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�ص املُلخَّ

تكتس��ب النزع��ُة اإلنس��انيَُّة يف العرص احلديث زمًخ��ا جديًدا؛ نتيج��ًة ألموٍر كثرية، 
منها اتِّس��اع البعد الثقايّف واملعريّف لدى األدباء والشعراء، وزيادة التازج احلضارّي بني 
دة  ة والفلسفيَّة واالجتاعيَّة، وظهور تيَّارات متعدِّ ر الدراس��ات الفكريَّ الشعوب، وتطوُّ
ومتناقضة تس��عى لِقيادة املجتمعات، من رؤى وأفكار ومبادئ يف السياسة واملعتقدات 

وغريها، ممَّا كان اإلنسان حمورها وأساسها.

خلصت هذه الدراسة إلی عرض أبرز امللمح والظواهر املختلفة لِلنزعة اإلنسانيَّة 
، ونحن يف هذا البحث اعتمدنا علی املنهج الوصفّي التحليّل،  ّ يف شعر السيِّد حيدر احِللِّ
��منا جوانب القيم اإلنسانيَّة يف شعره، ثمَّ اس��تخرجنا مواطن مجاليَّتها، وأرشنا إلی  وقسَّ

. ّ املزيَّات البارزة واألساسيَّة لِلنزعة اإلنسانيَّة يف شعر السيِّد حيدر احِللِّ

 ، ّ َوقد انعكس��ت هذه القيَّم بش��كٍل جل�يٍّ عىل صفحات ش��عر الس��يِّد حيدر احِللِّ
بحي��ث كان هلذه املظاهر أص��داء كبرية فيه. هذا البحث حياول إلق��اء الضوء علی ما يف 
ّ من آراء قيِّمة حول القيم اإلنس��انيَّة تتمثَّل يف مواضيع عديدة،  ش��عر الس��يِّد حيدر احِللِّ
ة، واحللم، والصفح، والش��جاعة، والش��هامة، والكرم،  ِمنه��ا: احلميَّة، والغرية، واحلريَّ

ة، واإلباء. والوفاء، واهلمَّ

الليَّة: الكلامت الدَّ

. ّ األدب العرّب، النزعة اإلنسانيَّة، الشعر، السيِّد حيدر احِللِّ
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Abstract

Humanism in the modern era is gaining new momentum as 

a result of many things, including the expansion of the cultural 

and cognitive dimension of writers and poets, the increase of 

civilizational blending among peoples, the development of 

intellectual, philosophical and social studies, and the emergence 

of multiple and contradictory currents that seek to lead societies 

from visions, ideas and principles in politics, beliefs and other 

things that have man as the center and foundation.

This study concluded by presenting the most prominent 

features and various phenomena of humanism in the poetry of 

Sayyid. Haider Al-Hilli.

  In this research, we relied on the descriptive analytical 

method, and divided the aspects of human values in his poetry, 

then extracted the places of their aesthetics, and pointed out the 

salient and basic features of humanism in the poetry of Sayyid 

Haider Al-Hilli.
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These values were clearly reflected in the pages of the poetry 

of Sayyid Haider Al-Hilli, as these manifestations had great 

echoes in it. This article attempts to shed light on the valuable 

opinions in the poetry of Sayyid Haider Al-Hilli about human 

values represented in many topics, including: fervor, jealousy, 

freedom, mercy, forgiveness, courage, magnanimity, generosity, 

loyalty, determination, and pride.

Keywords:

Arabic literature, humanism, poetry, Sayyid. Haider Al-Hilli.
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َمة املَُقدِّ

لُم علی خاَتم األنبياء واملرَسِلني،  َلُة والسَّ بس��م اهلل واحلَمُد هلل َربِّ الَعامَلنِي، والصَّ
د الَّذي ق��اَل فيه اهلل احلكي��م يف حمكم كتابه  وَصف��َوِة َخل��ق اهللِ أمَجِع��ني، َس��يِّدنا حُممَّ

الكريم: ﴿ڱ ڱ ڱ ں﴾)1(.

اإلنسان با هو إنسان، غايته التامة، املعرفة بنفسه وبربِّه، فالقيم املكنونة يف وجوده 
ل��وا الصعاب يف مس��ري تعليمها  ه��ي التي جاء األنبي��اء من أجل إش��اعتها، بحيث حتمَّ
ا تعطي اإلنس��ان مقام الكرامة واملعرفة والكال والس��ري  ونرشه��ا ب��ني الناس؛ هذا ألنَّ
إل��ی اهلل الذي ال ح��دَّ له حتَّی تقف املعرفة دونه، فلبدَّ لإلنس��ان املتع��ايل أن يصل إلی 

ة، َوق��ال اهلل تعالی فيه��ا: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  غاي��ة خلقت��ه، أاَل وهي العبوديَّ
ڃ﴾)2(، أي ليعرف��ون، فال��ذي أحيا بنفس��ه ه��ذه القيم هو أقرب إل��ی الكال من 
غ��ريه؛ ألنَّ الفلس��فة تعتقد أنَّ الكال هو س���رُّ اخللق��ة، بقوهلم: لوال الك��ال ملا ُخلق 
م  د هم العلَّة الغائيَّ��ة للوجود، بدليل أنَّ ًدا وآل حممَّ الوج��ود، فعندما نق��ول: إنَّ حممَّ
ّ يف قصائده مراًرا وتكراًرا،  مظهر للقيم اإلنس��انيَّة، وهذا ما أش��ار إليه السيِّد حيدر احِللِّ
وكانت اإلش��ارات منه مبتنية علی دالئ��ل عقليَّة ودالئل نقليَّة، وه��ذا األمر خيربنا عن 
ع قصائ��ده بمواضيعها ُتنبئ  إحاطت��ه بالروايات ال��واردة يف فضل أهل البيت، وتنوُّ
 ب��أنَّ هذه القيم لو حصلت عند أه��ل جمتمع لكان ذلك املجتمع هو املجتمع املثايّل الذي 

)1( القرآن الكريم، سورة القلم: اآلية 4.
)2( سورة الذاريات: اآلية 56.
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.رسمه لنا النبّي الكريم

تتجلَّی أمهيَّة هذا البحث يف الكش��ف عن النزعة اإلنس��انيَّة يف ش��عر الس��يِّد حيدر 
، التي مل يتناوهلا الباحثون َودارس��و األدب. َوالقيم اإلنسانيَّة هي من املفاهيم التي  ّ احِللِّ
يتميَّز هبا اإلنس��ان عن س��ائر املخلوقات، َويمكننا أن نقول: بفض��ل هذه القيم َوال�ُمثل 
ُيصبح اإلنس��ان إنس��اًنا، فلوال ه��ذه املفاهيم الس��امية كالكرم، والش��جاعة، والصرب، 
واإليثار والشهامة، ملا استطعنا أن نميِّز بني احليوان والبرش، وأصبح مصرينا مصري سائر 
ة بحيث  احليوانات، لكن اهلل س��بحانه وتعالی ميَّز اإلنس��ان بميزة العقل والذات البرشيَّ
يس��تحقُّ أن تس��جد له امللئكة، فالبحث عن النزعة هلذه القيم اإلنسانيَّة، وترسيخها يف 
ة واملُثل الرفيعة التي  املجتمعات هو واجب كلِّ ش��خٍص منَّا؛ حفاًظا علی الروح البرشيَّ
ينا أن ندرس هذه النزعة اإلنس��انيَّة املوجودة يف  تفصلنا عن احلياة احليوانيَّة. فنحن توخَّ
الش��عر، با أنَّه يزخر بكثري من املفاهيم اإلنس��انيَّة الرفيعة، َواخرتنا لدراس��تنا هذه أحد 
�ّي؛ وذل��ك ملا يف ديوانه ِمن كنوز إنس��انيَّة  أع��لم ش��عراء احِللَّة، َوهو الس��يِّد حيدر احِللِّ

نني هبذه القيم. رفيعة، حثًّا القتداء املتمعِّ

اأهداف البحث

هيدف هذا البحث للوصول إلی النتائج اآلتية:

1 .. ّ الكشف عن مدی وجود النزعة اإلنسانيَّة يف شعر السيِّد حيدر احِللِّ

، وحتليلها.. 2 ّ دراسة القيم اإلنسانيَّة يف شعر السيِّد حيدر احللِّ

اأَ�سئلة البحث

هذه الدراسة تسعی لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
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أ. السؤال األصل:

؟. ّ اهات إنسانيَّة يف شعر السيِّد حيدر احِللِّ هل هناك اجتِّ

ب. السؤال الفرعّي:

كيف عربَّ الشاعر عن هذه النزعات اإلنسانيَّة؟.

