   ــــــــــــــُذوَن مخ  املنقخ
ـــــــــــــــــــــــــــا خُموَن النَّـــــــــــــــــــــــــــاطخُقو   الصَّ

 
ـــــــــــابخُقوَن إىل الرََّغائخـــــــــــيْ    َن السَّ
ــــــــــَن الـــــــــــرَّ    فَــــــــــوالُهُم فَـــــــــــر   مخ

 
ــــــــــــيْ    محــــــــــــنخ ب الُقــــــــــــر نخ َواجخ
 وهـــــــــــم الصـــــــــــرا  فمســـــــــــتقيم 

 
 (51)فومــــــــــــــه نــــــــــــــا  وناكــــــــــــــي 
 وله أيضاً: 

ـــــــــــــــــاُلوا: َرُســـــــــــــــــولُ  ـــــــــــــــــَدهُ  َوَم ـــــــــــــــــاَر بَع  اهلل مـــــــــــــــــا اْخَت
 

 
ـــــــــــــــــــــــــــَنا اْخرَتنـــــــــــــــــــــــــــا   إمامـــــــــــــــــــــــــــاً َولكنَّـــــــــــــــــــــــــــا ألنُفسخ

ــــــــــــــــــى اهلــــــــــــــــــَدى  ــــــــــــــــــاَم عَل ــــــــــــــــــا إمامــــــــــــــــــاً إْن أَم  أَمْمَن
 

 
ـــــــــــــــــــــــــا   أطَْعَنـــــــــــــــــــــــــا َوإْن َخـــــــــــــــــــــــــهَّ اهلخَدايَـــــــــــــــــــــــــَة مـَوَّْمَن

 فـَُقْلنـــــــــــــــــــــــــا: إلْن أنـــــــــــــــــــــــــُتْم إَمـــــــــــــــــــــــــاُم إَمـــــــــــــــــــــــــامخُكمْ  
 

 
ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــرَّمحنخ هتـــــــــــــــــــُتْم َوال هتَن ـــــــــــــــــــَن ال َمـــــــــــــــــــد  مخ  حبخ

 ْخرَتنَـــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــذي اْختَـــــــــــــــــــاَر َربُـّنَـــــــــــــــــــاَولكنَّنــــــــــــــــــا ا 
 

 
 لَنَــــــــــــــا يَــــــــــــــوَم ُخـــــــــــــــما َمــــــــــــــا اعتَــــــــــــــَديَنا وال ُحْلنَـــــــــــــــا 

 َســـــــــــــــــــــــــــــَينَمُعنا يَـــــــــــــــــــــــــــــوَم القخَياَمـــــــــــــــــــــــــــــةخ َربُـَّنـــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 
 فـَُتنــــــــــــَزوَن َمـــــــــــــا مـُْلـــــــــــــُتْم َوُ ــــــــــــَزى الـــــــــــــذي مُلنَـــــــــــــا 

 
                                                           

 و ومـن شـعراء أهـه البيـك ( هو أبو حمّمد سـفيان بـن مصـعي العبـدي الكـوبو مـن ألـحاب اإلمـام أيب عبـد اهلل الصـا   55)
هــ( وتـوب 105الشـهريةو ولـد سـنة ) الطاهرو املتزّلفني إليهم بـالوالءو ومـد خـمَّن شـعره غـري يسـري مـن منامـي موالنـا أمـري املـسمنني 

 هـ(.113سنة )

 .16ح 452ص 16( حبار األنوار:  56)

 .445ص 2( منامي  ل أيب طالي:  51)
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 َهـــــــــــــــــــــــَدمُتْم بخ يـــــــــــــــــــــــدخيُكم َمواعخـــــــــــــــــــــــَد  خيـــــــــــــــــــــــنخُكمْ 
 

 
ــــــــــــــــــَل     َو خيــــــــــــــــــن  علــــــــــــــــــى َغــــــــــــــــــريخ الَقَواعــــــــــــــــــدخ ال يُب

ــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــَن اهلل َواخخ  َو  ــــــــــــــــــُن َعلــــــــــــــــــى نُــــــــــــــــــور  مخ
 

 
نَــــــــــــــــا  ــــــــــــــــَه نُــــــــــــــــوراً َوثـَبِّتـْ ن ــــــــــــــــا َرّب زخْ نَــــــــــــــــا مخ  (53)فَي

شـيعته  ولو م يكن )العبدي( خملصاً ب كه أمواله وأفعاله ملا أولى اإلمام الصـا    
 بتعلم شعره.

 .(55)«من م يصحي اإلخالص عمله م يقبه»يقول:  فنن أمري املسمنني 
بــهو  عنــا علــى شــعر هــذا الرجــه املخلــلو أ ركنــا ســّر ولــية اإلمــام الصــا   وإلا اطل

و حـــىت كـــ ن مضـــية أهـــه البيـــك فـــنن شـــعره حمبـــة خالصـــة وانتمـــاء لـــا   ألهـــه البيـــك 
  هــي مضــيته األوىل واألخــريةو فهــو ينــَبي بــوازع لا  ومناعــة شخصــية للــذو  عــنهمو ب

اً بـاحلنه البينـة واأل لـة السـاطعة علـى إمامـة أهـه سلوكهو وب لسانهو مثبتاً حقهم املضيَّعو  تي
و ال ألنـــه يطمـــ  إىل نيـــه جـــائزة مـــنهمو وإعـــا ألنـــه يـــرى فـــيهم أئمـــة هـــداةو مـــن البيـــك 

  سه حببلهم  ا ومن أفلته هله.

                                                           

 .415( املناظرات ب اإلمامة للشيخ عبد اهلل احلسن: ص53)

 .4516ح 155( غرر احلكم و رر الكلم: ص55)
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 أحفظنيها جدي رسول اهلل 

نكــر مــن النوالــي املعانــدينو لــذا أ (61)كانــا إباخــيني  (60)ميــه: إن والــَدي الســيد احلمــريي
عليهما السيد ب بعا أشعارهو به يستفا  من األخبار أهنما سعيا به إىل سلطان ومته أيضاًو 

 .فُننَِّي من كيدمها بفضه  عوة موالنا الصا   
وكان يس ل منه: إنه مـع انتسـابه إىل محـريو الـذين هـم مـن أنصـار معاويـةو وكونـه مـن 

ولــه: لــبك علــي الرمحــة لــباًو كمــا أهــه الشــامو كيــت اعتنقــك مــذهي التشــيع؟! فيخــَبهم بق
 لبك على مسمن  ل فرعونو وب هذا يقول:

ــــــــــــــــــــــنَي تَنســــــــــــــــــــــُبينخ  ْــــــــــــــــــــــرَيخي  حخ  إ  امــــــــــــــــــــــرؤ  محخ
 

 
ــــــــــــــــــــَزنخ    َجــــــــــــــــــــّدي رعــــــــــــــــــــني  وأْخــــــــــــــــــــوال َلُوو يـَ

 ُدَّ الــــــــــــــــَوالُء الــــــــــــــــذي أرُجــــــــــــــــو النََّنــــــــــــــــاَة بخــــــــــــــــهخ  
 

 
 يَـــــــــــــــــــوَم القخَياَمـــــــــــــــــــةخ لخلَهـــــــــــــــــــا خي أيبخ احَلَســــــــــــــــــــنخ  

 أعالمـــــــــــــــــه االبتدائيـــــــــــــــــةو ملـــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن  وميـــــــــــــــــه: بـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــذا اللقـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن 
مستــه أمــه ســيداًو ووفقــك ب للــهو ف نــك »أنــه ملــا التقــى بــه أكرمــهو ومــال:  الصــا   

 «!.سيد الشعراء
 :فقال السيد افتخاراً دذا الكالم منه 

بـــــــــــــــــــــــُك لخَقائـخــــــــــــــــــــــه  ل َمـــــــــــــــــــــــرَّةً   َوَلَقـــــــــــــــــــــــْد َعنخ
 

 
ــــــــــــــــــــــــــــَن الُفَهَمــــــــــــــــــــــــــــاءخ   ــــــــــــــــــــــــــــم  مخ  َعالََّمــــــــــــــــــــــــــــة  َفهخ

ـــــــــــــــــه    َســـــــــــــــــيِّداً َلـــــــــــــــــَدُموا بخـــــــــــــــــهخ مَسَّـــــــــــــــــاَ  َموُم
 

 
ـــــــــــــــــــــــــــَعراءخ    أنـــــــــــــــــــــــــــَك املوفَّـــــــــــــــــــــــــــُق َســـــــــــــــــــــــــــيُِّد الشُّ

ـــــــــــــــــد     ــــــــــــــــنَي َ ــــــــــــــــلُّ  َل حُممَّ  َمــــــــــــــــا أنــــــــــــــــَك حخ
 

 
نـــــــــــــــــــــــــَه َوَشـــــــــــــــــــــــــاعر  بخَســـــــــــــــــــــــــواءخ    بخاملـــــــــــــــــــــــــدحخ مخ

 
                                                           

الســيد احلمــرييو هــو مــن كبــار شــعراء العــربو وكــان متميــزاً ب نظــم الشــعر ( أبــو هاشــم إمساعيــه بــن حممــد بــن يزيــد بــن ربيعــةو امللقــي ب60)
وكتابة األ بو فلم يعـرف غـريه ب اإلحاطـة بفنـون األشـعارو واملهـارة ب روايـة القصـل واألخبـارو حبيـل نقـه أن نصـوص شـعره املقفـى 

رينو يقــول: هــي )ميميــات الســيد( علــى ســبيه حبــرف املــيم كانــك محــه بعــريو وكــان إلا ســئه عنهــا املكــاري وهــو أحــد الشــعراء املشــهو 
التعظيم لش نهو إىل أن جعلك هذه اللفظة علماً لهو فال يشتبه به أنه من مري  أو بين هاشمو فضالً عن أن األخل منهمـا مولـوف 

 بالشرف أو السيا ة ب عرف املت خرين.

وأكثـر  ام مـروان بـن حمّمـدو وكّفـروا عليـاً أمـري املـسمنني ( اإلباخية: بكسر اهلمزة هـم ألـحاب عبـد اهلل بـن إبـا  الـذي خـر  ب أيـ61)
 الصحابةو وزعموا أن خمالفيهم ب زعمهم هذا كافر.
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ــــــــــــــــــائخهخمْ  ــــــــــــــــــوُ  لوو الغخــــــــــــــــــل لخَعَط ــــــــــــــــــدخَح املل  ُم
 

 
ـــــــــــــــــــريخ َعطَـــــــــــــــــــاءخ   نـــــــــــــــــــَه هلـــــــــــــــــــم لخَغ  َواملـــــــــــــــــــدُح مخ

ــــــــــــــــْر! فَننــــــــــــــــَه فَـــــــــــــــــائخز  مــــــــــــــــن ُحـــــــــــــــــبِّهخمْ    فَابشخ
 

 
َــــــــــــــــــــــــــزاءخ    لَــــــــــــــــــــــــــو مَــــــــــــــــــــــــــد َوَر َت َعَلــــــــــــــــــــــــــيُهُم ُبخ

نيا مَجيعـــــــــــــــــــاً ُكّلهـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــدخُل الـــــــــــــــــــدُّ  َمـــــــــــــــــــا يَع
 

 
ـــــــــــن َمـــــــــــاءخ   ـــــــــــن َحـــــــــــو خ أمحـــــــــــَد َشـــــــــــربة  مخ  (64)مخ

د إنــه لــار إىل مــذهي الكيســانيةو القائــه بنمامــة حممــد بــن احلنفيــةو إىل أن شــاء الــرمحن  
 خلـك عليـه ب مرخـه بالكوفـةو هدايته للميانو وب احلديل عن حممد بـن النعمـان أنـه مـال: 

 فرأيتــه ومــد اســوّ  وجهــه وازرورمــك عينــاه وعطــ  كبــدهو فتوجهــك إىل اإلمــام الصــا   
وهـــو يومئـــذ بالكوفـــة راجعــــاً مـــن عنـــد ا ليفــــةو فقلـــك لـــه: جعلــــك فـــدا  إ  فارمـــك الســــيد 

 إمساعيه بن حممد احلمريي وهو على أسوأ حال.
ا عليــهو وكــان عنــده مجاعــة مــن النــاس ملتفــون فــ مر ُبــوا ه وركــي ومضــينا معــه حــىت  خلنــ
ففـت  عينيـه «! يـا سـيد»عنـد رأسـهو فقـال:  حوله وحمـدمون بـهو فنلـس اإلمـام الصـا   

يـــا ســـيد! مـــه »شـــفتيهو د مـــال لـــه:  ينظـــر إليـــه وهـــو ال يطيـــق الكـــالمو فحـــر  الصـــا   
  لله:و فقال ب«باحلقو يكشت اهلل ما به ويرمحه ويدخله جنته اليت وعد أوليائه

ـــــــــــــــــــــــــــرُ   َ َعَفـــــــــــــــــــــــــــْرُت بخاســـــــــــــــــــــــــــمخ اهللو َواهلل أكبَـ
 

 
 َوأيَقْنـــــــــــــــــــــــــــــــَك أنَّ اهلل يَعُفـــــــــــــــــــــــــــــــو َويَغفخـــــــــــــــــــــــــــــــرُ  

 َو خنـــــــــــــُك بخـــــــــــــدين  َغـــــــــــــريخ َمـــــــــــــا ُكنـــــــــــــُك َ اينـــــــــــــاً  
 

 
 بـخــــــــــــــــهخو َوهنـــــــــــــــــا خ َســـــــــــــــــيُِّد النَّـــــــــــــــــاسخ َجعَفــــــــــــــــــرُ  

 فـَُقلـــــــــــــــُك: فـََهبـــــــــــــــين! مَـــــــــــــــد هتـــــــــــــــوَّ ُت بُرَهـــــــــــــــةً  
 

 
ــــــــــــــــــــــــرُ    َوإالَّ فَــــــــــــــــــــــــدخيين  خيــــــــــــــــــــــــُن َمــــــــــــــــــــــــن يـَتَـَنصَّ

 فَلســــــــــــــــُك بخعــــــــــــــــا   َمــــــــــــــــا َحييــــــــــــــــُك َوراجـــــــــــــــــع   
 

 
ــــــــــــــُك أخفــــــــــــــي َوأخــــــــــــــمخرُ   ــــــــــــــهخ ُكن ــــــــــــــا عَلي  إىل َم

 َوال مَـــــــــــــــــــــائخالً مَـــــــــــــــــــــوالً لخكيَســـــــــــــــــــــاَن بَعـــــــــــــــــــــَدَها 
 

 
ـــــــــــــــــــُروا  ـــــــــــــــــــال  َمعابـــــــــــــــــــاً َوأكثـَ  َوإْن َعـــــــــــــــــــاَب ُجهَّ

َّــــــــــــــــــــــــــــا َمَضــــــــــــــــــــــــــــى لخَســــــــــــــــــــــــــــبخيلخهخ    َولكنَّــــــــــــــــــــــــــــُه بخ
 

 

                                                           
 .421ص 4( راجع الغدير:  64)
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ــــــــي َويُــــــــسثخرخ    (62)َعلــــــــى أحَســــــــنخ احلــــــــاالتخ يَقضخ
عــن حممــد بــن جبلــةو مــال:  (61)اب )بشــارة املصــطفى لشــيعة املرتضــى(وروى لــاحي كتــ 

اجتمــع عنــدنا الســيد إمساعيــه بــن حممــد احلمــريي وجعفــر بــن عفــان الطــائيو فقــال لــه الســيد: 
 :وحيه! كيت تقول ب  ل حممد 

 َمـــــــــــــــــــا بَـــــــــــــــــــاُل بَيـــــــــــــــــــتخُكُم خُيـــــــــــــــــــرَُّب َســـــــــــــــــــقُفهُ 
 

 
؟!  ـــــــــــــــــــــــــــــن أرَللخ األثـــــــــــــــــــــــــــــَوابخ  َوثخيَــــــــــــــــــــــــــــاُبُكْم مخ

بـــن عفـــان: ال أنكـــر للـــهو فقـــال لـــه الســـيد: إلا م كســـن املـــدح فاســـكك! فقـــال جعفـــر  
مبثــه هــذا؟! ولكــين أعــذر و هــذا طبعــه وعلمــه وغايــة معرفتــه!  أيولــت  ل حممــد 

 ومد ملك ما أحمق عنهم عار مدحه:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهلل َو الئخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهخ   أمسخ

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــــــــــــــاَل َمســـــــــــــــــــــــــــــسولُ    َواملـــــــــــــــــــــــــــــرُء َعمَّ
 إنَّ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ ْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن أيبخ طَالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

 
 

ِّ جَمبُـــــــــــــــــــــــــــــولُ علَـــــــــــــــــــــــــــــ   ى التـَُّقـــــــــــــــــــــــــــــى َوالـــــــــــــــــــــــــــــَبخ
 َوإنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه َلاَ  اإلَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 

 
 

 لَــــــــــــــــــــــــــــــُه علــــــــــــــــــــــــــــــى األمَّــــــــــــــــــــــــــــــةخ َتفضــــــــــــــــــــــــــــــيهُ  
ــــــــــــــــــــــــــــــوُل بـخـــــــــــــــــــــــــــــاحلقِّ َويُفــــــــــــــــــــــــــــــيت بــــــــــــــــــــــــــــــهخ    يـَُق

 
 

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهخ األبَاطخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ    َولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس تُلهخ
 َكــــــــــــــــــــــــاَن إلا احلــــــــــــــــــــــــرُب َمرتْـَهــــــــــــــــــــــــا الَقَنــــــــــــــــــــــــا 

 
 

 َوأحَنَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــْك َعْنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الَبهالخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهخ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرنخ َوب َكفِّ  مَيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــي إىل القخ

 
 

 أبـــــــــــــــــــــــَيُا َماخــــــــــــــــــــــــي احلـــــــــــــــــــــــدِّ َمصــــــــــــــــــــــــُقولُ  
 َمشـــــــــــــــــــــــــَي الَعفرنــــــــــــــــــــــــــى بَـــــــــــــــــــــــــنَي أشـــــــــــــــــــــــــبالخهخ  

 
 

 أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرَزُه لخلَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَنلخ الغخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  
 َلاَ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي َســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلََّم ب لَيَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

 
 

َبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ   يَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  َوجخ  َعَليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهخ مخ
                                                            

 .455( راجع الفصول املختارة للشيخ املفيد: ص62)

رن السـا سو وكتابـه )بشـارة املصـطفى لشـيعة ( هو عما  الدين أبو جعفر حمّمد بن أيب القاسم علي الطَبيو من علمـاء اإلماميـة ب القـ61)
 ( لفحة.163يقع ب ) املرتضى( ب فضائه أهه البيك 



 

 11 

َبيــــــــــــــــــــــــــــــــُه ب  مخيكـــــــــــــــــــــــــــــــاُل ب ألــــــــــــــــــــــــــــــــت  َوجخ
 

 
 ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  َويتلُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُهم َســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَافخيهُ  

 لَيَلــــــــــــــــــــــــــــــــَة بَــــــــــــــــــــــــــــــــدر  َمــــــــــــــــــــــــــــــــَد اً أْنزخلُــــــــــــــــــــــــــــــــوا 
 

 
 َكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نَـُّهْم طَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  أبَابخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  

ــــــــــــــــــــــــــــــذَوهُ   ــــــــــــــــــــــــــــــوا حخ  َفســــــــــــــــــــــــــــــلَُّموا ملــــــــــــــــــــــــــــــا أَت
 

 
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ    َوَلاَ  إعظَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  َوتَبنخ

هكذا يقال فيهم يا جعفر! ومثه شـعر  يقـال ألهـه الـوهن والضـعتو فقبـه جعفـر رأسـه  
 .(65)ومال: أنك واهلل الرأس يا أبا هاشم! و ن األلناب

و ومـد نقلـك عنـه مـرا  فـاخرة أهـه البيـك أمول: وجعفر املذكور من أكابر شعراء 
منــه إنشــا هاو ومــع هــذا كلــه فــانظر مــا يقــول هــو ب حــق هــذا  فــيهمو وطلــي الصــا   

 الرجه اجلليه.
 وب )حماخــرات( الراغــي األلــفها و مــال: مــال الســيد احلمــريي: رأيــك رســول اهلل 

ا كافورة ليس فيهـا أشـنارو ب املنام ك نه ب حديقة سبخةو فيها خنه طوال وُبنبها أر  ك هن
المــــرئ القــــيسو فاملعهــــا »؟! فقلــــك: ال! فقــــال: «أتــــدري ملــــن هــــذه النخيــــه: »فقــــال 

 و ففعلك.«واغرسها ب هذه
 فلما ألبحك أتيك ابن سريينو فقصصك رؤياي عليهو فقال: أتقول الشعرو ملك: ال! 

هـــارو فمـــا فقـــال: أمـــا إنـــه ســـتقول مثـــه شـــعر امـــرئ القـــيسو إال أنـــه تقـــول ب مـــوم أط
انصرفك إال وأنا أمول الشعر. وأفضه أشعاره مصيدته املشهورة ب التول والتَبيو ومدي  أهه 

 اليت أوهلا موله: البيك 
 ألمِّ َعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو  بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللَوى َمربَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  

 
 

َســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  أعالُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه بخلَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ    طَامخ
 مَائخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدها العخنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه َوفخرَعوهُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 

 َوَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامريُّ األمَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةخ املفظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ  
 ن  خينخــــــــــــــــــــــــــــــهخ َمــــــــــــــــــــــــــــــارخ   َوخمــــــــــــــــــــــــــــــدع مــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 

 أجــــــــــــــــــــــــــــــدَُع َعبــــــــــــــــــــــــــــــد  ُلَكــــــــــــــــــــــــــــــع  أوَكــــــــــــــــــــــــــــــعُ  
 َورَايَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  مَائخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدها َوجُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  

 
 

                                                           

 .465ص 4( راجع الغدير:  65)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُس إلا تطلُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ    َك نَـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــُه الشَّ
 َوالنَّــــــــــــــــــــــــاُس يَــــــــــــــــــــــــوَم البعــــــــــــــــــــــــلخ رَايَــــــــــــــــــــــــاتـُُهم 

 
 

ــــــــــــــــــــــنُهْم َهالخــــــــــــــــــــــه  أربَــــــــــــــــــــــعُ    (66)َ ــــــــــــــــــــــس  َفمخ
ني(: ملـا نزلـك: أشار بذله الشعر إىل احلديل النبـوي الشـريتو كمـا ور  ب)أخبـار الطـالبي 

  يوَم تـَْبياُّ ُوُجوه  َوَتسَو ُّ ُوُجوه
(61). 

كشــر أمــيت علــى  ــس رايــات: رايــة مــع عنــه هــذه األمــةو ورايــة مــع : »مــال النــ  
 فرعوهناو وراية مع سامريهاو وراية لي الثديةو ف س هلم: ما فعلتم بالثقلني؟ 

 فيقولون: األكَب مزمناو واأللغر عا ينا.
 و ف س هلم؟ ظامئني مسو ة وجوهكمو د تر  راية علي إمام املتقني  ف مول: ر وا

 فيقولون: األكَب اتبعناو واأللغر وازرناو حىت أهريقك  ماؤنا.
 .(63)«ف مول: ر وا رواًء مبيضة وجوهكم

وهـــذه القصـــيدة إىل  ـــام نيـــت و ســـني بيتـــاًو وحســـبها منقبـــًةو وكفاهـــا مـــدحاً أنـــه م يعهـــد 
جمليـــدين أو املخلصـــني نظـــم شـــعر حيمـــه حـــديثاً شـــريفاً ب ثـــواب حفظـــهو لشـــعر مـــن الشـــعراء ا

ب حــديل طويــه أنــه  واألمــر حبفظــهو كمــا عهــد الســيد احلمــريي حيــل روي عــن الرخــا 
ب املنـام مـن كثـرة مـا كررهـا ور  هـا علـيو بعـدما  مد أحفظنيها جدي رسول اهلل »مال: 

فظهـاو فمـن حفظهـا خـمنك لـه علـى مال ل: يـا علـي! احفـ  هـذه القصـيدة ومـر شـيعته حب
 .(65)«اهلل اجلنة

وميـــه: إن الســـيد احلمـــريي تعـــر  حلالـــة اإلغمـــاء عنـــد احتضـــارهو فاســـو  وجهـــه ب للـــه 
اإلغمــاءو د أفــا  وابــيا وجهــه ب حســن مــا يكــون. وميــه: إهنــم لكــروا ملــا اســو َّ وجهــه اغــتمَّ 

ألعداءو فرتاءى له ـ وهو ب حالة املسمنون احلاخرون عنده واشتد حزهنمو وفرح به الشامتون وا
و فلمــا نظــر إىل (10)ألنــه حيضــر املــسمن واملنــافق حــني االحتضــار االحتضارـــ أمــري املــسمنني 

                                                           

 .441ص 4( راجع الغدير:  66)

 .106( سورة  ل عمران: 61)

 .25ص 2( راجع الصرا  املستقيم:  63)

 .245ص 11( حبار األنوار:  65)

حـرام علـى روح «أهنمـا مـاال:  وفيه: عن الفضيه بن يسار عن أيب جعفـر وعـن جعفـر  14ح154ص 6( راجع حبار األنوار:  10)
 .»أن تفار  جسدها حىت ترى ا مسةو حممداً وعلياً وفاطمة وحسناً وحسيناً حبيل تقر عينها أو تسخن عينها
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وجه مواله تضرع إليهو ومال: أ هكذا يفعه ب وليائكم يا أمري املسمنني؟! كما مسعه احلاخـرونو 
 نه: فتنّور وجهه بذلهو وفت  عينيهو وأجرى هذه األبيات على لسا
ـــــــــْن أهـــــــــهخ و ِّهخ  ـــــــــيُّ الـــــــــذي َمـــــــــن َمـــــــــاَت مخ  أحخ

 
 

ـــــــــــاُه بخالُبشـــــــــــَرى لَـــــــــــَدى املـــــــــــوتخ َيضـــــــــــَحهُ    تَلّق
ــــــــــــن َعــــــــــــُدوِّهخ    َوَمــــــــــــن َمــــــــــــاَت يـَْهــــــــــــوى َغــــــــــــريَُه مخ

 
 

ـــــــــــــــــــــُه إالَّ إىل النَّـــــــــــــــــــــارخ َمســـــــــــــــــــــَلهُ   ـــــــــــــــــــــيَس َل  فـََل
ـــــــــــــي َوأســـــــــــــَر    أبـــــــــــــا َحَســـــــــــــن ! َتفـــــــــــــدخيَه نـَْفسخ

 
 

ــــــــــــا ألــــــــــــَبحُك ب األر خ أملخــــــــــــ   هُ َوَمــــــــــــال َوَم
ـــــــــــــــــــا َحَســـــــــــــــــــن ! إ ِّ بخَفضـــــــــــــــــــلخَه َعـــــــــــــــــــارخف     أب

 
 

ـــــــــــــــــــــهُ   ـــــــــــــــــــــن َهـــــــــــــــــــــواَ  َلُمْمسخ بـــــــــــــــــــــه  مخ  َوإ ِّ حبخ
ــــــــــــــهخ    َوأنــــــــــــــَك َولــــــــــــــيُّ املصــــــــــــــطَفى َوابــــــــــــــُن َعمِّ

 
 

ـــــــــــــــــــــــيَه َونَـــــــــــــــــــــــرتُ ُ    َوإنَّـــــــــــــــــــــــا نُعـــــــــــــــــــــــا خي ُمبغخضخ
ُ اهلـــــــــــــــــدى   ُموالخيـــــــــــــــــَه نَـــــــــــــــــا   ُمـــــــــــــــــسمخن  بـَـــــــــــــــــنيِّ

 
 

 َومَالخيــــــــــــــــــَه َمعـــــــــــــــــــُروُف الضَّــــــــــــــــــالَلةخ ُمشـــــــــــــــــــرخ ُ  
زبخــــــــــــــــــــــــــــــــهخ َوالح     حَلــــــــــــــــــــــــــــــــا خ ب َعلــــــــــــــــــــــــــــــــيا َوحخ

 
 

 (11)فـََقلــــــــــــــُك: حلــــــــــــــاَ  اهلل! إنَّــــــــــــــَه أعَفــــــــــــــُه! 
وروي: أنــه ملـــا بـــدت ب وجهـــه نكتـــة ســو اء وزا ت حـــىت أطبقـــك وجهـــهو فلـــم يلبـــل إال  

 مليالً حىت بدت من لله املكان ملعة بيضاء ف شر  وجهه نوراًو فضحه السيد ومال: 
 َكـــــــــــــــــــــــــــــــــــذخَب الزَّاعخُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَن أنَّ َعلخيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــاتخ   َن ــــــــــــــــــــــــــن هخ ــــــــــــــــــــــــــي حمُخبَّــــــــــــــــــــــــــُه مخ  ال يـَُننِّ
 مَــــــــــــــــــــــــد َوريبِّ َ خلــــــــــــــــــــــــُك َجنَّــــــــــــــــــــــــَة َعــــــــــــــــــــــــدن   

 
 

 َوعَفــــــــــــــــــــــــــا ل اإللــــــــــــــــــــــــــُه َعــــــــــــــــــــــــــن َســــــــــــــــــــــــــيِّئا خ  
 فَاْبشــــــــــــــــــــــــــُروا اليَـــــــــــــــــــــــــــوَم أولخيَــــــــــــــــــــــــــاَء َعلخـــــــــــــــــــــــــــيا  

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــاتخ   ـــــــــــــــــــــــــــاً َحـــــــــــــــــــــــــــىت املَم ـــــــــــــــــــــــــــوا َعلخي  َوتـَوََّل
ــــــــــــــــــــــــــــــن بَعــــــــــــــــــــــــــــــدخهخ تـََولَّــــــــــــــــــــــــــــــوا بَنخيــــــــــــــــــــــــــــــهخ    ُدَّ مخ

 
 

                                                           

 .131ص 6( حبار األنوار:  11)
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ـــــــــــــــــــ   (14)َفاتخ َواحـــــــــــــــــــداً بَعـــــــــــــــــــَد َواحـــــــــــــــــــد  بخالصِّ
أنـه لكـر عنـده السـيد احلمـريي بعـد وفاتـهو فـرتحم  وب األخبـار عـن اإلمـام الصـا    

 عليه.
 فقيه له: أنه كان يشرب النبيذ!  

 «! رمحه اهلل»ثانياً:  فقال 
 د مال له رجه: إ  رأيته يشرب النبيذ الرستا ! 

 ؟ ملك: نعمو «تعين ا مر: »مال 
 . (12)«شرب النبيذ لله على اهلل أن يغفر  ي علي رمحه اهللو وما : »مال 

 نقول ألنه تاب من لله مبه موته.
مــا ثبــك اهلل »أنــه مــال:  ويسيــد هــذا املقــال مــا رواه الشــيخ ب )األمــال( عــن البــامر 

 و (11)«حي علي بن أيب طالي ب ملي أحدو فزلك له مدم إال ثبتك له مدم أخرى
معهــــا ســــيئةو وبغــــا علــــي ســــيئة ال تنفــــع معهــــا حــــي علــــي حســــنة ال تضــــر »ومــــوهلم: 

 .(15)«حسنة
واملــرا  أنــه كــالبحر فكمــا ال يتســخ بــبعا النفايــات كــذله التتســخ تلــه احلســنة بــبعا 

 السيئات.
إن مصة السيد احلمريي ُتظهر لنا بشكه جلـي مرونـة الشـاعر ال تعنتـهو ومناعتـه ال تزمتـهو 

اها لنفسـهو وال يلقنهـا لـه أبـواه تلقينـاو فهـو وتظهر أيضا تساؤله وحبثه املستمر عن عقيـدة يرخـ
م يقتنع باملذهي اإلباخي الذي كان والداه مد اعتنقاهو ولو كان شخصاً عا ياً لتلقت برخـا 
تام مذهي أبويهو لكنه أىب لله وواجههمـا حـد القطيعـة والعـداءو د جـرب الكيسـانيةو وهـي 

ها سـريعاً وبــدأ إـرب املزيــد واملزيـد مــن األخـرى م يكــن فيهـا مــا  يسـد بــه فـرا  روحــهو لـذا نبــذ
و الـــذين هـــم القناعــاتو حـــىت ألقــك ســـفينته الدائبــة مرســـاهتا عنـــد شــاطئ أهـــه البيــك 

املــالل األمثــه واملوئــه الطيـــي والســد املنيــع أمـــام خمــاطر التيــارات العميـــاءو فــ خلل هلــم ونـــال 

                                                           

 .643( راجع األمال للطوسي: ص14)

 .440ص 4( راجع الغدير:  12)

 .122( راجع األمال للطوسي: ص11)

 .102ح 36ص 1( غوال ال ل:  15)
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 وجوههم النبوية.بذله سعا ة الدنيا واآلخرةو بعد أن امتات روحه الدؤوب ب نوار 
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 أحمل خشبتي على كتفي

ــــدعبه ا زاعــــي ــــاء أهــــه البيــــك  (16)كانــــك ل ــــة ب مــــدح ورث ــــه  موامــــت بطولي وكدي
للسلطة العباسية  نذا  وهو القائه: )ل  سون سنة أمحه خشبيت على كتفي أ ور على مـن 

حــىت  و عـا   عبـه ب غليــان مـن ا ـوف والقلـق(11)يصـلبين عليهـا فمـا أجـد مــن يفعـه للـه(
 وافاه األجه متياًل. 

