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َّ
ملخ�ص البحث
﴿ َا ْلـحم��دُ هللِ رب ا ْلعا َل ِ
ـمي﴾ س��ورة الفاحتة ( ،)2وص�ّل�ىّ اهلل عىل حبيبه املصطفى
َ ِّ َ
َ ْ
وآل��ه امليامني صال ًة زاكي ًة نامي ًة ،جتعلنا مو َّفقني ما دمنا بخدمتهم قائمني ،وريض اهلل عن
أصحاهبم املوالني املخلصني العارفني إىل يوم الدين.

والعراقي خاصة ،لونًا أدب ًّيا
يب عا ّمة،
وبعد ،فتعدّ ظاهرة التخمي��س يف األدب العر ّ
ّ

ايس وال يبعد عنه تقدُّ ًما
حم َّب ًبا لدى مجاعة من الش��عراء يف زمان ر َّبام يصل إىل العرص الع َّب ّ

العمودي به من باب النقلة يف
حتَّى العرص احلديث وولوع من عرفوا القريض أو الشعر
ّ

يب الذي يتناسب مع وضع املجتمع الذي بدأ يميل إىل األب َّيات القليلة بدلاً
الش��كل األد ّ
املطولة.
من القصيدة َّ

ومن علامء ِ
احل َّلة الفيحاء وش��عرائها من اش��تهر هبذا اللون من صنوف النظم ،عىل

الرغم من ش��هرته بنظ��م القصائد الطوال اجلياد هو وأبناؤه ،أبو الرضا الش��يخ أمحد بن
الش��يخ حسن بن عيل ِ
بالنحوي وبالشاعر ،املتوفىَّ سنة ١١٨٣هـ
النجفي املعروف
احل يِّ ّل
ّ
ّ
ّ
ِ
حممد هادي أو هادي
حمم��د رضا (ت 1226هـ) ،والش��يخ َّ
باحل َّلة .وأبناؤه هم الش��يخ َّ

(ت 1235هـ) ،والشيخ حسن أو حمسن (مل تُذكر وفاته).

وأمني��ة الباحث حتقي��ق اهلدف من البحث ،أال وهو القي��ام بخطواته القائمة -بعد

األول يف التخميس
عقد متهيد موجز لرتمجة الشيخ
النحوي وأبنائه -عىل ثالثة مباحثَّ ،
ّ

خممس��ات الش��يخ
لغ�� ًة
ً
واصطالح��ا ،والث��اين يف بواكري النظم عىل التخميس ،والثالث َّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
السنة
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النحوي و�أبنائه
حل ِّل ّي
العربي درا�سة يف �شعر ال�شيخ �أحمد ا ِ
التخمي�س يف الأدب
ّ
ّ

مسو ًغا لشهرة النظم فيها يف هذا الزمان ،وأعني
النحوي وأبنائه .ويأمل الباحث أن جيد ِّ
ّ

ب��ه حتديدً ا القرنني الثاين ع�شر والثالث عرش اهلجر َّيني .وهل س��بق النظم هذا الزمان؟
وهل َّ
أن الش��عر ضع��ف فيه فظهر هذا الل��ون من صنوف النظ��م أو ال؟ ومن اهلل تعاىل
نطلب السداد والتوفيق.
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

 ح�سن عبد املجيد ع َّبا�س ال�شاعر.د.�أ

Abstract
(Praise be to Allah, Lord of the Worlds ), and pray and peace be
upon His messenger Mohammed and his unstained household
, many prayers and developing which make us conciliators as
long as we serve them, and God bless their loyal loyalists who
know the day of religion.
After that, the phenomenon of quintupling in Arabic
literature in general, and the Iraqi especially is considered as a
literary color favored by a group of poets in a time that may reach
the Abbasid period and is not far from progress until the modern
era and the descendants of those who knew the reductive or
column verse by the shit in the literary form which match to the
society situation that began to tend to the few verses instead of
the lengthy poem.
Among the famous poets of Hilla Al-Fayhaa, who are known
63

for this type of organization, despite his fame of organizing
good long poems he and his sons, (Abu Reza Sheikh Ahmed
bin Sheikh Hassan bin Ali Al-Hilli Al-Najafi known as a grammar

َّ
العدد السابع/املجلد الثالث/الثالثة
السنة
م2018 آذار/هـ1439 رجب األصب

النحوي و�أبنائه
حل ِّل ّي
ِ العربي درا�سة يف �شعر ال�شيخ �أحمد ا
التخمي�س يف الأدب
ّ
ّ
and a poet), who died in 1183 A.H. in Hilla. His sons are (Sheikh
Muhammad Reza (D. 1226A.H.)), (Sheikh Muhammad Hadi or
Hadi (D. 1235 A.H.)) and (Sheikh Hassan or Muhsin (whose death
was not mentioned).
The researcher hopes to achieve the goal of the study which
is to carry out his steps after providing a brief introduction of
biography of Grammarian Sheikh and his sons- on three topics,
the first is in Quintupling language and terminology, the second
is about the beginning of Quintupling regulation, and the
third is about Quintupling of grammarian Sheikh and his sons.
The researcher hopes to find a justification for the fame of the
organization in this time and I mean specifically the twelfth and
thirteenth centuries Hijrah. Has the organization ever organized
this time? Is the poet weakness in this color of the system or not?
And we ask Allah to repay and reconcile.
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة
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التمهيد
ترجمة ال�شيخ �أحمد النحوي و�أبنائه
 .1الش��يخ أمح��د النحوي ،هو« :الش��يخ أبو الرضا أمحد ابن الش��يخ حس��ن ِ
احل يِّ ّل
ّ
النجفي املعروف بالنحوي وبالشاعر .توفيِّ سنة ١١٨٣هـ ِ
باحل َّلة ونُقل إىل النجف فدُ فن
ّ
ّ

النحوي) بيت من بيوت العل��م واألدب ،نبغ منهم يف أوائل القرن الثالث
هب��ا( ...وآل
ّ
عرش يف النجف غري واحد .وتُعرف بق َّيتهم وأحفادهم إىل اليوم يف النجف ببيت الشاعر
وكانوا يرتددون بني النجف ِ
واحل َّلة»(.)1
َّ

وقيل عنه« :الش��يخ أمحد بن الشيخ حس��ن بن عيل بن اخلواجه ِ
النجفي ،كان
احل يِّ ّل
ّ
ّ

باهرا يف علم العروض والنحو ،نال الزعامة الروح َّية واألدب َّية ،وكان
ً
فقيها حمدِّ ًثا ً
عالـ�ًم�اً
قط��ب دائرة العلامء والش��عراء والكتَّاب ،أصبحت داره ندوة عل��م وأدب حافلة بأدباء
ِ
ختصص الشيخ يف ِع ْل َمي البديع
النجف واحل َّلة وبغداد وأهل جبل عامل وغريهم ،وقد َّ
والبيان ،وقيل إنَّه أظهر أهل عرصه يف استحضار املواد اللغو َّية وابتكار املعاين الشعر َّية،

ُيروى له ش��عر كثري ،ويعدُّ من الطبقة الثانية يف اجلودة ،وعدَّ ه البعض من األوىل ،وكان

عرصه ملي ًئا بالعلامء والشعراء»(.)2

احلائري
كان« من كبار العلامء وأئمة األدب يف عرص الش��هيد الس�� ِّيد نرص اهلل
ّ

واخلاص��ة بالفضل والتو ُّغ��ل يف العل��وم العرب َّية وآداهب��ا ،ويظهر
معرو ًف��ا عن��د العا َّمة
َّ
من بعض أش��عاره أنَّه كان معدو ًدا من ش��عراء الس�� ِّيد مهدي بحر العلوم وحمس��و ًبا من
ندمائه»(.)3

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
السنة
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النحوي و�أبنائه
حل ِّل ّي
العربي درا�سة يف �شعر ال�شيخ �أحمد ا ِ
التخمي�س يف الأدب
ّ
ّ

ِ
وأول األدب��اء هبا ،هاجر إىل كرب�لاء لطلب العلم
وكان «أح��د الفض�لاء يف احل َّلة َّ