توطئة عن االإن�سانيَّة يف االأدب العربّي

إنَّ الش��عر من أرقی الفنون التي عرفها األنس��ان، الس��يا الوجدايّن منه، فهو يعدُّ 
الف��ن احلقيقّي؛ ألّنه يقوم علی صدق العاطفة التي ينت��ج عنها صدق التجربة َوعمقها، 

َوال يكون كذلك إالَّ إذا كان نابًعا من أعاق احلياة اإلنسانيَّة.

ي وتفاعل مع ما يش��دو به  َواإلحس��اس بصدق الش��اعر ال يت��مُّ إالَّ إذا اهت��زَّ املتلقِّ
الش��اعر، »فإنَّ التعبري الش��عرّي إذا كان يصل إلينا من خ��لل االنطباع الذايّت أو املعاناة 
الش��خصيَّة لألديب، فإنَّ هذا االنطباع أو تلك املعاناة تتمُّ يف إطار التجربة التي يعيش��ها 

ويارسها املجتمع الذي يوجد فيه الشاعر«)1(.

والش��اعر املرهف ال ينفصل عن جمتمعه وال يبتعد عنه بفنِّه، َوإنَّ من أكرب الدوافع 
ك��ة للعواط��ف اإلنس��انيَّة الكامنة يف نفس الش��اعر ه��و أن يمرَّ بلحظ��ٍة من تلك  املحرِّ
اللحظ��ات التي خييِّم فيها اليأس واألمل علی املجتمع، »فليس��ت حياة اإلنس��ان الباطنة 
س��وی صورة للحياة االجتاعيَّة تنعكس علی مرآة النفس، وفيها يبذل الفنَّان من نفسه 
د منه أو  للفن، وليس��ت نفس��ه هذه سوی صورة من املجتمع الذي ال يس��تطيع أن يتجرَّ

ينقطع عنه«)2(.

ره، ط1، 1984م: 286. )1( أمحد الصاوي، مفهوم اجلال يف النقد األدب�ّي؛ أصوله تطوُّ
)2( املصدر نفسه: 287.
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َومن هنا كان مجال الشعر َوُرقيُُّه مرتبًطا بمدی اتِّصاله بالبيئة واملجتمع، وملمسته 
لقضاي��ا النفس والواق��ع. وإذا ما حاولنا أن نصل إلی حقيقة أيِّ جمتمع، َوأردنا أن نقف 
ح به أفراده من أخلق، فإنَّنا سنجد قول اهلل تعالی: ﴿ڻ ڻ﴾)1(،  علی ما يتوشَّ
ماثًل يف أخلق مجيع البرش، فقد خلق اهلل اإلنس��ان َويف طيَّات نفسه اخلري والرّش، وهذه 
ق، فلي��س هناك جمتمع خري بأكمله،  س��نَّة اهلل يف الك��ون البدَّ أن تنفذ، وحتٌم هلا أن تتحقَّ
ا بطبيعته، وقد يس��قط يف رشاك  ً َوآخر ش���رٌّ برمته، وحتَّی اإلنس��ان نفس��ه قد يكون خريِّ
الش���رِّ حينً��ا آخر، إذ ليس من املعقول أن تطرح األش��جار مجيع ثاره��ا يانعة لذيذة، أو 
تكون كلُّ أغصانا فارعة باس��قة، فقد يكون من بني الثار ما هو فاسد أو عديم الطعم، 
وقد يكون من بني أغصانا ما هو متكسِّ أو جاف، كا قد يكون إنساٌن نازًعا إلی اخلري، 
، موغ��ٍل يف دروب الظلم  ���رِّ اًق��ا لكلِّ ما ه��و نبيل، يصطدم بآخَر ماٍض يف طريق الشَّ توَّ
والطغيان؛ فيحتدم الرصاع، وتعصف العواطف بني هَذين العنرَصين اللَذين تقوم علی 

أساسها أخلق البرشيَّة مجعاء.

َوِمن هنا نش��أ احلديث عن اإلنسانيَّة التي تعني الدعوة إلی اخلري، َولكلِّ ما حتتضنه 
هذه الكلم��ة من دعوة إلی احلبِّ والتآلف والتصالح مع ال��ذات ومع اآلخرين، والتي 
تن��ادي ب��كلِّ خلٍق نبيٍل َوصفٍة س��امية، فه��ي تعني هب��ذا املفهوم تلك النزع��ة األصليَّة 
ب، بحي��ث تكون عاطفة ش��املة حتت��وي البرش مجيًعا  ��ب والتحزُّ  وتنزهيه��ا م��ن التعصُّ

بل تفرقة وال متييز، ال متيِّز العرق أو اجلنس أو الدين اعتباًرا)2(.

اٌه عامٌّ ش��امٌل، ال خيت��صُّ هبا مذهب  ��ا يف املج��ال األدّب، فإنَّ اإلنس��انيَّة هي اجتِّ أمَّ

)1( سورة البلد: اآلية 10.
)2( عمر دقَّاق، االتِّ�جاه القومّي يف الشعر املعارص، جامعة الدول العربيَّة، معهد الدراسات العربيَّة 

العالية، 1961م: 147.
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أدّب مع��نيَّ دون س��واه، فه��ي كاألدب ولي��دة العواطف اإلنس��انيَّة والفعل اإلنس��ايّن، 
ها اعتناًق��ا ل��ه، واهتاًما   وأق��رب املذاه��ب إليه��ا أكثره��ا قرًب��ا م��ن اإلنس��ان، وأش��دُّ

بقضاياه)1(.

وم��ن هن��ا كان��ت النزعة اإلنس��انيَّة الت��ي يرمي البح��ث الوصول إليه��ا هي تلك 
العواطف الراقية النبيلة التي حتدو باإلنسان إلی التحليق يف ساء احلبِّ واخلري والعطاء 
، وحماربة الطغيان، وَنبِذ ال��ذلِّ واهلوان، فكان مراد هذه  ���رِّ والنَّ��اء، وُتعينه علی ُنبِذ الشَّ

الدراسة منطلًقا للبحث عنها يف شعر شاعٍر من مبدعي العرص احلديث.

لقد كان الش��عراء بمختلف العصور يف طليعة املنادين واملرتنِّمني باإلنسانيَّة، يفوح 
شعرهم بِعطر معانيها النبيلة، ويصدح صوهتم بقيمها السامية.

ولقد نشأ شعرنا العرّب َوترعرع يف حضن بيئته وجمتمعه، فكان غنيًّا باملعاين اإلنسانيَّة 
��َخ تلك  النبيلة، والقيم الروحيَّة األصيلة. لذا عندما أناَر اإلس��لم الكون بتعاليمه؛ رسَّ
املعاين النبيلة والقيم األصيلة يف رحابه، َوانصهرت يف بوتقة قيمه اإلهليَّة والرفيعة، فقال 
ز  اهلل يف حمك��م تنزيله: ﴿ک ک ک گ﴾)2(، ومن هنا نجد َأنَّ القرآن الكريم ركَّ
علی َأمهية اإلنس��انيَّة بوصفها ركيزة خلقية للمسلم، تتمحور حوهلا مشاعره وعواطفه، 

فاته وسلوكيَّاته. وتنطلق ترصُّ

واحتض��ن احلدي��ث الرشيف من النب��يِّ األَك��رم وآل بيته األَطه��ار كلَّ املعاين 
ل النضامهم حتت لواء  اإلنس��انيَّة النبيلة، وبثَّها يف نفوس أبناء اإلس��لم من اليوم األوَّ

. احلقِّ

)1( مفيد قميحة، االتِّ�جاه اإلنس��ايّن يف الشعر العرّب للمعارص، ط1، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، 
1981م: 51.