و لــاحي األشــعار الفــاخرة الكثــريةو واآلثــار وهــو شــاعر مــاهر ومــا ح ألهــه البيــك 
البـاهرة املســتنريةو كـان معروفــاً ُبــو ة الكـالمو مــع لطافـة الطبــعو وظرافــة الصـنعو وكثــرة املالطفــة 

 ب أسلوب الفصاحةو وااللتفات إىل  مائق أسرار املعا  والبيان.
خبراســـانو فلمـــا  خـــه عليـــه  ى الســـنني وفـــد  عبـــه علـــى أيب احلســـن الرخـــا وب إحـــد

: )هاهتـا(و مال: إ  ملك مصيدةو وجعلك ب نفسـي أن ال أنشـدها أحـداً غـري و فقـال 
 ف نشد مصيدته اليت يقول فيها: 

ــــــــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــــــــر أ ِّ ُمــــــــــــــــــــــْذ َثالثــــــــــــــــــــــنَي حنَّ  أ مَْ َت
 

 
 أُروُح َوأْغـــــــــــــــــــــــــــــــدو َ ائخـــــــــــــــــــــــــــــــَم احلَســـــــــــــــــــــــــــــــرَاتخ  

ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــماً أَرى فـَْي ْم ُمتَـَقسِّ ــــــــــــــــــــــــــريخهخ  ئَـُهْم ب َغ
 

 
ـــــــــــــــــــــــئخهخْم َلـــــــــــــــــــــــفخرَاتخ   ـــــــــــــــــــــــن فَي  َوأيـــــــــــــــــــــــدخيُهُم مخ

و و خه منزله وبعل إليه خبرمة خز فيهـا سـتمائة فلما فر  من إنشا ه مام أبو احلسن  
 «.مول له: يقول له موالي: استعن دذه على سفر  واعذرنا» ينارو ومال للنارية: 

ا هذا أر تو وال لـه خرجـكو ولكـن مـول لـه: هـي ل ثوبـاً مـن فقال هلا  عبه: ال واهللو م
و وبعــل ُبلبــاب مــن ثيابــهو فخــر  «خــذها»ومــال لــه:  ثيابــهو فر هــا عليــه أبــو احلســن 

                                                           

( هو  عبه بن علي بن رزين بن عثمان بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن بديه بـن ورمـاء ا زاعـيو عـريب محطـا  ويكـل )أبـا علـي(و ولـد 16)
ة أو من مرميسيا )بلدة على هنر ا ـابور ب الفـرات( هـ( وم يعرف مكان وال ته بالضبذو وكانك أسرته ب األله من الكوف113سنة )

واملعروف أنه كوب ومد مضـى سـين حداثتـه ب الكوفـةو تتلمـذ و ـر  ب الشـعر علـى مسـلم بـن الوليـد الشـاعرو وهـو الـذي شـنعه علـى 
هـارون واملـ مون واملعتصـم مول الشعرو غا ر الكوفة واستوطن بغدا  أيام هارون فكانك  ار إمامته وعالر  سة حكام عباسيني هـم: 

 ( سنة.51و عا  )هـ( وله مَب يزار ب مدينة )شو ( بالقرب من مَب ن  اهلل  انيال 416والواثق واملتوكهو وتوب سنة )

 .225( راجع األعالم للزركلي: ص11)
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 عبه حىت ور  مم املقدسةو فنظروا إىل اجللباب ف عطوه فيها ألت  ينار فـ ىب البيـعو ومـال: ال 
 واهللو وال خرمة منها ب لت  ينار.

ن مم املقدسة فاتبعته مجاعة مـن الرجـال وتـ لبوا عليـه وأخـذوا اجللبـابو فرجـع إىل د خر  م
 مم وكلمهم فيما سرموه منهو فقالوا: ليس إليها سبيهو ولكن إن شئك فخذ ألت  ينار.

فقــال: نعــمو وخرمــة منهــاو فــ عطوه ألــت  ينــار وخرمــة منهــاو وميــه: أنــه ُ فــع إليــه ب للــه 
لم يبعهو فقطعوا عليه الطريق ف خذوه منهو ومال هلـم: إنـه يـرا  هلل اجللباب ثالثون ألت  رهم ف

عزوجه وهو حمرم عليكمو فحلـت أن ال يبيعـه إال أن يعطـوه بعضـهو فيكـون ب كفنـهو فـ عطوه  
ــاً واحــداً فكــان ب أكفانــهو وكتــي أيضــاً مصــيدته: مــدارس  يــاتو علــى ثــوب وأحــرم فيــهو  ُكمَّ

 .(13)وأمر ب ن يكون ب كفنه أيضاً 
ب مثــه  ومــال  عبــه ا زاعــي:  خلــك علــى ســيدي ومــوالي علــي بــن موســى الرخــا 

هذه األيام ـ يعين بذله أيام ا رم ـ فرأيتـه جالسـاً جلسـة احلـزين الكئيـيو وألـحابه مـن حولـه  
مرحبـــاً بـــه يـــا  عبـــه! مرحبـــاً مبا حنـــا وحمبنـــاو ومرحبـــاً »كـــذلهو فلمـــا ر   مقـــباًلو مـــال ل: 

 و د إنه وسع ل ب جملسهو وأجلسين إىل جانبه.«بنالرنا بيده ولسانه
يــا  عبـه! أحــي أن تنشـد  شــعراًو فــنن هـذه األيــام أيـام حــزن كانــك »ل:  د مـال 

علــى أهــه البيــكو وأيــام ســرور كانــك علــى أعــدائنا خصولــاً بــين أميــةو يــا  عبــه! مــن بكــى 
مــن لرفــك عينــاه علــى  وأبكــى علــى مصــابنا ولــو واحــداً كــان أجــره علــى اهلل تعــاىلو يــا  عبــه!

مصــابناو وبكــى ملــا ألــابنا مــن أعــدائناو حشــره اهلل معنــا ب زمرتنــاو يــا  عبــه! مــن بكــى علــى 
هنـا وخـرب سـرتاً بيننـا  د إنـه «. غفـر اهلل لـه لنوبـه البتـة مصاب جـدي احلسـني 

و د وبني حرمهو وأجلس أهه بيته مـن وراء السـرتو ليبكـوا علـى مصـاب جـدهم احلسـني 
ف نــك نالــرنا وما حنــاو مــا  مــك حيــاً فــال  يــا  عبــه! ار خ احلســني»إل ومــال: التفــك 

 .  مال  عبه: فاستعَبت وسالك عَب  وأنشدت: (15)«تقصر عن نصرنا ما استطعك
ـــــــــــــــــا َلرَّ ب األفـــــــــــــــــقخ َشـــــــــــــــــارخ    ُم َم  َســـــــــــــــــ ْبكخيهخ

 
 

ـــــــــــــــــــــَلَواتخ    َونَـــــــــــــــــــــاَ ى ُمنـــــــــــــــــــــا خي ا ـــــــــــــــــــــريخ لخلصَّ
 ودـــــــــــــــاَوَمـــــــــــــــا طََلَعـــــــــــــــْك  ـــــــــــــــس  َوَحـــــــــــــــاَن ُغر  

 
 

                                                           

 .15ح 460ص 15( راجع حبار األنوار:  13)

 .14426ح 236ص 10( مستدر  الوسائه:  15)
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 َوبخالليــــــــــــــــــــــــــــــــهخ أبكخــــــــــــــــــــــــــــــــيهخْم َوبخالَغــــــــــــــــــــــــــــــــَدَواتخ  
ــــــــــــــــــــاُر َرُســــــــــــــــــــولخ اهلل ألــــــــــــــــــــَبْحَن بَلَقَعــــــــــــــــــــاً     خي

 
 

 َو ُل زخيــــــــــــــــــــــــــــــــا   َتســــــــــــــــــــــــــــــــُكُن احلُنــــــــــــــــــــــــــــــــرَاتخ  
 َو ُل زخيَـــــــــــــــــــــــــــــا   ب الُقُصـــــــــــــــــــــــــــــورخ َمُصــــــــــــــــــــــــــــــونَةً  

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواتخ    َو ُل َرُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولخ اهلل ب الَفَل
 فـََلـــــــــــــوال الـــــــــــــذي أرُجـــــــــــــوُه ب الَيـــــــــــــومخ أو َغـــــــــــــد   

 
 

 نَفســــــــــــــــــــــي إثــــــــــــــــــــــَرُهْم َحَســــــــــــــــــــــرَاتخ تـََقطَّــــــــــــــــــــــُع  
 ُخــــــــــــــــــــــــُروُ  إمــــــــــــــــــــــــام  ال حَمَالَــــــــــــــــــــــــَة َخــــــــــــــــــــــــارخ    

 
 

 يـَُقــــــــــــــــــــــوُم عَلــــــــــــــــــــــى اْســــــــــــــــــــــمخ اهلل َوالبَـرََكــــــــــــــــــــــاتخ  
ـــــــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــــــُز فينـــــــــــــــــــــا ُكـــــــــــــــــــــهَّ َحـــــــــــــــــــــقا َوبَاطخ  مُييـِّ

 
 

 َوإــــــــــــــــــــزخي علــــــــــــــــــــى النَّعَمــــــــــــــــــــاءخ َوالنـََّقَمــــــــــــــــــــاتخ  
ــــــــرخي  و د يَــــــــا نَفــــــــُس فابشخ  فَيــــــــا نَفــــــــُس! طخيــــــــ خ

 
 

 ا ُهــــــــــــــــــــَو  تخ فـَغَــــــــــــــــــــرُي بَعيــــــــــــــــــــد  ُكــــــــــــــــــــهُّ َمــــــــــــــــــــ 
ــــــــــــــــي مــــــــــــــــْن ُمــــــــــــــــدَّةخ اجلــــــــــــــــورخ إنَـّـــــــــــــــين   َوال  َزعخ

 
 

ــــــــــــــــــــــــاتخ   ــــــــــــــــــــــــد  َلنَــــــــــــــــــــــــْك بخثََب ــــــــــــــــــــــــوَّ خ َم  أَرى مـُ
ـــــــــــــــــُه فخـــــــــــــــــيهخمُ   ـــــــــــــــــْه مـــــــــــــــــا أؤمِّ ـــــــــــــــــا َرّب َعنِّ  فـََي

 
 

ـــــــــــــــي مـــــــــــــــن أَســـــــــــــــَى ا َنـــــــــــــــاتخ    ألشـــــــــــــــفخَي نَفسخ
ــــــــــــدَّ خ   ــــــــــــرَّمحُن مــــــــــــْن تخلــــــــــــَه ُم ــــــــــــرََّب ال ــــــــــــنْن مـَ  َف

 
 

ـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن ُعمـــــــــــــــــرخي َوَوْمـــــــــــــــــكخ َوفَـــــــــــــــــا خ    َوأخَّ
ـــــــــــــــــــــَي ُغصَّـــــــــــــــــــــةً    ُشــــــــــــــــــــفيُك وَم أتـــــــــــــــــــــُرْ  لخَنفسخ

 
 

ُهْم مْنصــــــــــــــــــلخي َومـَنَــــــــــــــــــا خ   ــــــــــــــــــنـْ  (30)َوَروَّيــــــــــــــــــُك مخ
أمـول: إن هـذه القصــيدة هـي التائيـة املشــهورة الـيت تبلـ  مائــة وعشـرين بيتـاً رائقــاًو وفيهـا مــن  

اجلــم الغفــريو ومطلعهــا الــذي بــدأ بننشــا ه  منامــي أهــه بيــك العصــمة ومــن مصــائبهم 
 قدسة الرخويةو موله: للحضرة امل

 َ َــــــــــــــــــــــــــــــــــاَوْبَن بخاإلرنــــــــــــــــــــــــــــــــــانخ َوالزَّفـَــــــــــــــــــــــــــــــــــرَاتخ 
 

 
ـــــــــــــــــــــاتخ    نَـــــــــــــــــــــوائخُ  ُعنـــــــــــــــــــــُم اللْفـــــــــــــــــــــ خ َوالنَّطَق

 
                                                           

 .12ح 415ص 15ة كاملة ب حبار األنوار:  ( راجع القصيد30)
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ـــــــــــــــس   ـــــــــــــــرِّ أنُف ـــــــــــــــن سخ ـــــــــــــــاسخ َع ـــــــــــــــْرَن بخاألنـَْف  خُيبـِّ
 

 
 أَســــــــــــــــــــاَرى َهــــــــــــــــــــوًى َمــــــــــــــــــــا   َو َخــــــــــــــــــــَر  تخ  

 وأنا بقمو فقلك مصيد  الرائية ب مرثيتـه وعن  عبه مال: جاء  خَب موت الرخا  
: 

 أَرى أميَّــــــــــــــــــــــــــــــَة َمعــــــــــــــــــــــــــــــُذورخيَن إْن مـَتَـلُـــــــــــــــــــــــــــــــوا
 

 
ــــــــــــــــــــين الَعبَّــــــــــــــــــــاسخ مــــــــــــــــــــن ُعــــــــــــــــــــُذرخ    َوال أَرى لخَب

 أوالُ  َحــــــــــــــــــــــــــــرب  َوَمــــــــــــــــــــــــــــرَوان  َوأســــــــــــــــــــــــــــَرتـُُهمْ  
 

 
 بـَنُــــــــــــــــــــــو ُمَعــــــــــــــــــــــيذ  ُوالُة احلخْقــــــــــــــــــــــدخ َوالــــــــــــــــــــــَوَغرخ  

 مَــــــــــــــــوم  مـَتَـْلــــــــــــــــُتْم علــــــــــــــــى اإلســــــــــــــــالمخ أوَّهَلُــــــــــــــــْم  
 

 
 حــــــــــىت إلا اْســــــــــَتمَكُنوا َجــــــــــازوا علــــــــــى الكفــــــــــرخ  

 أربخــــــــــــــْع بخطُــــــــــــــوس  َعلــــــــــــــى مَــــــــــــــَبخ الزَّكــــــــــــــيِّ بخــــــــــــــهخ  
 

 
ـــــــــــَك َتربَـــــــــــُع مـــــــــــن  خيـــــــــــن  َعلـــــــــــى َوطَـــــــــــرخ    إْن ُكن

ــــــــــــــمُ    مَــــــــــــــَبَانخ ب طُــــــــــــــوَس َخــــــــــــــرُي النَّــــــــــــــاسخ ُكلِّهخ
 

 
ــــــــــــــــــــَن العخــــــــــــــــــــََبخ    َومَــــــــــــــــــــَُب َشــــــــــــــــــــرِّهخُمو هــــــــــــــــــــذا مخ

ــــــــرِّجس مــــــــن مُــــــــربخ الزَّكــــــــيِّ ومــــــــا  ــــــــُع ال ــــــــا يَنَف  َم
 

 
 َررخ َعلــــــــــى الزَّكــــــــــيِّ بخُقــــــــــربخ الــــــــــرِّجسخ مــــــــــن َخــــــــــ 

 َهيَهــــــــــاَت ُكـــــــــــهُّ امـــــــــــرخئ رهــــــــــن  مبـــــــــــا َكَســـــــــــَبكْ  
 

 
ــــــــــَذرخ   ــــــــــْئَك أو َف َــــــــــَداُه َفُخــــــــــْذ مــــــــــا شخ ــــــــــُه ي  (31)َل

وروى عــن علــي بــن  عبــه بــن علــي ا زاعــيو مــال: ملــا أن حضــرت أيب الوفــاة تغــري لونــهو  
 وانعقد لسانهو واسو  وجههو فرأيته بعد ثال  أيام فيما يرى النائم وعليه ثياب بيا وملنسوة
بيضاءو فقلك له: يا أبة! ما فعه اهلل به؟ فقال: يا بـين! إن الـذي رأيتـه مـن اسـو ا  وجهـيو 
وانعقا  لسا و كـان بسـبي شـريب ا مـر ب  ار الـدنياو وم أزل كـذله حـىت لقيـك رسـول اهلل 

  وعليـــه ثيـــاب بـــيا فقـــال  :؟ ملـــك: نعـــمو يـــا رســـول اهلل! مـــال «أنـــك  عبـــه»ل
« :و ف نشدته مول:«وال يف نشد  موله ب أ 

َككْ  ــــــــنَّ الــــــــدَّهرخ إْن َخــــــــحخ  ال أْخــــــــَحَه اهلل سخ
 

 
ـــــــــــــــــــــُروا  ـــــــــــــــــــــد ُمهخ  َو ُل أمحـــــــــــــــــــــَد َمظلوُمـــــــــــــــــــــوَن َم

                                                            
 .431ص 1( عيون أخبار الرخا:  31)
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 ُمشـــــــــــــــــرَُّ وَن نـُُفـــــــــــــــــوا َعـــــــــــــــــن عْقـــــــــــــــــرخ َ ارخُهـــــــــــــــــمُ 
 

 
 َكـــــــــــــ نَـُّهْم مَـــــــــــــد َجَنـــــــــــــوا َمـــــــــــــا لَـــــــــــــيَس يُغتَـَفـــــــــــــرُ  

أشـار إىل مـا و وشـفع لو وألبسـين ثيابـه وهـاهيو و «أحسـنك: »فقال ل رسـول اهلل  
 .(34)كان يرتدي

ــــــهو فننـــــه كمـــــا مـــــال أمـــــري املـــــسمنني  اإلخـــــالص أشـــــرف : »فهنيئـــــاً لـــــه حســـــن عامبتـ
 .(32)«هناية

                                                           

 .453ص 1( عيون أخبار الرخا:  34)

 .2351ح 151( غرر احلكم و رر الكلم: ص32)
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 قبلُت هديتك

بـاجللوس للّتهنئـة  تقـّدم إىل اإلمـام موسـى بـن جعفـر  (31)حكي أّن املنصـور الـدوانيقي
ألخبــار عــن جــّدي رســول : إّ  مــد فّتشــك اب يــوم الّنــريوز ومــبا مــا حيمــه إليــهو فقــال 

فلــم أجــد هلــذا العيــد خــَباً وإنّــه ســّنة للفــرس حماهــا اإلســالم ومعــال اللّــه أن  يــي مــا  اللّــه 
حماه اإلسالمو فقال املنصور: إّعا نفعه هذا سياسة للنند فس لته باللّـه العظـيم إالّ جلسـكو 

اهلــدايا والّتحــتو وعلــى  فنلــس و خلــك عليــه امللــو  واألمــراء واألجنــا  يهّنئونــه وحيملــون إليــه
رأسه خا م املنصور حيصي ما حيمهو فدخه ب  خر الّناس رجه شيخ كبري الّسّن فقال: له يا 
ابــن بنــك رســول الّلــه إنّــين رجــه لــعلو  ال مــال ل أكفــه ولكــن أكفــه بــثال  أبيــات ماهلــا 

 :جّدي ب جّد  احلسني بن علّي 
ــــــــــــــــــــــُدهُ  ــــــــــــــــــــــالَ  فخرخْن  َعنبــــــــــــــــــــــاً لخَمصــــــــــــــــــــــُقول  َع

 
 

ـــــــــــــــــــارُ   ـــــــــــــــــــالَ  ُغَب ـــــــــــــــــــا خ َومـــــــــــــــــــد َع َـــــــــــــــــــوَم اهلخَي  ي
 َوألْســـــــــــــــــــــــــــــُهم  نـََفـــــــــــــــــــــــــــــَذْتَه ُ وَن َحرائـخــــــــــــــــــــــــــــر   

 
 

 يَــــــــــــــــــــــدُعوَن َجـــــــــــــــــــــــدََّ  َوالـــــــــــــــــــــــدُُّموُع غخـــــــــــــــــــــــزَارُ  
ــــــــــــــــــــــــــَهاُم َوَعاَمهــــــــــــــــــــــــــا   إالَّ تـََقْضَقَضــــــــــــــــــــــــــكخ السِّ

 
 

ــــــــــــــــــارُ   ســــــــــــــــــمخَه اإلجــــــــــــــــــالُل َواإلكَب  َعــــــــــــــــــن جخ
ا ـا م ومـال:  رأسـه إىل و ورفـع «مبلك هديّته اجلس بار  الّله فيـه: »مال  

ــه دــذا املــال ومــا يصــنع بــه» و فمضــى ا ــا م وعــا  وهــو يقــول: يقــول «امــا إىل األمــري وعرّف
امـبا مجيـع هـذا املـال »للّشـيخ:  األمري: كّلها هبة ميّن له يفعه به ما أرا و فقال اإلمام 

 .(35)«فهو هبة ميّن له
و وإن حكايــة هـــذا (36)«مــن أخلـــل العمــه م يعــدم األمـــوال: »مــال أمــري املـــسمنني 

                                                           
أيب العّباس السفاحو  ( هو أبو جعفر عبد اهلل بن حمّمد بن علي بن عبد اهلل بن العّباس بن عبد املطلي بن هاشمو ثا  حكام بين العّباس بعد أخيه31)

الــذي متــه  هـــ(و معالــراً ب هــذه املــدة للمــام جعفــر الصــا   153هـــ وحــىت ســنة 126ومــد مكــل ب احلكــم اثنــني وعشــرين ســنة )مــن ســنة 
د جـاءه مـن و وب عهـده ص إنشـاء مدينـة بغـدا و أمـا لقبـه )الـدوانيقي( فقـهــ(و د للمـام موسـى الكـاظم 113مسموماً ب املدينة املنورة سنة )

 شدة خبلهو حيل ميه إنه كان حياسي العمال والصناع على احلبات والدوانيقو والدانق عملة نقدية لغرية كانك رائنة ب لله الزمان.

 .103ص 13( راجع حبار األنوار:  35)

 .4540ح 155( غرر احلكم و رر الكلم: ص36)
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الرجه املسن تعكس حبق هذه املقولة. فنن هذا الرجه اعرتف  ون حر  أو تلعثم أنه ال ميله 
و ف هــداها إىل اإلمــام وم مــااًلو ولكنــه ميتلــه ثالثــة أبيــات ماهلــا أبــوه ب الســبذ الشــهيد 

او واسـتحق يفكر دبة أو للة أو مال سيعطيه إياه اإلمامو وإعا  فعه الوفاء واإلخـالص ا ـ
بــذله رخــا اهلل تعــاىل أوالو ورخــا اإلمــامو وهكــذا فــنن كــه مــن أخلــل فننــه اليعــدم املكافــ ة 

 اجلزيلة. 
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 يا غالم سق إليه البغلة

 
وال أحفــ   (31)عــن أيب عثمــان اجلــاح  أنــه مــال: مــا رأيــك مــذ أوســع علمــاً مــن أيب نــواس

ا فيـه إال جـزءاً مشـتمالً علـى الغرائـي منه مع ملة كتبهو ولقد فتشنا منزله بعد موتـهو فمـا وجـدن
 .(33)و و لله ليس إال

ويــروى أن ا صــيي لــاحي  يــوان ا ــرا  مبصــر ســ له عــن نســبه؟و فقــال لــه: أغنــا  أ يب 
 عن نس .

روى لاحي كتـاب )بشـارة املصـطفى لشـيعة املرتضـى(و عـن ياسـر ا ـا مو مـال: ملـا جعـه 
ّككخ الــدنانري والــدراهم بامســهو وخطــي ول عهــدهو وُســ املــ مون علــي بــن موســى الرخــا 

على املنابرو مصـده الشـعراء مـن مجيـع اآلفـا و فكـان أبـو نـواس احلسـن بـن هـا  مـن مجلـتهمو 
فمدحـــه كـــه شـــاعر مبـــا عنـــده إال أبـــو نـــواسو فننـــه م يقـــه فيـــه شـــيئاً وم يقـــدم أشـــعارهو فعاتبـــه 

هذا البيكو تركـك مـدح علـي امل مون ومال له: يا أبا نواس! أنك مع تشيعه وميله إىل أهه 
 و مع اجتماع خصال ا ري فيهو ف نش  يقول:بن موسى الرخا 

ــــــــــــــــَك أشــــــــــــــــَعُر النَّــــــــــــــــاسخ طُــــــــــــــــرَّاً   مخيــــــــــــــــَه ل: أْن
 

 
 إْل تـََفوَّْهـــــــــــــــــــــــــــــــــَك بخـــــــــــــــــــــــــــــــــالَكالمخ الَبدخيـــــــــــــــــــــــــــــــــهخ  

ــــــــــــــــــن َجيِّــــــــــــــــــدخ الَقــــــــــــــــــرخياخ َمــــــــــــــــــدي      لَــــــــــــــــــَه مخ
 

 
ــــــــــــــــــــــــــُر الــــــــــــــــــــــــــدُّرَّ ب يَــــــــــــــــــــــــــَدي جُمَتنخيــــــــــــــــــــــــــهخ    يُثمخ

 َمــــــــــــدَح ابــــــــــــنخ ُموَســــــــــــىَفعلــــــــــــى مــــــــــــا تـَرَكــــــــــــَك  
 

 
ــــــــــــــــــــــــــَن فيــــــــــــــــــــــــــهخ   ْع ــــــــــــــــــــــــــيت َ مَّ  َوا خَصــــــــــــــــــــــــــاَل ال

ــــــــــــــــــــــُك: ال أســــــــــــــــــــــَتطيُع َمــــــــــــــــــــــدَح إَمــــــــــــــــــــــام     مُل
 

 
ــــــــــــــــــــــــــهخ   ــــــــــــــــــــــــــاً ألبخي ــــــــــــــــــــــــــُه َخا خَم َبي  َكــــــــــــــــــــــــــاَن جخ

 
                                                           

م(و كــان مليــه 151هـــ = 115ب اجلنــوب الغــريب مــن بــال  فــارس ســنة ) ( أبــو نــواس احلســن بــن هــا  بــن عبــد األولو ولــد ب األهــواز31)
ــــــــيت كانــــــــك ثــــــــائرة ب أيامــــــــهو وم يكــــــــن متعصــــــــباً للعــــــــرب علــــــــى الفــــــــرس وال لغــــــــري العــــــــرب علــــــــى العــــــــربو   االهتمــــــــام بالشــــــــعوبية ال

األوىل مـــن املولـــدينو وكـــان وهـــو شـــاعر ا مـــرو كـــان نـــدمياً  مـــد األمـــني بـــن هـــارون العّباســـي مـــن زوجتـــه زبيـــدةو ميـــه: هـــو ب الطبقـــة 
 .51ص 5م(و و فن ب مقابر الشونيزيو راجع الذريعة:  312هـ / 155للمحدثني مثه امرئ القيس للشعراء السابقنيو توب سنة )

 .445ص 4( راجع األعالم للزركلي:  33)
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 َمُصــــــــــــــــــــــَرْت ألُســـــــــــــــــــــــُن الَفَصـــــــــــــــــــــــاَحةخ َعنـــــــــــــــــــــــهُ 
 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهخ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرخيُا ال حَيَتوي  َوهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الَق

 .(35)مال: فدعا حبقة لسلس فما فاه لسلساً  
بنسنا ه املعتَب عن حممد بن حير الفارسي أنه مال: نظـر أبـو  ونقه الشيخ الصدو  
لات يومو ومد خر  من عند امل مون على بغلة لهو فدنا منه  نواس إىل أيب احلسن الرخا 

أبـــو نـــواس ب الـــدهليزو فســـلم عليـــهو ومـــال: يـــابن رســـول اهلل ! مـــد ملـــك فـــيكم أبياتـــاً وأو  أن 
 : هاتو ف نش  يقول:تسمعهاو مال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـُُهمُ مُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُروَن نَقخيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ثخَي  طهَّ
 

 
ــــــــــــــيهخْم أيَنمــــــــــــــا لُكخــــــــــــــُروا  ــــــــــــــالُة َعَل  َ ــــــــــــــرخي الصَّ

 َمــــــــــــــــن م َيُكــــــــــــــــْن َعَلويَـّـــــــــــــــاً حــــــــــــــــنَي تَنســــــــــــــــُبهُ  
 

 
 َفَمــــــــــــــا لَــــــــــــــُه مــــــــــــــن مَــــــــــــــدميخ الــــــــــــــدَّهرخ ُمفَتَخــــــــــــــرُ  

ــــــــــــــــــــــــــــهُ   ــــــــــــــــــــــــــــرَا َخلَقــــــــــــــــــــــــــــاً َف تْـَقَن  َواهلل ملــــــــــــــــــــــــــــا بـَ
 

 
 َلـــــــــــــــــــفَّاُكُم َوالـــــــــــــــــــطََفاُكم أيُّهـــــــــــــــــــا الَبَشـــــــــــــــــــرُ  

ــــــــــــــــــــــــ نتُ   ــــــــــــــــــــــــى َوعخنــــــــــــــــــــــــدَُكمُ َف  ُم املــــــــــــــــــــــــا األعَل
 

 
ــــــــــَورُ   ــــــــــابخ َومــــــــــا َجــــــــــاءْت بخــــــــــهخ السُّ  عخلــــــــــُم الكخَت

يا حسن بن ها ! مد جئتنا ب بيات ما سبقه أحد إليهـاو ف حسـن : »فقال الرخا  
فقــال: ثالمثائــة  ينــارو « يــا غــالم! هــه معــه مــن نفقتنــا شــيء؟: »و د مــال «اهلل جــزا 
 .(50)«لعله استقلها يا غالم! سق إليه البغلة» و د مال:«أعطها إياه: »فقال 

ب البحــار أيضــاً باإلســنا  املتصــه عــن أيب العبــاس املــَب و مــال: خــر   ونقــه اجمللســي 
أبو نواس لات يوم من  ارهو فبصر براكي مد حالاه فس ل عنه وم ير وجههو فقيه: إنه علـي 

 و ف نش  يقول:بن موسى الرخا 
ـــــــــــــــن بَعـــــــــــــــدخ َغايَـــــــــــــــة  إلا أبَصـــــــــــــــَرْتَه الَعـــــــــــــــنُي   مخ

 
 

َبَتــــــــــــَه الَقلــــــــــــيُ   ــــــــــــهُّ أثـْ  َوعــــــــــــاَرَ  فيــــــــــــَه الشَّ
ُــــــــــــــــــــــــوَ  َلَقــــــــــــــــــــــــاَ ُهم   َولَــــــــــــــــــــــــو أنَّ َمومــــــــــــــــــــــــاً أبَّ

 
 

                                                           

 .122( راجع بشارة املصطفى: ص35)

 .5ح 426ص 15( راجع حبار األنوار:  50)
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 (51)َنســــــــــيُمَه حــــــــــىت َيســــــــــَتدخلَّ بخــــــــــَه الرَّْكــــــــــيُ  
وب كــه مــا لكــر مــن الروايــات أيضــاً مــن الداللــة علــى حســن حــال الرجــهو وخرييــة م لــهو  

 اؤه.وإمامية مذهبهو ما ال ميكن إخف
 وظاهراً أن ألحاب املعرفة والعقه والعلم ال ميوتون إال وهم راجعون إىل هذا األمر.