ثم
فتتلمذ عىل يد الس�� ِّيد نرص اهلل
ّ
احلائري ،وبعد وفاته رحل إىل النجف فبقي مدَّ ًة فيها َّ
س��كن ِ
احل َّلة وبق��ي هبا حتى توفيِّ  ،وله مطارحات مع أفاض��ل العراق وجماريات ،وكان

احلاسة،
قوي البدهية سامل
كثريا وهو يف خالل ذلك ّ
َّ
سهل الشعر فخمه منسجمهَّ ،
وعمر ً
النحوي
ش��اعرا؛ فلذا ُيقال هلم بيت الش��اعر كام ُيقال هلم بيت
أيضا
وكان أبوه احلس��ن ً
ّ
ً
وبيت اخل َّياط»(.)4

حممد رضا
حممد رضا «بن الشيخ أمحد بن احلسن
ّ
 .2الش��يخ َّ
النحوي ،هو :الش��يخ َّ
احل يِّل النجفي ،مولده ِ
ِ
باحل َّلة يف أواسط القرن الثاين عرش ،وقىض الشطر
املل َّقب بالشاعر ّ
حممد مهدي بحر العلوم
َّ
األول من حياته فيها ،والثاين يف النجف عىل عهد آية اهلل الس ِّيد َّ

الطباطبائي ،مجع إىل الفقه واحلديث آداب اللغة العرب َّية واحتل مكان ًة سامي ًة يف األوساط
ّ
الطباطبائي
العلم َّّي��ة واألدب َّي��ة ،وهو أحد الفطاحل اخلمس��ة الذين كان يعرض الس�� ِّيد
ّ
بـ«الدرة» إ ّبان نظمها فصلاً بعد فصل؛ إلبداء
عليهم منظومته الفقه َّية الشهرية املوسومة
َّ

مالحظاهتم ومناقشاهتم العلم َّّية حوهلا ،وهو من أبطال «وقعة اخلميس» التي هي عبارة
عن مس��اجلة أدب َّية اتَّفقت يف عهد الس�� ِّيد بحر العلوم ،ونظم فيها ش��عراء ذلك العرص
حممد بن الشيخ يوسف من آل حمي الدين ،والس ِّيد
حممد بن زين الدين ،والشيخ َّ
كالس ِّيد َّ

وسميت باسم وقعة
صادق َّ
الفحام ،وبحر العلوم ،وكاشف الغطاء ،وصاحب الرتمجةِّ ،
مدونة يف عدَّ ة من املجاميع
اخلميس التي جرت بص َّفني زيادة يف املطايبة وال ُظرف ،وهي َّ
العراقية املخطوطة»(.)5
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شاعرا ،روي أنَّه كان يف أوائل
«عالـم فاضلاً جمتهدً ا ،وأدي ًبا
حممد رضا
ً
اً
وكان الشيخ َّ

حممد مهدي بحر العلوم
شبابه كاس�� ًبا َّبز ًازا جييد نظم الشعر ،وذلك قبل اتِّصاله بالس ِّيد َّ
النجفي.)6(»...
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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«النح��وي أكرب ش��عراء عرصه بال م��راء ،وأطوهلم با ًعا يف النظ��م ،وأنقاهم
وكان
ّ

ديباج��ة ،ال جياريه أحد منهم يف حلبته ،وش��عره رصني البناء متني األس��لوب ،وألفاظه

حمكم��ة الوض��ع ال تكاد تعث��ر عىل كلم��ة مقتضبة يف ش��عره ،وقد مجع فيه ب�ين اإلكثار
واإلجادة ،وق َّلام اتَّفق ذلك لغريه.

درس املبادئ من النحو والرصف واملعاين والبيان ونظائرها عىل والده الشيخ أمحد
املتق��دِّ م ِذكره ،والفقه واألص��ول عىل العلاَّ مة بحر العلوم ومن بع��ده عىل الفقيه األكرب

الش��يخ جعفر كاش��ف الغطاء ،وقد َذكَره صاحب روضات اجلنَّ��ات يف آخر ترمجة بحر
«النجفي» ،وحيتم��ل َّ
«النحوي»
أن أصل الكلمة
حممد رضا
ّ
ّ
العلوم ،وعبرَّ عنه بالش��يخ َّ
بالنجفي ،وأش��ار إىل مرث َّيته الس�� ِّيد ،ومل يذكر منها س��وى ما َّدة التاريخ وهو
وص ِّحفت
ُ
ّ

مهديا جدًّ ا وهادهيا [١٢١٢هـ] ،ونقل ذلك عن الس�� ِّيد صدر
ش��طر واحد« :قد غاب
هّ
العاميل»(.)7
الدين
ّ

وشاعرا رائ ًعا ،وكان حمرتم اجلانب يف العراق،
وكان «فاضلاً جام ًعا ،وأدي ًبا بار ًعا،
ً

خفيف الطباع ،حبي ًبا إىل النفوس ،مطار ًفا للعلامء الذين عارصهم»(.)8

الفح��ام فكان له أ ًبا ثان ًيا ومر ِّب ًيا
وانقطع بعد وفاة والده «إىل مالزمة الس�� ِّيد صادق َّ

حان ًيا ،وله معه مساجالت مث َّبتة يف ديوانيهام ،ورأيت الس ِّيد يف ديوانه املخطوط يعبرِّ عنه

وطورا ينعته بـ(األديب العارف الكامل)»(.)9
غال ًبا بـ(الولد األكرم)،
ً

البوصريي وغريها من املدائح النبو َّية
وكان ولو ًعا بالتخميس« ،وله ختميس ميم َّية
ّ
وست وعرشين ِ
كـ :بانت سعاد .توف سنة ٍ
باحل َّلة ،و ُدفن بالنجف عند
ألف ومائتني
ٍّ

أبيه»(.)10

 .3الش��يخ ه��ادي
النح��وي ،هو :االب��ن الثاين للش��يخ أمحد النح��وي« ،كان يقيم
ّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
السنة
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النحوي و�أبنائه
حل ِّل ّي
العربي درا�سة يف �شعر ال�شيخ �أحمد ا ِ
التخمي�س يف الأدب
ّ
ّ

ِ
النحوي الش��اعر املب��دع ،وبعد وفاة والدمها
حممد رضا
ّ
يف احل َّل��ة مع أبيه وأخيه الش��يخ َّ
اس��توطنا النجف األرشف عىل عهد آية اهلل الس�� ِّيد بحر العلوم ،وله مطارحات مرجتلة

البغدادي املتوفىَّ سنة ١٢١٥هـ يف
مع أبيه وأخيه أثبتها العامل األديب الس�� ِّيد أمحد الع َّطار
ّ

كتابه املخطوط (الرائق) ،وكان من الفضالء املربزين والشعراء املجيدين ،طويل النفس
للغاية ،وش��عره حلو االنس��جام ،بديع النظام ،وبعد وفاة الس�� ِّيد بح��ر العلوم رجع إىل
ِ
احل َّل��ة حتَّى توفيِّ فيها عن ش��يخوخة صاحل��ة ،ونُقل إىل النجف ع�لى أثر مرض عضال

ألزمه الفراش مدَّ ة طويلة وعاقة عن قرض الشعر عدا مقاطيع قاهلا يف أهل البيت
ويتوس��ل فيه��م إىل اهلل تعاىل بطلب
يتضج��ر فيه��ا ممَّا يعانيه من األوصاب واألس��قام،
َّ

الشفاء»(.)11

وشاعرا جميدً ا متض ِّل ًعا يف علم احلديث والدراية وراوية
قيل عنه« :كان فاضلاً أدي ًبا
ً

حممد مهدي بحر العلوم
لس�ير العلامء القدامى وأخبار السلف الصالح ...عارص الس ِّيد َّ

املتوىف س��نة 1212هـ ،وقرأ عليه الفقه ومدحه بقصيدة ،وعارص الس�� ِّيد املوىل
النجف��ي
ّ
ّ
النجفي املتوفىَّ س��نة 1170هـ ومدحه بقصيدة ،وكان يف
احلويزي
حممد
ّ
ّ
ش�َّب�رَّ بن الس ِّيد َّ

مادحا ألهل البيت والعلامء وراث ًيا هلم»(.)12
شعره ً

ِ
للس�ير واآلثار حتَّى
وكان «متض ِّل ًع��ا يف ع ْل َمي الرواية والدراية واحلديث ،حاف ًظا ِّ