)2( سورة اإلرساء: اآلية 70.
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وقد غزت هذه املعاين مجيعها قلوب الشعراء منذ عرص صدر الدعوة، فكان شعرهم 
ا،  صوًتا للحقِّ َونداًء لإلنسانيَّة، بدًءا بالدفاع عن هذا الدين- دين اإلنسانيَّة- دفاًعا حارًّ
ان بن ثابت، َوذاك كعب بن مالك، َوهناك عبداهلل بن رواحة، وغريهم ُكثر ممَّن  فهذا حسَّ
لم، وكذلك تغنُّوا بمزاياه و تعاليمه وُمثله التي  دافع ونافح عن دين احلقِّ والعدل والسَّ
ما أتت إالَّ لتواكب الفطرة الس��ليمة، واإلنس��انيَّة القويمة، َوها هو اإلمام عّل الذي 

تربَّی علی يد الرسالة يف مدرسة اإلسلم يقول)1(:

���رٌة م���ط���هَّ أخ�������الٌق  امل�����ك�����ارَم  »إنَّ 
هل������ا وال���ع���ق���ل ث��ان��ي��ه��ا ي���ُن أوَّ ف���ال���ديِّ

وال���ع���ل���ُم ث��ال��ُث��ه��ا واحل���ل���ُم راب��ُع��ه��ا
واجُل�����ود خ��ام��ُس��ه��ا وال��ف��ض��ل س��ادي��ا

وال��ب�����رُّ س��اب��ُع��ه��ا وال��ص��ب�����ُر ث��ام��نُ��ه��ا
وال��ش��ك��ُر ت��اس��ُع��ه��ا وال���ل���ني ب��اق��ي��ه��ا«

َوله يف اإلباء والكرامة التي حفظها اإلسلم جلميع البرش أبيات رائعة يقول فيها)2(:

ج����اِل ال����ريِّ أك�����ُف  أظ���م���أْت���َك  »إذا 
������ا ك���َف���َت���ك ال���ق���ن���اع���ة ش���ب���ًع���ا َوريَّ

ال���ث���ری يف  رج����ُل����ه  رج������اًل  َف����ُك����ن 
����ا ال����ث����ريَّ يف  ������ت������ه  مِهَّ َوه�������ام�������ة 

ث��������روٍة ذي  ل�����ن�����ائ�����ِل  أب������يًّ������ا 
أب�����يَّ�����ا ي������دي������ه  يف  مل�������ا  ت�����������راه 

)1( يوس��ف فرحات، رشح ديوان اإلمام عل�ّي، ط8، دار الكتاب العرب�ّي، بريوت، 2002م: 
.122

)2( املصدر نفسه: 127.
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ف����������إنَّ إراق�����������ة م����������اِء احل�����ي�����اِة
امل����ح����يَّ����ا« م��������اِء  إراق�����������ِة  دوَن 

خصال رائعة ينادي هبا اإلمام عّل، فمن مزايا اإلنسانيَّة هي ما تنادي به مبادئ 
ل باإلباء، وبذل احلياة الرخيصة يف س��بيل صيانة  الدين احلنيف، َوهي: القناعة، والتجمُّ

الكرامة وحفظ ماء الوجه.
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املبحث االأَوَّل

وقفٌة على حياة ال�سيِّد حيدر احِللِّّي و�سخ�سيَّته يف �سعره

هو أبو سليان السيِّد حيدر بن سليان بن داوود بن سليان بن داوود... بن حييى بن 
احلسني ذي الدمعة ابن زيد الشهيد ابن عّل بن احلسني بن عّل بن أب طالب احلسينّي 
 .1(، ولد الس��يِّد حيدر يف احِللَّة، وينتهي نس��به إىل اإلمام أب عبد اهلل احلس��ني( ّ احِل��لِّ
كان مولده )15( ش��عبان س��نة )1246ه�(، املوافق لِس��نة )1830م(، وقبل أن يكمل 
ه الس��يِّد مهدي، وكانت  عام��ه الثاين م��ن عمره، َفَقَد والده، فعاش يتيًا وتوىلَّ تربيته عمُّ
وفاته باحِللَّة يوم التاس��ع م��ن ربيع الثاين، ومُحِل إىل النج��ف فُدفِن يف الصحن الرشيف 
رَّ اليتيم يف بومبي، وهو مطبوع عىل احلجر،  ه ال��دُّ أمام الرأس الرشيف)2(. لُه ديوان س��ّاَّ
ل يف نعت قبيلة املجد املؤثَّل، وهو مطبوع َأيًضا، وكتاب األَش��جان  وكتاب العقد املفصَّ
يف مراث��ي خري إنس��ان، هذا الكت��اب ما يزال خمطوًط��ا، وكتاب دمية القرص يف ش��عراء 
 العرص، وهذا الكتاب َأيًضا ما يزال خمطوًطا، وُتعدُّ حوليَّاته يف اإلمام احلس��ني أشهر 

شعره)3(.

قُه وأخرَجُه حسن األمني، دار التعارف للمطبوعات،  )1( السيِّد حمس��ن األمني، أعيان الشيعة، َحقَّ
بريوت، 1983م: 266/6.

س��ة التاريخ، ب��ريوت، 2001م:  )2( جواد ش��بَّ�ر، أدب الطفِّ أو ش��عراء احلس��ني، ط1، مؤسَّ
.8/8

ين الزركل�ّي، األعلم، ط15، دار العلم للمليني، بريوت، 2002م: 290/2. )3( خري الدِّ
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محة(: »يظلُّ ش��عر الس��يِّد حيدر  ويقول عنه الدكتور الش��يخ أمحد الوائّل )عليه الرَّ
ره ِمن األَبعاد امللتهبة«)1(. ويقول عنه  األُفق الَّذي حتتدم َأجواؤه با ال يس��ع البي��ان تصوُّ
ا عارًفا بالعربيَّة، شهًا أديًبا، وقوًرا تقيًّا، عليه  ُه كان لغويًّ صاحب كتاب أعيان الش��يعة أنَّ
س��ات العلاء األبرار، كثري العبادة والنوافل، كريم الطبع)2(. كان له وألرسته دور بارز 
يف أدب مدين��ة احِللَّة وش��عرائها، ويقول الش��يخ اليعقوّب عنه: كان أبَّ النفس، واس��ع 
اجلاه، عظيم القدر)3(، ش��عره حس��ن، ترفَّع به عن املدح واالس��تجداء، وكان موصوًفا 
بالس��خاء)4(، وكان شاعًرا بارًعا غري منازع، وَأديًبا َأريًبا مل يدافع، وكان ذا إمِلاٍم بالعربيَّة، 
 مصنًِّفا، ضمَّ إىل األدب نسًكا وتقوى)5(، وكان يتمتَّع بمكانة سامية يف األوساط العلميَّة 

واألدبيَّة)6(.

ة الش��اِعَرين الرشيف ال��ريّض، ومهيار  وممَّ��ا ال غبار عليه، َأنَّ الش��اعر تأثَّر بعبقريَّ
الديلم��ّي، لذا كانت للش��اعر صلة وطيدة بالش��اِعَرين الريضِّ ومهي��ار، وأنَّ هلا تأثرًيا 
ن معظم قصائده  ته؛ وذلك ألنَّه درس شعر الريّض دراسة حتليليَّة، َودوَّ ا عىل ش��اعريَّ قويًّ
واملخت��ار من ديوانه يف جماميعه األدبيَّة، ونس��خ دي���وان مهي��ار بكامله يف أربعة أج���زاء 
بالقط��ع الكب��ري، كتبه وه����و ابن 25 س��نة، وكتب يف آخره: تمَّ اجل��زء الرابع من ديوان 

سة األعلمّي للمطبوعات، بريوت،  �ّي، الديوان، حتقيق اخلاقان�ّي، ط2، مؤسَّ )1( الس��يِّد حيدر احِللِّ
1984م: 12/1.

)2( األمني، املصدر السابق: 266/6. 
د عل�ّي اليعقوب�ّي، ش��عراء احِللَّة أو البابليَّات، مطبعة الزه��راء، النجف األرَشف،  )3( الش��يخ حممَّ

بلتا: 155/2.
)4( الزركل�ّي، املصدر السابق: 290/2.

قُه كامل س��لان اجلبُّورّي، ط1، دار  د الس��اوّي، الطليعة من ش��عراء الش��يعة، َحقَّ )5( الش��يخ حممَّ
خ العرّب، بريوت، 2001م: 297/1. املؤرِّ

)6( اليعقوب�ّي، املصدر السابق: 155/2.
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مهيار الديلمّي عىل يد املحتاج إىل ربِّه الغنّي حيدر بن سليان احلسينّي يوم االثنني، وهو 
ال 1271ه�. اليوم السابع عرش من شوَّ

ومن ثمَّ جتده قد أل�مَّ بكثري من معاين الرشيف ومهيار، وأودعها يف قصائده بقوالب 
من األلفاظ ربَّا تكون أحياًنا أقوى وأجزل من األصل)1(.