                                                           

 .1ح 426ص 15نوار:  ( راجع حبار األ51)
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 دراهم اإلمام الرضا 
 

ـــة  روي أن هـــارون املهلـــ  مـــال: ملـــا بـــايع النـــاس اإلمـــام الرخـــا  بواليـــة العهـــد ب  ول
عارمها حبضــرة و عبـه بـن علــي ا زاعـيو ف نشـدا أشـ (54)املـ مون العباسـيو جـاء إبــراهيم الصـول

 و ف نشد  عبه خمن مصيدة طويلة:اإلمام الرخا 
ــــــــــــــــن تخــــــــــــــــالَوة    َمــــــــــــــــدارخُس  يــــــــــــــــات  َخَلــــــــــــــــْك مخ

 
 

 َوَمنــــــــــــــــــــــزخُل َوحــــــــــــــــــــــي  ُمقفخــــــــــــــــــــــرخ الَعَرَلــــــــــــــــــــــاتخ  
 فيما أنشد إبراهيم بن عباس الصول: 

 أزاَل َعَنــــــــــــــــــــــاَء الَقلــــــــــــــــــــــيخ بَعــــــــــــــــــــــَد التََّنلُّــــــــــــــــــــــدخ 
 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخ   ِّ حُممَّ  َمَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــارخُع أوال خ النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خ

عشرين ألـت  رهـم مـن الـدراهم الـيت أمـر املـ مون أن يضـرب  امها اإلمام الرخا ف عط 
 عليها. اسم اإلمام الرخا 

مـــال الـــراوي: أمـــا  عبـــه ا زاعـــي فقـــد أخـــذ ســـهمه مـــن الـــدراهم وهـــو عشـــرة  الف ومـــرر 
الســفر إىل مــم املقدســةو وب مــم بــا ل كــه  رهــم بعشــرة  راهــمو ف لــب  جممــوع مــا عنــده مائــة 

 م.ألت  ره
وأمـا إبـراهيم بـن عبـاس فقـد احـتف  بـاملبل  إال بعضـاً منـه أهـداه لـبعا معارفـهو أو أعطـاه 

 .(52)لبعا أفرا  عائلتهو إىل أن حانك وفاته فكانك مصارف كفنه و فنه من تله الدراهم

                                                           

هـ( ومات للنصت من شـعبان 161أو  116( إبراهيم بن العباس الصول بن حممد بن لول الكاتي موىل يزيد بن املهليو ولد سنة )54)
 هـ( بسامراءو وألله من خراسان وهو رجه تركيو وميه إنه منسوب إىل )لول( بعا خياع جرجان.412سنة )

ه النسبة إىل )لول( وهو اسم لبعا أجـدا  املنتسـي إليـهو و)لـول( مدينـة ببـاب األبـوابو هذ 561ص 2وب أنساب السمعا :  
 مال بعا القدماء:

 ب لَيـــــــــــــــــــــــــــــــــهخ ُلـــــــــــــــــــــــــــــــــول  تـََنـــــــــــــــــــــــــــــــــاَهى الَعـــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  َوالطُّـــــــــــــــــــــــــــــــــولُ 
 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُحُه بخاحلْشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرخ َموُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ    َك عَّ

الكتابــة د لــار كالمــه مــثاًلو ونقــه أنــه أحــد البلغــاء  كــان كاتبــاً حالمــاًو بليغــاًو فصــيحاًو منشــئاًو نقــه عنــه أنــه كــان مــن أبلــ  النــاس ب 
 . والشعراء الفصحاء وعّدوه من شعراء الشيعة وما حي أهه البيك 

 .151ص 1( راجع عيون أخبار الرخا:  52)
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كـان يقـول: طـوىب ملـن أخلـل   إن أمـري املـسمنني »مـال:  عن أيب احلسن الرخا 
 يشغه ملبه مبا ترى عيناهو وم يـنس لكـر اهلل مبـا تسـمع ألنـاهو وم حيـزن هلل العبا ة والدعاءو وم
 .(51)«لدره مبا أعطي غريه

                                                           

 .2ح 16ص 4( الكاب:  51)
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 أما سمعت أبيات ابن صيفي

 
حكي عن الشيخ نصر اهلل بن جملي وكان من ثقات أبناء العامة كما مالوا عنـهو أنـه مـال: 

يــا أمــري املــسمنني! تفتحــون  و فقلــك لــه:رأيــك ب املنــام أمــري املــسمنني علــي بــن أيب طالــي 
يـوم  و د إري على ولـد  احلسـني«من  خه  ار أيب سفيان فهو  من»مكةو فتقولون: 
 الطت ما جرى؟.

: ؟ فقلــك: الو فقــال «ب هــذا (55)أمــا مسعــك أبيــات ابــن لــيفي»ل:  فقــال 
 «.امسعها منه»

و فـاختنق بعَبتـه د استيقظك فبا رت إىل  ار حيل بـيلو فخـر  إّلو فـذكرت لـه الرؤيـا
وأجه  بالبكاءو وحلت باهلل إن كانك مد خرجك من فمي أو خطي إىل أحـدو وم أنظمهـا 

 إال ب هذه الليلةو د أنشد :
يَّةً  نَّـــــــــــــــــا َســـــــــــــــــنخ  َمَلْكَنـــــــــــــــــا َفَكـــــــــــــــــاَن الَعْفـــــــــــــــــُو مخ

 
 

ــــــــــــــــا َمَلْكــــــــــــــــُتْم َســـــــــــــــــاَل بخالــــــــــــــــدَّمخ أبطُـــــــــــــــــ ُ    فَلمَّ
ـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــَه األَســـــــــــــــــــــاَرى َوطَاَلَم ـــــــــــــــــــــُتُم مـَْت  َوَحلَّْل

 
 

 َغــــــــــــَدونا علــــــــــــى األســــــــــــَرى نَعخــــــــــــتُّ َوَنصــــــــــــَف ُ  
 َفحســــــــــــــــــــــُبُكُم هــــــــــــــــــــــذا التـََّفــــــــــــــــــــــاُوُت بَينَـَنــــــــــــــــــــــا 

 
 

 (56)وَُكــــــــــــــــهُّ إنــــــــــــــــاء  بخالَّــــــــــــــــذخي فيــــــــــــــــهخ يَنَضــــــــــــــــ ُ  

وب هذا نرى كيت استنار ملي حيل بيل فـنظم هـذه األبيـات الـيت تزيـه شـبهة مهمـةو  
و يقـول أمـري ته األطهـار و ل بي ألنه كان خملصاً ب  ينه وب حمبته للرسول الكرمي 

                                                           

هورو أبـدع ب نظـم الشـعر مـع ( أبو الفوارس سـعد بـن حممـد بـن سـعد بـن لـيفي التميمـيو املعـروف بــ)حيل بـيل(و شـاعر متفـر  مشـ55)
جزالة لفظهو وله رسائه فصيحة بليغةو وأخذ الناس عنـه أ بـاً وفضـالً كثـرياًو وكـان مـن أخـَب النـاس ب شـعار العـربو واخـتالف هلنـاهتمو 

لنـاس يومـاً ب وكان ال خياطي أحداً إال بالكالم العريبو وكان يلبس زي العربو ويتقلد سيفاًو وإعا ميه له: )حيل بيل(و ألنـه رأى ا
حركــــة مزعنــــة وأمــــر شــــديدو فقــــال: مــــا للنــــاس ب حــــيل بــــيلو فبقــــي عليــــه هــــذا اللقــــي مالزمــــاًو ومعــــل هــــاتني الكلمتــــني: الشــــدة 

للسـا س مـن شـعبان سـنة واالختال و تقول العرب: ومع الناس ب حيل بيل أي ب شدة واختال و وكانك وفاتـه ليلـة األربعـاء املوافـق 
أنـا أعـي  ب الـدنيا جمازفـةو ألنـه كـان فن ب اليوم التال باجلاني الغريب ب مقـابر مـري و  وكـان إلا ُسـئه عـن عمـره؟ يقـول: هـ( ببغدا و و  511)

 ال حيف  تاريخ مولدهو وكان يزعم أنه من ولد أكثم بن ليفي التميمي حكيم العرب.

 .115ص 41( راجع الذريعة:  56)
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 . (51)«عند كقق اإلخالص تستنري القلوب: »املسمنني
 :وحليل بيل ب مدح اإلمام أمري املسمنني 

ـــــــــــــــــــــــوم  إلا أَخـــــــــــــــــــــــَذ املـــــــــــــــــــــــدخيُ  َمَصـــــــــــــــــــــــائخَداً   َم
 

 
ـــــــــــــــــــنيخ    أَخـــــــــــــــــــُذوُه َعـــــــــــــــــــْن طَـــــــــــــــــــَه َوَعـــــــــــــــــــْن يَاسخ

ـــــــــــــــــــــــــُروا   ـــــــــــــــــــــــــَوى أَرُ  األَخـــــــــــــــــــــــــالخعخ َوفَـّ  َوإلا اْنَط
 

 
 علَــــــــــــــــــــــى املســــــــــــــــــــــكخنيخ  َميُســــــــــــــــــــــوَر زَا خُهــــــــــــــــــــــمُ  

 َوإلا عَصــــــــــــــــــــــى أْمـــــــــــــــــــــــَر املـــــــــــــــــــــــَوال َخـــــــــــــــــــــــا خم    
 

 
ـــــــــــــــــــــــَبخينخ   ـــــــــــــــــــــــى جخ ـــــــــــــــــــــــرُُهْم َعَل  نـََفـــــــــــــــــــــــَذْت أَوامخ

 َو إلا تـََفـــــــــــــــــــــــــــــاَخَرتخ الرَِّجـــــــــــــــــــــــــــــاُل بخســـــــــــــــــــــــــــــيِّد   
 

 
ـــــــــــــــــــــــومخ َبطـــــــــــــــــــــــنيخ    َفَخـــــــــــــــــــــــُروا بخـــــــــــــــــــــــ نزََع ب الُعُل

ـــــــــــــــــهخ    ـــــــــــــــــر خ بَعـــــــــــــــــَد مخَيامخ  ُملَقـــــــــــــــــًى َعُمـــــــــــــــــوُ  الشِّ
 

 
 ونخ َوُمبخـــــــــــــــــــــــــنُي  خيـــــــــــــــــــــــــنخ اهلل بَعـــــــــــــــــــــــــَد ُكُمـــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــا    َواملســــــــــــــــــــــــــتَـَغاُ  إلا َتَصــــــــــــــــــــــــــاَفَحكخ القَن
 

 
 َوَغــــــــــــــَدْت ُلــــــــــــــفوُن ا َيــــــــــــــهخ َغــــــــــــــرَي ُلــــــــــــــفونخ  

 َمـــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــَكَلْك يَـــــــــــــــــوَم اجلخـــــــــــــــــَدالخ َمضـــــــــــــــــيَّة    
 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيخ    إالَّ َوبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدََّل َشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكََّها بخَيقخ

ـــــــــــــــُع الــــــــــــــــ   ـــــــــــــــيِّ َوَموخخ ـــــــــــــــرِّ ا فخ  ُمســـــــــــــــَتو َُع السِّ
 

 
 (53)ـــــــــــــــــــــــخُلقخ اجللخــــــــــــــــــــــيِّ َوفختنَــــــــــــــــــــــُة املفتُــــــــــــــــــــــونخ  

ومن مصة حيل بـيل نـتلمس الفـر  بـني عقيـدتني وسـلوكنيو سـلو  القائـد الـذي حيمـه  
املثه اإلهلية العليا بني جنبيهو وسلو  السلطان اجلائر الذي أعمته أدة السلطان فلـم ينظـر إىل 
أبعد من أنفهو فاملسمن األخـروي يصـف  عـن ألـد أعدائـه وهـو مـتمكن مـنهمو وحيقـن  مـاءهمو 

ال يـــرعبهمو بينمـــا األعـــداء إلا  كنـــوا م يرمحـــوا شـــيخا وال امـــرأة وال طفـــاًلو بـــه وال خيـــوفهم و 
 فنراهم يستبيحون احلرمات ويسفكون الدماء. 

ولـفحه عـنهم  وليس غريباً أو عنيبـاً بعـد هـذا أن يقابـه األمويـون عفـو رسـول اهلل 
 يوم فت  مكةو بقته أبنائه وس  نسائه يوم الطت.

                                                           

 .2511ح 153( غرر احلكم و رر الكلم: ص51)

 .64ص 4( راجع منامي  ل أيب طالي:  53)
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 نمن ال يحبه فليس بمؤم
 

وغــريه: أنــه كــان ب زمــان الشــاعر املــوال )ابــن  (55)ينقــه لــاحي كتــاب )األنــوار املضــيئة(
رجـالن لـاحلان لكنهمـا يز ريـان بشـعره ويهنوانـه كثـرياًو  (100)احلنا  أيب عبد اهلل البغـدا ي(

ومها: حممد بن مارون السي و وعلي بن الزرزور السـورائيو فـرأى األخـري منهمـا رؤيـة ب املنـامو  
حاخرة هنا و مسندة  وكانك فاطمة الزهراء  نه أتى إىل روخة اإلمام احلسني ك 

ظهرها على ركن الباب الكائن على جهة اليسار بالنسبة للداخلنيو وبامي األئمـة حـىت موالنـا 
جلــوس أيضــاً ب مقابلهــا ب الزاويــة الــيت بــين فيهــا خــرحيا احلســني وولــده علــي  الصــا   

 ني مبا ال يفهم.متحدث األكَب الشهيد 
وحممد بن مارون املقدم مائم بني أيديهمو مال السورائي: وكنـك أنـا أيضـاً غـري بعيـد عـنهمو 
فرأيك ابن احلنا  ماراً ب احلضرة املقدسةو فقلك  مد بن مارون: أال تنظر إىل الرجه كيـت 

 مير ب احلضرة؟
 فقال: وأنا ال أحبه حىت أنظر إليه.

أما كي أبـا عبـد اهلل؟ أحبـوه »لهو فقالك له مثه املغضبة: بذ مال: مسعك الزهراء 
بــ ن مــن ال : »و د ارتفــع احلــديل مــن بــني األئمــة «فننــه مــن ال حيبــه لــيس مــن شــيعتنا

 .. وكان لله إلخالله ألهه البيك (101)«حيي أبا عبد اهلل فليس مبسمن
 .(104)«باإلخالص يتفاخه العمال: »وهذا مصدا  لقول أمري املسمنني 

                                                           

 هـ(.311( هو السيد اجلليه زين الدين علي بن عبد احلميد النيلي الننفي احلسيينو أستال العالمة ابن فهد احللي املتو  سنة )55)

و  أهـه البيـك ( هو أبو عبد اهلل احلسني بـن أمحـد بـن احلنـا  النيلـي البغـدا يو الكاتـي الفاخـه األ يـي الشـاعرو مـن شـعراء 100)
هـــ(و ولــه  يــوان شــعر كبــري ومجــع الشــريت الرخـــي 251و ومــد تــوب ســنة ))رمحهما اهلل تعــاىل(كــان معالــراً للســيدين املرتضــى والرخــى

 املختار من شعره مساه )احلسن من شعر احلسني( ومن شعره القصيدة الفائية املعروفة:
َي الُقبَّــــــــــــــــــــــــــــــــةخ الَبيَضــــــــــــــــــــــــــــــــاءخ ب النََّنــــــــــــــــــــــــــــــــتخ   يَــــــــــــــــــــــــــــــــا َلــــــــــــــــــــــــــــــــاحخ

 
 

 ْن زَاَر مــــــــــــــــــــــــــَبَ  َواْسَتشــــــــــــــــــــــــــَفى لَــــــــــــــــــــــــــَديَه ُشــــــــــــــــــــــــــفخيَمــــــــــــــــــــــــــ 
كان من شعراء أهه البيك املتناهرين حببهم وبغا أعدائهمو وله  يوان كبري جداً ب عدة جملداتو ومن مجلـة حكاياتـه الغريبـة الدالـة   
 .على جاللة مدرهو وعظم منـزلته عند أهه بيك العصمة 

 .160ص 2( األنوار املضيئة:  101)
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ملــــا بــــل ســــور مشــــهد الننــــت  (102)ومــــد روي: أن الســــلطان مســــعو  بــــن بويــــه الــــديلمي
األشرفو وفر  من تعمري القبة الزاكيـة وص الطـالء باإلمسنـك خارجهـا و اخلهـاو  خـه احلضـرة 
الشريفة ومّبه القبة املباركةو وجلس على أحسن األ بو فومت أبو عبد اهلل املذكور بني يديهو 

 كان مطلعها:   وأنشد مصيدته اليت
ــــــــــــة البيضــــــــــــاء ب الننــــــــــــت  يــــــــــــا لــــــــــــاحي القب

 على باب احلضرة. 
فلما وله إىل بعـا املقـاطع أغلـ  لـه السـيد املرتضـى علـم اهلـدىو وهنـاه مـن إنشـا  للـه 

ب املنـامو  و فانقطع عن اإليرا و فلما جن عليه الليـه رأى اإلمـام ب حضرة اإلمام 
املرتضـى علـم اهلـدىو يعتـذر إليـه وال  ـر  إليـهو  ال ينكسر خـاطر و فقـد بعثنـا»وهو يقول: 

 «.فقد أمرناه أن ي    ار  فيدخه عليه
جالســــني  واألئمــــة الكــــرام  د رأى الســــيد املرتضــــى ب تلــــه الليلــــة أن النــــ  

حولهو فومت بني أيـديهم فسـلم علـيهم فلـم يقبلـوا عليـهو فعظـم للـه عنـدهو فقـال: يـا مـوال! 
مبـا كسـرت خـاطر : »كمو فبما استحققك هذا منكم؟ فقالوا أنا عبدكم وولدكم وموال 

شـــاعرنا أيب عبـــد اهلل بـــن احلنـــا ! فتمضـــي إىل منــــزله وتعتـــذر إليـــهو و ضـــي بـــه إىل ابـــن بويـــه 
 «.وتعرفه عنايتنا به

مـن سـاعته ومضـى إليـهو فقـرع عليـه بـاب حنرتـهو فقـال أبـو  فنها السيد املرتضى 
ّل أمر  أن ال أخـر  إليـهو ومـال: كـذاو فقـال: نعـمو مسعـاً عبد اهلل: يا سيدي! الذي بعثه إ

وطاعًة هلمو و خه عليه معتذراًو ومضى به إىل السلطان ومل القصة عليه كما رأياهو ف كرمه 
 وأنعم عليهو وأمره بننشا  القصيدة ب تله احلالو فقال:

َي الُقبَّـــــــــــةخ الَبيَضـــــــــــاءخ ب النََّنـــــــــــتخ   يـــــــــــا َلـــــــــــاحخ
 

 
 َ  َواسَتشـــــــــــَفى لَـــــــــــَديَه ُشـــــــــــفيَمـــــــــــْن زَاَر مَـــــــــــَب  

 ُزوُروا أبــــــــــــــــــــا احلَســــــــــــــــــــنخ اهلــــــــــــــــــــا خي َلعلَُّكــــــــــــــــــــمُ  
 

 
 َكظَـــــــــــــــــــوَن بخـــــــــــــــــــاألجرخ َواإلمبَـــــــــــــــــــالخ َوالزُّلَـــــــــــــــــــتخ  

 ُزوُروا ملــــــــــــْن ُتســــــــــــَمُع النَّنــــــــــــوى َلَديــــــــــــهخ َفَمــــــــــــن 
 

 
                                                                                                                                                                      

 .2514ح 153حلكم و رر الكلم: ص( غرر ا104)

( هــو الســلطان مســعو  بــن بويــه الــديلمي الــذي بــل ســور مشــهد الننــت األشــرفو وفــر  مــن تعمــري القبــة الزاكيــة وجصــل خارجهــا 102)
 و اخلها.
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ــــــــــــــــــي   يـَــــــــــــــــــُزرُه بخــــــــــــــــــالَقَبخ َملهوفــــــــــــــــــاً َلَديــــــــــــــــــهخ ُكفخ
 إَلا َوَلـــــــــــــــــــــلَك فَـــــــــــــــــــــ حرخْم مَبـــــــــــــــــــــَه َتدُخَلـــــــــــــــــــــهُ  

 
 

 اً َواْســـــــــــــــــَع َســـــــــــــــــعياً َحولَـــــــــــــــــُه َوطُـــــــــــــــــتخ ُملبخيَّـــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــَك َســـــــــــــــبعاً َحـــــــــــــــوَل مـُبَّتخـــــــــــــــهخ    َحـــــــــــــــىت إلا طُْف

 
 

ــــــــــــــــتخ   ــــــــــــــــُه َفقخ ــــــــــــــــى َوجَه ــــــــــــــــاَب تَلَق ــــــــــــــــهخ الَب  تَ مَّ
ــــــــــــــى  ــــــــــــــالمخ عَل ــــــــــــــَن اهلل السَّ ــــــــــــــْه: َســــــــــــــالم  مخ  َوُم

 
 

ـــــــــــــَرفخ   ـــــــــــــالمخ َوأهـــــــــــــهخ العلـــــــــــــمخ َوالشَّ  أهـــــــــــــهخ السَّ
ـــــــــــــــن بـََلـــــــــــــــدخي   إ ِّ أتَيتُـــــــــــــــَه يَـــــــــــــــا مـــــــــــــــوالي! مخ

 
 

بـــــــــــالخ احلـــــــــــقِّ بخـــــــــــالطََّرفخ ُمسَتم  ـــــــــــكاً مـــــــــــن حخ  سخ
 ألنــــــــــــــَه الُعــــــــــــــرَوُة الــــــــــــــُوثَقى َفَمــــــــــــــْن َعلَقــــــــــــــْك  

 
 

ـــــــــــــــــن َيشـــــــــــــــــَقى وَم خَيَـــــــــــــــــتخ   َـــــــــــــــــَداُه فـََل ـــــــــــــــــا ي  دخ
 َوإنَّ أمســــــــــــــــــــــــــــاءَ  احلســــــــــــــــــــــــــــل إلا تُلخَيــــــــــــــــــــــــــــكْ  

 
 

 علـــــــــى َمـــــــــرخيا  ُشـــــــــفي مـــــــــن ُســـــــــقمخهخ الـــــــــدَّنختخ  
 ألنَّ َشــــــــــــــــــــ نَه َشــــــــــــــــــــ ن  َغــــــــــــــــــــرُي ُمنـــــــــــــــــــــتَـَقل   

 
 

ــــــــــــــــــــــتخ َوأنَّ نُــــــــــــــــــــــوَرَ     نُــــــــــــــــــــــور  َغــــــــــــــــــــــرُي ُمنَكسخ
ـــــــــــــــيت َظَهـــــــــــــــَرتْ   ـــــــــــــــُة الُكـــــــــــــــَبَى ال  َوأنَّـــــــــــــــَه اآلي

 
 

ــــــــــــــــــــــــَن الطُّــــــــــــــــــــــــَرفخ    لخلعــــــــــــــــــــــــارخفنَي بخــــــــــــــــــــــــ نواع  مخ
 هـــــــــــــــــــــــذخي َمالئخَكـــــــــــــــــــــــُة الـــــــــــــــــــــــرَّمحنخ َ ائخَمـــــــــــــــــــــــًة  

 
 

 َيهـــــــــــــــــبخْطَن  ـــــــــــــــــَوَ  بخاأللطَـــــــــــــــــافخ َوالتَُّحـــــــــــــــــتخ  
ــــــــــــــطهخ َواجلــــــــــــــامخ َواملنــــــــــــــدخيهخ َجــــــــــــــاَء بخــــــــــــــهخ    َكالسَّ

 
 

َبيـــــــــــــــــــــــُه ال أَحـــــــــــــــــــــــد  فيـــــــــــــــــــــــ  ُخَتلخـــــــــــــــــــــــتخ جخ  هخ مبخ
ــــــــــــــــــَلةً   ُّ إلا اْســــــــــــــــــَتكَفاَ  ُمعضخ  َكــــــــــــــــــاَن النَّــــــــــــــــــ خ

 
 

ــــــــــــي  ــــــــــــَن األمــــــــــــورخ َومَــــــــــــد أعَيــــــــــــْك َلَديــــــــــــهخ ُكفخ  مخ
 َومخصَّــــــــــــــــُة الطَّــــــــــــــــائخرخ املشــــــــــــــــوخيِّ َعــــــــــــــــْن أنَــــــــــــــــس   

 
 

ـــــــــــــن َشـــــــــــــَرفخ   ـــــــــــــُه املخَتـــــــــــــاُر مخ ـَــــــــــــا َنصَّ  تُنـــــــــــــ  مبخ
ــــــــــــوا  ــــــــــــوُن حــــــــــــني أَت  َواحلــــــــــــيُّ َوالَقضــــــــــــُي َوالزَّيُت

 
 

 إلـــــــــــــهخ الَعـــــــــــــر خ لخي اللطَـــــــــــــتخ َتكرُّمـــــــــــــاً مـــــــــــــن  
َدة     َوا يـــــــــــــــــــُه رَاكعـــــــــــــــــــة  ب النْقـــــــــــــــــــعخ  َســـــــــــــــــــاجخ

 
 

 َواملشــــــــــرخفياُت مَــــــــــد َخــــــــــنَّْك علــــــــــى اجلحــــــــــتخ  
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 بَعْثــــــــــــــــــــَك أغَصــــــــــــــــــــاَن بَــــــــــــــــــــان  ب مُجُــــــــــــــــــــوعخهخمُ 
 

 
 َف لــــــــــــــــــــــَبحوا َكَرمــــــــــــــــــــــا   َغــــــــــــــــــــــريخ ُمنتســــــــــــــــــــــتخ  

ــــــــــُخوا  ــــــــــم ُمسخ ــــــــــئَك َمســــــــــَخُهُم ب ُ ورخهخ  لَــــــــــو شخ
 

 
ــــــــــئَك مُلــــــــــَك هلــــــــــم: يــــــــــا أر ُ   ــــــــــفي أو شخ  اخنسخ

 َواملـــــــــــــــــــــــــوُت َطوُعـــــــــــــــــــــــــَه َواألرواُح َ لخُكهـــــــــــــــــــــــــا 
 

 
 (101)َومـــــــــد َحَكْمـــــــــَك فَلـــــــــم َتظلخـــــــــْم وَم  ـــــــــتخ  

هــــ( ب 251وافـــاه األجـــه ب يـــوم الثالثـــاء الســـابع والعشـــرين مـــن مجـــا ي اآلخـــرةو ســـنة ) 
. وأولـى بـ ن مصرو ومحه إىل بغدا و و فن عند مرمد اإلمام موسى بن جعفـر الكـاظم 

ْيدخ لوح مَبه يكتي على  ذ  لخرَاَعيهخ بخالَولخ وََكلبـُُهْم بَاسخ
(105). 

 وهذا كله يدل على شدة إخالله.

                                                           

 وما بعدها. 33ص 1( راجع الغدير:  101)

 .13( سورة الكهت: 105)
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 مبعوث فاطمة الزهراء 

 
ب مســ لةو فــانقطع  (101)يومــاً علــي بــن عيســى الرمــا  (106)نــاظر الشــاعر الناشــئ الصــغري

املسـ لةو فـنن ثبـك الرما و فقال: أعاو  النظرو ورمبا كان ب ألـحايب مـن هـو أعلـم مـين دـذه 
 احلق معه وافقته عليه.

ونــاظر أيضــاً رجــالً أشــعرياً فصــفعهو فقــال: مــا هــذا يــا أبــا احلســني؟ فقــال: هــذا مــا فعلــه اهلل 
بــه فلــم تغضــي مــين؟و فقــال: مــا فعلــه غــري  وهــذا  ليــه ســوء األ ب وخــار  عــن املنــاظرةو 

و وإن انتقلـــك عـــن فقـــال: نامضـــتين ونفـــرت مـــين إل أممـــك علـــى مـــذهبه فهـــو مـــن فعـــه اهلل
 مذهبه فخذ مين االعتذار والعو و فانقطع اجمللس بالضحه ولارت نا رة.

هـــ( وأنــا أمــرأ شــعري ب املســند اجلــامعو والنــاس 245ومــال الناشــئ: كنــك بالكوفــة ســنة )
إل لا  حيضــر معهــمو وهــو بعــُد م يعــرف وم يلقــي بــاملتن و  (103)يكتبونــه عــينو وكــان املتنــ 

 اليت أوهلا:ف مليك القصيدة 
ـــــــــــــــــــــــــد  ُعـــــــــــــــــــــــــرخَف الصَّـــــــــــــــــــــــــوابُ   بـخــــــــــــــــــــــــ لخ حُممَّ

 
 

 َوب أبَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهتخخْم نـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــَزَل الكخَتــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ  
 وملك منها: 

ـــــــــــــــــــــــــــَناَن َلابخلخـــــــــــــــــــــــــــهخ َخــــــــــــــــــــــــــــمري    َكـــــــــــــــــــــــــــ نَّ سخ
 

 
 فـَلَـــــــــــــــــيَس َعـــــــــــــــــنخ الُقلُـــــــــــــــــوبخ لَـــــــــــــــــُه َلَهـــــــــــــــــابُ  

ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما    َوَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارخُمُه َكَبيَعتخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهخ خبخ
 

 
ـــــــــــــــــابُ   ـــــــــــــــــقخ الرَِّم ـــــــــــــــــَن ا َْل ـــــــــــــــــُدها مخ  (105)َمقالخ

 
                                                           

هــــ(و وكـــان مـــن متكلمـــي الشـــيعة 411بالناشـــيء الصـــغريو ولـــد ســـنة ) ( علـــي بـــن عبـــد اهلل بـــن ولـــيت أبـــو احلســـني احلـــالءو املعـــروف106)
 هـ(. 266اإلمامية الفضالءو وله شعر مدونو توب سنة )

 هـ(.231هـ( وتوب سنة )456( ولد سنة )101)

هــ(و 202)( هو أمحد بن احلسني بن احلسن بن عبد الصمد اجلعفي الكندي الكوب املعـروف بـ يب الطيـي املتنـ و ولـد بالكوفـة سـنة 103)
الزم فرتة طويلة األمري سـيت الدولـة احلمـدا و د انتقـه إىل مصـر ومـدح فيهـا كـافور اإلخشـيديو د خـر  إىل العـرا  والـري وخراسـانو 

هـ( بضيعة مرب النعمانية ب واسذ و فن هنا و مال ومد عيـي علـى تـر  مـدح 251ما حاً األمراء وامللو  بشعر مهَّ نظريهو مته سنة )
 لفرتة طويلة: سمنني أمري امل

 وتركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدحي للولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً 
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 ي هذين البيتني مينو ومنهما امتبس ما أنشد و  اآلن له من موله:فلمحته يكت
 َكـــــــــــــــــــــــــ نَّ اهلـــــــــــــــــــــــــاَم ب اهليَنـــــــــــــــــــــــــا ُعيُـــــــــــــــــــــــــون  

 
 

ـــــــــــــــــن رُمَـــــــــــــــــا خ    َومَـــــــــــــــــد طُبخَعـــــــــــــــــْك ُســـــــــــــــــُيوُفَه مخ
ــــــــــــــــــن مُهُــــــــــــــــــوم    ــــــــــــــــــنََّة مخ ــــــــــــــــــد ُلــــــــــــــــــغَك األسخ  َوَم

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــسا خ    َفمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خَيْطُــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَن إالَّ ب الُف
الغار طلباً للهنرة إىل املدينـةو  حني خر  إىل على فرا  الن   وب مبيك علي  

 يقول الناشئ: 
َّ بخـــــــــــــــــــَنفس  َكــــــــــــــــــاَن يَبـــــــــــــــــــذهُلا  َومَــــــــــــــــــى النَّــــــــــــــــــ خ

 
 

ـــــــــــــــــــــــَبا  ِّ َمريـــــــــــــــــــــــَر الَعـــــــــــــــــــــــنيخ حُمَتسخ  ُ وَن النَّـــــــــــــــــــــــ خ
 َحــــــــــــــــىتَّ إلا َمــــــــــــــــا أتــــــــــــــــاُه الَقــــــــــــــــوُم َعــــــــــــــــاَجَلُهمْ  

 
 

 بخَقلـــــــــــــيخ لَيـــــــــــــل  يَعـــــــــــــاُف الرُّعـــــــــــــَي َماَوَجبـــــــــــــا 
 ُهمْ َفَســـــــــــــــــــاءُلوُه َعـــــــــــــــــــنخ اهلـــــــــــــــــــا خي َفَشـــــــــــــــــــاَجرَ  

 
 

ــــــــــــــــــــا َخــــــــــــــــــــافـَُهْم َوثـَبَــــــــــــــــــــا   (110)َفَخوَّفُــــــــــــــــــــوُه فَلمَّ
علـــى كتفيـــه لتكســـري األلـــنام عـــن البيـــك  عليـــاً  وأنشـــد الناشـــئ ب محـــه النـــ   

 احلرامو مال: 
ـــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــت خ َمكَّ ـــــــــــــــــَر ألـــــــــــــــــَناماً لَـــــــــــــــــَدى َف  وََكسَّ

 
 

ــــــــــــَوَثنْ   ــــــــــــَد ال ْقــــــــــــداً ُكــــــــــــهَّ َمــــــــــــن َعَب ــــــــــــ وَرَ  حخ  َف
 َعــــــــــــــــــَداَوةً َف بــــــــــــــــــَدْت لَــــــــــــــــــُه َعْلَيــــــــــــــــــا مـُــــــــــــــــــَري    

 
 

 َف لــــــــــَبَ  بعــــــــــَد املصــــــــــطََفى الطُّهــــــــــرخ ب حمَــــــــــنْ  
 يُعاُ ونَــــــــــــــــــُه أْن أخَفـــــــــــــــــــَك الُكْفـــــــــــــــــــَر َســـــــــــــــــــيُفهُ  

 
 

ــــــنْ   ــــــد عل ــــــيُّ َم يُن احلنخيفخ ــــــدِّ  (111)َوأخــــــَحى بخــــــهخ ال
 

                                                                                                                                                                      

 إل كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطيالً شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامال 
 وإلا اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطال الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بنفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 
 

 ولـــــــــــــــــــــــــــفات خـــــــــــــــــــــــــــوء الشـــــــــــــــــــــــــــمس تـــــــــــــــــــــــــــذهي بـــــــــــــــــــــــــــاطال 
 .45ص 1( راجع الغدير:  105)  

 . 221ص 1( راجع منامي  ل أيب طالي:  110)

 .104ص 1( راجع منامي  ل أيب طالي:  111)
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ب )معنم األ باء( أنه روى ا الع مال: كنـك أنـا وأيب ب سـنة  (114)كتي ياموت احلموي
لي املنعقــــد ب املســــند الوامــــع بــــني ســــو  بيــــع الكتــــي هـــــ( ب جملــــس ا ــــد  الكبــــو 216)

والصــاغةو وكــان اجمللــس مز محــاً بالنــاسو فومــع بصــري علــى رجــه ولــه تــواً وهــو يرتــدي مبــاًءو 
وب إحدى يديه مربة ماء وشـيء مـن الطعـامو وب اليـد األخـرى ميسـه بعصـاو وهـذا الرجـه م 

اخـــرين بصـــوت عـــالو ومـــال: أنـــا يـــنفا بعـــد تـــراب الطريـــق عـــن مبائـــهو فرأيتـــه ســـلم علـــى احل
إليكمو فرحبـوا بـه واسـتقبلوهو وتقـدموا بـه ورفعـوه بيـده إىل لـدر  مبعو  فاطمة الزهراء 

اجمللسو فلما استقر به اجللوسو مال: هه لكم أن تدلو  على أمحد املـزّو  ا طيـي الـواع ؟ 
وهي تقـول  هراءمالوا: نعمو ها هو اجلالس هنا. فقال الرجه:رأيك ب منامي السيدة الز 

ل: عــر  إىل بغــدا و واســ ل عــن أمحــد املــزّو  ومــه لــه: انشــد أشــعار الناشــئ ب تعزيــة ولــديو 
 اليت يقول فيها:

 بَـــــــــــــــــــين أمحَـــــــــــــــــــد  مَلـــــــــــــــــــ خ بخُكـــــــــــــــــــْم يـَتَـَقطَـّــــــــــــــــــعُ 
 

 
ثــــــــــــــــهخ ُمصــــــــــــــــايبخ فخــــــــــــــــيُكُم لَــــــــــــــــيَس ُيســــــــــــــــَمعُ    مبخ

و حـىت أخـذ يلطـم ومـا أن مسـع الناشـئ ـ الـذي كـان حاخـراً ب للـه اجمللـس ـ هـذا الكـالم 
وجههو وتوجه إىل أمحد املزّو  وخه اجمللسو وأخذ الناس ير  وهنا إىل الظهرو وهذه القصيدة 
أكثر من عشرة أبياتو وبعد انتهاء اجمللسو ألر احلاخـرون علـى مبـول للـه املسـافر هـديتهم 

 . ومن األبيات:(112)فلم يقبه
 فمـــــــــــــــــا بقعـــــــــــــــــة ب األر  شـــــــــــــــــرماً ومغربـــــــــــــــــا

 
 

ـــــــــــــــــيس لكـــــــــــــــــم فيهـــــــــــــــــا    متيـــــــــــــــــه ومصـــــــــــــــــرعول
 ظلمـــــــــــــــــــــــتم ومتلـــــــــــــــــــــــتم ومســـــــــــــــــــــــم فيـــــــــــــــــــــــئكم 

 
 

ـــــــــــم حيـــــــــــم موخـــــــــــع   وخـــــــــــامك بكـــــــــــم أر  فل
 جســــــــــــــــوم علــــــــــــــــى البوغــــــــــــــــاء ترمــــــــــــــــي وأرؤس 

 
 

 علــــــــــــــــــــى أرؤس اللــــــــــــــــــــدن الــــــــــــــــــــذوابه ترفــــــــــــــــــــع 
 تـــــــــــــــــــــوارون م تـــــــــــــــــــــ و فراشـــــــــــــــــــــاً جنـــــــــــــــــــــوبكم 

  
 

 ويســـــــــــــــــــلمين طيـــــــــــــــــــي اهلنـــــــــــــــــــوع فـــــــــــــــــــ هنع 
 عنـــــــــــــي لكـــــــــــــم تفنـــــــــــــون مـــــــــــــتال بســــــــــــــيفكم 

 
 

                                                           

م(و مسرخو من أئمة اجلغرافينيو له العديد من الكتيو أمهها: 1445-1113هـ/646-511د اهلل الرومي احلمويو )( ياموت بن عب114)
 )معنم البلدان( الذي يعرف بـ )معنم األ باء(.