ُل ِّقب بـ«املحدِّ ث» .رأيت له كلمة نثر َّية وقطعة ش��عر َّية يقرض فيها رسالة «حتريم التمتُّع
احلويزي أحد أعالم
املوسوي
حممد بن ثنوان
ّ
ّ
بالفاطم َّيات» للعامل الكبري الس�� ِّيد شبرَّ بن َّ

املرتجم الشيخ
القرن الثاين عرش ،وعليها تقاريض مجاعة آخرين من العلامء ،منهم والد
َ
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العاميل والس�� ِّيد عبد العزيز
عيل ب��زي
أمحد والش��يخ خرض ب��ن حييى
ّ
ّ
املالكي والش��يخ ّ

النجفي»(.)13
ّ

وش��اعرا ،حس��ن الشعر مق ُّله ،حلو االنسجام
وقيل عنه« :كان فاضلاً أدي ًبا ،بار ًعا
ً
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن عبد املجيد ع َّبا�س ال�شاعر

بديع النظام ،سكن النجف مدَّ ة ثم عاد إىل ِ
احل َّلة»(.)14
َّ

تويف سنة 1235هـ يف ِ
احل َّلة ،و ُدفن يف النجف مع أبيه وأخيه(.)15
النحوي الثال��ث ،وأصغر أخوي��ه الرضا
 .4الش��يخ حس��ن( )16ابن الش��يخ أمح��د
ّ

حمر ًفا بـ(حمس��ن) ،وهو من ذوي الفضل واألدب ،وغري مكثر
واهلادي ،وقد نُقل اس��مه َّ

النحوي ،ويبدو أنَّه توفيِّ يف زمان مبكِّر
من نظم الشعر ،وحمُ ل عليه أنَّه والد الشيخ أمحد
ّ

قبل أخويه ،وله قصيدة مطلعها:

�ض ب� ٍ
��رق يف ال��دُّ ج��ى َي��ت� َ�و َّق��دُ
َأ َوم��ي� ُ

أو ض� ِ
��وء ف��رق� َ
�ك َق���دْ ب��دا أم َف��ر َق��دُ
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َّ
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النحوي و�أبنائه
حل ِّل ّي
العربي درا�سة يف �شعر ال�شيخ �أحمد ا ِ
التخمي�س يف الأدب
ّ
ّ

املبحث الأ َّول
التخمي�س ً
وا�صطالحا
لغة
ً
التخمي�س ً
لغة
(خـمس).
التخمي��س مصدر قيايس للفع��ل الثالثي املزيد بتضعيف ع�ين الكلمة
ّ

وأصل التخميس «اخلاء وامليم والسني أصل واحد ،وهو يف العدد»( .)17وقد ذكر اخلليل

(ت 175هـ) أشياء تتَّصل بالعدد ،وهي(:)18

اخلاميس واخلامس ّية يف الوصائف ،ما بلغ طوله مخسة أشبار.
1.1
ّ
اخلاميس ،الذي يبلغ اخلمسة.
2.2
ّ

اخلمييس واملخموس من الثياب ،الذي يبلغ طوله مخسة أذرع.
3.3
ّ
4.4اخلَ ْمس ،أخذ واحد من مخسة.
5.5اخلُ ْمس ،اجلزء من اخلمسة.

ِ 6.6
اخل ْمس ،رشب اإلبل يوم الرابع ،حيتسب من يوم صدرت.
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7.7اخلميس ،اجليش ،واخلُ ْمس.

وقد أورد ابن منظور (ت 711هـ) هذه الكلامت ومعانيها ،وأوضح ِ
اخل ْمس ،وهو

ثم
م��ن أظامء اإلب��ل ،وهو أن ترشب الي��وم َّ
ثم ترع��ى ثالثة أ َّيامَّ ،
األول (يوم الورود)َّ ،
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن عبد املجيد ع َّبا�س ال�شاعر

تُع��رض عىل املاء اليوم اخلامس (ي��وم الصدور) ،وال ُيقال عن هذه احلال خمِ ْ ًس��ا إلاَّ إذا

حص��ل الع��رض عىل املاء يوم الص��دور .و ُيقال فالة مخس :إذا كان��ت منقطعة األرجاء
بعيدة املياه ،ترشب اإلبل فيها يف اليوم الرابع س��وى يوم الصدور والورود .والتخميس

سقي األرض بعد الرتبيع .وذكر اخلميس من أيام األسبوع ،وهو اجليش اجلرار ،وقيل:

الذي خيمس ما وجده ،وهو يتكون من مخسة فرق املقدمة ،والقلب ،وامليمنة ،وامليرسة،
والساقة ،واخلَ ْمس أجزاء البرصة ،واخلمس اسم قبيلة(.)19

الزبيدي (ت 1205هـ) اخلمس اسم رجل وملك من اليمن تُنسب إليه الربد
وذكر
ّ
املسامة ِ
باخل ْمس(.)20

ا�صطالحا
التخمي�س
ً
االصطالحي ال ّ
املعجمي ،فاالصطالح قائم عىل
اللغ��وي
ينفك من املعنى
املعن��ى
ّ
ّ
ّ

اللغ��ة ،فالتخميس بحس��ب األحرف األصول موجود يف اللغ��ة ،وبالزيادة التي طرأت
أيضا.
عليها ً

وقد ذكر ابن منظور َّ
«املخمس من الشعر :ما كان عىل مخسة أجزاء ،وليس ذلك
أن
َّ

املخمس»(.)22
يف وضع العروض .وقال أبو إسحق( :)21إذا اختلطت القوايف ،فهو
َّ

اصطالحا تقديم الشاعر عىل البيت -الذي هو من شعر غريه -ثالثة أشطر
ويعني
ً

عىل القافية نفسها ،فتصري مخسة أشطر(َّ ،)23
وأن األشطر األربعة املتقدِّ مة تكون عىل قافية
وروي واحد ،أ َّما الش��طر اخلام��س فيم ِّثل قافية ورو ًيا خمتل َفني ،ويكون هو ُّ
وكل
واحدة
ّ

املخمسة
املخمسة عىل قافية واحدة .واشترُ ط يف القصيدة
ش��طر خامس يرد يف القصيدة
َّ
َّ
يس��مى
خممس��ة ،فام كان منها مؤ َّل ًفا من عرش مقطوعات
َّ
أن تتأ َّلف من عرش مقطوعات َّ
يسمى قطعة(.)24
قصيدة ،وما نقص عن هذا احلدِّ َّ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
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النحوي و�أبنائه
حل ِّل ّي
العربي درا�سة يف �شعر ال�شيخ �أحمد ا ِ
التخمي�س يف الأدب
ّ
ّ

وقيل عن التخميس« :والتس��ميط يف الش��عر هو أن يتعامل الش��اعر مع بيت شعر

ش��طرا أو جمموعة أش��طر فيخرجها
أو مقطوع��ة أو قصي��دة لغريه أو له ،فيضيف عليها
ً
من هيئتها القديمة إىل هيئة جديدة حتمل مواصفات الش��اعر األصل وما أضافه الشاعر
اجلديد وأبدعه ،ومن فنون التس��ميط هو التخميس املأخوذ اس��مه من الرقم مخس��ة ،إذ

ش��طري بيت لشاعر آخر يف أغلب األحيان ،إلاَّ
يضيف الش��اعر املبدع ثالثة أشطر عىل
َ

القليل ،حيث يعمد الش��اعر إىل التخميس عىل بيت ل��ه أو مقطوعة أو قصيدة من بنات

مش��اعره ،ومن مواصفات التخميس أن يتَّحد روي األش��طر الثالثة اجلديدة مع صدر
الـم َخ َّمس ،وم��ن اإلبداع يف التخميس أن
البي��ت األصل ،أي الش��طر الرابع من البيت ُ

الـم َخ ِّمس من الغرض الذي كان علي��ه البيت األصل إىل غرض آخر ،كأن ينقله
خي��رج ُ
م��ن املدي��ح إىل الرثاء وبالعكس ،أو من قضية إىل أخ��رى ،وهذا جزء من ف ِّن التخميس

وتطويع مخرية الشعر»(.)25

واالصطالحي متح ِّققة يف العدد َّأولاً  ،وتكاد تُلمح يف
اللغوي
والعالقة بني املعنى
ّ
ّ

أشياء ُأخر بحسب ما يراه الباحث ،وهي:

خارجا م��ن النظم املعهود ،وهو
1.1الع�برة تكون يف البي��ت اخلامس الذي يكون
ً
يش��به يف هذا اجلزء من اخلمسة ،أو هو اخلمس بمعنى املأخوذ من املال ،وكأنَّام

املخمس).
أجنبي عن األربعة (األجزاء األُخر يف البيت
هو
َّ
ّ

أهم
2.2اخلم��س ،وهو من أظامء اإلبل ،يتطابق معه البي��ت
املخمس الذي يكون ّ
َّ
يتكون من ش��طرين يم ِّثالن يوم ورود اإلبل
يشء فيه البيت الذي ِّ
مخس ،وهو َّ
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وصدورها ،أما األشطر الثالث األُخر فيم ِّثالن أ َّيام رعيها.