ّ ُهَو ِمن مفاخر شعراء العراق وكبار شعرائه يف العرص احلديث،  الس��يِّد حيدر احِللِّ
��ع يف الفقه واألصول  عة، وُمتضلِّ ه وأديب كبري، ويمتل��ُك ثقافًة متنوِّ ��ُه خطيب مف��وَّ فإنَّ
ة، وبِالتحديد يف مدينة احِللَّة،  واألدب العرّب. وممَّا ُيلفت النظر ُهَو أنَّ الشعر يف هذه املدَّ
ض عن ظهور العديد من الشعراء  ة ِمن املجتمع، ممَّا متخَّ مل يكن مقصوًرا علی طبقة خاصَّ

الذين كانوا بِاألصل كبار الفقهاء والعلاء يف هذه احلقبة الزمنيَّة.

ذ م��ن أعلم املذه��ب وتارخيه مصدًرا  هيمن��ت علی ش��عره العاطف��ة الدينيَّة، فاتَّ
يس��تقي من��ه املوض��وع والفك��رة والص��ورة والس��ياق واملعن��ى، وحي��رص ع��ىل إيراد 
مصطلحات��ه ومواقف��ه ع��رب التاري��خ. قصيدته يف رثاء ولده تكش��ف عن م��دى اتِّ�كائه 
��ا مل تتغلَّب ع��ىل التصنُّ��ع البادي يف   ع��ىل الش��عر القدي��م، ومع م��ا فيها م��ن لوعة، فإنَّ

تفاصيلها)2(.

��ة، وكانت النجف وما ت��زال ِمن َأهم  جي��ب َأالَّ ننس��ی بِأنَّ الش��اعر أصُلُه ِمن احِللَّ
ّ دوٌر  مراكز الشيعة علی صعيد العلم واألدب والثقافة. فكان لِلشاعر السيِّد حيدر احللِّ
ُه داَفَع عن العقائد الش��يعيَّة  مه��مٌّ وإجياّب يف ُن��وض األدب امللتزم يف ه����ذه احلقبة، فإنَّ

)1( شبَّ�ر، املصدر السابق: 15/8.
)2( عبد العزيز س��عود بابطني، ش��عراء احِللَّة يف معجم البابطني لش��عراء العربيَّة يف القرَنني التاسع 
��ق عليه مهدي عبداألمري مفت��ن الكطرايّن، مركز بابل للدراس��ات  ع��رش والعرشين، مجعُه وعلَّ

ة والثقافيَّة، بابل، بلتا: 112. احلضاريَّ



مٌة ُتعىن  ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ
 

راِث احِللِّّي بالتُّ 256

 النزعة االإن�سانيَّة
يف �سعر ال�سيِّد حيدر احِللِّّي

ة التي هي يف مدح َأهل  وَأفكارهم، وجتلَّی ه��ذا األمر ِمن ِخلل َأشعاره ومعانيه الشعريَّ
ة ورثائهم وذكر فضائلهم. بيت النبوَِّ

ّ شاعًرا جميًدا، ثمَّ صار أشهَر ش��عراِء عرِصِه، وأديًبا ناثًرا،  ش��بَّ الس��يِّد حيدر احللِّ
 ،ًل، فتألَّق نجمه األدب أكثَر يف الش��عر وال سيا يف رثاِء اإلمام احلسني�� وكاتًبا مرتسِّ
ًعا فيها، وق��وًرا ورًعا تقيًّا، عليه س��ياُء العلاء األبرار،  ا عارًف��ا باللغة متضلِّ وك��ان لغويًّ

وكان كثرَي العبادة من الفرائض والنوافل، كريم الطبع.

اد  ًق��ا بعد ممات��ه، يتناقله األدباء م��ن النقَّ انت��رش ش��عره يف حياته، وبق��ی خالًدا متألِّ
د  وغريه��م وَت��َرّددُه املناب��ر فيلق��ى استحس��ان املتلق��ني وإعجاهَب��م. ق��ال الش��يخ حممَّ
مة السيِّد هادي الصدر  مة الس��يِّد حس��ن بن العلَّ  الس��اوّي رمحة اهلل عليه: أخربين العلَّ
ّ قائ��ًل: كنت بصدد إع��داد قصيدة  )ت 1354ه���(، ق��ال: أخربين الس��يِّد حي��در احِللِّ
م(، وقد ش��غلني التفكري بإعدادها واختي��ار مطلعها، ثمَّ آويت إىل فرايش فرأيت  ل��)حمرَّ
فيا يرى النائم السيِّدة فاطمة الزهراء فأتيت إليها مسلًِّا عليها، ُمقبًِّل يدهيا، فالتفتت 

إيلَّ  وقالت)1(:

ناِعيا ِزل���َت  ال  ال��طَّ��فيِّ  َق��ت��ىل  »َأن���اِع���َي 
��ي��ايل ال��َب��واكِ��ي��ا هُت���ي���ُج ع���ىل ط����وِل ال��لَّ

ِذك��َرُه��م إِنَّ  َك��رَب��ال  يِف  ِذك���َرُه���م  َأِع����ْد 
��ِج��ليِّ ُف���َؤاِدَي���ا« َط���َوى َج��َزًع��ا َط���يَّ ال��سيِّ

ًرا وأنا أحفظ البيَتني وأردِّدمها؛ فكتبتها وجعلت أعيدمها ماش��ًيا  فانتبهت باكًيا متاثِّ
، فقلت منشًدا)2(: يف هَبو منزيل حتَّى فتح اهلل علَّ

)1( األمني، املصدر السابق: 266/6؛ شبَّ�ر، املصدر السابق: 8/8.
)2( املصدر نفسه.
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ابيضاضها بعد  حت��م��رُّ  ُمقلتي  »َودْع 
بِ���َع���ديِّ رزاي������ا ت����رتك ال���دم���ع دام���ي���ا«

وهذه القصيدة ِمن غرر قصائده، وفيها يقول)1(:

ه »َوممَّ�����ا ي��زي��ل ال��ق��ل��ب ع���ن ُم��س��َت��ق��ريِّ
وي���رتك زن���د ال��غ��ي��ظ يف ال��ص��در واري���ا

طليِقها ع��ن��َد  ال��وح��ييِّ  ب��ن��اِت  وق����وُف 
ب���ح���اٍل ب���ه ُي��ش��ج��ني ح��تَّ��ى األع���ادي���ا

دينها ت��ق��اض��ت��ك  ح����رٌب  ح��س��ٍن  أب���ا 
التقاضيا« ب��ن��ي��َك  يف  أس����اءت  أن  إىل 

إىل متام القصيدة املثبتة يف الديوان. وكانت هذه القصيدة من بعُد من أحبِّ قصائِدِه 
إليِه، حتَّى أوىص أن ُتكتَب وُتوضَع يف كفنَِه بعَد موته)2(، ومن أجل هذا كان يقول: كلُّ 
هراء، مشرًيا إىل البيَتني املذكوَرين يف صدر هذه  ش��عري يل إاّلَّ َبيَتني، مها لفاطمة الزَّ

القصيدة.