 .20ص 1( راجع الغدير:  112)



 

 10 

ـــــــــيكم مـــــــــن لكـــــــــم كـــــــــان خيضـــــــــع   ويســـــــــطو عل
 رســـــــــــــــــــول اهلل أولـــــــــــــــــــى بقـــــــــــــــــــتلكمكـــــــــــــــــــ ن  

 
 

 وأجســـــــــــــــــــــــــــامكم ب كـــــــــــــــــــــــــــه أر  تـــــــــــــــــــــــــــوزع 
 .(111)«العمه كله هباء إال ما أخلل فيه: »مال أمري املسمنني اإلمام علي  

                                                           

 .4356ح 155( غرر احلكم و رر الكلم: ص111)



 

 11 

 
 مطلعها يناسب سجع الختم

 
كــــان بابــــا فغــــا  الشــــريازي مــــن مشــــاهري الشــــعراء املعــــروفني ب القــــرنني التاســــع والعاشــــر 

 يلهو بـا مور والفنـورو منغمسـاً ب امللـذات إىل أن  لتـه اهلنرينيو وكان ب با ئ أمره رجالً 
العنايــة اإلهليــةو ف خــذ إــالس األخيــار والصــاحلنيو واختــار جمــاورة  ــس الشــموس إمــام طــوس 

 .السلطان علي بن موسى الرخا 
وب أحد األيام كان سدنة الروخـة الرخـوية املطهـرة يفكـرون ب لـنع خـتم حيمـه سـنعاًو 

الشـــسون الضـــروريةو إىل أن رأى أحـــد املتـــدينني املتـــولني  دمـــة الروخـــة املطهـــرة  الســـتعماله ب
إلا ألب  الصـب  »و وهو يقول له: ب املنام أنه تشرف خبدمة اإلمام  للمام الرخا

إلهي إىل خار  املدينة فـرتى رجـالً حـاب الـرأس والقـدمني يـ   راجـاًلو وكـان مـد مـال مصـيدة 
 «.سي سنع ا تمب مدحناو ومطلعها ينا

فقـــد خـــر  ســـدنة احلضـــرة املطهـــرة لـــباحاً إىل خـــار  املدينـــة  وامتثـــاالً ألمـــر اإلمـــام 
و فــرأوا بابــا فغــا  وعرفــوهو وجــيء بــه إىل املدينــة الســتقبال الرجــه الــذي أشــار لــه اإلمــام 

باســتقبال حــار منقطــع النظــريو وأخــذوا مطلــع مصــيدته ســنعاً للخــتم املبــار  وهــو مولــه: )مــا 
 مجته(تر 

 ا ـــــــذ الـــــــذي جـــــــزء منـــــــه كرامـــــــة لافـــــــال  التســـــــعة
 

 
 (115)هـــــو عالمـــــة خـــــاص ســـــلطان الـــــدين أيب احلســـــن 

لـــيس هنـــا  مـــا يثـــري الدهشـــة واالســـتغراب ب هـــذه احلكايـــةو فلـــيس مـــن الضـــرورة أن يظـــه  
متعــاطي الفنــور فــاجراً طــوال حياتــهو وال مــن يــدعي الطهــر طــاهراً طــوال حياتــهو فــالكثري بــن  

ســني ب مســتنقع الفنــور والرليلــة أ ركــتهم رمحــة اهلل ولــفحه فتــَبؤوا مــن ماخــيهم كــانوا منغم
املوبوء ونالوا  رجة االستقامة واإلخالص والتوبة النصوحو وهنا  من كان طاهر الثوب عفيت 

                                                           

 ( أله البيك باللغة الفارسية هو: 115) 
  بــــــــــــــــروى نــــــــــــــــه  ــــــــــــــــن اســــــــــــــــك خطــــــــــــــــى كــــــــــــــــه يــــــــــــــــه رممــــــــــــــــ 

 
 

ـــــــــــــــــــو احلســـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــك   نشـــــــــــــــــــان خـــــــــــــــــــاص ســـــــــــــــــــلطان  يـــــــــــــــــــن أب
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الـــذيه فانقلـــي علـــى عقبيـــه ليصـــب  فاســـدا مفســـداً ال تنالـــه رمحـــة اهللو وكمـــا أن التطـــور  ـــو 
 ــدار  ــو األســوأ بكــن أيضــاًو وكمــا أن التحــول مــن مبــاءة الشــر إىل األفضــه بكــن فــنن اال

بلكة ا ري حمتمه فنن التحول مـن بلكـة ا ـري إىل مبـاءة الشـر حمتمـه أيضـاً. ويبقـى ا ـه ب 
التوبة النصوح وب اإلخالصو فمن ناهلا فقد فازو ومن  اهلهـا وابتعـد عنهـا فقـد خسـرو ومـد 

 .(116)«إن  لل تفز»فقال:  أبو احلسن علي بن أيب طالي  َّل كه ما تقدم موالنا 
 

                                                           

 .2504ح 151( غرر احلكم و رر الكلم: ص116)



 

 12 

 
 خلعة على قبر الرسول 

 
كــان الســيد حســن الغزنــوي مــن مشــاهري الشــعراءو ومــد ســافر ب ومــك مــن األومــات إىل 

و ف نشد مصيدة غراءو ولاح احلنازو وتشرف بزيارة مرمد لاحي الرسالة الن  األكرم 
 و يطلي الصلة وا لعة.طهر لصاحي الرسالة بصوت عال مريباً من القَب امل

: أنــه وجــد خلعــة مــد وخــعك أمامــهو ف خــذها (111)فقــد لكــر لــاحي )ريــا  العــارفني(
. إل إن إخــالص هــذا ووخــعها علــى رأســهو وخــر و فكانــك هــذه مــن كرامــات الرســول 

 لطلبه رفعه إىل هذه املنزلة اجلليلة. السيد وثقته ب تلبية الرسول املصطفى 
 .(113)«عليه بنخالص الدعاء فننه أخلق باإلجابة: »أمري املسمنني  يقول

                                                           

هــ(و واملتـو  1415و نزيه طهرانو امللقي ب شعره بـ)هدايك(و املولـو  سـنة )( هو املريزا رخا ملي خان بن حمّمد ها ي النوري 111)
 هـ(.1433سنة )

 .2155ح152ص ( غرر احلكم و رر الكلم:113)



 

 11 

 
 كيف بشر؟ كيف بشر؟

 
هــــ( مـــن الشـــعراء الـــذين  تـــاز 1250كـــان املـــال مهـــر علـــي الفـــدوي ا ـــوئي املتـــو  ســـنة )

مــرحيتهم الفياخــة بــذو  وطبــع شــعري رفيــع إخــافة إىل تبحــره ب العلــومو وكــان يــنظم األشــعار 
لعربية والفارسية والرتكيةو ومن أشهر مصائده: )القصيدة الغديرية( اليت أثبـك باللغات الثال  ا

 .فيها مدى عشقه وعالمته وإميانه مبوىل املتقني اإلمام علي 
بصــد  هــذه القصــيدةو مــال: لكــر  (115)ومــد حكــى املرحــوم املــال علــي ا يابــا  الكــرامييت
ـــة املـــريزا عبـــد احلســـني خـــان لزنـــوزيو تَبيـــزي األلـــهو مشـــهدي ا (140)املرحـــوم فيلســـوف الدول

املسكنو املال مهر علي التَبيزي ا وئي املعروف بالفدويو مال: من مصـائده العربيـة املشـهورة 
 وهي: القصيدة اليت ماهلا ب مدح أمري املسمنني 

 هـــــــا علـــــــي بشـــــــر كيـــــــت بشـــــــر
 

 ربُّـــــــــــــــُه فيـــــــــــــــه  لَّـــــــــــــــى وظَهـــــــــــــــرْ  
 هـــــــــو واملبـــــــــدأ  ـــــــــس وخـــــــــياء 

 
 هــــــــو والواجــــــــي  ــــــــس وممــــــــرْ  
 أُلن اهلل وعــــــــــــــــــــــــني البــــــــــــــــــــــــاري 

 
ــــــه لــــــاحي مســــــع وبصــــــر  ــــــا ل  ي
ـــــــــــة الكـــــــــــون ولوالهـــــــــــا ملـــــــــــا   عل

 
 كـــــــــــــان للعـــــــــــــام عـــــــــــــني وأثـــــــــــــر 
 فلــــــــــه ب فلــــــــــه فيــــــــــه  ــــــــــوم 

 
 لــــــــدف ب لــــــــدف فيــــــــه  رر 
 نوع األنواع إىل حا ي عشر  جنس األجناس علي وبنوه 
 كــــــــه مــــــــن مــــــــات وم يعــــــــرفهم

 
 موتــــــــــــه مــــــــــــوت محــــــــــــار وبقــــــــــــر 
 موســــــــه مــــــــوس لــــــــعو  ونــــــــزول 

 
ــــــــدرســــــــهمه ســــــــ   هم مضــــــــاء وم
ـــــــــة إال وكفـــــــــى   مـــــــــا رمـــــــــى الرمي

 
 مـــــــــــا غـــــــــــزا الغـــــــــــزوة إال وظفـــــــــــر 
 أســــــــــد اهلل إلا لــــــــــال ولــــــــــاح 

 
 وأبـــــــــو األيتـــــــــام إلا جـــــــــا  وبـــــــــر 
ــــــــــــوز العــــــــــــام  ــــــــــــراب وكن ــــــــــــو ت  ب

 
 عنــــــــــــده  ــــــــــــو تــــــــــــراب ومــــــــــــدر 
 مــــــــــن لــــــــــه لــــــــــاحبة كــــــــــالزهراء 

 
 أو ســــــــــــليه كشــــــــــــبري أو شــــــــــــَب 
                                                            

هـــ(و مــسرخ 1212هـــ(و واملتــو  ســنة )1456و املولــو  ســنة )( هــو احلــا  املــوىل علــي بــن عبــد العظــيم الــواع  ا يابــا  التَبيــزي 115)
وأ ييو من  ثاره: )ومائع األيام( ب عدة جملداتو و)منتخي املقالد ومنتنـي الفوائـد( ب سـتة جملـداتو و)رحيانـة األ ب(و وغريهـا 

 من الكتي.

 ( هــــــــــــــــــــــو املـــــــــــــــــــــــريزا عبـــــــــــــــــــــــد احلســـــــــــــــــــــــني خـــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــن املـــــــــــــــــــــــريزا حمّمـــــــــــــــــــــــد حســـــــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــــــــرمي الزنـــــــــــــــــــــــوزي 140)
 مسلت كتاب )مطارح األنظار ب طبقات أطباء األعصار(و وكتاب )تاريخ تَبيز(. التَبيزي 
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ـــــــــذكر ســـــــــندا  أيهـــــــــا ا صـــــــــم ت
 

 متنــــــــــــه لــــــــــــ  بــــــــــــنل وخــــــــــــَب 
 محــــــد ب خــــــم غــــــديرإل أتــــــى أ 

 
 بعلـــــــــــيا وعلــــــــــــى الرحـــــــــــه نــــــــــــَب 
 مــــال: مــــن كنــــك أنــــا مــــوىل لــــه 

 
 (141)فعلـــــــــي  لـــــــــه مـــــــــوىل ومفـــــــــر 
و وكان أمـري واملعروف أنه بعد نظمه هذه القصيدة رأى ب عام الرؤيا الرسول األكرم  

القصـيدة الـيت ملتهـا ب مـدح »للمـال مهـر علـي:  معه جالساًو فقال النـ   املسمنني 
 «.ي أنشدنيهاابن عم

: ثــال  مــرات: ف خــذ املــال مهــر علــي يقــرأو فلمــا أنشــد املقطــع  األولو مــال النــ  
 «.كيت بشر؟ كيت بشر؟ كيت بشر؟»

بـــــــــاإلخالص ترفـــــــــع : »وكانـــــــــك هـــــــــذه القصـــــــــة مصـــــــــداماً لقـــــــــول أمـــــــــري املـــــــــسمنني 
 .(144)«األعمال
 

   

                                                           

 .511( راجع اللمعة البيضاء: ص141)

 .4511ح 155( غرر احلكم و رر الكلم: ص144)
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 سأكتب لك حوالة

 
و ومصـد مري املـسمنني اإلمـام علـي كان أحد الشعراء مد نظم مصيدة شعرية ب مدح أ

ومرأهــا حبضــورهو وملــا كــان الشــاه عبــاس مــد اســتوىل عليــه  (142)الســلطان شــاه عبــاس الصــفوي
الغضي نتينة أمر مـن أمـور الدولـة ومشـاكلهاو م يعـذ للشـاعر لـلةو ومـال لـه: خـذ لـلته 

 .من علي 
 فقال الشاعر: ال ب سو إ  أخط ت عندما مرأت له أشعاري.

أحلَّ الشــاه عبــاس بعــد للــه وألــرَّ علــى الشــاعر أن يقبــه لــلتهو رفضــها وامتنــع عــن  وكلَّمــا
 مبوهلا.

د إن الشاعر عزم على السفر إىل الننت األشرف حافيـاًو ومـع كـه الصـعوبات الـيت لقيهـا 
و ومــال: يــا أمــري املــسمنني! ال أريــد أن ب أثنــاء الطريــقو تشــرف بزيــارة حــرم أمــري املــسمنني 

ي حبضـرتهو ألنـه أعلـم دـاو وكـن علـى يقـني أ  لـن أبـرح مـن مكـا  هـذا مـا م أنشد أشعار 
أنـــه الصــــلة منــــهو ولــــو طــــال يب املقــــام ب حرمـــه حــــىت املــــوتو واســــتمرَّ بــــه هــــذا احلــــال إىل 

حــىت أخــذه النــومو فــرأى ب عــام الرؤيــا أن  منتصــت الليــه وهــو يبكــي وخياطــي اإلمــام 
هــذه حوالــة إىل »وب عليهــا خبطــه الشــريت املبــار : مــد أعطــاه ورمــة مكتــ أمــري املــسمنني 

 «.سفري سلطان الفرنه ب بغدا و تسلمها لهو وت خذ للته
فلما انتبه مـن نومـهو رأى احلوالـة ب يـدهو ففـرح دـاو وجـاء إىل بغـدا  ليسـ ل عـن السـفريو 

الســفري  فــ علموه مبكانــهو فنــاء و خــه  ار الســفريو فــرأى الســفري ينتظــرهو فســلمه احلوالــة فُســرَّ 
دا ومبـََّلها ووخعها على عينهو ومال: على عيينو إن للحضرة املباركة أمانة عنديو فـ تى بننـاء 
بلوء باجملوهرات ومدَّمه للشاعرو ومال: هذه مصيت: كنـك ب أحـد األيـام لاهبـاً للتنـارةو فلمـا 

                                                           

هـ( وهو من أوال  السلطان حممد املكفوف املعروف بـ)خداي بندة(و وهو الذي خـم 1511لو  سنة )( هو الشاه عباس الصفوي املو 142)
والية بغدا  وكربالء والننت واملوله و يار بكرو وعقد للحاً مع العثمـانينيو وانصـرف إىل تنظـيم الدولـة وإنشـاء اجلسـور واملسـاجدو 

إىل ألــفهانو وكــان مــن حمــ   ل البيــك ويعظــم الشــعائرو وهــو الــذي بــل  وأكــرم العلمــاء وأحســن السياســةو ونقــه العالــمة مــن مــزوين
وهو الـذي أمـر الكـاب بشـرح كتـاب )الصـاب( فشـرح فيـه مجيـع أبـواب األلـول والفـروع ب مـدة عشـرين  ورمم لحن اإلمام علي 

 هـ(.1645سنةو توب الشاه عباس سنة )
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د أن أوشـكنا علـى ركبنا الباخرةو أخذ املو  يتالطم ب وسذ البحرو فبقينا على ميـد احليـاة بعـ
املوت غرماًو ومضـك مـدة حـىت تلفـك أرواح مـن بقـي ب السـفينة نتينـة اجلـوعو فرأيـك نفسـي 
مشرفاً على اهلال و فنا يك يا علـي! وإلا أنـا براكـي علـى سـط  املـاء ومـد جـاء يب وبالبـاخرة 

و ف خــذت اإلنــاء «كــه هــذه األمــوال ب البــاخرة هــي لــه»علــى ســاحه البحــرو وهــو يقــول: 
احـــتف  دــــا ســــ كتي لــــه : »ملـــوء بــــاجملوهراتو ألعطيــــه إىل احلضـــرة املباركــــةو فقــــال امل

 «.حوالة
 .(141)«مدِّموا خرياً تغنمواو وأخلصوا أعمالكم تسعدوا: »مال أمري املسمنني 

أي أن هنا  عالمة محيمـة بـني العمـه والسـلو  مـن جهـةو واجلـزاء مـن جهـة أخـرىو ومـن 
لشرو وإن من يزرع عنباً ال ميكن أن حيصد شوكاًو وكـذله مـن يتوخى ا ري ال ميكن أن ينال ا

حيســـن فلـــن ينـــال إال اإلحســـانو  ومـــن يعـــذ فلـــن إـــازى بـــاجلحو و ومـــن خيلـــل فلـــن إـــازى 
با يانةو إعا يكاف  اإلحسان باإلحسان وإازى املعطـي بالشـكرو واملخلـل باملكافـ ة اجلزيلـةو 

إالَّ اإلْحَسان َهْه َجزَاُء اإلْحَسانخ مال اهلل تعاىل: 
(145). 

                                                           

 .4355ح 155( غرر احلكم و رر الكلم: ص141)

 .60رمحن: ( سورة ال145)
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 استح من وجه علي 

و وب إحـدى الليـال رأى ب أنشد الناجي مصيدة ب مـدح أمـري املـسمنني اإلمـام علـي 
القصـيدة الـيت أنشـدهتا »يقـول لـه:  عام الرؤيا أنه تشرف بلقاء احلضرة املقدسةو واإلمام 

 «.ّب امرأها عليّ 
فــةو وب ا تــام أخــاف امســه إىل تلــه األشــعارو ف خــذ النــاجي يقــرأ أشــعاره وكلــه شــو  وهل

 مائاًل: )ما مضمونه(
 يـــــا نـــــاجي! إلا كـــــان حســـــاب احلشـــــر بيـــــد علـــــي 

 
 
  (146)فـــــامسع مـــــين وأكثـــــر مـــــن لنوبـــــه مهمـــــا اســـــتطعك  

: كه ما ملته جيِّدو ولكن عليه بنلالح  خره ولـيكن هكـذا: فقال له أمري املسمنني  
 )ما مضمونه(

 حســـــاب احلشـــــر بيـــــد علـــــي يـــــا نـــــاجي! إلا كـــــان 
 

 
 (141)وملـــــه مـــــن لنوبـــــه فاســــت  مـــــن وجـــــه علــــي  
  

                                                           

 ( أله البيك باللغة الفارسية هو: 146)
ـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــي اســـــــــــــــــــــك  نـــــــــــــــــــــاجي أاـــــــــــــــــــــر معاملـــــــــــــــــــــه حشـــــــــــــــــــــر ب

 
 

 كــــــــــــــــــــــــن از مــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــنو هــــــــــــــــــــــــر   ــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــوا  انــــــــــــــــــــــــاه 
  

 ( أله البيك باللغة الفارسية هو: 141)
ـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــي اســـــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــاجي أاـــــــــــــــــــــر معاملـــــــــــــــــــــه حشـــــــــــــــــــــر ب  ن

 
 

 شـــــــــــــــــــــــــــرم از رخ علـــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــــن وكمـــــــــــــــــــــــــــرت انـــــــــــــــــــــــــــاه كـــــــــــــــــــــــــــن 
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 لك علينا حقان ...

 
لــــاحي )العقــــو   (145)مــــن املعالــــرين للعالمــــة احللــــي (143)كــــان املــــوىل حســــن الكاشــــي
باللغــة الفارســيةو عــا  ب عهــد  ولــة الســلطان حممــد  الســبعة( ب مــدائ  أمــري املــسمنني 

 . (120)خداي بنده
املوىل اجلليه من شعراء جملس السلطان حممد املعروف بـ)شاه خداي بنـده(و ولـه وكان هذا 

حكايــات وموامــت لطيفــة ومباحثــات طريفــة مــع املخــالفني تشــهد بعلــو منزلتــه وارتفــاع  رجتــه 
 وعمق فلسفته.

لكــــره الســــمر منــــدي ب كتابــــه املوســــوم بـــــ)التذكرة الدولتشــــاهية( فقــــال بعــــد ولــــفه البــــال  
والـورع والواليـة الثابتـة: إن املـوىل حسـن املـذكور م ينشـد أبـداً ب غـري مـدائ   بالفضه والتقـوى

و وأنـه ملــا رجــع مـن زيــارة احلــرمني الشـريفني مصــد طريــق العــرا و أهـه البيــك املعصــومني 
 و فومت أمام باب احلضرةو وأنشد إحدى مصائده.وتوجه إىل زيارة موالنا أمري املسمنني 

يــا كاشــي! مــدمك إلينــا مــن »ب النــوم يقــول لــه:  مــري املــسمنني فلمــا أمبــه الليــه رأى أ
بعيدو وله علينا حقان: حق الضيافةو وحـق لـلة أشـعار و فـاخر  أنـك ب هـذه السـاعة إىل 
مدينـة البصـرةو واطلـي هنــا  رجـالً تـاجراًو يــدعى مسـعو  بـن أفلـ و د بلــ  إليـه سـالمناو ومــه 

نــذرت لنــا ب هــذه الســنة عنــد خروجــه إىل  يقــول لــه: إنــه مــد لــه: إن أمــري املــسمنني 

                                                           

ألـله مـن كاشـان ومولـده ومسـكنه ب ) مـه(و مـن أهـه أواخـر املائـة   ح أهـه البيـك ( املوىل حسن الكاشي األله اآلملـي مـا143)
 السابعة أو أوائه الثامنةو وم يعلم تـاريخ وفاتـهو مـَبه علـى املشـهور ب حنـرة وراء الشـبا  املشـرف علـى السـو  العتيـق بالكاظميـة مريبـاً 

فـرسو فاخـه حمقـق مـدمق شـاعر منشـئ مـاهر جليـه القـدر نشـر مـذهي من املقَبة املشهورة للسيد املرتضىو وهو من مشـاهري شـعراء ال
 .251ص 4الشيعةو وهو من معالري العالمة الكاظميو راجع الذريعة:  

( هـو العالمــة احلسـني بــن يوسـت بــن املطهـر احللــي األسـدي عــام الشـيعة وإمــامهم ومصـنفهمو كــان  يـة ب الــذكاءو شـرح خمتصــر ابــن 145)
مل خــذ غايــة ب اإليضــاحو واشــتهرت تصــانيفه ب حياتــهو رافــق الســلطان حمّمــد خدابنــده مــدة مــن حياتــهو احلاجــي شــرحاً جيــداً ســهه ا

 خر عمره إىل احللة موطنه األللي وتوب فيها عن مثانني  وعلى يديه انتشر مذهي اإلمامية انتشاراً واسعاً ب بال  فارسو انقطع 
 هـ(.146سنة ب حمرم عام )

هـــ(و كــان لا لــفات جليلــة وخصــال محيــدةو وفَّقــه اهلل العتنــا  115أو  111خدابنــده أوجلــاتيوو املتــو  ســنة ) ( هــو الســلطان حمّمــد120)
مذهي اإلمامية بعد مناظرة جرت ب حضرته بني علماء العامة والعالمة احلليو وبذله انتشر مذهي التشـيع ب بـال  فـارسو وللمزيـد 

 .14راجع إيضاح االشتباه للعالمة احللي: ص
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عمــان أن تصــرف إلينــا ألــت  ينــارو لــو خرجــك ســفينة متاعــه إىل ســاحه البحــر بالســالمةو 
 «.ف وف لنا بعهد و وخذ عنا تله الدنانري من لله الرجهو والرفها ب حماوإه

أن يغشـى فلما ور  املوىل حسن إىل البصرة ومابه الرجه املـذكورو ومـل لـه احلكايـةو كـا  
عليـــه فرحـــاًو ومـــال: بعـــزة اهلل م أخـــَب أحـــداً إىل اآلن مـــن حقيقـــة عهـــدي املـــذكورو د ســـلمه 
األلت  ينارو وزا  عليها شكراً على هذه النعمة العظيمة خلعة فاخرة للموىل حسن الكاشيو 

 ووليمة لسائر فقراء البال . 
أخلــل »يقــول:  مــام علــي وهــذا األمــر لــيس غريبــاً وال عنيبــاًو فــنن أمــري املــسمنني اإل

 .(121)«تنه
ونستخلل من هذا أن املخلل حـىت وإن م يكـن يضـع نصـي عينيـه نيـه اجلـائزةو وحـىت 
لو كان ال يهمه سوى إ از العمه وإتقانهو لكان األمـر يقتضـي مكاف تـه علـى إخاللـه لكـي 

ى تكـرار يتلمس لواب سـلوكهو د إن املكافـ ة ـ معنويـة كانـك أم ما يـة ـ سـتحفز املخلـل علـ
سلوكه واملثابرة عليهو كما أهنا تظهر البون الشاسع واهلوة الكبرية بني من أخلل ب سلوكه إىل 
اهلل تعـــاىل وإىل أوليائـــهو وبـــني مـــن خـــان وأســـاءو ولـــو حـــدثك املســـاواة بـــني املخلـــل وا ـــسون 

 ية.لثبطك عزمية املخلل ولتشنع ا سون على ا يانةو فيشيع املر  ب اجملتمع على العاف

                                                           

 .2511ح 153( غرر احلكم و رر الكلم: ص121)
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 استعذ واقرأ

 
بســـبي تضـــمني  (124)نقـــه أحـــد العلمـــاء كرامـــة للمولـــوي الشـــيخ حممـــد حســـن القنـــدهاري

 القصيدة الغديرية للمال مهر علي ا وئي.
املقدسو ومن املالزمني للمرحـوم الشـيخ علـي  مال: كنك أسكن مشهد اإلمام الرخا 

 ومندهار. ووغريه من الشيوخو ف رسلو  إىل باكستان(122)أكَب النهاوندي
وب إحــدى الليــال وأثنــاء رجــوعي إىل املشــهد املقــدسو  خلــك مســند كــوهر شــا و ومــد 
حان ومك ألان املغربو وكان الشيخ علي أكَب النهاوندي مشغوالً بالصالةو وعند فراغـه مـن 
الصالة تقدمك إليـه وسـلمك ف خـذ يسـ ل عـن أحـوالو وب هـذه األثنـاء ومـت املرحـوم احلـا  

و وب املقدمــة أنشــد هــذا البيــك الــذي م يطــر  لقــراءة عــزاء اإلمــام احلســني مــوام الــالري 
 مسامعي من مبه:

ـــــي بشـــــر كيـــــت بشـــــر  هـــــا عل
 

 ربــــــــــــه فيــــــــــــه  لــــــــــــى وظهــــــــــــر 
فتغــــري حــــالو وكنــــك أســــتمع لكــــالم احلــــا  الشــــيخ علــــي أكــــَب النهاونــــدي بــــ لنو واأللن  

اهتـزَّ كيـا  وانقلـي وخـعيو  األخرى أستمع دا لكالم احلا  مّوامو فرجعك إىل البيك بعد أن
 وكنك لوحديو فتناولك ملمي واستنمعك أفكاري د  ونك تله األشعار.

ومـرَّت أربـع سـنواتو وم أعـرف هـه هــذا املـدح مقبـول أم ال؟و وكنـك ب أحـد األيـام نائمــاً 
بعـــد الصـــالةو فرأيـــك ب عـــام الرؤيـــا كـــ   تشـــرَّفك بزيـــارة كـــربالء املقدســـةو فـــدخلك الـــروا  

                                                           

القــزويين األلــه احلــائري املنشــ  والتحصــيهو والشــريازي  ( هــو الشــيخ حممــد حســني بــن املرحــوم احلــا  حممــد معصــوم القنــدهاري 124)
و)ريـا  الشــها ة ب  املـوطن وا ا ـةو كـان فاخـالً نبـيالً وجمتهــداً جلـياًلو لـه مسلفـات عديـدة منهـا: )مصــابي  اهلدايـة ب شـرح البدايـة(و

 . جملساً ب لكر  ل البيك  10لكر مصائي السا ة( و)نور العني( ويشتمه على 

و عالمــة كبــري وحمقــق جليــهو الزم ب الننــت األشــرف العالمــة الشــيخ ( هــو الشــيخ املــوىل علــي بــن فــت  اهلل النهاونــدي الننفــي 122)
فبقي هنا  مالزماً  رس الشيخ نصر اهلل الشريازي و وبعد فـرتة عـا  إىل  و د سافر إىل زيارة اإلمام الرخا مرتضى األنصاري 

. هــذا ومــد ابتلــي أواخــر عمــره الننــت األشــرف وعقــد حلقــة  رس خالــة بــهو وكــان مــن أجــه تالمذتــه املــريزا حبيــي اهلل الرشــيت 
هــ(و 1203درس والزم بيتـه إىل أن تـوب سـنة )مبر  البواسري والرعشة وكان مع تله احلالة ب غاية االحتيا و واشتد به املر  فرت  ال

 له كتاب )تشريع األلول الصغري( وكتاب )تشريع األلول الكبيري( وكتاب )رواش  األلول(.
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ار و وكانـــك أبـــواب احلـــرم املطهـــرة مغلقـــةو وكـــان الـــزوار بـــني الـــروا  مشـــغولني بقـــراءة زيـــارة املبـــ
 وار .