يتصور َّ
املخمس كش��كل اخلميس ،وهو اجليش
أن ش��كل البيت
3.3للباح��ث أن
َّ
َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن عبد املجيد ع َّبا�س ال�شاعر

يتكون من مخس��ة أجزاء ،ه��ي املقدِّ مة ،والقل��ب (ومها يم ِّثالن
اجل��رار ال��ذي َّ
َّ
املخم��س) ،وامليمنة ،وامليرسة ،والس��اقة (وهي مت ِّثل عنده
عنده بيت الش��اعر
ّ
مخس هبا الشاعر بيت غريه ) ،وإنَّه ربام يكون شكل البيت
األشطر الثالثة التي َّ

املخمس عىل النحو اآليت:
َّ

خممس��ا بيتي غانم ب��ن الوليد
حممد رض��ا ابن الش��يخ أمحد
ّ
النح��وي ً
ق��ال الش��يخ َّ

اآلشوين(:)26
ّ

أقاموا فأضحى القلب وق ًفا عليهم
وشطوا فأمسى وه��و ره��ن لدهيم

م��ا ب��رح��وا يف ال��ق��ل��ب يف حاليتهم

وم����ن ع��ج��ب أن����ى أح����ن إل��ي��ه��م

وأس���أل ع��ن أخبارهم وه��م معي
*****

عجبت لنفيس بعدهم واتحّ ��اده��ا

هب��م تشتكي منهم أل��ي��م بعادها

ت��ت��وق هل��م روح���ي وه��م يف ف��ؤادي

وتطلبهم عيني وه��م يف س��واده��ا

ويشتاقهم قلبي وهم بني أضلعي

ِ
وهن��اك إش��ارات إىل َّ
ش��اعرين يف قصيدة واحدة،
أن التخميس يعني اش�تراك

املخمس
مكونًا من بيت لشاعر وثالثة أشطر للشاعر
ويكون ش��كل البيت
املخمس َّ
ّ
َّ
عىل قافية واحدة( .)27ولكن هذا الش��كل ال يرق��ى إىل أصالة ما ُيعرف عن األبيات

ملخمس��ة.
ا َّ

73

وقيل يف صفة التخميس َّ
خاصة تريح النفس عند سامعها أو قراءهتا،
أن له «جاذب َّية َّ

وتعط��ي رون ًقا جديدً ا ،ع�لى َّ
الـم َخ ِّمس
أن األصالة للبيت األصل الذي أضاء للش��اعر ُ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
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النحوي و�أبنائه
حل ِّل ّي
العربي درا�سة يف �شعر ال�شيخ �أحمد ا ِ
التخمي�س يف الأدب
ّ
ّ

الـم َخ ِّمس إنَّام تنقدح قرحيت��ه عندما يتأ َّثر ببيت
طريقه فاهتدى إىل التس��ميط ،فالش��اعر ُ
ش��عر أو مقطوعة أو قصيدة ،والتخميس أش��به بلوحة هيدهيا الفنَّان إىل املحبوب رس��م
بريشة الو ِّد واملح َّبة خطوط حم َّيا احلبيب فأبدع وأجاد»(.)28
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن عبد املجيد ع َّبا�س ال�شاعر

املبحث الثاين
بواكري النظم على التخمي�س
ايسُّ ،
يدل عىل هذا الكالم ما ذكره ابن منظور:
التخمي��س معروف منذ العرص الع َّب ّ

«املخمس من الش��عر :ما كان عىل مخس��ة أجزاء ،وليس ذلك يف وضع العروض .وقال
َّ

املخمس»( .)29وابن منظور حش��ا مادة معجمه
أبو إس��حق :إذا اختلطت الق��وايف ،فهو
َّ
للجوهري (تويف
لألزهري (ت 370هـ) ،والصحاح
من مخس��ة كتب هي هتذيب اللغة
ّ
ّ

يف حدود 400هـ) ،واملحكم واملحيط األعظم البن س��يده (ت 458هـ) ،وحوايش ابن
ب��ري (ت 582هـ) -ومها التنبيه ،واإليضاح ،-والنهاية يف غريب احلديث واألثر البن
ّ
��ايس وإذا دخل األمر
األث�ير (ت 606ه��ـ) .وكل هؤالء العلامء ينتم��ي إىل العرص الع َّب ّ

ميدان اللغ��ة ومدلوالت كلامهتا املعجم َّي��ة واالصطالح َّية املختلطة فيها ،ولكن بنس��بة
بسيطة ،فر َّبام يكون زمان والدة هذا الرضب من الشعر أبعد.

الكربايس ،مل أعثر
حممد ص��ادق
وثمة كتاب
يس��مى بـ(ديوان التخميس) للش��يخ َّ
َّ
َّ
ّ

احلس��يني ،وقد وقف علي��ه الدكتور نضري
املخمس��ات يف الش��عر
اختص ببيان
علي��ه،
َّ
ّ
َّ
مؤسس��ة األنوار الثقاف َّية العامل َّية ،وأوضح
اخلزرجي بمقالة أو بحث منش��ور عىل موقع َّ
ّ

واملسمطات بصورة عا َّمة ،وهي(:)30
باملخمسات
أمورا كثري ًة تتَّصل
َّ
َّ
ً

1.1يبدو َّ
أن هناك رأ ًيا ير ُّد التخميس إىل َّ
املوش��ح ،ولك َّن الش��يخ ال يأبه به ،ويرى
َّ
املخمس يف ش��عر امرىء القيس الذي كان
أن التخميس أبعد زمانًا ،إذ يرد إىل
َّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
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النحوي و�أبنائه
حل ِّل ّي
العربي درا�سة يف �شعر ال�شيخ �أحمد ا ِ
التخمي�س يف الأدب
ّ
ّ

ابتكره ،ومنه ولِد َّ
ثم انترش يف القرن الرابع
املوش��ح يف القرن الثالث
ّ
اهلجريَّ ،

اهلجري حتَّى يومنا هذا.
ّ

2.2انتق��ال التخمي��س إىل اآلداب األخ��رى ،فه��و ُيلح��ظ يف اللغات الفارس�� َّية،
والرتكي��ة ،واألرد َّي��ة بطريق اإلس�لام ال��ذي انترش فيه��م ،وقيل َّ
إن الش��اعر
الدامغاين (ت 432هـ) ،أول من اس��تعمل
اإلي��راين أبو النجم أمحد بن قوص
ّ
ّ

الفاريس ونظم عىل التسديس.
التسميط يف الشعر
ّ

فاملخمس يتأ َّلف من مخسة
واملخمس من الش��عر،
3.3جيب التفريق بني التخميس
َّ
َّ
كل قس ٍم عىل قافية ختتلف عن قافية القس��م اآلخرُّ ،
أقس��امُّ ،
وكل قس ٍم يتأ َّلف
من مخسة أشطر عىل قافية واحدة.