ويف وص��ف منزله اخلاص بس��كنِه، وس��كن ُأرسته، فله��ذا املن��زل داٌر متَّصلة بِه، 
ا متَّصلة بمس��جد أب  يس��تقبل فيها ضيوفه، كعادة آبائه وأجداده، وهي داٌر واس��عٌة جدًّ
حواض، وهلا باب عىل املسجد، كا هلا باب عىل منزله اخلاص، الذي ورثه من بعده ولده 
ه السيِّد مهدي التي  الس��يِّد حسني، ثمَّ السيِّد عبَّاس بن السيِّد حسني، وبجوارها دار عمِّ
، والدار التي كان السيِّد حيدر يستقبل  ّ آلت إىل حفيده الش��اعر الس��يِّد عبد املطلب احِللِّ
هِتا التِّس��ع التي حترض يف داره يف ش��هر  فيه��ا ضيوفه كانت تس��تقبل مواكب احِللَّة بمحلَّ

�ّي، املصدر السابق: 115/1. )1( احِللِّ
)2( األمني، املصدر السابق: 266/6، بابطني، املصدر السابق: 156/2.
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ت هذه  م احلرام؛ إلقامة العزاء يف ذكرى استشهاد اإلمام احلسني بن عّل، واستمرَّ حمرَّ
ّ )ت 1339ه�(. احلال يف حياة ولده السيِّد حسني بن السيِّد حيدر احِللِّ

ني  ّ عىل ش��عراء عرصه، وبقي شعره موضع إعجاب املتلقِّ ق الس��يِّد حيدر احللِّ تفوَّ
مة السيِّد  ُه العلَّ وإكبارهم، وصار من املتسامل عليه َأنَّ شعره بلغ حدَّ اإلعجاز، حتَّى َعدَّ
د القزوينّي )ت 1335ه�( أش��عر الش��عراء الطالبيِّني)1(. وقال له السيِّد مرزا صالح  حممَّ
القزوين��ّي: إنَّ رث��اءك حيبِّ��ب إلينا املوت)2(. َووصفه الش��يخ حس��ني الن��وري بأنَّه إمام 
ي��ُت ِصناَعِة  ش��عراء العراق، بل س��يِّد الش��عراء يف الندب واملراثي عىل اإلطلق، وِخرِّ

 

الشعر)3(.

وترجم له أصحاب الرتاجم، فقد ذكره الشيخ عل كاشف الغطاء يف احلصون املنيعة، 
د الساوّي يف الطليعة والسيِّد حمسن األمني يف أعيان الشيعة)4(، والشيخ آغا  والشيخ حممَّ
فّي،  بزرك الطهرايّن يف الذريعة)5(، وقال عنه الشيخ حسني النورّي: »السيِّد الصالح الصَّ
إمام ش��عراء العراق، بل سيِّد الش��عراء يف الندب واملراثي عىل اإلطلق السيِّد حيدر بن 
، فقد مجع أيَّده اهلل بني فصاحة اللسان وبلغة البيان وشدة التقوى  ّ الس��يِّد س��ليان احللِّ
ه القدرة عىل النظم، فكيف بأعىل مرثيَّة،  وقوة اإليان بحيث لو يراه أحد ال يتوهم يف حقِّ

يُت ِصناَعِة الشعر األديب اللبيب فخر الطالبيِّني وناموس العلويِّني«)6(. وهو ِخرِّ

د مهدي البصري، َن�هضة العراق األدبيَّة يف القرن التاسع عرش، ط1، مطبعة املعارف، بغداد،  )1( حممَّ
1946م: 42.

�ّي، املصدر السابق: 10/1. )2( احِللِّ
سة الوفاء، بريوت، 1304ه�: 290/3. )3( الشيخ حسني النورّي، جنَّة املأوى، ط2، مؤسَّ

)4( األمني، املصدر السابق: 266-270/6. 
)5( آق��ا ب��زرك الطهران�ّي، الذريعة إلی تصانيف الش��يعة، ط3، دار األض��واء، بريوت، 1403ه�: 

.269/9 ،87/8
)6( النورّي، املصدر السابق: 290/3. 
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ّ ش��اعر أهل البي��ت يف العراق... ترفََّع عن  َوقال عنه الزركّل: »الس��يِّد حيدر احِللِّ
املدِح واالس��تجداء، وكان موصوًفا بالسخاء، له ديوان اسمه الدرُّ اليتيم، وأشهر شعره 

.)1(»حوليَّاته يف احلسني

د مهدي البصري يف َنضة العراق األدبيَّة يف القرن التاس��ع  وترج��م له الدكت��ور حممَّ
د عل�ّي اليعقوب�ّي يف البابليَّات)3(، والشيخ عل�ّي اخلاقايّن يف شعراء  عرش)2(، والشيخ حممَّ
اق البيطار)5(، وذكره الشيخ األمينّي يف موسوعة الغدير)6(،  احِللَّة)4(، وترجم له عبد الرزَّ
وذكره الدكتور يوسف عزِّ الدين يف كتابه الشعر العراقّي يف القرن التاسع عرش خصائصه 
وأهدافه)7(، واألستاذ إبراهيم الوائل�ّي يف كتابه: الشعر السياس�ّي العراقّي)8(، وترجم له 
ت والصحف، منها  يُّ��ون)9(، وكتبت عنه املجّلَّ الدكت��ور جواد علوش يف كتابه أدباء ِحلِّ
جملَّة البيان النجفيَّة، واآلداب البريوتيَّة، وجملَّة كليَّة بري زيت يف األردن )الغدير(، وجملَّة 
ات. وُعِقَد له مؤمتر  ة مرَّ النجف والعرفان واملنرب والديوان، ومُجع ديوان شعره وُطبع عدَّ

)1( الزركل�ّي، املصدر السابق: 281/1.
)2( البصري، املصدر السابق: 40.

)3( بابطني، املصدر السابق: 153/2.
هراء، بغداد، 1953م: 43/2. )4( عل�ّي اخلاقان�ّي، شعراء احِللَّة، مطبعة الزَّ

)5( عب��د الرزاق حس��ن بيطار، حلية البش���ر يف تاريخ الق��رن الثالث ع��رش، دار الصادر، بريوت، 
1413ه�: 566/1.

سة دائرة معارف  )6( عبداحلس��ني األمينّي، موسوعة الغدير يف الكتاب والسنَّة واألدب، ط3، مؤسَّ
سة، 1431ه��: 23/2. الفقه اإلسلمّي، قم املقدَّ

)7( عّز الدين يوس��ف، الش��عر العراقّي يف القرن التاس��ع عرش خصائصه وأهدافه، الدار القوميَّة، 
القاهرة، 1965م: 61-62.

)8( إبراهيم الوائل�ّي، الشعر السياس�ّي العراقّي يف القرن التاسع عرش، ط2، مطبعة املعارف، بغداد، 
1978م: 220.

يُّون، ط1، مكتبة الفكر اجلامعّي، بريوت، 1978م: 209-217. )9( جواد أمحد علوش، ُأدباء ِحلِّ
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يف طهران يف اليوم الثامن م��ن ربيع الثاين عام )1412ه�/1991م(. َووصف الدكتور 
ّ بأنَّه اس��تأثر بقصب السبق، ومتيَّز ببصات أعطت شعره  أمحد الوائّل الس��يِّد حيدر احِللِّ
��ا، ونربًة ال تطئها األُذن إذا س��معتها)1(، وقال: وبحكم طول مس��رييت يف  وجًه��ا خاصًّ
اخلطابة، فقد وعيت مئات النصوص، ولكن َّ شعر السيِّد حيدر يظلُّ األُفق الذي حتتدم 
بة من مفردات مكهربة،  أجواؤه با ال يسع البيان تصويره)2(، وقال: إِنَّ اجلملة عنده مركَّ

حتسُّ بحرارهِتا وأنت تقرؤها)3(.

أخ��ری،  عدي��دة  عوام��ل  األدب  جم��ال  يف  حي��در  الس��يِّد  ق  لتف��وُّ  َوك��ان 
وهي:

ه من كبار شعراء . 1 ، وكان عمُّ ّ ه الس��يِّد مهدي السيِّد داوود احِللِّ تلمذته عىل عمِّ
ه وحيفظه ويرويه  عرصه، له ديوان ضخم يقع يف جزَأين، فكان جيمع ش��عر عمِّ

ه املهدي. فكان راوية شعر عمِّ

ة التي عاش فيها الش��اعر زاخرة . 2 البيئ��ة التي نبغ فيها، فقد كان��ت احِللَّة يف املدَّ
باألدباء والش��عراء، ينش��د الشعر يف مدارسها وجمالس��ها األدبيَّة، وكان حيرض 

ن وجيمع. هذه املجالس، ويعي يف صدره ما يسمع، ثمَّ يدوِّ

ه وش��يخه املهدي من كبار الشعراء، وكان . 3 أرسته العلميَّة األدبيَّة، فقد كان عمُّ
ه داوود كان ش��اعًرا، وكان جدُّ أبيه سليان الكبري  أبوه س��ليان ش��اعًرا، وجدُّ
ه احلسني بن سليان املعروف باحلكيم كان شاعًرا، ويف أرسته  شاعًرا، وعمُّ جدِّ

عدد كبري من الشعراء، فقد نشأ يف أرسة شاعرة.