فـــامتات غمـــاً بســـبي غلـــق األبـــوابو فســـ لك: هـــه تفـــت  األبـــواب؟ ميـــه ل: نعـــمو بعـــد 
ســــاعة واحــــدةو ألن العلمــــاء واجملتهــــدين األولــــني مــــنهم واآلخــــرين اآلن ب حــــرم حضــــرة ســــيد 

 لون بننشا  املدائ .وهم مشغو  الشهداء 
وب عام الرؤيا لهبك إىل جهة املقتهو فلم يهدأ ملـ و فقصـدت جهـة الشـبا  الـذي يعلـو 
الــــرأس املبــــار و ونظــــرت مــــن خاللــــهو فرأيــــك العلمــــاءو ومــــد تعرفــــك علــــى عــــد  مــــنهمو ومــــن 

 مجلتهم: 
و والســـــيد إمساعيـــــه (125)و واملـــــال حمســـــن الفـــــيا الكاشـــــا (121)املرحـــــوم العالمـــــة اجمللســـــي

)رخـوان اهلل  (123)و والشـيخ جعفـر الشوشـرتي(121)و واملـريزا حممـد حسـن الشـريازي(126)الصدر
 تعاىل عليهم أمجعني(.

                                                           

و مـن مشـاهري العلمـاء وا ـدثني ومـن كبـار فقهـاء الشـيعةو  ( هو العالمة حمّمد بامر بن مقصو  علي األلفها  امللقي باجمللسي 121)
م(و وتـوب سـنة 1641هــ=1021احلوزات العلمية على عهد الصفويةو عمدة كتبـه كتـاب )حبـار األنـوار(و ولـد سـنة ) كانك إليه زعامة

 م(و و فن ب اجلامع العتيق ب مدينة ألفهان.1100هـ=1111)

ع( و)ا نـــة مسلـــت كتـــاب )الـــواب( و)مفـــاتي  الشـــرائ ( هـــو العـــام الفاخـــه املـــوىل حممـــد ا ســـن بـــن املرتضـــى الفـــيا الكاشـــا  125)
 هـ(.1051هـ(و وتوب سنة )1001البيضاء( وغريهاو ومن تالميذ السيد ماجد البحرا  ب الفقه واحلديلو ولد سنة )

هـــ(و 1453و مــن أعــاظم العلمــاء وأكــَب املراجــعو ولــد ب ألــفهان ســنة )( هــو الســيد إمساعيــه بــن الســيد لــدر الــدين العــاملي 126)
هــــ(و د هـــاجر إىل ســـامراء عـــام 1411مـــة الشـــيخ حممـــد بـــامر األلـــفها و وســـافر إىل الننـــت عـــام )ونشـــ  فيهـــاو وتعلـــم علـــى يـــد العال

 هـ( و فن ب الكاظمية.1223هـ(و توب عام )1211)

ـــــة اهلل العظمـــــى الســـــيد حممـــــد حســـــن الشـــــريازي 121) مجـــــا ى األوىل  15و املشـــــهور باجملـــــد و عميـــــد ُأســـــرة الشـــــريازيو ولـــــد ب (  ي
هـ( . تتلمذ عند العلماء األعالم أمثال السيد حسن 1451هـ( د إىل سامراء )1455ى الننت األشرف سنة )هـ(و هاجـر إلـ1420)

هـ( بعد وفاة أستاله الشيخ األنصـاري. 1431املدرس وا ّقق الكلباسي ولاحي اجلواهر والشيخ األنصاري.  لك إليه املرجعية سنة )
)التنبا ( واليت أيقظك العام اإلسالمي وأعطته الوعي السياسي ب تارخيه احلديلو فقد تنبه  مارع االستعمار الَبيطا  ب ثورته املعروفة

املسلمون بفضلها إىل األخطار اليت يسببها النفول األجن  ب بال هم. وومت كذله بوجه الفتنة الطائفية اليت أحدثها مله أفغانستان 
وسهم منائر ب كه مكان. ومـد تسـام املسرخـون علـى ولـفه: إمامـاً عاملـاً فقيهـا عبد الرمحن خان حيل أخذ يقته الشيعة وإعه من رؤ 

غريو ماهراً حمّققا رئيساً  ينياً عامـاً وورعـاً نقيـاًو ثامـي الفكـرو بعيـد النظـرو مصـيي الـرأيو لـائي الفراسـةو يـومِّر الكبـري وحينـو علـى الصـ
 ته. ويرفق بالضعيتو أعنوبة ب أحا يثه وسعة ما ته وجو ة مرحي

الشــهري بالننــارو ومســي بالشوشــرتي نســبة إىل  ( هــو الشــيخ جعفــر بــن املــوىل حســني بــن احلســن بــن علــي بــن علــي بــن احلســني 123)
مدينـــة )شوشـــرت( اإليرانيـــة والـــيت يســـمِّيها العـــرب )ُتســـرَت(و مـــن أعـــاظم علمـــاء عصـــره وأجلهـــم فقهـــاً و ينـــاًو مـــن كتبـــه: )مـــنهه الرشـــا (و 

 هـ( ب كرندو ونقه إىل الننت األشرف.1202فوائد املشاهد(و توب عام )و)ا صائل احلسينية(و و)
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كـان احلـرم املطهـر بلـوًء بـالزائرينو وكلهــم جمتمعـون حـول الضـري  املقـدَّس وخلـت الشــبا و 
و فيـــ مر أن يتقـــدم شـــخل مـــا (125)وكـــان هـــسالء يرأســـهم املرحـــوم الســـيد حســـني القمـــي 

 و وبعد انتهاء القراءة يقول له اآلخرون: أحسنك ويبكون.ويقرأ
 فرأيك عد اً منهم مد لعدوا عالياً ومرأوا د نزلوا.

وب نفـــس عـــام الرؤيـــا تصـــرفك كالصـــبيان وأ خلـــك نفســـي ب الشـــبا  حـــىت تســـللك إىل 
و فاخـطررت أن  اخه احلرم املطهرو وم يكن هنـا  مـن مكـان إال ُبانـي السـيد القمـي 

 نا و وكنك وكيالً للسيد القمي عندما كان ب املشهد املقدس.أجلس ه
 فلما ر  و مال ل: مولوي حسن! 

 ملك: نعم سيدي!  فقال: استعد وامرأ.
و فــنن هــذا أمــر اإلمــام ولــيس ل حيلــة؟! وأنــا حبضــور كــهِّ فكــ نين ومعــك مــن مكــان عــال  

يـــت أســـتطيع الكـــالم؟ ومبـــالا هـــسالء العلمـــاء األعـــالمو أيَّ  يـــة أعنـــون؟ وأيَّ حـــديل أطبـــق؟ ك
 يلهه لسا ؟ فومع ب مل  إهلام غي و فقرأت: 

 هـــــــا علـــــــي بشـــــــر كيـــــــت بشـــــــر
  

 ربــــــــــــــه فيــــــــــــــه  لــــــــــــــى وظهــــــــــــــر 
 (110)عقــه كليــه بــه مــا  ا  خــَب 

 
ــــــي كــــــالقمر  ــــــا كالشــــــمس عل  أن
فقرأت األشـعار حـىت أتيـك علـى  خرهـاو فلمـا انتبهـك مـن نـوميو ُحـّم ملـ  وأخـذ العـر   

  كنك فارمك احلياةو فشكرت اهلل ومحدته على العناية الربانية الـيت حصـلك يتفصَّد مينو وك 
 ل بقبول مدحيي. 

 .(111)«من أخلل بل  اآلمال: »كما مال أمري املسمنني 

                                                           

هـ(و فقيه متضلع وألول بارع وزعيم روحيو ومـن 1434و املولو  سنة )( هو  ية اهلل العظمى املرحوم السيد  غا حسني القمي 125)
 هـ(.1266/ربيع األول )11مراجع التقليد األفذالو توب يوم 

 ك: ( مضمون هذا البي110)
 الخبرررررررررررر( أعطانـــــــــــا أن عقـــــــــــه الكـــــــــــه )يقصـــــــــــد الرســـــــــــول الكـــــــــــرمي 

 
 

 هــــــــــــــــــــــــو القمــــــــــــــــــــــــر ب نــــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــمس وأن أمــــــــــــــــــــــــري املــــــــــــــــــــــــسمنني  
  

 .2511ح 153( غرر احلكم و رر الكلم: ص111)
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 تنظم مطلع القصيدة الزهراء 
أنــه مــال: تشــرفك ب عــام الرؤيــا بلقــاء الصــديقة  (114)يــروى عــن الســيد حيــدر احللــي 

رأسـها الطـاهرو  فسـلمك عليهـاو ور ت علـيَّ السـالمو د رفعـك  فاطمة الزهـراء 
 وأنشدت هذا البيك من الشعر:

ـــــــــــــا ـــــــــــــَك نَاعخَي ـــــــــــــى الطَّـــــــــــــتِّ ال زخل  أ نَـــــــــــــاعخَي مَتَل
 

 
 هتــــــــــــــــيُه علــــــــــــــــى طُــــــــــــــــولخ اللَيــــــــــــــــال البَـَواكخَيــــــــــــــــا 

فشــرعك ب البكــاءو واســتيقظك مــن نــومي وأنــا أكــرر هــذا البيــكو حــىت أهلمــين اهلل تعــاىل  
 وشرعك أمول:  ألكملهو

ــــــــــــــــــْد لخكــــــــــــــــــَرُهْم ب َكــــــــــــــــــربال إنَّ لخكــــــــــــــــــَرُهمْ   أعخ
   

 
هِّ ُفسا خيَـــــــــــــــا   ـــــــــــــــنخ  طَـــــــــــــــوى َجَزعـــــــــــــــاً طَـــــــــــــــيَّ السِّ

 إىل  خر األبيات اليت نظمتهاو وهي من القصائد اليت أوليك أن توخع ب كفين. 
كما أنه يروى عنه أنه كان ينظم ب كه عام مصيدة واحدة فقذو وحني ينتهي من نظمها 

جه دا من مدينته احللـة إىل كـربالء ماشـيا علـى مدمـه ليقرأهـا عنـد خـري  سـيد شـباب أهـه يتو 
اجلنة. وب إحدى السنني وبينما هو سائر ب طريقه إىل كربالء املقدسة لا فه رجه مائال له: 
أريــد منــه أن تقــرأ ل مصــيدته العينيــةو فقــرأ لــه الســيد احللــي إحــدى مصــائدهو لكــن الرجــه 

نيــة غريهــاو فقــرأ الســيد غريهــاو وغريهــاو وغريهــا حــىت أتــى علــى كــه مصــائده طلــي مصــيدة عي
املنتهيــة حبــرف العــنيو والرجــه يطلــي منــه املزيــدو وم تبــق لــدى الســيد إال القصــيدة الــيت كتبهــا 

و فقرأهـا ومـد نسـي ب تلـه هذا العام واليت كان حيملها معه ليقرأها عند خـري  احلسـني 
يـــدة وم يســـمعها أحـــد مـــن مبـــهو ومـــد كـــان الرجـــه يســـتمع إىل اللحظـــة أن هـــذه القصـــيدة جد

القصيدة بتلهت شـديد وكانـك  موعـه تسـيه علـى حليتـه أثنـاء إنشـا  السـيد هلـا. وحـني انتهـى 
                                                           

املنتهي نسبه إىل زيد الشهيد بن علي بن احلسني بن علـي  ( هو العالمة السيد حيدر بن سليمان بن  او  بن سليمان بن  او  114)
و املعروف بـ)حيدر احللي(و كان فاخالً أ يباً شاعراً متميزاً ب نظمهو مولوفاً بالديانة والعفةو متومد الذهن لكي أيب طالي بن 

 منها: الفطنة. كان عاملاً جليالً وشاعراً جميداً وكان سيد األ باء ب عصره وال  لو مصائده من توسه باإلمام املهدي املنتظر 
 ُر ب انتخظَــــــــــــــــــــــــــــــاَمــــــــــــــــــــــــــــــاَت التََّصــــــــــــــــــــــــــــــبـُّ 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــرخيَعةْ    رخَ  أيُّهـــــــــــــــــــــــــــــــــا ا يــــــــــــــــــــــــــــــــــي الشَّ

ـــــــــــــــــهُ    فَـــــــــــــــــانـَْهْا َفمـــــــــــــــــا أبَقـــــــــــــــــى التَّحمُّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ    َغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَي أحَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  َجُزوَع
هـــ( ومحــه إىل الننــت األشــرف فــدفن ب الصــحن الشــريت أمــام الــرأس 1201هـــ( تقريبــاًو وتــوب فيهــا ســنة )1410ولــد باحللــة ســنة )  

 الشريت. 
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الســيد مــن القــراءة شــكره للــه الرجــه وانصــرف عنــهو وبعــد فــرتة مصــرية تــذكر الســيد أن هــذه 
مساعهـاو فطلبـه فلـم إـدهو فعـرف  القصيدة م يسمعها أحد من مبه فكيت طلي هـذا الرجـه

 و جاء ليسمع هذه القصيدة.أنه اإلمام املهدي 
مطالبــــة إيــــاه بالقيــــام  والقصــــيدة ب غالــــي أبياهتــــا تتوجــــه إىل اإلمــــام لــــاحي الزمــــان 

والنهو  ب مر اإلسالم واملسلمني وكقيق الوعد بنمامة  ولة تعـز اإلسـالم وأهلـهو وبـا جـاء ب 
 هذه القصيدة موله:
ــــــــــــــريَعةْ ا  هلل يَــــــــــــــا َحــــــــــــــامخي الشَّ

 
 أ تقــــــــرُّ َوْهــــــــَي َكــــــــذا َمُروَعــــــــةْ  
 بـخــــــــــــــَه َتســـــــــــــــَتغيُل َوملُبهـــــــــــــــا 

 
لَـــــــــَه َعـــــــــن َجـــــــــوًى َيشـــــــــكو  

 ُخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوَعهْ 
 

 تَـــــــــدعو َوُجـــــــــرُ  ا يـــــــــهخ ُمصــــــــــ
 

ــــــــــــــــةْ   ا مسيَع ــــــــــــــــغخَية  لخــــــــــــــــَدعوهتخ  ـ
ـــــــــــــــــُيو  ـــــــــــــــــَنُة السُّ  َوَتكـــــــــــــــــاُ  ألسخ

 
 فخ ُ يـــــــُي َ عوهتـــــــا َســـــــريَعةْ  
 ســــــــــــرِّ َفُصــــــــــــُدورُها َخــــــــــــاَمْك بخ  

 
 املـــــــــــوتخ فَـــــــــــْ َلْن أْن ُتذخيَعـــــــــــهْ  
 فيقول: ويستمر السيد ب استنها  اإلمام  

 َمـــــــــــــاَت التََّصـــــــــــــبـُُّر ب انتخظَـــــــــــــا
 

ـــــــــرخيَعةْ   ــــــــــي الشَّ  رخَ  أيُّهـــــــــا ا ي
ـــــــ   فَــــــانـَْهْا َفمــــــا أبَقــــــى التَّحمُّ

 
 ــــــــه َغـــــــرَي أحَشـــــــاء  َجُزوَعـــــــةْ  
ـــــــــْك ثَـــــــــوَب األســـــــــى   مَـــــــــد َمزََّم

 
ـــــةْ َوَشـــــَكْك لخوالـــــلخها    الَقطيَع
 َكــــــــــــم لا الُقُعــــــــــــوُ  َو خيــــــــــــُنُكمْ  

 
 ُهــــــــــدخَمْك َمواعخــــــــــُدُه الرَّفيَعــــــــــةْ  
ويعــر  الســيد احللــي امل ســي والنكبــات الــيت ُمــين دــا اإلســالم وابتلــي دــا املســلمونو حــىت  

 ا الدة ب  نيا األحزانو فيقول: يُعرِّ  إىل مصيبة سيد الشهداء اإلمام احلسني 
ـــــــــــــــــيُء َفنخ  ـــــــــــــــــة  أ تُـــــــــــــــــرى  َخ  يَع

 
يَعـــــةْ    بخـــــ َماَّ مـــــن تخلـــــَه الَفنخ
 َحيــــــُل احلَســــــنُي علــــــى الثَّــــــرى 

 
 َخيُه العخَدى َطَحَنْك ُخُلوَعهْ  
 َوَرخــــــــــــــــــــيُعُه بخــــــــــــــــــــَدمخ الَوريـــــــــــــــــــــ 

 
و فَاطُلــْي َرخــيَعهْ    ـــدخ خمضَّــي 
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 قصره مقابل قصورنا

 
 حكــى شــخل مــن أهــه البحــرين مــال: كنــك جالســاً ب ليلــة التاســع مــن حمــرم احلــرام ب

و حــىت خــعفك مــو و أحــد جمــالس العــزاءو وكنــك أبكــي ملصــائي حضــرة ســيد الشــهداء 
 فنلسك ب زاوية من زوايا اجمللس حىت غلبين النوم.

وب عــام الرؤيــا رأيــك نفســي وكــ   ب بســتان كبــري فيــه أنــواع األشــنار والزهــور والفواكــهو 
ك نــه امــرأة مكلومــةو فومــع نظــري علــي طــري فــو  غصــن الشــنرةو وهــو يصــرخ ويضــه بصــوته  

فقلــك: ســبحان اهلل! كيــت يصــرخ هــذا الطــري؟ د ابتعــدت عــن الطــري ألن لــوت لــراخه مــد 
مطــع نيــا  ملــ و فرأيــك امــرأة جمللــة جالســة ُبنــي حــو و وبيــدها ثــوب أبــيا بــز  مطعــة 
مطعـــةو وهـــي تغســـه الـــدم ب للـــه الثـــوبو وتنظـــر إىل  ثـــار الســـهام والســـيوف فيـــهو وعيناهـــا 

أبه! أم تر كيت فعلك أمته بنا؟ خيعوا حقناو كسـروا خـلعيو أم »وعو وتقول: تذرفان الدم
َ م تعــــرفهم »و د مالـــك: «يكونـــوا مـــد  عـــوا ولـــدي إىل الكوفـــةو ولحبـــوه عطشـــاناً  أي بـــين! مخ

 «.نفسه؟ لعلهم م يعرفوا جد  وأبا 
هـو يقـول: فالتفك فنلا أنا ُبسد مقطـوع الـرأسو عليـه جبـة مـن ا ـزو والـدم يسـيه منـهو و 

أماه! وحقه أمسمك عليهمو ولكن م يراعوا لنا حرمة! منعوا عنا ماء الفرات الذي تر  منه »
 «.الكالب وا نازير

أنــا فاطمــة أم »فتقــدمك إليهــاو وملــك هلــا: مــن أنــك؟ ومــا هــذا البــدن بــدون رأس؟ مالــك: 
 «.احلسني بنك رسول اهلل وهذا البدن لولدي احلسني

وجلسن حول البدنو فقلك: ما هذا القميل املمز  وملن؟ فقالك د رأيك نساًء مد جئن 
« : كلمـــا أر ت أن أبكـــي ولـــدي احلســـني أخـــر  هـــذا القمـــيلو وحـــال هـــذا إىل يـــوم
 «.القيامة

ـــا ســـيد  ومـــوال ! إن والـــدي كـــان يقـــول الشـــعر فيـــه وب ولـــد  احلســـني  فقلـــك هلـــا: ي
؟و وكان ينشد املراثي ويقيم العزاءو فكيت جازاه اهلل 

 : مصره مقابه مصورناو وأبو  مائه هذا الشعر: مالك 
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ـــــــــــهيدخ املسَتَضـــــــــــام  أيُّهـــــــــــا الشـــــــــــيعي إبـــــــــــهخ للشَّ
 

 
ُه َخــــــــــرُي األنــــــــــام   ال  ــــــــــّه النُّــــــــــوَح فــــــــــيَمْن َجــــــــــدُّ

 .(112)«ملو  اجلنة األتقياء واملخلصون»موله:  ومد ور  عن أمري املسمنني  

                                                           

 .2540ح 153م: ص( غرر احلكم و رر الكل112)
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 عليك أن تبدأ بالحسن 

 
: أنه راجع طبيي العيون ملر  ألـاب عينـهو ف وخـ  لـه (111)زيحكي عن ولال الشريا

الطبيـــي إمكانيـــة العـــال  شـــريطة أن يعـــزف  امـــاً عـــن القـــراءة ومزاولـــة أعمـــال الكتابـــة والـــنظم 
وا ـــذ محايـــًة واهتمامـــاً بعينـــهو فعاجلهـــا الطبيـــيو إال أن ولـــال أخـــذ يقـــرأ ويضـــاعت مهاراتـــه 

 .ه أن يتوسه مبحمد و ل حممد األ بية حىت عميك عينه  اماًو با اخطر 
ملـالا م تنشـد »وهـو يقـول لـه:  وب إحدى الليال تشرف ب عام الرؤيـا بلقـاء النـ  

و وب نفــــس الومــــك «؟ مــــهو حــــىت يشــــفي اهلل تعــــاىل عينــــهمرثيَّــــة ب مصــــائي احلســــني 
 يـــــــــا ولـــــــــال! لـــــــــو ملـــــــــك شـــــــــعراً ب ولـــــــــدي »ومالـــــــــك:  حضـــــــــرت فاطمـــــــــة الزهـــــــــراء 

 «.و ألن احلسن مظلوم أيضاً أن تبدأ بولدي احلسن و فعليه احلسني 
فلمــا ألــب  ولــال أخــذ يطــوف حــول البيــك واخــعاً يــده علــى اجلــدارو وهــو ينشــد شــعراً 

 هذا مضمونه:
 خــــــــــــارت مــــــــــــواه وارتفــــــــــــع أنينــــــــــــه و عــــــــــــا بطســــــــــــك

 
 

 (115)جعـــــــــه للـــــــــه الطســـــــــك مـــــــــن كبـــــــــده بســـــــــتانا 
 :فلما أنشد عنز هذا البيك ر  إليه بصرهو د مال ما ترمجته 

الـــدم الـــذي مـــا أحشـــاءه نتينـــة املصـــائي ســـال مـــن 
 عنقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

 
ــــــــه  ــــــــة بعــــــــد امتالئهــــــــا خــــــــالل حيات  ف لــــــــبحك خالي

ألقـــــك زينـــــي خبمارهـــــا وت وهـــــك مـــــن كبـــــدها لشـــــدة  
 املصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

 

 

                                                           

هــــ( ب 1464هـــ( واملتـــو  ســنة )1151املعــروف بـــ)ولال( املولـــو  ســنة ) ( وهــو املــريزا حممـــد شــفيع بــن حمّمـــد مقــيم الشـــريازي 111)
هــ( 1411شريازو كان مـن أعـاظم الشـعراء ومشـاهري األ بـاء ب عصـر السـلطان فـت  علـي شـاه القاجـاري الـذي تـوىل احلكـم مـن عـام )

هـــ(و وكــان ولــال فضــالً عــن مراتبــه العلميــة الظاهريــة والباطنيــةو لا مهــارة وإتقــان بــا طو  الســبعة: النســخو 1450)وحــىت وفاتــه عــام 
( مصــحفاً 61والنســتعليقو والثلــلو والرمعــةو والرحيــانو والتعليــقو والكــوبو وكــان مــد كتــي كتبــاً كثــرية خبطــو  خمتلفــةو روي: أنــه كتــي )

 خبطه اجلميه. 

 غة الفارسية هو: ( أله البيك بالل115)
ــــــــــــــــــــد ونالــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــر    ر تــــــــــــــــــــاب رفــــــــــــــــــــك وطشــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــر خوان

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا  اللـــــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــــر     ن طشـــــــــــــــــــــــــــــــــك را زخـــــــــــــــــــــــــــــــــون ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــر ب
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 (116)ولطمـــــــك كلثـــــــوم لـــــــدرها وت وهـــــــك مـــــــن األم 
  

 )أحسنت( .. بماء الذهب
 

ال ب كتابـه )الغـدير(: لـه شعراً كثرياً وم (113)للخليعي  (111)لكر الشيخ األميين 
 .( مصيدة ب أهه البيك 25)

ومــا حيهمو ومــد ولــد  كــان أبــو احلســن مجــال الــدين مــن شــعراء أهــه بيــك الرســالة
و وكانــك أمــه مــد نــذرت أنــه إلا ألبــوين نصــبا العــداء ألهــه بيــك النبــوة ومعــدن الرســالة 
ومتلهمو فلما أتك بالولد  سني مّن اهلل عليها بولدو أن ترسله لقطع طريق زوَّار اإلمام احل

 وبل  سن الرشدو أرسلته لتفي بنذرها. 
وبينما هو ب نـواحي مدينـة املسـيي القريبـة مـن كـربالء املقدسـةو ومـد نصـي كمينـاً للـزوارو 
غلبــه النعــاس ف خذتــه ســنة مــن النــومو ومـــرت القوافــه بســالم وأمــان مــن كمينــه الــذي نصـــبهو 

راب وغبار القوافهو فرأى ب املنام أن القيامة مـد مامـكو ولـدر وتركوا على بدنه وثيابه بقايا ت
 األمر بنلقائه ب النارو ولكن النار م  س لله الغبار وم كرمه.

فلمــا انتبــه ا ليعــي مــن نومــهو رجــع عمــا كــان عليــه وتــاب توبــًة نصــوحاًو واســتقرت مــو ة 
فاًو وهو ينشد هـذين خائ ب ملبهو ومصد حرم اإلمام احلسني  ووالية أهه البيك 

                                                           

 ( أله البيتني باللغة الفارسية هو:116)
 خـــــــــــــــــــــــو  كـــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــور   ر مهســـــــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــــــــر از الـــــــــــــــــــــــو برخيــــــــــــــــــــــــك

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     ل را هتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي زخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  ل  ن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   زينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد معنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر و ه از ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر كشيـ

 
 

 نه واز  ر  نالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر كلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ز  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
  

هـ(؛ مسرخ أ يي من فقهاء اإلماميةو مولده ووفاته بنيرانو نشـ  وأمـام 1250-1240( العالمة الشيخ عبد احلسني بن أمحد األميين )111)
(و ولـــنت كتبـــاً مطبوعـــةو منهـــا: )شـــهداء بـــالننت األشـــرف وأســـس فيهـــا مكتبـــة عامـــة كـــَبى ومساهـــا بــــ )مكتبـــة أمـــري املـــسمنني 

 ة( و)الغدير( و)أ ب الزائر( و)ريا  األنس( ب التفسري و)سريتنا وسنتنا(.الفضيل

هــ( باحللـة ولـه مـَب يـزارو كــان 350( هـو أبـو احلسـن علـي بـن عبـد العزيـز بـن أيب حممـد ا ليعـي املولـلي احللـيو تـوب ب حـدو  سـنة )113)
و ألـله مـن املولـه وسـكن احللـة ومـات دـا و فـن ب األئمة فاخاًل مشاركاً ب الفنونو أ يباً شاعراً. له  يوان ليس فيه إال مدح 

ومــَب رخــي الــدين بــن طــاووس علــى مقربــة مــن بــاب الننــت الــذي يســميه  إحــدى بســاتني )اجلــامعني( بــني مقــام اإلمــام الصــا   
 .14ص 6احلليون )باب املشهد( وعلى مَبه مبة بيضاء. راجع كتاب الغدير:  
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 البيتني:
ــــــــــــــــــــــُزْر ُحَســــــــــــــــــــــيناً  ــــــــــــــــــــــْئَك النََّنــــــــــــــــــــــاَة فـَ  إلا شخ

 
 

ــــــــــــــــــــنيخ   ــــــــــــــــــــَر َع ــــــــــــــــــــَه َمرخي ــــــــــــــــــــى اإلل  لخَكــــــــــــــــــــي تَلَق
ْســـــــــــــــــــماً    فَـــــــــــــــــــننَّ النَّـــــــــــــــــــاَر لَـــــــــــــــــــيَس َ ـَــــــــــــــــــسُّ جخ

 
 

 (115)عَليـــــــــــــــــــــــــــــهخ ُغبَـــــــــــــــــــــــــــــاُر ُزوَّارخ احُلَســـــــــــــــــــــــــــــنيخ  
ام احلســني ب كتــاب ) ار الســالم(: ملــا  خــه ا ليعــي حــرم اإلمــ (150)مــال العالمــة النــوري 

  وأنشــد مصـــيدتهو ســـقطك الســـتارة ب أثنـــاء اإلنشــا  مـــن  رب احلـــرم مـــن جهـــة الروخـــة
احلســينية علــى كتفــهو ومنــذ للــه اليــوم لقــي الشــاعر بــا ليعي وهــذا اللقــي مــد اخــتل بــه ب 

 أشعاره.
مفــاخرةو وكــان كــه  منهمــا يظــنُّ أن  (151)وروي: أنــه كــان بــني ا ليعــي والشــاعر ابــن محــا 

أكمــه وأفضــه مــن لــاحبهو فكتــي كــه منهمــا مصــيدته ووخــعا  مــري املــسمنني مدحــه أل
و فخرجــك مصــيدة القصــيدتني ب الضــري  العلــوي املقــدسو حــىت يقضــي بينهمــا اإلمــام 

الشـــاعر ا ليعـــيو ومـــد كتـــي عليهـــا مبـــاء الـــذهي: )أحســـنك(و كمـــا كتـــي علـــى مصـــيدة ابـــن 
ــــ ثر ابــــن محــــا  مــــن هــــذا ــــه للمــــام  محــــا : )أحســــنك( مبــــاء الفضــــة. فت  املومــــتو ووجــــه خطاب

مــائاًل: أنــا مــدمي ا بَّــة إلــيكمو وهــذا الشــخل  خــه لتــوِّه ب زمــرة ا بــنيو  أمــري املــسمنني 
أنـك منـا كمـا لكـرتو ب حـني أنـه ارتـبذ »ب منامهو وهو يقول لـه:  فرأى أمري املسمنني 

 «.بناو و خه ب واليتنا جديداًو فالالزم مراعاة حاله
 :ب رثاء سيدة نساء العاملني وللخليعي 

 م أبــــــــــــــــــهخ َربعــــــــــــــــــاً لخاحبَّــــــــــــــــــةخ مَــــــــــــــــــد َخــــــــــــــــــال
 

 
ـــــــــــــــــــــــــَرُه اجلدخيـــــــــــــــــــــــــُد َوأحمـــــــــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــــــــا َوَغيـَّ  َوَعَف

 َكــــــــــــــــــــــالَّ َوال َكلَّْفــــــــــــــــــــــُك َلــــــــــــــــــــــح  َومَفــــــــــــــــــــــةً  
 

 
ــــــــــــــــــدَّارخ إْن م أشــــــــــــــــــتخ لــــــــــــــــــّباً َعلَّــــــــــــــــــال   ب ال

 
                                                           

 .14ص 6( راجع كتاب الغدير:  115)

 .12ص 6و والغدير:  131( راجع كتاب  ار السالم: ص150)

( هــو الشــيخ اجلليــه األ يــي أبــو احلســن حممــد املعــروف بـــ)ابن محــا ( مــن أفاخــه الفيحــاء ومشــاهري شــعرائهاو وكــان معالــراً للخليعــي 151)
هـــ( و فــن ب 500ســنة )و ولــه أكثــر مــن مــائيت مصــيدة ب حــبهمو تــوب حبــدو  الشــاعرو نظــم أغلــي شــعره ب  ل بيــك رســول اهلل

 احللة ومَبه يزار وهو جماور لقَب ا ليعي.
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 َلكـــــــــــــــــــــــْن َبكيـــــــــــــــــــــــُك لخَفـــــــــــــــــــــــاطخم  َولخَمنعخهـــــــــــــــــــــــا
 

 
 وَّالفَــــــــــــــــــــــدَكاً َومــــــــــــــــــــــد أتَــــــــــــــــــــــكخ ا ــــــــــــــــــــــسوَن األ 

 إل طَالَبتــــــــــــــــــــــــــُه بخنرثخهــــــــــــــــــــــــــا فَــــــــــــــــــــــــــرَوى هلــــــــــــــــــــــــــا 
 

 
 َخــــــــــــــــــــــــــََباً يـُنَــــــــــــــــــــــــــاب ا َكــــــــــــــــــــــــــَم املتَـنَـــــــــــــــــــــــــــّزال 

 ومنها: 
 َوُمَضــــــــــــــــــــــلَّه  أخــــــــــــــــــــــَحى يُــــــــــــــــــــــوطِّئ ُعــــــــــــــــــــــذَرهُ 

 
 

ــــــــــــد َخــــــــــــال   َويقــــــــــــوُل َوْهــــــــــــَو مــــــــــــَن الَبصــــــــــــريةخ َم
 لَـــــــــــــــــــــــــــــو م حُيـــــــــــــــــــــــــــــرِّْم أمحـــــــــــــــــــــــــــــد  مرياثَـــــــــــــــــــــــــــــهُ  

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُه أهلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه َوتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وَّال   م مينَـُع
ـــــــــــــــــــــذىً َف َجبتُـــــــــــــــــــــُه: إلـــــــــــــــــــــر  بخ    َقلبخـــــــــــــــــــــَه أم َم

 
 

ـــــــــــني منـــــــــــَه عـــــــــــدته تَبصـــــــــــَرَة اجَلـــــــــــال؟   ب الَع
َيـــــــــــــــ   أَوَ لَــــــــــــــيَس أعطاهــــــــــــــا ابــــــــــــــُن َخطَّــــــــــــــاب  حلخ

 
 

ــــــــــــــــــــــال؟  ــــــــــــــــــــــدَرة الرِّخــــــــــــــــــــــا ُمســــــــــــــــــــــَتعتباً ُمتنصِّ  ـ
 أ تُـــــــــــــــــــــــــــراُه َحلَّــــــــــــــــــــــــــــَه َمــــــــــــــــــــــــــــا َر ُه حُمرَّمــــــــــــــــــــــــــــاً  

 
 

ـــــــــــــــــــــــا ر ُه حُملَّـــــــــــــــــــــــال؟!   (154)أم َلاَ  َحـــــــــــــــــــــــرََّم َم
 :احلسني وله ب رثاء سيد الشهداء اإلمام  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــذوبُ   أّي ُعـــــــــــــــــــــــــــــــــذر  ملهَنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  ال َت
 

 
 َوَحشــــــــــــــــــــــــاً ال يشــــــــــــــــــــــــيُّ فيــــــــــــــــــــــــهخ هليــــــــــــــــــــــــُي؟ 

 َوابـــــــــــــــــُن بنـــــــــــــــــكخ النَّـــــــــــــــــ ِّ بخـــــــــــــــــالطَّتِّ َمطـــــــــــــــــرو 
 

 
 ُح َلَقـــــــــــــــــــــــــًى َواجلبخــــــــــــــــــــــــــنُي منـــــــــــــــــــــــــُه َتريــــــــــــــــــــــــــيُ  

 َحولَـــــــــــــــــــــُه مـــــــــــــــــــــن بَـــــــــــــــــــــين أبيـــــــــــــــــــــهخ َشـــــــــــــــــــــباب   
 

 
ُهم أيــــــــــــــــــــــدخي املنايــــــــــــــــــــــا َوشــــــــــــــــــــــييُ    َلـــــــــــــــــــــَرعتـْ

ـــــــــــــــــــَن الثُّكــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــَبى مخ  َوَحـــــــــــــــــــرمُي النَّـــــــــــــــــــ ِّ َع
 

 
ارُهــــــــــــــــــــــــا َمنُهــــــــــــــــــــــــوبُ    ــــــــــــــــــــــــهخ َوحســــــــــــــــــــــــَرى  خ

ـــــــــــــا خي:   تخلـــــــــــــَه تَـــــــــــــدعو: أخـــــــــــــيو َوتخلـــــــــــــَه تُن
 

 
ل  ال ُإيــــــــــــــيُ    (152)يَــــــــــــــا أيبو َوْهــــــــــــــَو َشــــــــــــــاخخ

                                                            

 وما بعدها. 453ص 15( راجع حبار األنوار:  154)

 .12ص 6( راجع كتاب الغدير:  152)
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فيــا ســبحان مقلــي القلــوبو وحمــول األحــوال.. مــن نالــ  مــبغا لمــيم إىل مــوال حمــي 
 محيم.. من كائن مفر  بالتزمك والضغينة إىل كائن مولع باملو ة واالنتماء.