خيمس الش��اعر بني الصدر
4.4التخمي��س ُينظم بأش��كال غري املش��هور منه ،كأن ِّ
الكرب��ايس يف ختميس أبيات
والعج��ز بثالثة أش��طر ،عىل نحو ما فعل الش��يخ
ّ

عيل يف تأبني عامر بن يارس ،وهو:
اإلمام ّ

أال هُّأي���ا امل���وت ال���ذي ه��و قاصدي
ِ
كَفى الطعن عن ٍ
بأوصال ساعدي
غدر

ك��ل ٍ
ويف ِّ
��ت قاصدي
آن بالقنا أن� َ

ففي ِّ
كل يو ٍم صدحك الردف كامدي

ِ
�ت َّ
خليل
ك��ل
ِأرح��ن��ي فقد أف��ن��ي� َ

حممد بن
وقد تكون األش��طر اخلم��س ك ُّلها عىل قافي��ة واحدة ،نحو ختمي��س َّ

البوصريي ،وهو قوله:
املراكيش (ت 683هـ) لربدة
موسى
ّ
ّ
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م��ا ب���ال عينك تشكو ش���دَّ ة األملِ

رم����داء ن��ام��ت ع��ي��ون وه���ي مل تن ِم

ت��ذري د ًم��ا ودمو ًعا يف دجى ال ُّظ َل ِم
أم����ن ت���ذك���ر ج��ي��ران ب����ذي س��ل � ِم
ٍ
مقلة بد ِم
مزجت دم ًعا جرى من
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن عبد املجيد ع َّبا�س ال�شاعر

5.5قد يقوم بتخميس بيت أو قصيدة ش��اعران أو أكثر ،ور َّبام ختمس مخس��ة أشطر
لشعراء خمتلفني من لدن شاعر متمكِّن.

مس��ميات أخرى جيب معرفتها حتى نم ِّيز بني أش��كال الشعر املنظوم ّ
كل
6.6هناك
َّ
املخمس،
قس ٍم من أقسام قصيده عىل مخسة أشطر ،فالتخميس معروف ،وهناك
ّ
ويك��ون بإضاف��ة أربعة أش��طر عىل عجز بيت لش��اعر ،وبخالفه املس��تخمس،

ويكون بتقديم صدر بيت لشاعر عىل أربعة أشطر من نظم الشاعر املستخمس،
واملخمساين ،وهو نظم شاعر ما قطعة أو قصيدة ّ
كل قسم منها يتأ َّلف من مخسة
ّ

موحدة يف
أش��طر ،أربعة منها عىل قافي��ة ،واألخري عىل قافية ،ب�شرط أن تكون َّ

واخل�مايس ،وهو نظم مخس��ة أبيات من ش��طرين صدر وعجز
القصي��دة ك ّلها،
ّ
ٍ
ويمك��ن أن تك��ون قطعة أو قصي��دة ،وتكون ِّ
وتوحد القطع
قطعة قافي��ة،
لكل
َّ
والـم ْخ َمس ،وهو أن
يف قافية الش��طر اخلامس ،وتكون من نظم ش��اعر واحدَ .
ٍ
قواف خمتلفة ،وهي
تتأ َّلف القطعة أو القصيدة من قطع مخاس�� َّية األبي��ات ذات

متَّح��دة القافية يف القطعة األوىل ،والذي جيم��ع قطع القصيدة وحدة الصدر يف
ٍ
ِّ
واحدة منها.
كل
َّ 7.7
إن ما اش��تُهر ختميس��ه من القصائد أربع هي :القصيدة العلو َّية نسب ًة إىل اإلمام
زي��ن العابدي��ن ،والتي مدحه هب��ا الفرزدق (ت 110هـ) ،وذكر الش��يخ
ٍ
وبلغات خمتلفة ،وقصيدة الربدة
شاعرا
الكربايس أنَّه قام بتخميسها أحد عرش
ً
ّ
للبوصريي (ت 697هـ) ،مخس��ة مائة وواحدً ا وس��تني ختميسة عىل يد شعراء
ّ
معروفني وجمهولني من بلدان ولغات خمتلفة ،وقصيدة بانت سعاد لكعب ابن

شاعرا،
زهري (ت 26هـ) يف مدح رسول اهلل ،وقام بتخميسها مخسة عرش
ً

األزدي (ت 321هـ) ،وقد
حممد بن احلس��ن
ّ
واملقص��ورة الدريد َّية البن دريد َّ
َّ
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النحوي و�أبنائه
حل ِّل ّي
العربي درا�سة يف �شعر ال�شيخ �أحمد ا ِ
التخمي�س يف الأدب
ّ
ّ

حممد
مخس��ها س��بعة ش��عراء ،والعين َّية احلمري َّية نس��بة
َّ
ّ
للحمريي إس�ماعيل بن َّ

ست ختميسات.
(ت 173هـ) ،وأورد هلا الشيخ ّ

مشهورا أوردها املؤ ِّلف كأصول
نموذجا
هذه نامذج مخسة من مخس��ة وثالثني
ً
ً
فإن التخميس��ات كثرية للغاية ،ك�ما َّ
خمميس��ها ،وإلاَّ َّ
أن األصول مل يقترص
مع ِّ
املس��مط فيه��ا ع�لى التخميس ،فق��د ش��ملها الرتبيع والتس��ديس والتس��بيع
َّ
واملعارضة والتضمني وغري ذلك ،وبلغات خمتلفة.

احلسيني
التعرض للشعر
8.8وقف الشيخ
ّ
الكربايس بعد هذا ك ّله عىل غايته ،وهي ُّ
ّ
املخمس ،فبينَّ مخس عرشة مقطوعة ُختمت قوافيها باأللف املقصورة واهلمزة
َّ
والضم والكرس.
املتحركة بالفتح
ِّ
ِّ

وهذه جمموعة من الكتب أو املخطوطات يف التخميس:
البغدادي.
1.1ختميس القصيدة الوتر َّية يف مدح خري الرب َّية ،البن رشيد
ّ

املنصوري
حممد
ّ
2.2جمم��وع يتأ َّلف م��ن ثامنية كتب َّأوهلا ختميس الربدة ألمح��د بن َّ
املعروف بابن اهلائم.

الفيومي.
ملحمد بن عبد الصمد
3.3ختميس الربدة
ّ
ّ
للبوصرييَّ ،
مخس��ها
4.4ختمي��س القصي��دة الوتر َّية يف مدح خري الرب َّية البن رش��يد البغداديَّ ،
الوراق.
حممد بن عبد العزيز َّ
َّ
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5.5تشميس البدور يف ختميس الشذور البن أرفع ،احلسن بن أمحد جالل الن َّقاش.
6.6ختميس الوتر َّية مع األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة ،لشهاب الدين أمحد
املالكي.
ابن إدريس
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن عبد املجيد ع َّبا�س ال�شاعر

احل يِّل عىل قصيدة الس��موأل بن عاديا ،صفي الدين ِ
ِ
احل يِّ ّل ،عبد العزيز
ّ
7.7ختميس ّ
ابن رسايا.

للجزائ��ري عيل بن س�� ِّيد عبد احلس��ن
8.8اجلوه��رة الف��ردة يف ختمي��س ال�بردة،
ّ
الشوسرتي.
ّ

9.9ختميس القصيدة الترت َّية.
النحوي.
حممد رضا بن الشيخ أمحد
ّ
1010ختميس الربدة ،للشيخ َّ
حممد بن أمحد بن عبد اهلل.
1111ختمبيس الربدة ،ملاميه
الروميَّ ،
ّ
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َّ
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النحوي و�أبنائه
حل ِّل ّي
العربي درا�سة يف �شعر ال�شيخ �أحمد ا ِ
التخمي�س يف الأدب
ّ
ّ

املبحث الثالث
النحوي و�أبنائه
خم َّم�سات ال�شيخ �أحمد
ّ
حممد هادي أو الشيخ
اشتهر الشيخ أمحد
ّ
حممد رضا ،والشيخ َّ
النحوي وابناه الشيخ َّ

كثريا ،ومل
ه��ادي هبذا اللون من النظم دون أخيهم حمس��ن أو حس��ن الذي مل َ
يرتج��م له ً
يعه��د له نظم كنظمه��م .وهذا ال يعني أنهَّ م مل ينظموا س��واه ،بل إنهَّ م نظموا يف الش��عر
القوي الس��بك ،ذي امل��اء والطبع والس��حر َّ
األخاذ الذي غل��ب يف مدائح أهل
يب
ّ
الع��ر ّ

وس��جل الرتاث
التعليمي،
البي��ت ومراثيهم والعل�ماء األعالم ،فضلاً عن النظم
َّ
ّ
هلم دواوين خمطوطة.