)1( أمحد الوائل�ّي، جتارب مع املنرب، ط1، دار الزهراء، بريوت، 1419ه�/1998م: 228.
)2( املصدر نفسه: 231.
)3( املصدر نفسه: 236.
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َج�ْمُعُه بخطِّه شعَر عدد من كبار الشعراء، فقد كانت له جماميع أدبيَّة جيمع فيها . 4
املختار من جيِّد الشعر لكبار الشعراء، ودرس شعر عدد منهم دراسة حتليليَّة، 
أمث��ال أب متَّام )ت 231ه�(، والبحرتّي )ت 248ه�(، واملتنبِّي )ت 354ه�(، 
وابن هاين األندليّس )ت 361ه�(، والرشيف الريّض )ت 406ه�(، والرشيف 

املرتىض )ت 436ه�(، واملهيار الديلمّي )ت 426ه�(.

ار . 5 رصاعه مع كبار ش��عراء عرصه، من أمثال عبد الباق��ي العمرّي، وعبد الغفَّ
د سعيد احلبُّوّب، وكانت احلركة األدبيَّة قائمة آنذاك يف  األخرس، والس��يِّد حممَّ
بغداد واحِللَّة والنجف وسامراء والكاظميَّة، وكلَّا ظهرت رائعة للسيِّد حيدر 
د سعيد احلبُّوّب أو  ُقِرَئْت يف جمالس هذه املدن وكلَّا ظهرت خريدة للس��يِّد حممَّ

لعبد الباقي العمرّي ولغريمها، ُأنشدت يف هذه املجال.

ّ حارًضا، فلاَّ رأى اإلعراض عنها، التفت إىل ال�ُمنشد،  وكان السيِّد حيدر احِللِّ
وقال له: عىل َرس��ِلَك! التفت إىل الشاعر الشيخ عبد املحسن اخلرضّي، وقال 
؟! فلم جيد الشاعر  له: إذا كان هؤالء خشًبا مسندة، أنت ما أخرسك عن احلقِّ

الشيخ عبد املحسن اخلرضي إالَّ أن يرجتل البيَتني اآلتَيني)1(:

»م��يَّ��زت��ن��ي ب��ال��ع��ت��ب ب���ني م��ع��ارٍش
بسامع س���واي  ح���يٌّ  وم���ا  س��م��ع��وا 

صامًتا؟ لك  ما  وتقول  َأخَرْسَتني 
تعي« ل��ك ال  م��ا  وت��ق��ول  وَأَم��تَّ��ن��ي 

ثمَّ اعرتَف أنَّ اإلعراض عن القصيدة كان مقصوًدا، واستعيدت القصيدة من 
هلا. أوَّ

�ّي، املصدر السابق: 9/1. )1( احِللِّ
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الش��عور بالظل��م والدعوة إىل الث��ورة عىل من َس��َفك دماء آبائ��ه وأجداده يف . 6
ه احلس��ني بُأس��لوب الثائر األروع املوت��ور، الذي  ، فه��و يرثي جدَّ الط��فِّ
ه أب عبد اهلل احلس��ني الس��بط الشهيد ُتباد عىل أيدي  رأى أنَّ أرسته بزعامة جدِّ

وحوش البرش يف يوٍم واحٍد، فلم هيدأ له بال.

م األحزان واألشجان، وإنَّ الشجي يبعث الشجي، فيرصُّ  د له املحرَّ َويف كلِّ عام جيدِّ
ر فيها كلَّ آالمه وأوجاعه وأحاسيس��ه  عىل تس��جيل ه��ذه الفاجعة بقصيدة حوليَّ��ة يفجِّ
ل يف  امللتهب��ة، حتَّ��ى كتب ثلًثا وعرشين حوليَّة غري املقطَّعات، وكان ال يفوته أن يس��جِّ
ه احلس��ني، ومنتهك��ي ُحرمته، ويفضح  ش��عره عيوب بن��ي أميَّة ومثالبهم، قاتل جدِّ

ر، وسنذكر ناذج منه قريًبا. تارخيهم بأنواع من القول جتاوز حدَّ التصوُّ
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املبحث الثاين

اأَهم جوانب النزعة االإن�سانيَّة يف �سعر ال�سيِّد حيدر احِللِّّي

 ، ّ سنس��لِّط الضوء يف هذا املبحث علی النزعة اإلنس��انيَّة يف شعر السيِّد حيدر احِللِّ
ة، واحللم، والش��جاعة، والشهامة،  وتش��تمل علی هذه العناوين، منها: احلميَّة، واحلريَّ

ة، واإلباء. والكرم، واهلمَّ

اًل: احلميَّة والغرية َأوَّ
 ذك��ر عل��اء األَخلق يف تعري��ف الغرية َأنَّ الغ��رية واحلميَّة تعني الس��عي يف حفظ 

ا، وهذه الصفة يف إطارها املطلوب تنش��أ من الش��جاعة وكرامة  ما يكون حفظه رضوريًّ
ة نفسه. اإلنسان وقوَّ

ويمكن تقسيم الغرية عىل قسَمني:

الغرية اإلنسانية: فإنَّ النفس اإلنسانية، وبسبب ميوهلا َورغباهتا، تسعی للدفاع . 1
عن بعض األُم��ور واحلفاظ عليها أمام اآلخرين أو املنافس��ني. إنَّ هذا احلفظ 
والدفاع ه��و معنی الغرية. َوتتلف هذه الغرية يف الناس بحس��ب نوع الرتبية 
، وأحياًنا  والتعلي��م واألذواق والبيئ��ة و...، فق��د تظهر أحياًنا بش��كٍل إجي��ابٍّ

بشكِل سلبّي. ومن املصاديق البارزة هلذه الغرية هي الغرية الوطنيَّة.

اًس��ا بالنس��بة إىل . 2 الغ��رية الدينيَّة: تعني هذه الغرية كون اإلنس��ان املس��لم حسَّ
كيان اإلس��لم وما يتعلَّق به، ويس��عی بكلِّ قدرته إلثباته وتنفيذه ومحايته من 
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أي اعتداٍء وجتاوز. وعلی هذا األس��اس فإنَّ اجلهاد واألمر باملعروف والنهي 
عن املنكر والتوايص باحل��قِّ والصرب والتعليم والتعلم و... يمكن إِدراجها يف 
إطار الغرية الدينيَّة. وقد كان النبّي األكرم النموذج واألُس��وة البارزة هلذه 
ة الذي��ن صبُّوا جهودهم، ودفعوا  الغرية، وقد س��ار عىل هذا املنوال األئمَّ

بكلِّ ما يملكون من أجل إقامة الدين اإلهلّي، واستحكام قواعده.

َوه��ي إحدی امللك��ات النفس��انيَّة الرشيف��ة)1(. َوتعدُّ الغ��رية، بعيًدا ع��ن اإلفراط 
والتفريط، ِمن مجلة الصفات التي ُيمتَدح عليها اإلنس��ان، بل ورد يف األَحاديث وصف 

اهلل تعالی بالغيور)2(.

َوواقع��ة عاش��وراء أيًضا ه��ي نموذج آخر م��ن الغ��رية الدينيَّة، فق��د أدرك اإلمام 
احلسني هذه احلقيقة، وسعی إلحياء دين اهلل بالتضحية بدمه يف هذا السبيل، واحلقيقة 
هي أنَّ س��بب خلود واقعة كربلء وعظمتها يكمن يف تضحية اإلمام احلس��ني بكلِّ 
ضا بقتل رجاله وس��بي نس��ائه، وألجل هذه الغرية الدينيَّة  ما يملك يف س��بيل اهلل، َوالرِّ
ل مشاقِّ األَْس�ر ومصائبه وآالمه، والتي قالت عنها  رضيت أرسة اإلمام أيًضا بتحمُّ

السيِّدة زينب: »ما رأيت إالَّ مجياًل«)3(.