العني العناب أن هذا التحول م يكن نتينة حوار فكري وجدل مذه و إعـا حـد  و 
بوسيلة أيسر من لله بكثريو كه ما هناله أن هذا النال  القاطع للطريق راو ه حلم يتعلـق 
بيوم احلسابو وحني استيق  انقلي عنده كه شيءو فلم يعد هنا  نصـي وسـطو علـى زوار 

 وما حيه وحمبيه. من زوار احلسني  و به ألب  هو بالذاتاحلسني 
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 سقط العرش على األرض
 

كان أحد الشعراء ب أيام شبابه رجاًل مزّاحاً وظريفاًو وب أحد أيام شهر حمرم احلـرام وبـدالً 
من مشـاركة حاخـري املـ ص احلسـيين ب البكـاءو والضـرب علـى الصـدورو واالنشـغال ب العـزاءو 

ستهزاءو فت ثر منـه املشـاركون ب العـزاء تـ ثراً بالغـاً وأخـذوا ينتحبـون مرأ شيئاً طريفاً عن طريق اال
 بالصراخ.

وم  ا أيام مالئه حىت ابتلـي )مقبـه( مبـر  اجلـذامو لدرجـة أن النـاس أخـذوا ينفـرون منـه 
 ويبتعدون عنهو ومضى على هذه احلال حىت أمبلك السنة التالية.

ة خربةو وملبـه مكسـور يفـيا أملـاًو وهـو يـرى وشوهد )مقبه( ب أحد األيام جالساً ب زاوي
 مجعاً من الشيعة مشغولني بالعزاء احلسيين وهم ير  ون )ما ترمجته(:

 كيــــــــت هــــــــي كــــــــربالء اليــــــــوم
 

 كيـــــــــت هـــــــــذا الـــــــــبالء اليـــــــــوم 
 رأس احلســــــــــــــــــــــني املظلــــــــــــــــــــــوم 

 
ــــــَع مـــــــن بدنـــــــه اليـــــــوم   (151)ُمطخ
يشــــاركهم العــــزاء فناشــــك مشــــاعره وتــــ م ب أعمامــــه وأخــــذ ينظــــر حبســــرة إلــــيهمو ألنــــه م  

 والبكاءو وبدون إرا ة أخذ يبكيو ومال على البداهة ما ترمجته:
ـــــــــــــــــــــة  اليــــــــــــــــــــوم يــــــــــــــــــــوم املصيبـ

 
 والــــــــــــــــــــــــــــــــنفس ب بليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــة القيامــــــــــــــــة   لـــــــــــــــراخ وبلبل

 
ـــــــــــــــــــــوم  ــــــــــــــــــــــالء الي  (155)ب كربـ
و ومــــد  لــــه بلطفــــه وعنايتــــهو وعفــــا عــــن فــــرأى ب تلــــه الليلــــة ب منامــــه رســــول اهلل  

 .وأهه بيته  األشعار ب مصيبة سيد الشهداء  تقصريهو با  فعه لينشد
مــال مقبــه: ملــا انتهيــك مــن مــراءة وامعــة الشــها ةو الــيت لــا فك ليلــة اجلمعــةو ولكثــرة مــا 

                                                           

 ( أله البيتني باللغة الفارسية هو:151)
  ــــــــــــــــــــــــــــــــه كربالســـــــــــــــــــــــــــــــــك امـــــــــــــــــــــــــــــــــروز

 
  ـــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــر بالســـــــــــــــــــــــك امـــــــــــــــــــــــروز 
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــر حســــــــــــــــــــــــــــــــــــني مظلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  

 
 أز تــــــــــــــــــــــــــــــن جداســــــــــــــــــــــــــــــك امــــــــــــــــــــــــــــــروز 
  

 لبيتني باللغة الفارسية هو:( أله ا155)
 روز عزاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروز

 
 جــــــــــــــــــــــــــــان  ر بالســــــــــــــــــــــــــــك امــــــــــــــــــــــــــــروز 
 فغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور حمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 
  ر كربالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروز 
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و ومــد نصــي مـرأت وبكيــك حـىت غلبــين النـومو رأيــك ب عـام الرؤيــا حـرم ســيد الشـهداء 
بنحضـــار  ول اهلل حاخـــراًو وب تلـــه األثنـــاء أمـــر رســـ فيـــه منـــَبو وكـــان رســـول اهلل 

الليلــة ليلــة اجلمعــةو الــعد املنــَب ومــه : »فنــيء بــه إليــهو فقــال لــه  (156)حمتشــم الكاشــا 
 «.شيئاً ب مصيبة ولدي
وتوجه ليصعد املنَبو وأرا  أن إلـس ب الدرجـة األ ع مـن املنـَبو  فامتثه حمتشم أمره 

علــوو وهكــذا كــان يــ مره أن ي أن يعلــوو وملــا ولــه إىل الدرجــة األخــرى أمــره  فــ مره 
 حىت ارتقى أعلى املنَبو د شرع بقراءة أبيات هذه ترمجتها:  رسول اهلل

ـــــــــة طريقهـــــــــا إىل ســـــــــاحة احلـــــــــرب  ملـــــــــا ســـــــــلكك القافل
 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــور   تومهــــــــــــــــــــــــــــــــك ا يــــــــــــــــــــــــــــــــال ومــــــــــــــــــــــــــــــــوع النشــ
ـــــــــــــــــــــــــــارى   الغــــــــــــــــــــــــــزالن ال تقتـــــــــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــــــــن الصحــ

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور أوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارها   (151)غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رت الطيــ
خلعـةو فظننـك أّن  لكر املصيبة أهداه ن  اإلسـالم مال مقبه: فلما فر  حمتشم من  

 بالقراءة. و ألنه م يلتفك إلو وم ي مر  أشعاري م تلق استحسانه 
ومالــك: اإلنســية احلــوراء فاطمــة  وب هــذا األثنــاء ولــلك حوريــة  دمــة النــ  األكــرم 

د أمـر  «. الوامعـةأمركم املقرر ب ن يرثـي مقبـه سـيد الشـهداء ب تلـه »تقول:  الزهراء 
و فارتقيــــك املنــــَبو وومفــــك علــــى الدرجــــة األوىلو وأخــــذت أنشــــد مــــا ترمجتــــه رســــول اهلل 

 للعربية:

                                                           

هـ( من أشهر شعراء الفرس ب القرن العاشـرو لـه  يـوان يسـمى 512 - 556) ( هو الشاعر الفارسي املشهور حمتشم الكاشا  156)
هذا الـديوان: أن حمتشـم نظـم مصـيدة ب مـدح الشـاه طهماسـي الصـفوي وأرسـلها إليـهو )جامع اللطائت( مطبوع باهلند وإيرانو ومصة 

و فنظم حمتشم هذه املراثي وأرسلها إليهو ف مر له ددية سنية وأجـزل ف رسه إليه الشاه: إ  ال يعنبين إال ما كان ب أهه البيك 
وحـىت اليـومو فهــي ب مقدمـة مـا حيفظــه ا طبـاء وب الطليعـة بــا  لـلته. ومـد المـك هــذه القصـائد مبـوال وإمبــاال منقطـع النظـري منــذ يومـه

نظمــاو وهــي اثنتــا عشــرة مصــيدة فارســية كــه  منهــا ب اثــين عشــر بيتــاو اشــتهرت عــَب هــذه القــرون  ينشــده الوعــا  ب مــ ص احلســني 
 بـ)البنو  االثين عشر(.

 ( أله البيتني باللغة الفارسية هو:151)
 وان فتـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــــــــر بكـــــــــــــــــــــــــــاه  ـــــــــــــــــــــــــــون ره  ن كـــــــــــــــــــــــــــار 

 
 

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــور نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــور وامهـــــــــــــــــــــــــــــــــــه را  ر كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــان فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
 هـــــــــــــــــر جـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــو   هـــــــــــــــــويي از  شـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــا كشــــــــــــــــــيد 

 
 

 هـــــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــو  طـــــــــــــــــــــــايري از  شـــــــــــــــــــــــيان فتـــــــــــــــــــــــا  
  



 

 55 

 ب الروايــــــــــــــــة: أنــــــــــــــــه ملــــــــــــــــا خــــــــــــــــا  عليــــــــــــــــه األمـــــــــــــــــر
 

 
 تومـــــــــــــــــــــــــــــــت لو اجلنــــــــــــــــــــــــــــــــاح عـــــــــــــــــــــــــــــــن احلركــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ــــــــــى اجلهــــــــــا    مــــــــــا بقــــــــــي لســــــــــيد الشــــــــــهداء مــــــــــدرة عل
 

 
ــــــــــــــــــــــــاح  كــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــن االســــــــــــــــــــــــتقامة   وال لو اجلن
 ا : أخــــــــــــر  مدمــــــــــــه مــــــــــــن الركــــــــــــابخاللــــــــــــة اإلإــــــــــــ 
 

 
 وكمـــــــــــــــا أشـــــــــــــــعة الشـــــــــــــــمس ســـــــــــــــقذ علـــــــــــــــى األر  
 ملــــــــــه عظــــــــــيم الشــــــــــ ن هــــــــــوى مــــــــــن علــــــــــى الســــــــــر  
 

 
 (153)لـــيس خطـــ  إن ملـــك: ســـقذ العـــر  علـــى األر  
 
 

وب للــه الومــك أشــار إّل أحــد األشــخاص: أن أتومــت عــن إنشــا  األشــعارو وأنــزل مــن 
إنشــا  شــعري ونزلــكو وجئــك فرأيــك مــد أغمــي عليهــاو فقطعــك  املنــَبو ألن بنــك النــ  

مـــد انفـــت و وخـــر  شـــخل جليـــه القـــدرو وبدنـــه ملـــيء  الضـــري  املنـــور لســـيد الشـــهداء 
ــــا »ُبــــروح ال كصــــىو ف عطــــا  خلعــــة فــــاخرةو فقلــــك: جعلــــك فــــدا و مــــن أنــــك؟ مــــال:  أن

سـبباً رئيسـياً ب علـو  فكان إخالص هذا الرجه ب التوبة ومو ة أهه البيـك «. احلسني
. إن هـذا الرجـه (155)«اإلخـالص أعلـى فـوز: »وجو ة شعرهو يقول أمري املـسمننيمكانته 

الظريت والشاعر املزاح اعتا  الفكاهة ب إلقاء طرفه هنا وهنا  وإكـاف جمالسـيه دـذه الفرلـة 
أو تلهو  ون أن يتوخى التنري  والوخز ب الفكاهةو إعا يتوخى اإلخحا  واإلمتاعو غري أن 

ن األيام إىل السماجة والغلظة بال تعمد منه لذلهو وحـني أ ر  خطـ ه نـدم ظرفه سامه يوما م
على ما بدر منهو وم يكتت بالندم به لهي إىل ما هو أبعد من للـهو فـ علن توبتـه النصـوح 
وشــرع ب البكــاء والرثــاء.. أ لــيس اإلخــالص هــو الــدافع احلقيقــي هلــذا التحــول؟ أ م ينــه هــذا 

                                                           

 ( أله األبيات باللغة الفارسية هو:153)
 روايـــــــــــــــــــك اســـــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــون تنـــــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــر أو ميـــــــــــــــــــدان

 
 

 فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  از حركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك لو اجلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح واز جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالن 
ــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــيد الشــــــــــــــــــــــــهداء بــــــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــــدال طا   مــــــــــــــــــــــــك  اشــــــــــــــــــــــــكن

 
 

 نـــــــــــــــــــــــــــــه لو اجلنـــــــــــــــــــــــــــــاح  اـــــــــــــــــــــــــــــر تـــــــــــــــــــــــــــــاب اســـــــــــــــــــــــــــــتقامك  اشـــــــــــــــــــــــــــــك 
 كشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  ن خاللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اإـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــر زمــــــــــــــــــــــــــــني افتــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــو خورشــــــــــــــــــــــــــــيد ب ــــــــــــــــــــــــــــ  برت ــــــــــــــــــــــــــــه رن  ب
 بلنــــــــــــــــــــــــــــــــــد مرتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــــــاهى زلـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر زيــــــــــــــــــــــــــــــــــن افتـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

 
 

 ااـــــــــــــــــــــــــــــر غلـــــــــــــــــــــــــــــذ نكـــــــــــــــــــــــــــــنم عـــــــــــــــــــــــــــــر  بـــــــــــــــــــــــــــــر زمـــــــــــــــــــــــــــــني افتـــــــــــــــــــــــــــــا  
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 توبته؟.. الرجه أعلى فوز بنخالله ب
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 أتمَّ له البيت الحسين 

 
عـدة ألقـاب رفيعـة تـنم  على أيب الفضـه العبـاس  (160)أطلق الشيخ حممد رخا األزري

 و وما اتصت به من مكارم األخال و ومنها: عن لفاته النفسية الطيبة وعرامة حمتدهخ 
 ـ بطه العلقمي2 ـ السّقاء4 ـ ممر بين هاشم1
 ـ العميد6 يبةـ كب  الكت5 ـ حامه اللواء1
 ـ املستنار5 ـ باب احلوائه3 ـ حامي الظعينة1

يـــوم أبـــو الشـــيخ حممـــد رخـــا ب مصـــيدته هـــذا املقطـــع:  وملــا أور  شـــاعر أهـــه البيـــك 
 الفضه استنـار به اهلدى

و فلـــم يكمـــه أخـــذ يت مـــهو ويقـــول ب نفســـه: لعـــه للـــه ال يرتضـــيه اإلمـــام احلســـني 
لــحي  مــا ملتــهو إ  »وهــو يقــول لــه:  مــام احلســني البيــكو فتشــرف ب عــام الرؤيــا باإل
  أكمه املصرع الثا  بقوله: و د إن احلسني «التن ت إىل أخي أيب الفضه العباس

 والشمس من كدر العنا  لثامها
ـــــه هـــــذا اإلخـــــالص يقـــــول أمـــــري املـــــسمنني  إلا اســـــتخلل اهلل عبـــــداً أهلمـــــه : »وب مث

 .(161)«الديانة
 شيخ حممد رخا األزريو منها: والقصيدة اليت أنش ها ال

 َوَهــــــــــــــــــَوى َعَليــــــــــــــــــهخ َمــــــــــــــــــا ُهَنالـخـــــــــــــــــَه مَـــــــــــــــــــائخالً 
 

 
ــــــــــــــــنخ الَيمــــــــــــــــنيخ ُحَســــــــــــــــاُمها  َــــــــــــــــاَن َع ــــــــــــــــوَم ب  الَي

 اليَـــــــــــــــوَم َســـــــــــــــاَر َعـــــــــــــــنخ الَكتائـخــــــــــــــيخ َكبُشـــــــــــــــها 
 

 
ـــــــــــــــــــوَم بَـــــــــــــــــــاَن َعـــــــــــــــــــنخ اهلـــــــــــــــــــداةخ إماُمهـــــــــــــــــــا   الَي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــوَم  َل إىل التـََّفـــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ خ مَجُعنَـــــــــــــــــــــــــــــــــا   الَي
 

 
 و خ نخظَاُمهــــــــــــــــــاالَيــــــــــــــــــوَم ُحــــــــــــــــــهَّ َعــــــــــــــــــنخ البـُنُــــــــــــــــــ 

                                                            

هـ( وم يعقيو  رس العلوم العربية علـى أخيـه 1410هـ( وتوب فيها سنة )1164ب بغدا  سنة ) ( هو الشيخ حممد رخا األزري؛ ولد160)
وهـو املعـول عليـه وبـه امتـاز واشـتهرو  الكبري الشيخ يوست األزري وعلى غريه من فضالء عصرهو أهم شعره ب رثاء أهه البيـك 

 مني له  يوان يشتمه على أكثر من ألت و سمائة بيك.وأما البامي من شعره ففي أغرا  شىتو هنه ب شعره منهه املخضر 
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ـــــــــــــــــــَن اهلخَدايَـــــــــــــــــــةخ بَـــــــــــــــــــدرَُها  اليَـــــــــــــــــــوَم َخـــــــــــــــــــرَّ مخ
 

 
 الَيـــــــــــــــــوَم َغـــــــــــــــــيَّ َعـــــــــــــــــنخ الـــــــــــــــــبخال خ َغَماُمهـــــــــــــــــا 

 اليَـــــــــــــــــوَم نَاَمــــــــــــــــــْك أعــــــــــــــــــنُي  بخــــــــــــــــــَه م تـَــــــــــــــــــَنمْ  
 

 
 َوَتســـــــــــــــــــــهََّدْت أخـــــــــــــــــــــرى فـََعـــــــــــــــــــــزَّ َمَناُمهـــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــي َهـــــــــــــْه تُـــــــــــــراَ  َعلخْمـــــــــــــَك إل   أَشـــــــــــــقيَق ُروحخ
 

 
 ئاُمهــــــــــــــــــــاُغــــــــــــــــــــو خْرَت َواْنثالَــــــــــــــــــــْك َعَليــــــــــــــــــــَه لخ  

ـــــــــماُء علـــــــــى الثَـّـــــــــَرى   إْن خلـــــــــك أطبَـَقـــــــــكخ السَّ
 

 
ـــــــــــــــــــوَ  الـــــــــــــــــــرُّىَب أعالُمهـــــــــــــــــــا   أو  ُكـــــــــــــــــــدخَكْك َف

 َلكــــــــــــــــْن أهــــــــــــــــاَن اَ طــــــــــــــــَي عخْنــــــــــــــــدي أنــــــــــــــــين  
 

 
ـــــــــــــــــق  أمـــــــــــــــــراً َمَضـــــــــــــــــى َعالَُّمهـــــــــــــــــا   بخـــــــــــــــــَه الحخ

 ومهما مال الشعراء والكّتاب فـنهنم ال يسـتطيعون أن يصـفوا مـا أمّ باإلمـام احلسـني  
زنو وعظيم املصاب وال ميكنهم أن يبينوا من كه ألت جـزء ولـو جـزًء واحـداً بعـد من فا ح احل

و م يــتمكن أن يرفــع مدميــهو أن ولــفه أربــاب )املقاتــه(: ب نــه عنــدما هنــا مــن أخيــه 
 ومد بان عليه االنكسارو وهو الصبور الذي ال مثيه له.
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 تصافحني يد اإلمام الرضا 

 
و زمــــا و وكــــان مــــن مــــا حي أهــــه البيــــك حكــــي عــــن الشــــيخ إبــــراهيم لــــاحي ال

ومنشــدي املراثــي ب مصــائبهمو مــال: تشــرفك بزيــارة املشــهد املقــدسو وأممــك فيــه مــدَّةو حــىت 
نفذ كه ما أمله من املالو وال أعرف أحداً أستعني بـه ب حـهِّ مشـكليتو فكتبـك مصـيدة ب 

قدســـة وأمرأهـــا و وفكـــرت ب نفســـي أن ألهـــي إىل ســـا ن الروخـــة املمـــدح اإلمـــام الرخـــا 
 عليه ألنال الصلة واهلدية ألستعني دا ب أمور معيشيت.

فتوجهك إىل الروخة املقدسة بتله النيةو وب الطريـق حـدثك نفسـي: ملـالا ال ألهـي إىل 
؟ وملــــالا أمرأهــــا علــــى غــــريه؟ فــــذهبك إىل جنــــي الضــــري و وبعــــد حضــــرة اإلمــــام الرخــــا 

و عـــاىلو خاطبـــك بقصـــيد  اإلمـــام الرخـــا االســـتغفار والـــدعاء وطلـــي احلاجـــة مـــن اهلل ت
 وطلبك منه الصلة ونيه اهلدية.

فلـــم أَر إال ويـــد تصـــافحين وتضـــع ب يـــدي عملـــة نقديـــة مـــن فئـــة مائـــة  و وبـــدون إ را  
للمومـــتو ملـــك: ســـيدي! إهنـــا مليلـــةو ف عطـــا  مائـــة أخـــرىو د ملـــك: ســـيدي! إهنـــا مليلـــةو 

 وهو يعطيينو حىت بلغـك الصـلة سـبعمائة  و ف عطا  مائة أخرىو وهكذا بقيك أكرر طل 
 فخنلك من نفسيو فشكرته وخرجك من احلرم املطهر.

هذه الكرامة ال حيظى دا إال املخلصون احلقيقيون الذين اليتوجهـون حباجـاهتم إال إىل اهلل 
أول اإلخـالص اليـ س بـا : »عزوجه ويتوسـلون ب وليائـه املقـربنيو كمـا مـال أمـري املـسمنني 

 .(164)« أيدي الناسب
ومــن هــذا احلــديل الشــريت وهــذه القضــية نــدر  أن علــى املــسمن ب الصــغرية والكبــرية أن 
يضـــع أول توكلـــه وأول أملـــه ب اهلل عزوجـــهو وثـــا  توكلـــه وأملـــه ب أوليائـــه املقـــربنيو الشـــفعاء 

 املشفعنيو الذين  لَّ اهلل سبحانه إليهم وجعلهم حننه على عبا ه.
أمــرب إىل عبــده مــن حبــه الوريــدو وهــو حيــيذ بــه مــن كــه ركــن ولــوبو فــاهلل جــه وعــال 

وبيده كه ما يرغي العبد ويريدو فنلا كان  عاء املسمن خالصـاً مـن كـه كـدر ومـن كـه شـائبةو 

                                                           

 .2513ح 153( غرر احلكم و رر الكلم: ص164)
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وكان املسمن يائساً با ب أيدي الناس ومن االعتما  عليهمو كان مسمنا حقاًو فـنن اإلميـان كلـه 
 ما ه وسنده وموئله ب اهلل تعاىل وب أوليائه املقربني.واإلخالص كله أن يرى املسمن ع

 



 

 101 

 
 كيف ترجمت أشعاري؟

)لـــاحي كتـــاب الغـــدير( يتحـــدَّ  علـــى املنـــَبو وســـذ  ميـــه: كـــان العالمـــة األميـــين 
هينـــان النـــاس وخـــنينهمو حبيـــل ألـــب  عـــد  املســـتمعني الـــذين  معـــوا لســـماع كلمتـــه ال 

احلركــة ـ لهابــا وإيابــًا ـو وكانــك األفكــار  حيصــىو لدرجــة أن وســائذ النقــه مــد تومفــك عــن
و فقـــام أحـــد املســـتمعني خيـــرت  الزحـــام حـــىت أولـــه نفســـه إىل مننذبـــة للعالمـــة األميـــين 

العالمـــة األميـــين ليخـــَبه: بـــ ن أســـتالاً كبـــرياً ب جامعـــة األزهـــر مبصـــر مـــد أعلـــن تشـــيعه نتينـــة 
 نشد أشعاراً عربية مجيلة.و وأمطالعته لكتاب )الغدير(و د تشرف بزيارة ثامن احلنه 

فقطــع العالمــة األميــين كالمــهو فشــكره ومــال ل: مــه لــه: أن يــ   ليقــرأ أشــعاره مــن خلــت 
املـايكرفونو وكــان العالمــة األميــين ب أعلـى املنــَبو واألســتال املصــري وامـت علــى  رجتــني كــك 

 .املنَبو وهو يقرأ أشعاره العربية اللطيفة الرائعة ب مدح اإلمام الرخا 
و فالتفك إل العالمة األميين ومال ل: امرأ يا حسان أشعار  ب مدح اإلمـام الرخـا 

وحيل م يسبق ل أن أمرأ شعراً ب مثه هذه اجلمـوع الغفـريةو فقلـك لـه: جعلـك فـدا و أنـك 
تعرف أ  أمرأ أشعاري من خالل استعانيت بالكتاب أو الدفرتو واآلن ليس ل من األشعار ما 

ال أن العالمــة األميــين م يقتنــع مبــا أور تــه ب كالمــيو وكــرر علــيو ومــال: يــا حســان! أمرأهــاو إ
 .أنك خيت عزيزو فقه شعر  ب مدح حضرة الرخا 

وب هـــذا املومـــت ا ـــر  تـــذكرت أ  كتبـــك أشـــعاراً الليلـــة املاخـــية ب مـــدح اإلمـــام الرخـــا 
 حضـرة الشـيخ األميـينو إال أهنا نامصة م تكتمهو وكنك مد وخـعتها ب جيـ و فقلـك :

 أما تسم  ل بقراءة األبيات النامصة واليت ترمجتها إىل العربية هي: 
 أن حــــــــــاجيت كانــــــــــك أن أزور بيــــــــــك اهلل احلــــــــــرام ب مكــــــــــة

 
 

 (162)فصارت القسمة أن أزور مَب اإلمام الرخا ب طوس 
ميكنــه فلمـا انتهيــك مــن مــراءة أشــعاريو احتضــنين األســتال املصــري ومبلــينو ومــال: كيــت 

 بلحظات مليلة أن ترتجم أشعاري العربية املقفاة حبرف السني إىل اللغة الفارسية!؟.
                                                           

 ( أله البيك هو: 162)
 حــــــــــــــــــــاجتم بــــــــــــــــــــو  حــــــــــــــــــــه بيــــــــــــــــــــك اهلل

 
 مســــــــــــــمتم شــــــــــــــد حـــــــــــــــرمي مبلــــــــــــــه طـــــــــــــــوس 
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و أل  أنشـ ت أشـعاري ب فعلمك أن هذه معنزة من معـاجز حضـرة اإلمـام الرخـا 
مـــدح احلضــــرة املطهــــرة مبــــه ليلــــةو ب نفــــس الليلــــة الــــيت كــــان دــــا األســــتال املصــــري ب املشــــهد 

واملعـــل للقصـــيدتني واحـــدو فظـــن األســـتال املصـــري أن أشـــعاره العربيـــة املقـــدسو وكـــان القافيـــة 
ترمجتها إىل الفارسية ب نفس لله اجمللسو وهذه أيضاً كرامة للعالمة األميين الذي ألـر علـي 

 ب ن أمرأ أشعاري.
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  والحجة  الرسول 

 يشاركانه في القصيدة
د التـ ثر وأنشـد بعـا األبيـات توب أحد أوال  الشـاعر حمتشـم الكاشـا و فتـ ثر بـذله أشـ

وهــو يقــول  الشــعرية ب رثائــهو وب إحــدى الليــال تشــرف ب منامــه برؤيــة الرســول األكــرم 
 ؟!.«أنشدت مرثية ب ولد  وم تنشد مرثية ب ولدي»له: 

مــال حمتشــم: فانتبهــك مــن نــوميو ومبــا أ  م أ صــل دــذا الفــن ـ فــن الشــعر ـو بقيــك 
 و وب الليلة الثانية عاتبين حضرة الن  مبرثية ابن الن  األكرم حائراًو وأمول: أع ل 

َ مَْ تقه مرثية ب مصبية ولدي»وهو يقول ل:  ؟!.«مخ
ملــك: يــا رســول اهلل! مبــا أ  م أســله هــذا الــوا ي ـ وا ي الشعرـــ م أجــد ســبيالً لــذله. 