النح��وي ولظروف��ه السياس�� َّية األث��ر الكبري يف
وكان «للع�صر ال��ذي ع��اش في��ه
ّ

ويكمم األفواه،
ش��عراء ذلك العرص ،فقد كان عرص يكبت الش��عور ويضعف التفكري
ِّ

فال جمال إلبراز اخلواطر ،والدفاع عن مبدأ من املبادئ ،لذلك ذهبوا إىل التش��طري أحيانًا
ثم كث��ر التخميس
والتخمي��س أحيانً��ا أخ��رى ،وإىل الول��ع بالبديع والتجني��س ،ومن ّ
والتشطري يف هذا العرص بالنسبة إىل أغلب شعرائه ،أو ُقل ِّ
كل شعرائه»(.)31

احلائ��ري الرائ َّية يف
النحوي ،ختميس قصيدة أس��تاذه
خممس��ات الش��يخ أمحد
ّ
ّ
ومن َّ
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وص��ف ق َّب��ة أمري املؤمنني بع��د تذهيبها -وهي م��ن الروائع الت��ي ال ّ
يمل أحد من
حممد رضا -منها قوله:
إنشادها أو قراءهتا ،ويروى الصدر له والعجز لولده الشيخ َّ
إىل ك���م ت��ص��ول ال����رزاي����ا ج��ه��ارا

وت��وس��ع��ن��ا يف ال���زم���ان ان��ك��س��ارا

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن عبد املجيد ع َّبا�س ال�شاعر

فيا م��ن ع�لى ال��ده��ر يبغي انتصارا

إذا ض��ام��ك ال��ده��ر ي��وم��ان ج��ارا

َف ُل ْذ بحمى أمنع اخللق ج��ارا

()32

اجلعفري ،وه��و داود بن
النح��وي قصيدة أيب هاش��م
وم��ن ختميس الش��يخ أمحد
ّ
ّ

القاسم بن اسحاق ابن عبد اهلل بن جعفر توفىِّ سنة ٢٥٢هـ:
بنيتم بني الزهراء يف شامخ الذرى

م��ق��ا ًم��ا ي���ر ّد احل��اس��دي��ن إىل ال���ورا
ٍ
أمح���د ي��ا خ�ي�رة اهلل يف ال���ورى
ب��ن��ي

ل��ق��د ب�ّي�نّ ال���ب���اري ج�لال��ة أم��رك��م

وأب���دى لنا يف حمكم ال��ذك��ر ذكركم

أناديكم ص��د ًق��ا وخ��اب م��ن اف�ترى

سالمي عليكم إن حرضنا وإن غبنا

أم���رت���م ف�شرف��ن��ا ب��ط��اع��ة أم��رك��م

ط��ه��رت��م فطهرنا ب��ف��اض��ل طهركم

وط��ب��ت��م ف��م��ن آث���ار طيبكم طبنا

م�����وا ّيل ال أح��ص�ي مج��ي��ل ثنائكم

�دح��ا لِ � ُك �نْ� ِ�ه هبائكم
وال أه��ت��دي م� ً

ظفرنا بكنز م��ن صفايا صفائكم
ِ
()33
�ورث��ه االب��ن��ا
ونحن إذا متنا ن� ّ

ورث���ن���ا م���ن اآلب�����اء ع��ق��د والئ��ك��م

حممد رضا مول ًعا يف التخميس والتش��طري مبد ًعا فيهام غاية االبداع،
وكان الش��يخ َّ

وهو صاح��ب (جمموعة التخاميس)( ،)34ومن ختاميس��ه ختميس الربدة طبع مع ختميس
(بانت سعاد) ،وختميس املقصورة الدريد َّية( .)35وإليك شاهدً ا من ختميس الربدة(:)36
م���ايل أراك حليف ال��وج��د واألمل
ذا م��دم��ع ك��ال��دم امل��ن��ه��ل منسجم

أودي بجسمك ما أودي من السقم

أم����ن ت���ذك���ر ج��ي��ران ب����ذي سلم

مزجت دم ًعا ج��رى من مقلة بدم

أصبحت ذا ح�سرة يف القلب دائمة

ش��ج��اك يف ال����دوح ت��غ��ري��د حلائمة

وم��ه��ج��ة أث��ره��م يف ال��ب��ي��د هائمة

أم هبت ال��ري��ح م��ن تلقاء كاظمة
َّ
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النحوي و�أبنائه
حل ِّل ّي
العربي درا�سة يف �شعر ال�شيخ �أحمد ا ِ
التخمي�س يف الأدب
ّ
ّ

وأومض الربق يف الظلامء من أضم

ومن ختميسه الدريد َّية قوله(:)37

ي��ق�ضي ال��ف��ت��ى نحبا وي����أوى حل��ده
ي����ن��ش�ر ك� ُّ
������ل ذم�������ه أو مح����ده

وي����ذك����ر ال����ن����اس مج���ي��� ًع���ا ع��ه��ده
وإن����م���ا امل��������رء ح����دي����ث ب���ع���ده

ف��ك��ن ح��دي�� ًث��ا ح��س �نً��ا مل���ن وع��ى

ف��ل��ي�صرف امل�����رء ن��ف��ي��س ع��م��ره

وال جي��������اوز ح�������ده يف أم�����ره

ف���ي�م�ا ب�����ه ي���ب���ق���ى ب����ق����اء ذك�����ره
م���ن مل ي��ق��ف ع��ن��د ان��ت��ه��اء ق���دره

ت��ق��ارصت عنه فسيحات اخلطى

ع��ل��ي��ك ب��ال��ع��ق��ل ف��ك��ن م��ك��م�ًلً

س�لام��ة ال��ع��ق��ل اهل����دى ل���و عقال
ومنها يف املديح:

ل�����ه هب������دي ل���ل���ن���ج���اة م���وص�ل�ا
وآف�����ة ال��ع��ق��ل اهل�����وى ف��م��ن عال

ع��ل�ى ه������واه ع��ق��ل��ه ف���ق���د ن��ج��ا

أع����اش����ن����ي ريب م����ذ اع���اش���ن���ي
ف��ل��م أق����ل واب�����ن ال��ن��ب��ي راش��ن��ي

هب���دي���ه ال���ق���ام���ع م����ا أط��اش��ن��ي
ان اب���ن م��ي��ك��ال األم��ي�ر انتاشني

من بعد ما قد كنت كاليشء اللقى

م���ن زي����ن ال����وج����ود يف وج����وده

ي��ص��ع��د ح��� ّت���ى ق��ي��ل يف ص��ع��وده

وش���ع���ت ال���س���ع���ود يف س���ع���وده

ل����و ك�����ان ي���رق���ى أح�����د ب���ج���وده

وجم������ده إىل ال����س��م�اء الرت���ق���ى
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اآلشوين(:)38
خمم ًسا بيتَي غانم بن الوليد
حممد رضا ِّ
وقال الشيخ َّ
ّ

أقاموا فأضحى القلب وق ًفا عليهم
ف�ما ب��رح��وا يف القلب يف حاليتهم

وش��ط��وا فأمسى وه��و ره��ن لدهيم
وم����ن ع��ج��ب اين أح����ن إل��ي��ه��م

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن عبد املجيد ع َّبا�س ال�شاعر

وأس���أل ع��ن أخبارهم وه��م معي

عجبت لنفيس ب��ع��ده��م واحت��اده��ا

ت��ت��وق هل��م روح���ي وه��م يف ف��ؤادي

هب��م تشتكي م��ن��ه��م أل��ي��م ب��ع��اده��ا
وتطلبهم عيني وه��م يف س��واده��ا

ويشتاقهم قلبي وهم بني أضلعي

خممساته« :وقد كانت له قدم راسخة يف هذا الفن ،وغال ًبا ما تأيت ختاميسه
وقيل عن َّ

تفرق
قو َّية ومس��بوكة مع األصل ،فقد َّ
مخس املقصورة -الدريد َّية -بأسلوب جيعلك ال ِّ
بني متانة األصل ورصانة الرتكيب»(.)39