ّ فيذكر احلميَّة الدينيَّة يف األبيات اآلتية هبذا الشكل،  ا شاعرنا السيِّد حيدر احِللِّ َوأمَّ
إِذ يقول)4(:

سة األعلمي، بريوت، بلتا: 301/1. )1( مهدي النراقّي، جامع السعادات، ط4، مؤسَّ
��د بن يعق��وب الكلينّي، الكايف، تصحيح عل�ّي أكرب غفاري، ط4، دار الكتب اإلس��لميَّة،  )2( حممَّ

طهران،1365ش:535/5.
)3( الس��يِّد عل�ّي بن موس��ی بن طاووس، اللهوف علی قتلی الطفوف، منشورات جهان، طهران، 

1348ش: 165.
�ّي، املصدر السابق: 84/1. )4( احِللِّ
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مح��يَّ��ٌة األُن������وِف  ويف  ال��ق��ع��ود  »م�����اذا 
ت���أب���ى امل����ذلَّ����َة وال���ق���ل���وُب ِح�����راُر

م��آزره��م ِق��دًم��ا  ع��ق��دت  األُوىل  ق��وم��ي 
اهتضموا« وال  ضيموا  ما  احلميَّة  علی 

��ة، لذلك  يف ه��ذه األبي��ات إش��ارة إل��ی أنَّ أصحاب احلميَّ��ة نفوس��هم تأبی املذلَّ
م ذوات محيَّة، وقلوهبم حرار، أي ليس��وا ِمن  ؛ ألنَّ به��م الش��اعر يف القيام ضدَّ الذلِّ ُيرغِّ
م أحرار، واس��تخدم الش��اعر هذه املفردة يف مك��ان ثاٍن وثالث للرتغيب   الرقيق، بل إِنَّ

والعتاب.

ل هناك سؤال استنكاري، أي انكار القعود الفاسد  يف الشطر األَول من البيت األَوَّ
والباطل. ما لن��ا والقعود َويف ُأنوفنا احلميَّة، داللة علی أوج احلميَّة الصحيحة يف مقابل 

احلميَّ��ة املحكوم��ة يف القرآن يف قوله تعال��ی: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ة وعدم قبوهلا اس��تدالاًلً بقول  ڳ ڱ﴾)1(، حتَّ��ی خي��رج هبذه احلميَّة تأب��ی املذلَّ

املولی أمري املؤمنني الذي قال فيه منشًدا)2(:

ي��ك��ن��ی»ن���ح���ن ال�����ك�����رام ب���ن���و ال���ك���را  امل����ه����د  يف  وط���ف���ل���ن���ا  م 
ال���ل���ئ���ا ق������ع������َد  إذا  �����������ا  ُق��م��ن��ا«إنَّ ال����ع����زيِّ  ب���س���اط  ع���ل���ی  م 

َوَأيًضا يقول يف هذا املضار)3(:

احل��م�����ى أي������ن  ه���اش�������م  ي�����ا  »اهلل 
؟ أي���ن اإلب����ا؟« أي���ن احل��ف�����اظ ال�����م��رُّ

)1( سورة الفتح: اآلية 26.
)2( فرحات، املصدر السابق: 56.

�ّي، املصدر السابق: 106/1. )3( احِللِّ
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ويبقى ش��اعرنا يثري اهلمم ويس��تنهضها، ويطلب من يأخذ مع��ه الثأر من الظاملني، 
بعد أن نفد الصرب، وطفح الكأس، وبلغ الس��يل الزبى، ف��ل هوادة مع الظاملني، وال ُبدَّ 
م��ن الثورة عليهم، وأخذ الثأر للدماء التي ُس��فكت، واخلدور الت��ي ُن�ِهَبْت، واألطفال 
عة املذعورة، ويلتفت إلی قومه الش��جعان األبطال ويس��أل: أين هم؟ وماذا جرى  املروَّ

هلم؟، فيقول الشاعر)1(:

مآزرهم ِق��دًم��ا  عقدت  األُوىل  »ق��وم��ي 
اهتضموا وال  ضيموا  م��ا  احلميَّة  علی 

به ال��ق��ل��وُب  تغلی  م��وق��ًف��ا  م��ن��ه��ُم  ق��ف 
لذيبهم؟ م��ا  واس����أل  ال��ع��ت��ب  م��ن��ف��ورة 

ب���ردْت ت���رى  أم  ف��ه��ر  ��ْت ع��زائ��م  ج��فَّ
ال��ش��ي��ُم؟« م��ات��ِت  ه��ل  أم  احل��م��يَّ��ة  منها 

ة ثانًيا: احلريَّ

ر مرتبط بالروح اإلنسانيَّة، وهي غذاؤها احلقيقّي، فل يوجد  ة هي فكر وتصوُّ احلريَّ
ة  ته املرتبطة بالثورة والتغيري، ومن ثمَّ اإلبداع، فحديث احلريَّ أثمن وأعز لإلنسان من حريَّ
يف الق��رآن الكريم، ويف األحاديث، ويف الفقه اإلس��لمّي متواتر، ب��ل فوق التواتر. قال 

 سبحانه: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴾)2(، وقال تعاىل: ﴿ۆ ۆ 
ويف  مب﴾)4(،  خب  حب  جب  يئ  مئىئ  حئ  ﴿جئ  ُأخ��رى:  آي��ة  ويف  ۈ﴾)3(،  ۈ 

�ّي، املصدر السابق: 106/1. )1( احِللِّ
)2( سورة الغاشية: اآلية 22-21.

)3( سورة ق: اآلية 45. 
)4( سورة البقرة: اآلية 256.
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آي��ة خامس��ة، ق��ال س��بحانه: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾)1(، ويف حدي��ث ع��ن اإلمام أمري 
ا«)2(. املؤمنني: »ال َتُكْن َعْبَد َغْي�ِرَك َو َقْد َجَعَلَك اهللُ ُحرًّ

ك، وأنَّت  تك أمُّ وقال اإلمام احلسني للحرِّ بن يزيد الرياحّي: »أنت احلرُّ كام سمَّ
ة املطلقة  احلرُّ يف الدنيا ويف اآلخرة«)3(. بل إنَّ اإلس��لم إذا رأى اإلنس��اَن ال يقب��ُل احلريَّ
ا يف الدنيا، فقال: قال اإلمام احلس��ني: ملن جاء  يف اآلخ��رة، يطلب من��ُه أن يكون حرًّ
ملحاربت��ه: »إن مل يك��ن لكم دين، وكنتم ال ختافون املعاد، فكون��وا أحراًرا يف دنياكم«)4(. 
وقال عبد اهلل بن سنان، سمعت أبا عبد اهلل يقول: كان اإلمام عّل يقول: الناس 
ة، وهو ُمدرك من َعبد أو أمة، ومن شهد عليه  كلُّهم أحرار إالَّ من أقرَّ عىل نفسه بالعبوديَّ

بالرقِّ صغرًيا كان أو كبرًيا)5(.

اإلمام احلس��ني خري ُمعبِّ�ٍر عن روح املجتمع اإلس��لمّي؛ ملا له من قدسيَّة دينيَّة 
ة من تأسيس ُبعٍد ثوريٍّ إنساينٍّ ضدَّ  واجتاعيَّة وسياس��يَّة، فقد اس��تطاع بانتصاره للحريَّ
كلِّ أنواع الظلم واالس��تبداد يف جوان��ب احلياة كافَّة، وذلك بالتضحيات اجِلس��ام التي 
 ، ى بدم��ه الرشيف مع أصحابه وأهل بيته بذهلا دفاًعا عن الس��لم واحلرية، إِذ ضحَّ
ض نس��اءه للس��بي عىل يدِّ القوم الظاملني، فاحلرية عند اإلمام احلس��ني وس��يلة  وعرَّ
ة، تعطي اإلنس��ان  لتحقيق أهداف إنس��انيَّة س��امية عن طريق الش��هادة يف س��بيل احلريَّ
ر والكرامة. يقول املفكر املغرّب عبد اهلل العراوج: »ال جيب أن نس��أل إنساًنا   دافًعا للتحرُّ

)1( سورة الكافرون: اآلية 6.
د عبدة، رشح نج البلغة، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، بلتا: 51/3. )2( حممَّ

د باقر املجليس، بحار األنوار، دار إحياء الرتاث العرب، بريوت، 1403ه��: 14/41. )3( حممَّ
)4( املصدر نفسه، 51/41.