 : مه: )ما ترمجته(فقال 
مرررررا هرررررذا الهيجررررران مررررررة أخرررررر  قرررررد أصرررررا  

 (161)المالعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 
 

فانتبهــك مــن نــوميو وأخــذت أنظــم الشــعر وجعلــك هــذا املصــرع مطلعــاً للقصــيدةو فلمــا 
 وللك إىل هذا املصرع: 

قلوبنرررا مليبرررة برررااالم وإن كررران ئو الجرررالل بريبررراً 
 (165)منهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

 
 

 تومفك عنده وملك: كيت ل أن أكمه هذه األبيات؟
ملـــــالا م تكمـــــه »قـــــول ل: ب املنـــــامو وهـــــو ي وب الليـــــه تشـــــرفك بلقـــــاء ول العصـــــر 

 ل: و ملك: ب هذا املقطع وللك إىل طريق مسدو و فقال «مرثيته؟
إن اهلل فررررري قلوبنرررررا ولكرررررن القلرررررو  لرررررم تخرررررل مرررررن 

 (166)ااالم

 
 

 فاستيقظك من نوميو و جمك املقطعني حىت أكملك القصيدة.
نـا عشـر  تشـم كتي العالمة املدرس التَبيـزي ب )رحيانـة األ ب( مـال: هـذه األبيـات اإلث

الكاشا  من زمانه وإىل عصرنا هذا م يطوهـا الـزمن وم تـنسو بـه تتنـد  كلمـا  ـد  الزمـانو 

                                                           

 عام اسك( أله البيك باللغة الفارسية هو: باز اين  ه شور  اسك كه  رخلق 161)

 ( أله البيك باللغة الفارسية هو: هسك از مالل ار  ه برى لات لو اجلالل.165)

 ( ألــــــــــــــــــــــــــــــه البيــــــــــــــــــــــــــــــك باللغــــــــــــــــــــــــــــــة الفارســــــــــــــــــــــــــــــية هــــــــــــــــــــــــــــــو: أو  ر  ل أســــــــــــــــــــــــــــــك وهــــــــــــــــــــــــــــــي   ل نيســــــــــــــــــــــــــــــك ىب مــــــــــــــــــــــــــــــالل.166)
 



 

 101 

م تــنسو بــه تتنــد  كــه عــام وكــه يــومو ولكثــرة تــ ثري  مثــه ألــه مصــيبة اإلمــام احلســني 
 ك عا كتبك على ملودم بقلم حزين.  هذه األبيات ب ملوب حم  أهه بيك العصمة 

ـــاز هـــذه األبيـــات ورواجهـــاو بســـبي املقطعـــني اللـــذين أنشـــ مها وال يســـت بعد أن يكـــون امتي
للشـاعر حمتشـم الكاشـا و ف لـب  شـعره مبسـاً  وحفيـده ول العصـر  الرسول األكـرم 
 ال مده السنني.
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 حزين في يوم عيد الغدير

 
بـــن  و مـــال: رأيـــك ب نـــامي اإلمـــام احلنـــة(161)نقـــه الفاخـــه األ يـــي الســـيد بـــامر اهلنـــدي

ليلــة الغــدير حزينــاً باكيــاًو ف مبلــك إليــه وســلَّمك عليــه ومبَّلــك يديــهو وك نَّــه  احلســن املهــدي 
 يفكــــرو فقلــــك: يــــا ســــيدي! إن هــــذه أيــــام فــــرح وســــرور بعيــــد الغــــديرو وأرا  حزينــــاً تبكــــي؟! 

 و د أنشد يقول:«لكرت أمي الزهراء وحزهنا: »فقال 
َــــــــــــــــــــــــــــــــــــْذُت ال َوُعالَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ال تَــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا خ ا َّ

 
 

 بَعــــــــــــــــــَد بَيــــــــــــــــــكخ األحــــــــــــــــــزَانخ بَيــــــــــــــــــَك ُســــــــــــــــــُرورخ  
و مـــال: فانتبهـــك مـــن نـــومي ونظمـــك مصـــيدة ب أحـــوال الغـــديرو ولكـــرت الزهـــراء  

 والقصيدة هي: ولكرت بيك النبوة 
 ُكـــــــــــــــــــــــــهُّ َغـــــــــــــــــــــــــدر  َومَـــــــــــــــــــــــــولخ إْفـــــــــــــــــــــــــه  َوُزورخ 

 
 

ـــــــــــــرع  َعـــــــــــــن َجحـــــــــــــدخ نَـــــــــــــلِّ الَغـــــــــــــدخيرخ    ُهـــــــــــــَو َف
ـــــــــــــــــــــــْر ُهـــــــــــــــــــــــَداَ  إىل احلـــــــــــــــــــــــــ   فـََتبصَّـــــــــــــــــــــــْر تُبصخ

 
 

ـــــــــــــــــريخ   ـــــــــــــــــيَس األعَمـــــــــــــــــى بخـــــــــــــــــهخ َكالَبصخ ـــــــــــــــــقِّ فـََل  ـ
 لَــــــــــــــــــيَس َتعَمــــــــــــــــــى الُعيــــــــــــــــــوُن َلكنَّمــــــــــــــــــا َتعـــــــــــــــــــ 

 
 

ــــــــــُدورخ   ــــــــــيت اْنطَــــــــــَوْت ب الصُّ ــــــــــوُب ال ــــــــــَمى الُقُل  ـ
 يَــــــــــــــــــــوَم أوَحــــــــــــــــــــى اجللخيــــــــــــــــــــُه يَــــــــــــــــــــ ُمُر طَــــــــــــــــــــه 

 
 

ـــــــــــــــــريخ    َوْهـــــــــــــــــَو َســـــــــــــــــار : أْن ُمـــــــــــــــــْر بخـــــــــــــــــرَت خ املسخ
ــــــــــــَرى علــــــــــــى َغــــــــــــريخ َمــــــــــــاء     ُحــــــــــــذَّ َرحــــــــــــَه السُّ

 
 

ـــــــــــــــــــــــــريخ وَكـــــــــــــــــــــــــالً ب   ـــــــــــــــــــــــــال َوَحـــــــــــــــــــــــــرِّ اهلنخ  الَف
 ُدَّ بـَلِّْغُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم َوإالَّ َفَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـَلَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 

ـــــــــــــــــْغَك َوحيـــــــــــــــــاً َعـــــــــــــــــنخ اللطخيـــــــــــــــــتخ ا َبخـــــــــــــــــريخ    ـ
                                                            

ــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــري شــــــــــــــــــــــناعك علــــــــــــــــــــــي الرخــــــــــــــــــــــوي اهلنــــــــــــــــــــــدي 161) ــــــــــــــــــــــن هاشــــــــــــــــــــــم ب ــــــــــــــــــــــن حممــــــــــــــــــــــد ب  ( هــــــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــــــيد بــــــــــــــــــــــامر ب
هـ( إىل سامراءو وكـان والـده 1453هـ( ونش  دا على أبيهو وسافر معه ب العام )1431و ولد ب الننت األشرف سنة )الننفي 

هــــ(و ومـــد أخـــذ مقـــدمات العلـــوم وشـــيئاً مـــن الفقـــه 1211و فبقـــي معـــه إىل أن عـــا  ب ســـنة )حيضــر هنـــا  حبـــل اجملـــد  الشـــريازي 
ا إبــراهيم الشــريازي ا ــال و تــوب غــرة حمــرم واأللــول علــى األســاتذة املشــاهريو وحضــر ب الننــت علــى الشــيخ حممــد طــه  ــت واملــريز 

 هـ(و له شعر كثري باللغتني الفصحى والعامية وهو والد العاملني األ يبني السيد حممد لا   والسيد حسني.1245)
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 أمخــــــــــــــــــمخ املرَتَضــــــــــــــــــى إمامــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــى ا ْلـــــــــــــــــــ
 

 
 ــــــــــــــــــــقخ َونُـــــــــــــــــــوراً َإلُـــــــــــــــــــو ُ َجـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــدَُّإورخ  

ــــــــــــــــــــــــــــذاً بخَكــــــــــــــــــــــــــــتِّ َعلخــــــــــــــــــــــــــــيا   ــــــــــــــــــــــــــــى  خخ  َفرَم
 

 
ْنـــــــــــــــََباً َكـــــــــــــــاَن مـــــــــــــــن ُحـــــــــــــــُدو   وَُكـــــــــــــــورخ    (163)مخ

ــــــــــــــــــــــــــاً   يَع  َوَ عــــــــــــــــــــــــــا َواملــــــــــــــــــــــــــال َحُضــــــــــــــــــــــــــور  مجَخ
 

 
 َغيَّـــــــــــــــــــــَي اهلل ُرشـــــــــــــــــــــَدُهْم مـــــــــــــــــــــن ُحُضـــــــــــــــــــــورخ  

ُ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريُُكْم َوَولخ  إنَّ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا أمخ
 

 
 أْمـــــــــــــــــــــــــرخ بَعـــــــــــــــــــــــــدخي َوَوارخثـخــــــــــــــــــــــــي َوَوزخيـــــــــــــــــــــــــرخي 

 ُهــــــــــــــَو َمــــــــــــــوىًل لخُكــــــــــــــهِّ َمــــــــــــــن ُكنــــــــــــــُك َمــــــــــــــوال 
 

 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــعخ األُمـــــــــــــــــــــــــــــــــورخ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــَن اهلل ب مجَخ  ُه مخ

عـة الغـدير ب سـلوب أخـال نالـعو نـامال إياهـا مـن النثـر إىل لقد نقه السيد بامر اهلندي وام 
الــيت ال فريــة فيهــا وال مريــةو مبيَّنــاً أن أي جحــد لــنل  الشــعرو مسكــداً واليــة أمــري املــسمنني 

الغــدير هــو غــدر ومــول إفــه وزورو د يرســم لنــا بريشــة الكلمــات الشــعرية لــورة اعــتالء رســول 
بكــت أمــري  يــوم غــدير خــمو وكيــت أخــذ منــَباً ُنصــي لــه مــن حــدو  وكــورو  اهلل 

من كنك مواله فهذا علي  مواله.. اللهـم وال مـن «وأمسع كه من كان حاخراً:  املسمنني 
 .(165)احلديل» وااله.. وعا  من عا اه..

                                                           

 ( احلدو : مراكي النساء اليت توخع على ظهور اإلبه ب القوافهو والُكْوُر: الرحه أو هو الرحه ب  اته. 163)

 .231ص 41ألنوار:  ( حبار ا165)
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 أقسم عليك بحق علي 

 
أنــه مبــه مرابــة مثــانني ســنة حيــل كانــك البنــا   غــري متعارفــة وإعــا  (110 )نقــه الوالــد 

ســـلحة املســـتخدمة هـــي الســـيت والـــرم  ومـــا أشـــبه للـــهو كـــان ب أطـــراف الننـــت كانـــك األ
األشرف بعا احليوانات الضارية كاألسد والضبع والذئي و وها كانـك تفـرتس بعـا األفـرا  
بـــني احلـــني واآلخـــرو ولــــذا كـــان الطريـــق إىل الكوفــــة مشـــياً أمـــراً خطـــراً جــــداًو فنقـــه عـــن أحــــد 

الســــهلة لــــياًلو وبــــّك ب ســــطحهو والليــــه كــــان مقمــــراًو  الروحــــانيني مولــــه: لهبــــك إىل مســــند
فسمعك لوت أسد ب الصحراء فتوجهك من سـط  املسـند إىل للـه اجلانـيو وإلا ب سـد 
يقبــه  ــو املســند ر   ورأيتــه ولــرت أنظــر إليــه حــىت لــعد الــدر  وعنــدما ولــه األمــر إىل 

إال مـا رجعـك مـال:  كفزه على مهامجيت ملـك لـه: أمسـم عليـه حبـق علـي أمـري املـسمنني 
فهمهم األسد وتومت لفرتة مصرية د أخـذ ب الرجـوع وكنـك أنظـر إليـه حـىت غـاب عـن عيـينو 
فسـقطك مــن شــدة الــذهول وم أشــعر إال والشــمس طالعــة علــّي بعــد انتصــاف النهــارو وبقيــك 
بعد لله لعدة أشهر مريضاً من تلـه الصـدمة. فلـوال اإلخـالص ب النيـة والـدعاء السـتحالك 

. (111)«باإلخالص يكون ا ـالص: »اة هذا الرجه من مدره ا تومو مال أمري املسمنني 
وهكــذا فــنن الكــه يطلــي ا ــالص عنــدما تعــرت  ســريته العقبــات واملشــاكهو وتصــيبه اهلمــوم 
واملنغصاتو و تلت وسائه ا الص وفقاً الختالف الفكـر والقـدرة والعقيـدةو واملـسمن ال إـد 

املعضالت والتخلل مـن مهـاوي ا طـ  وا طيئـةو مـن اللـول مبـالل اهلل جـه وسيلة أ ع ب  رء 
و ففـي االسـتنارة بـاهلل ودـم مـالل حصـني مـن كـه شـدة وعالو ومالل أوليائـه املطهـرين 

                                                           

هـــ(و واشــتغه ب التحصــيه 1201و ولــد ب كــربالء املقدســة عــام )( هــو  يــة اهلل العظمــى املــريزا مهــدي بــن حبيــي اهلل الشــريازي 110)
وطلــي العلــوم منــذ نعومــة أظفــاره فتتلمــذ ب املراحــه العليــا علــى يــد خنبــة مــن أســاطني الفقــه واأللــول أمثــال: اآلخونــد ا راســا  والســيد 

و ألـب  )رمحهم اهلل مجيعـاً(ليز ي والشيخ حممد رخا اهلمدا  والشيخ حممد تقي الشريازي )مائد ثورة العشرين ب العرا ( واملريزا النائيين ا
هــ 1260من مشاهري الفقهاء الذين ُيشار إليهم بالبنانو اشرت  ب ثورة العشرين وأفىت مـع جمموعـة مـن الفقهـاء إبَـّان حركـة اجلـي  عـام )

م( بضــرورة طــر  اإل ليــز مــن العــرا و وتصــدى كــذله للموجــة الشــيوعية ب ا مســيناتو وتصــدى للمــّد القــومي ب عهــد عبــد 1511= 
هــ( خـّد احلكومـة اإليرانيـةو وألـدر فتـوى ب للـه 1260عـام ) السالم عارفو واشرت  مع  ية اهلل العظمـى السـيد حسـني القمـي 

لبـه والسـماح ب ارتـداء احلنـابو واملنـع مـن االخـتال  ب املـدارسو ووجـوب تـدريس األحكـام الومك أجَبت احلكومـة علـى الرخـوخ ملطا
 الشرعية ب املدارسو ومراعاة املوموفاتو وكسني الوخع االمتصا ي العام. 

 .141ح 55ص 1( وسائه الشيعة:  111)
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ومكـروهو ومــىت أخلــل املــسمن باالســتنارة واالســتغاثة وجــد ب اهلل تعــاىل وب أوليائــه خــري جمــري 
 ومغيل.
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 ائهب إلى الهند

 
أحد طـالب العلـوم الدينيـة ب الننـت األشـرف مـد ابتلـي بقـرو  كثـرية وم يكـن لـه  كان

ومـال  بنحلاحو فرأى ليالً اإلمـام  سبيه أل ائها إال بالتوسه إىل اإلمام أمري املسمنني 
 الهي إىل اهلند مالداً الرجه الفال  ومه له هذا الشطرو والذي مضمونه:»له: 

 (114)شع كالشمسالرتفعك هذه الذرة ولارت ت
ومصد اهلند مع مشقة السفر الطويلة حىت وله إىل لله الرجهو ف نشد له هـذا الشـطرو 

ب الننـــت األشـــرف ب املنـــامو فاستحســـن الرجـــه  ونقـــه لـــه مصـــة مرخـــه ورؤيـــاه اإلمـــام 
شطره استحساناً كبـرياً وأعطـاه مـاالً كثـرياً ومـال: إ  ملـك شـطراً وكـريت ب الشـطر الثـا  ومـد 

 ت علّي مّدة طويلة وأنا متحري ب هذا الشطرو أما الشطر الذي ملته ـ مضمونه ـ: مرّ 
 (112)نظـــــر إىل لرة بلطـــــت لـــــو أن أبـــــا تـــــراب 

 . أكمله بشطر من عنده  فتبني أن اإلمام  

                                                           

 ( أله الشطر باللغة الفارسية: ب مسان رو  وكار  فتاب كند.114)

 للغة الفارسية: به لره اـر نظر لطت بو تراب كند.( أله الشطر با112)
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 فلم يحترق!! مسَّه اإلمام 

 
ألنـــوار نقـــه الســـيد دـــاء الـــدين علـــي بـــن الســـيد عبـــد الكـــرمي النيلـــي الننفـــي ب كتابـــه )ا

املضــيئة( عــن والــده حكايــة عنيبــةو مــال: إن رجــالً يقــال لــه: حممــد بــن أيب ألينــة كــان يتــوىل 
مسند مرية لنا تسمى )مرية نيلة( انقطع يوماً ب بيتهو فاستحضروه فلـم يـتمكن مـن احلضـورو 
فس لوه عن السبيو فكشت هلم عن بدنه فـنلا هـو إىل وسـطه مـا عـدا جـان  وركيـه إىل طـرب 

ه حمرت  بالنارو ومد ألابه من لله أم شديد فال ميكنه القرارو فقـالوا: مـىت حصـه للـه ركبيت
له؟ مال: اعلموا أنين رأيك ب نومي ك ن الساعة مد مامك والناس ب هـر  عظـيمو وأكثـرهم 
يسا  إىل النار وأملهم إىل اجلنةو فكنـك مـع مـن سـيق إىل اجلنـةو فـانتهى بنـا املسـري إىل منطـرة 

العـر  والطـولو فقيـه: هـذا الصـرا و فسـرنا عليهـا فـنلا هـي كلَّمـا سـلكنا فيهـا مـهَّ  عظيمة ب
عرخــها وزا  طوهلــاو فلــم نــَبح كــذله و ــن نســري حــىت لــارت كحــد الســيتو وإلا كتهــا وا  
عظــيم أوســع مــا يكــون مــن األو يــةو  ــري فيــه نــار ســو اء يتقلقــه فيهــا مجــر كــرؤوس اجلبــالو 

فلــم أزل أميــه مــن جهــة إىل جهــةو حــىت انتهيــك إىل مريــي مــن  والنــاس مــا بــني نــا  وســامذو
 خــر القنظــرةو فلــم أ الــه حــىت ســقطك مــن عليهــاو فخضــك ب تلــه النــار حــىت انتهيــك إىل 
اجلــرفو فكنــك كلمــا أتشــبَّل بشــيء م يتماســه ب يــديو والنــار كــدر  بقــوة جرياهنــاو وأنــا 

قلـــك: يـــا علـــي بـــن أيب طالـــيو أســـتغيل ومـــد انـــذهلك وطـــار عقلـــي ولهـــي لـــ و ف هلمـــك ف
و فقلـك: يـا فنظرت فنلا رجه وامت على شفري الوا يو فومع ب روعي أنـه اإلمـام علـي 

و فمد ت يـديو فقـبا عليهـا وجـذبينو وألقـا  «هات يد »سيدي يا أمري املسمننيو فقال: 
و م يسـلم على اجلرفو د أما  النار عن وركي بيده الشريفةو فانتبهك مرعوبـاً وأنـا كمـا تـرون

 .من النار إال ما مسه اإلمام 
علـيكم بـنخالص اإلميـان »يولـي املـسمنني مـائاًل:  نعم إن اإلمام أمـري املـسمنني علـي 
 .(111)«فننه السبيه إىل اجلنة والنناة من النار

 

                                                           

 .1212ح 32( غرر احلكم و رر الكلم: ص111)
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 الرؤيا الصادقة
 

نقــــه ل شــــخل ســــعو ي عنــــدما انــــدلعك االخــــطرابات واملظــــاهرات ب الســــعو ية ســــنة 
مــــائال: لهبــــك إىل مدينــــة كــــربالء املقدســــة للزيــــارة وكــــان ولــــدي الكبــــري باميــــاً ب هـــــ( 1100)

الســـعو يةو فا ـــذت مكانـــاً ب أحـــد الفنـــا   حـــىت إلا انتصـــت الليـــه مامـــك زوجـــيت وأخـــذت 
و وكلما حاولك إسـكاهتا م أ ـ و بـا  فعـين أن أعتقـد بنلـابتها بـاجلنونو  هتلهه بصوت عال 

: إن ولــدي مــد متــه ب الســعو ية د أخــذت ب بكــاء شــديد وبعــد أن هــدأت واســتقرت مالــك
و واسـتقبله وملا س لتها عن  ليه موهلاو مالك: رأيك ولدي مد  خه حرم اإلمام احلسني 

اإلمــام بكــه حفــاوة وهــذا اليكــون إال ألنــه مقتــولو وب اليــوم التــال تلقيــك مكاملــة هاتفيــة مــن 
تو حيــل أطلقــك احلكومــة أســلحتها فســقذ القطيــت وص إخبــاري أن ولــدي متــه ب املظــاهرا

مـــا ارتـــاب خملـــل وال شـــه : »مجاعـــة ومـــنهم ولـــدي. يقـــول أمـــري املـــسمنني اإلمـــام علـــي 
 و فنن إخالص زوجة هذا الرجه جعلها ال تشه وال ترتاب ب حقيقة رؤياها.(115)«مومن

                                                           

 .1215ح 31( غرر احلكم و رر الكلم: ص115)
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 الطفل األعمى وبركات زينب 

 
عمر يرتا  اجملالس احلسينية بصـحبة كان أحد األطفال أعمى وهو ب سن السا سة من ال

خالــهو وب أحــد أيــام حمــرم احلــرام كــان اجمللــس احلســيين منعقــداً ب  ار خالــهو وكــان اجلــو حــاراً 
فــــ را وا أن يوزعــــوا بعــــا املرطبــــاتو ف لــــر الطفــــه األعمــــى أن يقــــوم هــــو بتوزيعهــــا مبســــاعدة 

ر مصـيبة أم املصـائي شخل  خرو وبينما كانا يوزعـان تلـه املرطبـات ولـه ا طيـي إىل لكـ
و فت ثر هذا الطفه كثرياً وبكى حبرمة شديدة حىت أغمي عليهو فـرأى وهـو احلوراء زيني 

رفعــك يــدها املباركــة ومســك عينيــه االثنتــني ومالــك:  ب تلــه احلــال أن الســيدة زينــي 
و وحـني لــحا مـن الغيبوبــة وجـد أن بصــره مــد ر  «شـفيك  امــاً ولـن  ــر  عينـا  بعــد اليــوم»
 .يه بَبكة هذه السيدة العظيمة إل

وحني كَب هذا الطفه اشتغه ب أحد املختـَبات الطبيـةو وب أحـد األيـام كـان يقـوم بعملـه 
املختَبي وإىل جانبه إنـاء بلـوء مبـا ة الكحـول وهـو ال يـدري بـهو ف شـعه عـو  كَبيـك فـانفنر 

تـني المسـتهما يـد احلـوراء اإلناء واهنمـر عليـه الكحـول ا ـرت  فـ حر  جسـمه كلـه إال عينيـه الل
 .زيني 
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 أصعده جبرائيل وأنزلناه نحن

 
ب أيــــام شـــبابه ب ســـامراء مــــع الـــذين يعملـــون ب خدمــــة مـــ ص اإلمــــام  كـــان الوالـــد 

: لات يـــوم فيغّلفـــون جـــدران احلســـينية ب ممشـــة ســـو اء وغـــري للـــهو مـــال  احلســـني 
ين شـيء وب الومـك نفسـه الـذي ارتقيك السلم ألغلت احلسـينية فسـقطك أرخـاً لكـن م يصـب

سقطك فيه رأت والد  ب املنام كمـا حـدثتنا بعـد للـه أن ا مسـة الطيبـة ألـحاب الكسـاء 
  مالوا هلا: إن ولد  ال ب س عليـه فقـد ألـعده جَبائيـه  وأنزلنـاه  ـن إىل األر و

 أنه م يصبه ألى با سّبي االستغراب. ونقه ل الوالد 
لفريــدة يقــو  اإلخــالص النــابا مــن األعمــا و يقــول أمــري املــسمنني وملثــه هــذه الكرامــات ا

« :وكان أمري املسمنني (116)« فة العمه تر  اإلخالص .  لا ماً ب هذا القول وب
كــه مــا مالــهو فــنن لكــه شــيء ب هــذه احليــاة  فــة تكــدر لــفاءه وتــنقل كمالــهو ف فــة الغــل 

 و وكذله العمه تعرتيه  فة عدم اإلخالص.البطرو و فة احللم اجلزعو و فة الصَب االستسالم

                                                           

 .4504ح 155( غرر احلكم و رر الكلم: ص116)
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 كنا حاضرين عند منبر النبي 

 
 .(111)عن احلا  مريزا حسني النوري  نقه السيد الوالد 

مال: كنك أنا ب بلدة )نور( ب إيران أكتي األحا يلو وكنك خر  كه ليلـة إىل منطقـة 
اب علـى نفسـي وأجلـس للكتابـةو مزروعة هنا و وأكتي ب غرفة مهي ة للزرّاع وكنك أُغلخـَق البـ

وب لات ليلـــة وأنـــا أكتـــي رأيـــك أن البـــاب انفـــت  تلقائيـــاًو و خـــه نفـــران يرتـــديان البيـــا  ال 
 يشبهان اإلنسان فسلما وماال ل: مالا تكتي؟ 

 ملك: أكتي األحا يل. 
 ماال: وما هو احلديل الذي تكتبه اآلن؟ 

 اع.ب حنة الو  ملك: مصة الغدير وخطبة رسول اهلل 
 ماال: امرأ.

ف خذت أمرأ حديل الغدير فصححا بعا الكلمات فيها مـائلني:  ـن كنـا حاخـَرينخ زمـن 
 ومسعناه هكذا يقول. حدو  القصة عند منَب الن  األعظم 

: ولكر احلا  النوري النسخة اليت لكراها ب حاشية الكتابو وأمسـم أنـه مال الوالد 
 مباشرًة.  مسع ا طبة بن مسعها عن رسول اهلل

مــــا أخلــــل عبــــد هلل عزوجــــه أربعــــني لــــباحاً إال جــــرت ينــــابيع : »مــــال رســــول اهلل 
 .(113)«احلكمة من ملبه على لسانه

أجهو ليس هنا  مسافة وفر  بني احلكمـة واإلخـالصو فـاحلكيم خملـل ولكـن لـيس كـه 
يـــد خملـــل حكيمـــاًو ألن احلكمـــة شـــرطها اإلخـــالصو وألن العالمـــة بـــني القلـــي واللســـانو وال

والســلو و والفكــر والعمــهو عالمــة محيميــة ال تنفصــهو وبغــري وجــو  هــذه العالمــة يظهــر الريــاء 
                                                           

هـــ( ب مريــة 1451شــوال ســنة ) 13و ولــد ب ( املــريزا حســني ابــن الشــيخ حمّمــد تقــي بــن حمّمــد ملــي أو علــي النــوري الطَبســي 111)
هــــ( و فــن ب الصـــحن 1240مجـــا ى اآلخــرة ب ســنة ) 41)يــالو( مــن مـــرى نــور إحــدى كـــور طَبســتانو تــوب ب الننـــت ليلــة األربعــاء 

م الشريت؛ وهو لاحي كتاب املستدر و كان عاملاً حمدثاًو متبحراً ب علمي احلديل والرجال عارفاً بالسري والتاريخو وكان زاهداً عابداً 
لالة الليه وكان وحيد عصرهو أنعم اهلل عليه مبالزمة العام اجلليه الفقيه الزاهـد الـورع املـوىل حممـد علـي ابـن  غـا زيـن العابـدين رخـا  تفته

 ا ال . 

 .10ح 414ص 61( حبار األنوار:  113)
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 واالنفصامو وتصب  احلكمة فذلكة فارغة.
وبعبارة أخرى أن احلكمة حني تفقد اإلخـالص فنهنـا تفقـد جانبهـا العملـيو وتصـب  جمـر  

 قة أبداً.أماويهو ومهما كان طالؤها مزخرفاً ومجيال فلن إعه منها حقي
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 رؤية الجن

 
الـذي كـان يسـكن كـربالء املقدسـةو وهـو مـن  نقه عن املرحـوم السـيد حممـد الصـدر 

وب  (115)رجال الدين األخيارو مال: كنك أحضر  روس احلا  مريزا حسني احلا  مريزا خليه
يــوم مــن األيــام جــاء رجــه ومــال: إن بيتـــي تســكنه اجلــنو وجئــك إلــيكم ألطلــي مــنكم  عــاء 

فــى هــذه املسونــةو فقــال لــه احلــا  مــريزا حســني: الهــي إىل ســط   ار  أول الصــباحو حــىت أك
وتوّجه إىل القبلة ومه: يا أيها اجلنو احلا  مريزا حسني يـ مركم أن تكفـوا عـينو فـذهي الرجـه 

 وفعه ما أمره.
مال السيد الصدر: وكنك مد مسعك أن احلا  له تسخري اجلـن فسـ لته: كيـت ملـك هـذاو 

  اجلن؟ هه له تسخري
مــال: ال لــيس ل تســخري اجلــن وإعــا حــدثك ل مصــة وهــي أ  كنــك ألهــي إىل مســند 

ب الليال السالفة وب سر اب هنا  كنـك ألـلي وأمـرأ الـدعاء ولات ليلـة جـاء   (130)السهلة
 شخل ب الظالم وجلس على سنا  و وملا أ مك الصالة ملك له من أنك؟ 

ه ألنظـر هـه عنـد  أمـر ف تبعـه. فقلـك لـه: هـه ب مال: أنا جين من مقلـديه جئـك إليـ
 اجلن مقلدون؟ 

و ومــن املســلمني أتبــاع العامــة (131)مــال: نعــمو اجلــن كــاإلنس فــيهم كفــار وفــيهم مســلمون
وفيهم شيعةو والشيعة فيهم مقلدون وفيهم غري لله بن ال تقليد هلم كفسقة اإلنس وأنـا مـن 

 ل. املقلدين له املتدينني. فقلك: ال.. ال حاجة
مــال اجلــين: نعــم بعــا اجلــن املعــا ون للنســان يرمــون  ورهــم باحلصــى وإلا حــد  هــذا 
الشــيء إلنســان فقــه لــه: الهــي إىل ســط  الــدار ب ومــك الصــباح ومــه: أيهــا اجلــن كفــوا عــن 

                                                           

 (.( من أساتذة الشيخ حمّمد حسن املعروف بـ )الشيخ أغا بزر  الطهرا  115)

لـو اسـتنار عمـي زيـد «: و وفيه: أما مسند السهلة فقد مال فيه الصـا   651ح 424ص 1ضره الفقيه:  ( راجع من ال حي130)
إىل العمالقــةو  الــذي كــان خيــيذ فيــهو وهــو املوخــع الــذي خــر  منــه إبــراهيم  بــه ألجــاره اهلل ســنةو للــه موخــع بيــك إ ريــس 

فيهــا لــورة وجــه كــه نــ  خلقــه اهلل عــز وجــهو ومــن كتــه إىل جــالوتو وكتــه لــخرة خضــراء  وهــو املوخــع الــذي خــر  منــه  او  
 .» ا ضر «و فقيه له: وما الراكي؟ فقال: »أخذت طينة كه ن و وهو موخع الراكي

ُطوَن َفَمْن أسَلَم فَ ولئخَه َكَرَّْوا َرَشَداً ( مال سبحانه وتعاىل على لسان اجلن: 131) نَّا الَقاسخ نَّا املْسلخُموَن َومخ  .11سورة اجلن:  َوإنَّا مخ
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 هذا البيكو فنن م يكفوا فنحن هلم باملرلا .
 اجلين. مال الشيخ: ومد جربك هذا الشيء مراراً فظهرت لحة ما ماله لله
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 رأيتك وسمعتك تنشد القصيدة

 
و إنه مال: توسلك ب إحـدى الليـال (134)نُقه عن املرحوم  ية اهلل املرعشي الننفي 

أن أرى ب منامي أحد أولياء اهللو فرأيك ب تله الليلة ب عام الرؤيا ك   جالس ب مسـند 
نو فقـــال أمـــري املـــسمنني ومجـــع مـــن النـــاس كـــانوا حاخـــري الكوفـــةو حبضـــور أمـــري املـــسمنني 

« :ائتو  بشعراء أهه بيتنا.» 
و «ائتـــو  بشـــعراء الفـــرس: »فرأيـــك مـــد جـــيء إليـــه بـــبعا شـــعراء العـــربو د مـــال 

جيئـــو  : »فرأيـــك مـــد جـــيء إليـــه مبحتشـــم الكاشانــــي وعـــد  مـــن شـــعراء الفـــرس. فقـــال 
و فقـرأ شـهريار « امرأ أشعار »خطابه إليهو مائال:  و فوجه (132)و فناء شهريار«بشهريار

 أبياتاً هذه ترمجتها: 
 يــا علـــي يـــا ملـــه الرمحــةو أّي  يـــة مـــن  يـــات اهلل أنـــك؟

 
 

 ومد ألقيَك على الكه أجنحة الرمحةو فالكه استظه بظلـه 
 أيهـــــــــا القلـــــــــي إل ُهـــــــــديَك ملعرفـــــــــة اهللو فرتاهـــــــــا ب وجـــــــــه علـــــــــي 
 

 
 (131)فو اهلل إنين عرفك اهلل بعليا وهـو سـبي هـداييت إىل اهلل 
: فلما انتهى شهريار من إلقاء شـعرهو اسـتيقظك مـن نـوميو ومبـا مال السيد املرعشي  

 أ  م أر شهريارو س لك لباح لله اليوم عنهو وملك من هو شهريار؟.
                                                           

هـ(و والده العالمة السيد حممـو   ـس الـدين املرعشـي 1215( السيد شهاب الدين املرعشي الننفيو ولد ب الننت األشرف عام )134)
من علماء الننتو وجده سيد احلكماءو  رس ب الننت األشرف ونـال  رجـة االجتهـا  مبكـراًو انتقـه إىل مـم املقدسـة ليكـون واحـداً 

هــ( عنواهنـا )لخـرية املعـا (و لـه مشـاريع إسـالمية اجتماعيـة 1210سي حوزة مم الكَبىو له رسـالة عمليـة مطبوعـة سـنة )من أعظم مدر 
وثقافيـة كـَبىو أمههـا مكتبتــه العامـة ب مـم املشــرفة والـيت تعـد مــن املكتبـات العامليـة الكــَبى ملـا كويـه مــن نفـائس املخطوطـات والكتــيو 

 وار مكتبته العامة مبدينة مم املقدسة. هـ(و و فن ُب1111سنة ) توب 

 ( أحد شعراء األترا  ب إيرانو ومد نظم أشعار عديدة بالفارسية والرتكية.132)

 ( أله البيتني باللغة الفارسية هو:131)
ــــــــــــــــــيت خــــــــــــــــــدا را ــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــه  ي  علــــــــــــــــــي إي مهــــــــــــــــــاي رمحــــــــــــــــــك ..... ت

 
 

 كـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــوا فكنـــــــــــــــــــدي ..... مهــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــايه مهــــــــــــــــــــا را 
 مهـــــــــــــــــــــه  ر رخ علـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــني  ل اكـــــــــــــــــــــر خـــــــــــــــــــــدا شناســـــــــــــــــــــي ..... 