حممد رضا قصيدة الفرزدق املش��هورة يف مدح اإلمام زين
وقد ّ
مخس ولده الش��يخ َّ

العابدين( :هذا الذي تعرف البطحاء وطأته) إىل آخر القصيدة ،ومنها(:)40
إن ام������ر ًءا ح�ب�ر ال���رمح���ن مدحته

مل خي���ف ق���ول���ك م���ن ه����ذا م��زي��ت��ه

وأوج����ب����ت آي����ة ال���ق���رب���ى م��ودت��ه

ه��ذا ال��ذي تعرف البطحاء وطأت ُه

وال��ب��ي��ت ي��ع��رف��ه واحل���ل واحل���ر ُم

ه��و ال��س�راج ال����ذي أب����دى دالئ��ل��ه
ف��إن تكن لست باملحيص فضائله

وأل��غ��ي م��ل��ق ع�لى ال��دن��ي��ا كالكله
ه���ذا اب���ن ف��اط��م��ة إن ك��ن��ت جاهله

ب���ج���ده أن��ب��ي��اء اهلل ق���د خ��ت��م��وا

الربيس ،يقول فيها(:)41
خممسات الشيخ هادي ختميس قصيدة الشيخ رجب
ومن َّ
ّ

ب��ن��و أمح���د ق��د ف���از م��ن يرتضيهم

وط���وب���ى مل���ن يف ه��دي��ه يقتفيهم

ح�����ق ل��ل��ن��ج��ا ي��رجت��ي��ه��م
أئ����م����ة
ٍّ

ه���م ال���ق���وم آث�����ار ال���ن���ب���وة فيهم

ت���ل���وح وأن������وار اهل���داي���ة تلمع

ه��م وس��م��وا للدين واض���ح وسمه
ك����واك����ب دي�����ن اهلل أق���م��ار ث��م��ة

وع���اد اهل���دى منهم ب��واف��ر سهمه

م��ه��اب��ط روح اهلل خ�����زان علمه
َّ
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النحوي و�أبنائه
حل ِّل ّي
العربي درا�سة يف �شعر ال�شيخ �أحمد ا ِ
التخمي�س يف الأدب
ّ
ّ

وع��ن��ده��م رس امل��ه��ي��م��ن م���ودع

ق�ض�ى هل���م ال���رمح���ن أن ي��ت��ق��دم��وا
ف�ما أح���د ي����دري س��واه��م فيحكم

ع�لى ِّ
ك��ل ذي علم فهم منه أعلم
إذا جلسوا للحكم ف��ال��ك� ُّ�ل أبكم

وإن نطقوا فالدهر أذن ومسمع

وقد مخس قصيدة الفرزدق يف مدح اإلمام زين العابدين أيضا(.)42
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د .ح�سن عبد املجيد ع َّبا�س ال�شاعر

اخلامتة
َّ
متخض البحث بعد الفراغ منه بعون اهلل تعاىل عن:
النح��وي وأبنائ��ه من باب
1.1ح��اول البح��ث الوق��وف عىل حياة الش��يخ أمح��د
ّ
يب يف
التعري��ف هبؤالء األعالم العلامء الذين س��يقوم البحث عىل نتاجهم األد ّ
فن التخميس .وقد ظهر أ م ولِدوا ِ
باحل َّلة ،ودرس��وا يف النجف األرشف عىل
نهَّ
ي��د علامء كبار يف زماهن��م ،وظ ُّلوا يرتددون بني ِ
احل َّل��ة والنجف األرشف طل ًبا
َّ
ِ
للعلم حتَّى وافتهم املن َّية فدُ فنوا بجوار قرب أمري املؤمنني.

اللغوي لكلمة التخميس أنَّه مأخوذ من العدد مخسة،
2.2ظهر يف ما يتَّصل باملعنى
ّ
وهذا األمر جيري عىل ِّ
ثمة
كل ما اش��ت َُّق من اجل��ذر (خ م س) ،ورأى الباحث َّ

ش��عرا ودالالت أخرى ُّ
يدل عليها اجلذر
عالقات تربط بني ش��كل التخميس
ً

املعني.

مس��ميات أخرى
االصطالح��ي للتخميس التفريق بينه وبني
3.3تب�َّي�نَّ من املعنى
َّ
ّ
تتَّفق مع التخميس يف عدد األشطر ،ولكنَّها ختتلف عنه بيشء بسيط.

4.4ظهر جز ًما َّ
قديم،
ايس ،وما ذكر من كونه اً
بأن التخميس موجود يف العرص الع َّب ّ
العلمي ،وال يمكن اجلزم بوجوده
يرد المرىء القيس ،ليس له صل��ة باملنطق
ّ
يف اجلاهل َّية إلاَّ بدليل.

5.5تب�َّي�نَّ َّ
أن املجتم��ع يف زمان ه��ؤالء األعالم بدأ يش��عر باحلاجة الكبرية لس�بر
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
السنة
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ّ
ّ

أغوار جديدة ش��عر َّية للتخ ُّلص من الش��كل املعروف للقصيدة العرب َّية ،ففي

نظ��م مقطوعات متعدِّ دة جيمعها يشء واحد راحة نفس�� َّية ور َّبام كان رض ًبا من

رضوب جذب الناس يف املجتمع ،عىل الرغم من اجتهاد هذه العائلة بالش��عر
العمودي ،جر ًيا عىل عادة العرب الشعراء اجل ِّيدين ،فبدا شعرهم مجيلاً
يب
ّ
العر ّ

وقو ًّيا ،ومسبوكًا سبكًا رصينًا.

مخس��ت هذه العائل��ة العلم َّّية قصائد كانت مش��هورة يف زماهنم واألزمنة التي
َّ 6.6
س��بقتهم ،ور َّبام ال جيانب قويل الصواب لو قلت :إنهَّ م يف النظم عىل هذا الفن
الشعري مل خيرجوا عىل مدح أهل البيت ورثائهم.
ّ

7.7ظه��ر من البح��ث َّ
نظم هلذا
حممد رض��ا كان أكث��ر العائلة األدب َّي��ة اً
أن الش��يخ َّ
حمم��د هادي .ومل
الف��ن ،يلي��ه والده الش��يخ أمحد
ّ
ثم أخوه الش��يخ َّ
النح��ويَّ ،
يظهر للش��يخ حس��ن أو حمس��ن أي نظم له عليه ،ولكنَّهم من حيث نظم ج ِّيد

الش��عر والتخمي��س ذووا مكان��ة مرموقة ال يمك��ن أن تُغفل وألنهَّ ��م امتازوا

تبحره��م يف احلديث والفقه واللغة قيل هلم
بالش��عر قبل غريه ،عىل الرغم من ُّ

آل الشاعر.
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هوام�ش البحث
العاميل.500-499/2 :
( )1أعيان الشيعة ،الس ِّيد حمسن األمني
ّ
حممد حرز الدين ،رقم الرتمجة (.56/1 :)25
( )2معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباء ،الشيخ َّ
( )3أعيان الشيعة.500/2 :
الساموي ،رقم الرتمجة (.97-96/1 :)9
حممد
ّ
( )4الطليعة من شعراء الشيعة ،الشيخ َّ
يب ،رقم الرتمجة (.3/2 :)61
عيل اليعقو ّ
( )5البابليات ،الشيخ َّ
حممد ّ
( )6معارف الرجال ،رقم الرتمجة (.277/2 :)349
( )7البابل َّيات.4-3/2 :
( )8الطليعة من شعراء الشيعة ،رقم الرتمجة (.224-223/2 :)263
( )9البابل َّيات.6-5/2 :
( )10الطليعة.230/2 :
( )11البابل َّيات ،رقم الرتمجة (.20/2 :)64
( )12معارف الرجال ،رقم الرتمجة (.216/3 :)512
( )13البابل َّيات.21/2 :
( )14الطليعة ،رقم الرتمجة (.399/2 :)328
(ُ )15ينظر :الطليعة.403/2 :
( )16البابل َّيات ،رقم الرتمجة (.175/1 :)57
حممد هارون (مخس).217/2 :
( )17مقاييس اللغة ،ابن فارس ،تح :عبد السالم َّ
السامرائي (مخس).205-204/4 :
املخزومي ،د .إبراهيم
مهدي
(ُ )18ينظر :كتاب العني ،تح :د.
ّ
ّ
ّ
(ُ )19ينظر :لسان العرب (مخس).71-66/6 :
(ُ )20ينظر :تاج العروس من جواهر القاموس (مخس).140/4 :
النحوي (ت 311هـ) ،وقد يكون غريه ،وهو يف لس��ان العرب
الز َّجاج
( )21أبو إس��حاق قد يك��ون َّ
ّ
غل��ط قطرب��ا ،ونقل عن األخفش ،وحك��ى عنه ابن س��يده ،والواضح من تت ُّب��ع مواضع نقل ابن
والبالغي يف لس��ان العرب مع معجم
العرويض
مهتم بالعروضُ .ينظ��ر :البحث
ّ
منظ��ور عن��ه أنَّه ٌّ
ّ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
السنة
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حل ِّل ّي
العربي درا�سة يف �شعر ال�شيخ �أحمد ا ِ
التخمي�س يف الأدب
ّ
ّ
ملصطلحات العروض والبالغة ،د .عامر مهدي صالح.107 ،29 ،21 ،20 ،19/1 :
( )22لسان العرب (مخس).66/6 :
اهلاشمي.142 :
(ُ )23ينظر :ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب ،الس ِّيد أمحد
ّ
اخلزرجي،
املس��مطات راجلني ،د .نض�ير
(ُ )24ينظ��ر :م��ن باب التخميس ش��عراء يدخل��ون أبيات
ّ
َّ
مؤسسة األنوار الثقاف َّية العامل َّية ،موقع عىل شبكة االنرتنت.
َّ
خممسة  ،بحث عىل ديوان التخميس
( )25شعراء من الزمن القريب وبعيده ينحتون عىل الصدور أبياتًا َّ
اخلزرجي ،نرش شبكة النبأ املعلومات َّية.
الكربايس ،د .نضري
حممد صادق
ّ
للشيخ َّ
ّ
( )26مل أص��ل إىل ترمج��ة له ،وقيل عن آش��ون إنهَّ ا من حصون األندلس ،فر َّبام كان الش��اعر أندلس�� ًّيا.
الطف أو شعراء احلسني ،جواد شبرَّ ( :اهلامش) .153/6
ُينظر :أدب
ِّ
(ُ )27ينظر :التشطري والتخميس يف الشعر ،منتدى اللغة العرب َّية.
خممسة.
( )28شعراء من الزمن القريب وبعيده ينحتون عىل الصدور أبياتًا َّ
( )29لسان العرب (مخس).66/6 :
املسمطات راجلني.
(ُ )30ينظر :من باب التخميس شعراء يدخلون أبيات
َّ
النح��وي (ت 1226هـ) حياته وش��عره ،مهدي عبد األمري مفت��ن ،جم َّلة مركز بابل
حمم��د رضا
ّ
(َّ )31
األول 2011م.182 :
للدراسات احلضار َّية والتارخي َّية ،العدد الثاين ،كانون َّ
(ُ )32ينظر :معارف الرجال 57/1 :اهلامش.
الطف أو شعراء احلسني ،جواد شبرَّ .306-305/5 :
(ُ )33ينظر :أدب
ِّ
(ُ )34ينظر :األعالم ،خري الدين الزركيل.126/6 :
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الطهراين.13 ،8/6 :
(ُ )35ينظر :الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،أغا بزرك
ّ
الطف.159/6 :
(ُ )36ينظر :أدب
ّ
(ُ )37ينظر :املصدر نفسه.157/6 :
(ُ )38ينظر :املصدر نفسه.153/6 :
النحوي (ت 1226هـ) حياته وشعره.183 :
حممد رضا
ّ
(َّ )39
(ُ )40ينظر :املصدر نفسه.183-182 :
(ُ )41ينظر :معارف الرجال.219-218/3 :
(ُ )42ينظر :أدب الطف.305/5 :
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امل�صادر واملراجع
1.1أدب الطف أو شعراء احلسني ،جواد شبرَّ  ،دار املرتىض.
2.2األعالم ،قاموس تراجم ألش��هر الرجال والنس��اء من العرب واملس��تعربني واملس��ترشقني ،خري
الزركيل ،ط ،5دار العلم للماليني ،بريوت1980 ،م.
الدين
ّ
العاميل ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت1983 ،م.
3.3أعيان الشيعة ،الس ِّيد حمسن األمني
ّ
يب ،ط ،2دار البيان للطباعة والنرش والتوزيع.
عيل اليعقو ّ
4.4البابل َّيات ،الشيخ َّ
حممد ّ
والبالغي يف لسان العرب مع معجم ملصطلحات العروض والبالغة ،د .عامر
العرويض
5.5البحث
ّ
ّ
مهدي صالح ،كتاب منشور عىل شبكة االنرتنت ،املوقع.http://www.shamela.ws :
الواس��طي
احلس��يني
حممد مرتىض
6.6ت��اج الع��روس من جواه��ر القاموس،
ّ
ّ
ّ
حم��ب الدين أبو فيض َّ
احلنف��ي (ت 1205هـ) ،تح :عيل ش�يري ،دار الفكر للطباعة والن�شر ،بريوت ،لبنان،
الزبي��دي
ّ
ّ
1994م.
7.7التشطري والتخميس يف الشعر ،منتدى اللغة العرب َّية.forms.arabsbook.com :
الطه��راين ،ط ،3دار
8.8الذريع��ة إىل تصانيف الش��يعة ،القس��م الرابع من اجلزء التاس��ع ،أغا بزرك
ّ
األضواء ،بريوت.
خممسة ،بحث عىل ديوان التخميس
9.9شعراء من الزمن القريب وبعيده ينحتون عىل الصدور أبياتًا َّ
اخلزرجي ،نرش شبكة النبأ املعلوماتية:
الكربايس ،د .نضري
حممد صادق
ّ
للشيخ َّ
ّ

http://annabaa.org/arabic/books/5297.

اجلبوري،
الس�ماوي (ت 1370هـ) ،تح :كامل سلامن
حممد
ّ
ّ
1010الطليعة من ش��عراء الش��يعة ،الشيخ َّ
يب ،بريوت ،لبنان2001 ،م.
املؤرخ العر ّ
ط ،1دار ّ
الفراهي��دي (ت 175هـ) ،تح:
1111كت��اب العني (اجل��زء الرابع) ،أبو عب��د الرمحن اخلليل بن أمح��د
ّ
السامرائي ،ط ،2إيران1409 ،هـ.
املخزومي ،د .إبراهيم
د .مهدي
ّ
ّ
املرصي (ت 711هـ)،
اإلفريقي
حممد بن مكرم بن منظور
ّ
ّ
1212لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين َّ
نرش أدب احلوزة ،قم ،إيران1405 ،هـ.
النح��وي (ت 1226هـ) حياته وش��عره ،مه��دي عبد األمري مفتن ،جم َّل��ة مركز بابل
حمم��د رضا
ّ
َّ 1313
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حل ِّل ّي
العربي درا�سة يف �شعر ال�شيخ �أحمد ا ِ
التخمي�س يف الأدب
ّ
ّ
األول2011 ،م.
للدراسات احلضار َّية والتارخي َّية ،العدد الثاين ،كانون َّ
حممد
حممد ح��رز الدين (ت 1365هـ) ،تحَّ :
1414معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباء ،الش��يخ َّ
حسني حرز الدين ،مطبعة الوالية ،قم1405 ،هـ.
حممد
1515معجم مقاييس اللغة ،أبو احلس�ين أمحد بن فارس بن زكريا (ت 395هـ) ،تح :عبد السالم َّ
هارون ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.
حممد
1616مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،ابن هشام
ّ
األنصاري (ت 761هـ) ،تح :د .عبد اللطيف َّ
اخلطيب ،السلسلة الرتاث َّية (.)21
مؤسس��ة
املس��مطات راجلني ،د .نضري
1717م��ن باب التخميس ش��عراء يدخل��ون أبيات
اخلزرجيَّ ،
ّ
َّ
األنوار الثقاف َّية العامل َّية ،موقع عىل شبكة االنرتنت.info@alanwar14.org :
اهلاشمي ،مطابع دار الثورة للصحافة والنرش،
1818ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب ،الس ِّيد أمحد
ّ
املكتبة الوطن َّية ببغداد1982 ،م.
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