 
 

ـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــناختم مـــــــــــــــــن ..... بـــــــــــــــــه خـــــــــــــــــدا مســـــــــــــــــم خـــــــــــــــــدا را   ب
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 مالوا: شاعر يسكن تَبيزو ملك: وجهوا له الدعوة من مبلي أن ي تينا إىل مم املقدسة.
او فرأيتــه نفــس الشــخل الــذي أبصــرته ب منــامي وم  ــا أيــام إال وشــهريار مــد مــدم إلينــ
 و فس لك منه: مىت نظمك هذا الشعر: وهو يلقي أشعاره حبضرة اإلمام أمري املسمنني 

 يررا علرري يررا ملررك الرحمررةم أيي آيررة مررن آيررات اهلل أنررت؟
 

 
فتعني شـهريار مـن سـسال هـذاو ومـال: مـن أيـن عرفـك أ  نظمـك هـذا الشـعر؟! فـن  م 

 ر ألحدو وم يسبق ل أن كدثك مع أحد بش نهو وم يعلم به أحد مذ.أعذ هذا الشع
: رأيتــه ومسعــك هــذا الشــعر منــه ب املنــامو ومــد أنشــدته فقــال لــه الســيد املرعشــي 

و فتغري وجه شهريار وأخذته الدهشة واالستغراب ومال: أنـا نظمـك حبضرة أمري املسمنني 
تــاريخ وســاعة إنشــا  الشــعر  الســيد املرعشــي  هــذه األشــعار ب الليلــة الفالنيــةو فلمــا عــني

ب املنامو ظهر أن لله كان مطابقاً للتاريخ الذي انتهى فيه نظـم  خـر بيـك شـعري مـن تلـه 
 .القصيدة من مبه شهريار.. انتهى كالم السيد املرعشي 

وعــرف فيمــا بعــد هــذا اللقــاء أن شــهريار أخــذ ينشــر شــعرهو فتشــرف بزيــارة مدينــة الننــت 
هـــ(و ومــد شــوهدت هــذه األشــعار مــد كتبــك خبــذ مجيــه ووخــعك ب 1251سنـــة )األشــرف 

 .إطارو وعلقك على الضري  املطهر ألمري املسمنني 
 .(135)«على التواخي ب اهلل  لل ا بة: »يقول أمري املسمنني اإلمام علي 

                                                           

 .5100ح 142( غرر احلكم و رر الكلم: ص135)
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 آيات قرآنية في اإلخالص

 
 * ــَرُة عخ اُر اآْلخخ ــُوا اْلَمــْوَت إخْن  مُــْه إخْن كانَــْك َلُكــُم الــدَّ ــْن ُ ونخ النَّــاسخ فـََتَمنـَّ ــَد اللَّــهخ خالخَصــًة مخ ْن

مُـْه أَ ُكَاجُّونَنـا بخ اللَّـهخ َوُهـَو َربُّنـا َوَربُُّكـْم َولَنـا أَْعمالُنـا َوَلُكـْم أَْعمـاُلُكْم َوَ ْـُن  ُكْنُتْم لـا خمخنَي 
َلُه خُمْلخُصونَ 

(136). 
 *نخنَي إخالَّ الَّـــذخيَن تـــابُوا َوَأْلـــ َلُحوا َواْعَتَصـــُموا بخاللَّـــهخ َوَأْخَلُصـــوا  خيـــنَـُهْم لخلَّـــهخ َفُ ولئخـــَه َمـــَع اْلُمـــْسمخ

نخنَي َأْجراً َعظخيماً  َوَسْوَف يـُْستخ اللَُّه اْلُمْسمخ
(131). 

 *ــ ــا لَــْوال َأْن رَأى بـُْرهــاَن َربِّــهخ َكــذلخَه لخَنْصــرخَف َعْنــُه السُّ وَء َواْلَفْحشــاَء َوَلَقــْد مَهَّــْك بخــهخ َوَهــمَّ دخ
إخنَُّه مخْن عخبا خنَا اْلُمْخَلصخنيَ 

(133). 
 * َُهُم اْلُمْخَلصخني نـْ إخالَّ عخباَ َ  مخ

(135). 
 *َوالُْكْر بخ اْلكختابخ ُموسى إخنَُّه كاَن خُمَْلصاً وَكاَن َرُسوالً نَبخي ا

(150). 
 * َإخالَّ عخباَ  اللَّهخ اْلُمْخَلصخني

(151). 
 * ينَ إخنَّا أَنْـ زَْلنا إخلَْيَه اْلكختاَب بخاحلَْقِّ فَاْعُبدخ اللََّه خُمْلخصاً َلُه الدِّ

(154). 
 * َين ُمْه إخ ِّ أُمخْرُت َأْن أَْعُبَد اللََّه خُمْلخصاً َلُه الدِّ

(152). 
 * ُمهخ اللََّه أَْعُبُد خُمْلخصاً َلُه  خيينخ

(151). 

                                                           

 .55و 51( سورة البقرة: 136)

 .116( سورة النساء: 131)

 .41( سورة يوست: 133)

 .32و وسورة ص: 10( سورة احلنر: 135)

 .51( سورة مرمي: 150)

 . 160و 143و 11و 10( سورة الصافات: 151)

 .4( سورة الزمر: 154)

 .11( سورة الزمر: 152)

 .11( سورة الزمر: 151)
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 * َين نَي َلُه الدِّ َوَلْو َكرخَه اْلكافخُرونَ  فَاْ ُعوا اللََّه خُمْلخصخ
(155) . 

 * َيَن احلَْْمُد لخلَّهخ َربِّ اْلعاَلمخني نَي َلُه الدِّ ُهَو احلَْيُّ ال إخلَه إخالَّ ُهَو فَاْ ُعوُه خُمْلخصخ
(156) . 

 * َيَن ُحَنفـاَء َويُقخيُمـوا الصَّـالَة و نَي لَـُه الـدِّ يـُْستُـوا الزَّكـاَة َوللـخَه َوما أُمخُروا إخالَّ لخيَـْعُبُدوا اللََّه خُمْلخصخ
 خيُن اْلَقيَِّمةخ 

(151). 
 * ـــــُه ـــــُن َل ـــــا َوَلُكـــــْم أَْعمـــــاُلُكْم َوَ ْ ـــــا أَْعمالُن ـــــا بخ اللَّـــــهخ َوُهـــــَو َربُّنـــــا َوَربُُّكـــــْم َولَن مُـــــْه أَ ُكَاجُّونَن

خُمْلخُصونَ 
(153). 

 * ِّيَن َكمـا  ُمْه أََمَر َريبِّ بخاْلقخْسذخ َوأَمخيُموا ُوُجوَهُكْم عخْنـَد ُكـه ـنَي لَـُه الـدِّ د  َواْ ُعـوُه خُمْلخصخ َمْسـنخ
َبَدَأُكْم تـَُعوُ ونَ 

(155). 
 * الخَصة  لخْكَرى الدَّارخ إخنَّا َأْخَلْصناُهْم خبخ

(400). 
 * ُيُن اْ الخل َأال هلل الدِّ

(401). 
وب هــذه اآليــات البينــات وغريهــا ت كيــد علــى اإلخــالصو وأمــر مــن أوامــر اهلل الــيت إــي 

 ها.اتباع
ولــو م يكـــن اإلخـــالص مــن الضـــرورات ب حيـــاة اإلنســان ملـــا أمـــر اهلل تعــاىل بـــهو إن هـــذا 
الت كيد على اإلخالص ب  يات كثرية يدل  اللة ماطعة أن اهلل سبحانه وتعاىل ال يقبـه عمـه 
املــسمن مــن لــالة أو لــيام أو زكــاة أو حــه أو جهــا  وغريهــا مــن األعمــال إن م يكــن املــسمن 

حـدهو خملصـاً لـه فيـه كـه اإلخـالصو ب السـر والعالنيـةو و ون أن تشـوب إخاللـه يس يه هلل و 
 أي شائبة من شوائي الدنيا.

                                                           

 .11( سورة غافر: 155)

 .65( سورة غافر: 156)

 .5( سورة البينة: 151)

 .125( سورة البقرة: 153)

 .45( سورة األعراف: 155)

 .16( سورة ص: 400)

 .2( سورة الزمر: 401)
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 روايات في اإلخالص

 
مال عزوجه: ال إله إال اهلل امسيو من مالـه خملصـاً مـن »مال:  * عن الن  املصطفى 

 .(404)«ملبه  خه حصينو ومن  خه حصين أمن عذايب
ب املســـند إل أمبـــه علـــي  ري مـــال: كنـــك جالســـاً عنـــد النـــ  * وعـــن أيب لر الغفـــا

  فلمــا ر ه مقــبال مــال« :فقلــك: علــي يــا رســول اهللو « يــا أبــا لر مــن هــذا املقبــه؟
فقلــــك: إي واهلل يــــا رســــول اهلل إ  ألحبــــه وأحــــي مــــن حيبــــهو « يــــا أبــــا لر أ كبــــه؟»فقــــال: 
ب الــذي بــني العبــد وبــني اهلل يــا أبــا لر أحــي عليـاً وأحــي مــن أحبــه فــنن احلنـا: »فقـال

تعاىل حيُّ علي بن أيب طاليو يا أبا لر أحيَّ علياً خملصـاً فمـا مـن امـرئ أحـي عليـاً خملصـاً 
و فقلـك: يـا رســول اهلل إ  ألجـد حــي «وسـ ل اهلل تعـاىل شــيئاً إال أعطـاه وال  عـا اهلل إال لبَّــاه

ك ية من كتاب اهلل أتلوها وهـو علي بن أيب طالي على كبدي كبار  املاء أو كعسه النحه أو  
 ن الشنرة الطيبـة والعـروة الـوثقى وحمبونـا : »عندي أحلى من العسهو فقال رسول اهلل 

 .(402)«ورمها فمن أرا  الدخول إىل اجلنة فليستمسه بغصن من أغصاهنا
وهـو  يُقبّـه احلسـن واحلسـني  * وعن أيب لر الغفـاري مـال: رأيـك رسـول اهلل 

ولريتهمـا خملصـاً م تلفـ  النـار وجهـه ولـو كانـك  احلسـن واحلسـني  مـن أحـيَّ »يقول: 
 .(401)«لنوبه بعد  رمه عاجلو إال يكون لنبه لنباً خيرجه من اإلميان

إن لكهِّ حقا حقيقةو وما بل  عبـد حقيقـة اإلخـالص حـىت ال حيـّي »مال:  * وعنه 
 .(405)«أن حيمَد على شيء من عمه هلل

هلل ب السو  خملصاً عند غفلة الناس وُشـغلهم مبـا هـم فيـه  َمن لكَر ا»مال:  * وعنه 
 .(406)«كتي اهلل له ألت حسنةو ويغفر اهلل له يوم القيامة مغفرة م  طر على ملي بشر

العلمـــــــاء كلهـــــــم هلكـــــــى إال العـــــــاملونو والعـــــــاملون كلهـــــــم هلكـــــــى إال : »* وعنـــــــه 
                                                           

 .6031ح 261ص 5( مستدر  الوسائه:  404)

 .126( أعالم الدين: ص402)

 .1ح 51( كامه الزيارات: ص401)

 .35ح 100ص 1( مستدر  الوسائه:  405)

 .451( عدة الداعي: ص406)
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 .(401)«املخلصونو واملخلصون على خطر
سـ لته عـن »عن اإلخالصو فقـال:  ل س لك رسول اهلل عن حذيفة بن اليمان ما* 

جَبئيــه فقـــال: ســـ لته عـــن اهلل تعــاىل فقـــال: اإلخـــالص ســـر مــن أســـراري اســـتو عته ملـــي مـــن 
 . (403)«أحببك من عبا ي

مـن ألـعد إىل اهلل خـالل عبا تـه أهـبذ اهلل عزوجـه »مالك:  * عن سيدة النساء 
 . (405)«إليه أفضه مصلحته

املـــسمن مريـــي أمـــرهو بعيـــد مهـــهو كثـــري لـــمتهو خـــالل »مـــال:   * عـــن أمـــري املـــسمنني
 .(410)«عمله

ــــلون إىل اهلل ســــبحانه وتعــــاىل اإلميــــان بــــه : »* مــــال  ــــه بــــه املتوسِّ إن أفضــــه مــــا توسَّ
 .(411)«وبرسولهو واجلها  ب سبيلهو فننه لروة اإلسالمو وكلمة اإلخالص فنهنا الفطرة

 .(414)«هدي من أخلل إميانه: »* مال 
 .(412)«العمه كله هباء إال ما أخلل فيه: »ل * ما

 . (411)«من رغي فيما عند اهلل أخلل عمله: »* مال 
 . (415)«العامه إلا علم عمهو وإلا عمه أخللو وإلا أخلل اعتزل: »*مال 
 .(416)«من أخلل العمه م يعدم األمه: »* مال 
 . (411)«طوىب ملن با ر أجلهو وأخلل عمله: »* مال 
 . (413)«لسعيد من أخلل الطاعةا: »* مال 
 . (415)«فاز بالسعا ة من أخلل العبا ة: »* مال 

                                                           

 .113ص 4( جمموعة ورام:  401)

 .41ح 415ص 61( حبار األنوار:  403)

 .415ص 61( حبار األنوار:  405)

 .1526ح 50( غرر احلكم: ص410)

 .110برمم:  من خطبة له  162( هنه البالغة: ص411)

 .1506ح 35و رر الكلم: ص( غرر احلكم 414)

 .4356ح 155( غرر احلكم و رر الكلم: ص412)

 .4501ح 155( غرر احلكم و رر الكلم: ص411)

 .165ح 51( غرر احلكم و رر الكلم: ص415)

 .4540ح 155( غرر احلكم و رر الكلم: ص416)

 .2121ح 164( غرر احلكم و رر الكلم: ص411)

 .2410ح 161( غرر احلكم و رر الكلم: ص413)



 

 141 

 . (440)«أخلل تنه: »* مال 
 . (441)«من أخلل النية تنزه عن الدنية: »* مال 
 . (444)«من أخلل بل  اآلمال: »* مال 
 . (442)«من أخلل هلل استظهر ملعاشه ومعا ه: »* مال 
وحبـه وبغضـهو وأخـذ  وتركـهو وكالمـه  أخلل هلل عمله وعلمهو: »* مال 
 . (441)«ولمته

 . (445)«من كمال العمه اإلخالص فيه: »* مال 
 . (446)«باإلخالص ترفع األعمال: »* مال 
 . (441)«مدموا خريا تغنموا وأخلصوا أعمالكم تسعدوا: »* مال 
 . (443)«أين الذين أخلصوا أعماهلم هلل وطهروا ملودم مبواخع لكر اهلل: »* مال 
 . (445)«الدموا ب أموالكم وأخلصوا ب أعمالكم وتزكوا بالورع: »* مال 
 . (420)«إلا استخلل اهلل عبداً أهلمه الديانة: »* مال 
 . (421)«اإلخالص أعلى اإلميان: »* مال 
مجـــــاع الـــــدين ب إخـــــالص العمـــــهو وتقصـــــري األمـــــهو وبـــــذل اإلحســـــانو : »* مـــــال 

 . (424)«والكت عن القبي 
 . (422)«  هن كمال الدين: اإلخالصو واليقنيو والتقنعثال: »* مال 

                                                                                                                                                                      
 .2505ح 153احلكم و رر الكلم: ص ( غرر415)

 .2511ح 153( غرر احلكم و رر الكلم: ص440)

 2516ح 153( غرر احلكم و رر الكلم: ص441)

 .2511ح 153( غرر احلكم و رر الكلم: ص444)

 .2515ح 153( غرر احلكم و رر الكلم: ص442)

 .2500ح 151( غرر احلكم و رر الكلم: ص441)

 . 4505ح 155( غرر احلكم و رر الكلم: ص445)

 .4511ح 155( غرر احلكم و رر الكلم: ص446)

 .4355ح 155( غرر احلكم و رر الكلم: ص441)

 .4353ح 155( غرر احلكم و رر الكلم: ص443)

 .1435ح 411( غرر احلكم و رر الكلم: ص445)

 .1230ح 35( غرر احلكم و رر الكلم: ص420)

 .  1211ح 32( غرر احلكم و رر الكلم: ص421)

 .1256ح 35ص( غرر احلكم و رر الكلم: 424)

 .1253ح 35( غرر احلكم و رر الكلم: ص422)
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 . (421)«اإلخالص غاية الدين: »* مال 
 . (425)«اعلم أن أول الدين التسليمو و خره اإلخالص: »* مال 
 .  (426)« فة العمه تر  اإلخالص: »* مال 
 .  (421)«خري العمه ما لحبه اإلخالص: »* مال 
 . (423)«فيهمن كمال العمه اإلخالص : »* مال 
 . (425)«مال  العمه اإلخالص فيه: »* مال 

لـــــــــــــفتان ال يقبـــــــــــــه اهلل ســـــــــــــبحانه األعمـــــــــــــال إال دمـــــــــــــا: التقـــــــــــــىو : »* مـــــــــــــال 
 .  (410)«واإلخالص
 . (411)«اإلخالص أعلى فوز: »* مال 
 . (414)«من م يصحي اإلخالص عمله م يقبه: »* مال 
 . (412)«اإلخالص شيمة أفاخه الناس: »* مال 
 . (411)«اإلخالص عبا ة املقربني )املتقني(» :* مال 
 . (415)«اإلخالص أشرف هناية: »* مال 
 . (416)«اإلخالص مثرة العبا ة: »* مال 
 . (411)«اإلخالص مال  العبا ة: »* مال 
 . (413)«مع اإلخالص ترفع األعمال: »* مال 

                                                           

 .1211ح 32( غرر احلكم و رر الكلم: ص421)

 .1102ح 35( غرر احلكم و رر الكلم: ص425)

 .4504ح 155( غرر احلكم و رر الكلم: ص426)

 .4501ح 155( غرر احلكم و رر الكلم: ص421)

 .4505ح 155( غرر احلكم و رر الكلم: ص423)

 .4510ح 155لكلم: ص( غرر احلكم و رر ا425)

 .4511ح 155( غرر احلكم و رر الكلم: ص410)

 .2351ح 151( غرر احلكم و رر الكلم: ص411)

 .4516ح 155( غرر احلكم و رر الكلم: ص414)

 . 2354ح 151( غرر احلكم و رر الكلم: ص412)

 .2352ح 151( غرر احلكم و رر الكلم: ص411)

 .2351ح 151( غرر احلكم و رر الكلم: ص415)

 .2355ح 151حلكم و رر الكلم: ص( غرر ا416)

 .2356ح 151( غرر احلكم و رر الكلم: ص411)
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 . (415)«اإلخالص مثرة اليقني: »* مال 
 . (450)«اإلخالص غاية: »* مال 

 . (451)«اإلخالص خطر عظيم حىت ينظر مبالا خيتم له: »مال  *
الزم اإلخالَص ب السر والعالنيـةو وا شـيَة ب الغيـي والشـها ةو والقصـَد : »* مال 

 . (454)«ب الفقر و الغلو والعدَل ب الرخا والسخذ
علــــــيكم بصــــــد  اإلخــــــالصو وحســــــن اليقــــــنيو فنهنمــــــا أفضــــــه عبــــــا ة : »* مــــــال 

  .(452)«املقربني
 .  (451)«غاية اليقني اإلخالص: »* مال 
 . (455)«فضيلة العمه اإلخالص فيه: »* مال 
 . (456)«عند كقق اإلخالص تستنري البصائر: »* مال 
 . (451)«أول اإلخالص الي س با ب أيدي الناس: »* مال 
 .(453)«كيت يستطيع اإلخالص من يغلبه اهلوى: »* مال 
 . (455)«ال يرجو الرجه إال ربهو وال خياف إال لنبه العبا ة ا الصة أن: »* مال 
 .  (460)«سا ة أهه اجلنة املخلصون: »* مال 
 .(461)«ملو  اجلنة األتقياء واملخلصون: »* مال 
 .  (464)«التفكر ب ملكوت السماوات واألر  عبا ة املخلصني: »* مال 

                                                                                                                                                                      

 .4514ح 155( غرر احلكم و رر الكلم: ص413)

 .2351ح 151( غرر احلكم و رر الكلم: ص415)

 .2353ح 151( غرر احلكم و رر الكلم: ص450)

 .2355ح 151( غرر احلكم و رر الكلم: ص451)

 .2501ح 151( غرر احلكم و رر الكلم: ص454)

 .2506ح 153( غرر احلكم و رر الكلم: ص452)

 .2501ح 153( غرر احلكم و رر الكلم: ص451)

 .2503ح 153( غرر احلكم و رر الكلم: ص455)

 .2511ح 153( غرر احلكم و رر الكلم: ص456)

 .2513ح 153( غرر احلكم و رر الكلم: ص451)

 .1005ح 206( غرر احلكم و رر الكلم: ص453)

 .2515ح 155( غرر احلكم و رر الكلم: ص455)

 .2501ح 151( غرر احلكم و رر الكلم: ص460)

 .2510ح 153( غرر احلكم و رر الكلم: ص461)
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  . (462)«عليه بالورع فننه عون الدينو وشيمة املخلصني: »* مال 
 . (461)«عليكم بنخالص اإلميان فننه السبيه إىل اجلنةو والنناة من النار: »* مال 
 . (465)«تقرب العبد إىل اهلل سبحانه بنخالص نيته: »* مال 
ال يــدر  أحــد رفعــة اآلخــرة إال بــنخالص العمــهو وتقصــري األمــهو ولــزوم : »* مــال 

 . (466)«التقوى
 .  (461)«الزهد سنية املخلصني: »* مال 
 . (463)«عليه بنخالص الدعاء فننه أخلق باإلجابة: »* مال 
 . (465)«باإلخالص يكون ا الص: »* مال 
 . (410)«باإلخالص يتفاخه العمال: »* مال 
 . (411)«مله اآلمال  لل له األعمال: »* مال 
 . (414)«إن  لل تفز: »* مال 
 . (412)«على التواخي ب اهلل  لل ا بة: »* مال 
 .(411)«على مدر موة الدين يكون خلوص النية: »* مال 
 .(415)«ما ارتاب خمللو وال شه مومن: »* مال 
طــوىب ملــن أخلــل هلل العبــا ة والــدعاءو وم يشــغه ملبــه مبــا تــرى عينــاهو وم : »* مــال 

                                                                                                                                                                      

 .515ح 56( غرر احلكم و رر الكلم: ص464)

 .5515ح 411( غرر احلكم و رر الكلم: ص462)

 .1212ح 32( غرر احلكم و رر الكلم: ص461)

 .1611ح 52( غرر احلكم و رر الكلم: ص465)

 .4541ح 155كلم: ص( غرر احلكم و رر ال466)

 .6024ح 415( غرر احلكم و رر الكلم: ص461)

 . 2155ح 152( غرر احلكم و رر الكلم: ص463)

 .141ح 55ص 1( وسائه الشيعة:  465)

 .2514ح 153( غرر احلكم و رر الكلم: ص410)

 .4506ح 155( غرر احلكم و رر الكلم: ص411)

 .2504ح 151( غرر احلكم و رر الكلم: ص414)

 .5100ح 142ر الكلم: ص( غرر احلكم و ر 412)

 .1615ح 52( غرر احلكم و رر الكلم: ص411)

 .1215ح 31( غرر احلكم و رر الكلم: ص415)
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 .(416)«ينس لكر اهلل مبا تسمع ألناهو وم حيزن لدره مبا أعطي غريه
صــك بانقطــاعي إليــهو وأمبلــك بكلــي عليــهو اللهــم إ  أخل: »* كــان مــن  عائــه 

ولـرفك وجهـي عمــن حيتـا  إىل رفــد و وملبـك مسـ ليت عمــن م يسـتغن عــن فضـلهو ورأيــك 
أن طلـي ا تـا  إىل ا تــا  سـفه مــن رأيـه وخــلة مـن عقلـهو فكــم مـد رأيــك يـا إهلــي مـن أنــاس 

 .(411)«رتفاع فاتضعواطلبوا العز بغري  فذلواو وراموا الثروة من سوا  فافتقرواو وحاولوا اال
: مــا أخلــل عبــد هلل مــال رســول اهلل »مــال:  عــن  بائــه  * عــن الرخــا 

 .(413)«عزوجه أربعني لباحا إال جرت ينابيع احلكمة من ملبه على لسانه
ال لالة إال بنسبا  الوخوءو وإحضار النيةو وخلوص اليقنيو وإفـرا  »مال:  * عنه 

ــــــــــه تعــــــــــاىل ــــــــــنَلا فَرْغــــــــــَك فَاْنَصــــــــــْي َوإىل َربِّــــــــــَه : القلــــــــــيو وتــــــــــر  األشــــــــــغالو وهــــــــــو مول َف
فَارَغيْ 

(415)»(430). 
يـا إسـحا  لـانع املنـافق بلسـانهو وأخلـل و   للمـسمنو وإن : »* مال الصـا   

 .(431)«جالسه يهو ي ف حسن جمالسته
ء مــن  مــال لقمــان: يــا بــين أخلــل طاعــة اهلل حــىت ال  الطهــا بشــي»مــال:  * عنــه 

 .(434)«تباع أهه احلق فنن طاعتهم متصلة بطاعة اهلل تعاىلاملعالي د زين الطاعة با
إن هلل عزوجـــه عبـــا اً ب األر  مـــن خـــالل »مـــال:  * عـــن أيب عبـــد اهلل الصـــا   

عبا هو ما ينـزل مـن السـماء كفـة إىل األر  إال لـرفها عـنهم إىل غـريهمو وال بليـة إال لـرفها 
 . (432)«إليهم

 خملصاً  خه اجلنةو وإخالله أن حينـزه ال إلـه من مال ال إله إال اهلل»مال:  * عنه 
 .(431)«إال اهلل عما حرم اهلل

                                                           

 .2ح 16ص 4( الكاب:  416)

 . 43و الدعاء: 121( الصحيفة السنا ية: ص411)

 .10ح 414ص 61( حبار األنوار:  413)

 .  3و  1( سورة الشرح: 279)

 .1450ح 106ص 1( مستدر  الوسائه:  430)

 .5314ح 101ص 1ال حيضره الفقيه:   ( من431)

 .416ح 156( القصل للراوندي: ص434)

 .5ح 452ص 4( الكاب:  432)

 .14ح 402ص 11( وسائه الشيعة:  431)
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َفــاً ُمســلماً ب مــول اهلل عزوجــه:  * عنــه  َحنخيـْ
خالصــاً خملصــاً : »و مــال (435)

 .(436)«ال يشوبه شيء
خيـاركم مسحـاؤكمو وشـراركم »مـال:  * عن مجيه بن  را  مال: مسعـك أبـا عبـد اهلل 

ـــَب بـــاإلخوانو والســـعي ب حـــوائنهمو وإن البـــار بـــاإلخوان خبالؤكـــمو ومـــن خـــالل اإل ميـــان ال
ليحبه الرمحنو وب لله مرغمة للشيطانو وتزحزح عن النريانو و خول اجلنـانو يـا مجيـه أخـَب 

هــم البـــارون : »و  ملــك: جعلــك فـــدا  مــن غــرر ألـــحايب؟ مــال «دــذا غــرر ألـــحابه
ا إن لاحي الكثري يهون عليه للهو ومـد يا مجيه أم»و د مال: «باإلخوان ب العسر واليسر

يُسثخروَن َعَلى أنُفُسهخْم َوَلو َكاَن دخخْم مدح اهلل عزوجه ب لله لاحي القليه فقال ب كتابه: 
هخ َف ولئخَه ُهُم املفلخُحونَ  َخَصاَلة  َوَمْن يُوَ  ُش َّ نَفسخ

(431)»(433) . 
ركـة وسـكونو ألنـه إلا م ال بد للعبد مـن خـالل النيـة ب كـه ح: »* مال الصا   

إْن ُهْم إالَّ َكاألنَعامخ بَـْه يكن هذا املعل يكون غافاًلو والغافلون مد ولفهم اهلل تعاىل فقال: 
ُهْم أَخهُّ َسبخْيال

وأولئخَه ُهُم الَغافخُلونَ ومال:  (435)
(450)»(451) . 

عــه اإلخــالص إمــع فواخــه األعمــالو وهــو معــل مفتاحــه القبــولو وتومي: »* مــال 
الرخــاو فمــن تقبـــه اهلل منــه ورخـــى عنــه فهـــو املخلــل وإن مـــه عملــهو ومـــن ال يتقبــه اهلل منـــه 

وإبلـيس عليـه اللعنـةو وعالمـة القبـول وجـو   فليس مبخلـل وإن كثـر عملـهو اعتبـاراً بـ  م 
االســـتقامة ببـــذل كـــه حمـــابو مـــع إلـــابة كـــه حركـــة وســـكونو واملخلـــل لائـــي روحـــهو بـــالل 

العلــم واألعمــال والعامــه واملعمــول بالعمــهو ألنــه إلا أ ر  للــه فقــد  مهنتــهو ب تقــومي مــا بــه
أ ر  الكهو وإلا فاته لله فاته الكهو وهو تصفية معا  التنزيه ب التوحيدو كمـا مـال األول: 
هلـــه العـــاملون إال العابـــدونو وهلـــه العابـــدون إال العـــاملونو وهلـــه العـــاملون إال الصـــا مونو 

صــونو وهلــه املخلصــون إال املتقــونو وهلــه املتقــون إال املومنــونو وهلــه الصــا مون إال املخل

                                                           

 .61( سورة  ل عمران: 435)

 .1ح 11ص 1( وسائه الشيعة:  436)
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واعُبْد َربََّه َحىتَّ يَ تخيَـَه الَيقخـنْيُ وإن املومنني لعلى خطر عظيمو مال اهلل تعاىل: 
و وأ ع (454)

حد اإلخالص بذل العبد طامتهو د ال إعه لعمله عند اهلل مدراًو فيوجي به على ربه مكافاة 
أنــه لــو طالبــه بوفــاء حــق العبو يــة لعنــزو وأ ع مقــام املخلــل ب الــدنيا الســالمة لعلمــه بعملــه 

 .(452)«من مجيع اآلثامو وب اآلخرة النناة من النار والفوز باجلنة
مال اهلل تعاىل: أنا خري شريهو من أشر  معي غريي ب عمـه عملـه »مال:  * عنه 

 . (451)«م أمبله إال ما كان ل خالصاً 
و ميـه: وكيـت لا  يـا «مـا بـني احلـق والباطـه إال ملـة عقـه»مـال:  ر * عن أيب جعفـ
إن العبد ليعمه العمه الذي هـو هلل رخـا فرييـد بـه غـري اهللو فلـو : »ابن رسول اهلل؟ مال 

 .(455)«أنه أخلل هلل جلاءه الذي يريد ب أسرع من لله
لصـــــني واجعلــــين بــــن يــــدعو  خملصــــاً ب الرخــــاء  عــــاء املخ: »* كــــان مــــن  عائــــه 

 .(456)«املضطرين له ب الدعاءو إنه محيد جميد
الــدنيا كلهــا »أنــه مــال:  عــن أمــري املــسمنني  * عــن الرخــا عــن أبيــه عــن  بائــه 

جهه إال مواخع العلمو والعلم كله حنة إال ما عمه بهو والعمه كله رياء إال ما كان خملصاًو 
 .(451)«واإلخالص على خطر حىت ينظر العبد مبا خيتم له

لو جعلك الدنيا كلها لقمة واحدة لقمتها من يعبـد »مال:  ن اإلمام العسكري * ع
اهلل خملصــاً )خالصــاً( لرأيــك أ  مقصــر ب حقــهو ولــو منعــك الكــافر منهــا حــىت ميــوت جوعــاً 

 .(453)«وعطشاً د ألمته شربة من املاء لرأيك أ  مد أسرفك
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