سة، 1414ه�:  د بن احلس��ن، احلّر العامل، وسائل الشيعة، دار نرش آل البيت، قم املقدَّ )5( حممَّ
.33/16
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ق أهدافك التي  ة«. فاحلرية ه��ي أن حتقِّ ر احلريَّ م��ا هي احلريَّة؟ بل كيف تفه��م أو تتصوَّ
 ت��ودُّ تأكيده��ا يف الواقع، فذلك هو الدافع احلقيقّي لإلمام احلس��ني لرفع ش��عارات 

ة. احلريَّ

فاخل��لف بني اإلمام احلس��ني وب��ني أعدائه مل َيُدر عىل الرصاع حول س��لطٍة أو 
ق إليها رغبة  ، وإنَّا كان حول مبادئ خال��دة ال تتطرَّ مكس��ٍب ش��خيصٍّ أو مزاٍج خاصٍّ
ة  جاحم��ة، وال تش��ني نقاءها ن��زوة هوجاء، فاستش��هاده كان فلس��فة للعي��ش بحريَّ
د أن  ة، فش��عارات اإلمام احلس��ني، كلُّه��ا تؤكِّ  وكرام��ة، وُبع��ًدا روحيًّ��ا عالًيا للحريَّ

ال حياة بدون احلرية، وأنَّنا أمام اهلل سواسية.

، فقد جاء بذك��ر هذه القيمة يف أبياته، ورس��مها  ّ ا ش��اعرنا الس��يِّد حيدر احِل��لِّ َوأمَّ
بأحسن صورة، إذ قال)1(:

َل�ُهْم َش��ِه��َدْت  الُضحى  َلِت  َتَرجَّ »َوإذا 
�����ُه��ْم أح����راُر« بِ���ْي���ُض ال���َق���واِض���ِب َأنَّ

ة نورالشمس،  النهار وَأيًضا يف الضحی؛ لشدَّ  أشار الشاعر إلی أنَّ ملعان السيوف يف

ة من رفعها ضدَّ الظل��م واجلَور؛ ألنَّ يف البيت  وكثرة ملعان الس��يوف، ش��هادة علی حريَّ
ع)2(: السابق كان احلديث حول العباد اخلُشَّ

عليهم اخل��ش��وع  ِم���ن  ال��ع��ب��ي��د  »س��م��ة 
األس�����ح�����ار« ���ت���ه���م  ض���مَّ أن  هللِ 

ع ال يرفعون القواصب إالَّ ضدَّ الظلم واجلور، والقيام  ومن املعلوم أنَّ العباد اخلشَّ
ضدَّ الظلم واجلَور من علئم األحرار.

�ّي، املصدر السابق: 84/1. )1( احِللِّ
)2( املصدر نفسه: 84/1. 

ة نور الشمس،النهار وَأيًضا يف الضحى؛ لشدَّ
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فح ثالًثا: احللم والصَّ
خلق من أخلق اإلسلم العظيمة، يتمثَّل يف تريُّث اإلنسان وتثبُّته يف األمر، ويعني 
األناة وضبط النفس)1(، وهو ضبط إرادي للنفعال يف مواجهة إساءات اآلخرين، ابتغاء 
وجه اهلل، وهذا الضبط اإلرادي يعطي احلليم الفرصة للتفكري اهلادئ والتقدير الس��ديد 
ر بطريقة س��ليمة خلقيًّا ودينيًّا أن يقابله��ا بمثلها، أو يعفو عنها،  لتلك اإلس��اءات، فيقرِّ
وهكذا يكف��ل احللم لصاحبه البقاء ضم��ن إطار القانون والفضيل��ة، وجينِّبه جتاوزمها. 
��ا اخلري الذي جينيه الغ��ري من حلم احلليم، فه��و األمن من الظل��م أو انتهاك الفضيلة  أمَّ
والقانون باالعتداء أو بالعقاب املخالف هلا، وكذلك يتيح احللم لآلخرين الفرصة لنيل 

العفو والصفح عن إساءته)2(.
��ا تذكره كصفة  وعندم��ا نتأم��ل آي��ات القرآن الكري��م التي تعالج احلل��م، نجد أنَّ

ا تقرنه غالًبا باملغفرة. يقول تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  هلل، ثمَّ ألنبيائه، وأنَّ
ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ   :وقول��ه ٺ﴾)3(،  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ة آيات، كقوله س��بحانه: ﴿ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ  ں﴾)4(، وأم��ر بذلك يف عدَّ

ک ک کک ﴾)5(، وقوله تعالی: ﴿ڄ ڃ﴾)6(، وقوله: ﴿ڭ ڭ ڭ﴾)7(، 
ة التي ذكر هب��ا احللم يف القرآن هي الصفة؛ ولكنَّها مع ذلك  ويلح��ظ أنَّ الصيغة اللغويَّ
تشري إىل حثِّ القرآن عىل احللم بطريقة غري مبارشة، فهي صفة رفيعة وصف اهلل هبا ذاته 

)1( إبراهيم مصطفی، حسن الزيَّات، املعجم الوسيط، دار الدعوة، إستانبول، 1989م: 201/1.
ة للكتاب، القاهرة، 1990م: 42/4. ة العامَّ د رشيد رضا، تفسري املنار، اهليئة املرصيَّ )2( حممَّ

)3( سورة البقرة: اآلية 225.

)4( سورة البقرة: اآلية 235.
)5( سورة النور: اآلية 22.

)6( سورة األعراف: اآلية 199.
)7( سورة احلجر: اآلية 85. 
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تعاىل، ثمَّ وصف هبا أنبياءه عليهم الصلة والس��لم)1(. إِنَّ عل�ّي بن احلس��ني قال: 
»إنَّه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند غضبه«)2(.

إِِن اهللَ ُي�ِح��بُّ اْل�َحِي��يَّ احْلَِليَم)3(، وأنَّه ما أذلَّ بحلم ق��ط)4(، وكفى باحللم ناص�ًرا، 
وهو وزير املرء، وإذا مل تكن حليًا فتحلَّم)5(، وأنَّ احلليم أقوى اخللق)6(.

فضل احللم والصفح:
ا تعود ع��ىل صاحبها باخل��ري والس��عادة يف الدنيا  بالتأم��ل يف صف��ة احللم نج��د أنَّ

واآلخرة، نجمل منها:
جعل اهلل احللم والعفو من صفات املتَّقني الذين يس��ارعون إىل مغفرة اهلل، . 1

تع��اىل: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  فق��ال  اجلنَّ��ة،  وإىل 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ﴾)7(.

ة، يقول اهلل تعاىل: ﴿ژ ژ ڑ ڑ کک ک . 2 احللم حييل العداوة مودَّ
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾)8(.

)1( إبراهيم أمحد عبدالرمحن، الفضائل اخللقيَّة يف اإلسلم، دار الوفاء، القاهرة، 1989م: 241.
)2( الكلينّي، املصدر الس��ابق: 112/2، املجلس���ّي، املصدر الس��ابق: 404/71، احلرُّ العامل�ّي، 

املصدر السابق: 210/11.
)3( الكلينّي، املصدر نفسه: 112/2، املجلس�ّي، املصدر نفسه: 404/71.

)4( الكلينّي، املصدر نفسه: 112/2، احلرُّ العامل�ّي، املصدر السابق: 211/11.
)5( املجلس�ّي، املصدر السابق: 420/71.

)6( املصدر نفسه: 406/71.
)7( سورة آل عمران: اآليات 134-133.

لت: اآليات 35-34. )8( سورة فصِّ
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ة، وليس . 3 جعل اهلل س��بحانه َوتعاىل الصفح، والعفو، واحللم من علمات القوَّ
م��ن علمات الضعف والعجز، قال تعاىل: ﴿ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

جئ﴾)1(.

4 . :احللم من صفات األنبياء واملرسلني، يقول اهلل تعاىل واصًفا سيِّدنا إبراهيم
﴿چ چ ڇ ڇ ڇ﴾)2(، ويقول واصًفا النبّي إساعيل: ﴿ۈئ 

ېئ ېئ﴾)3(.

، َفذكر تلك القيمة، وأكمل حديقة أش��عاره هبا،  ّ ا ش��اعرنا الس��يِّد حيدر احِل��لِّ َوأمَّ
ومن هذا املنطلق نشري هنا إلی نموذج منها)4(:

َصفُحوا ما  ال��ق��وَم  إنَّ  وَصفِحَك  »َف��ال 
َح��ل��م��وا م��ا  ال���َق���وَم  إنَّ  ِح��ل��ِم��َك  وال 

حنًقا أس��ق��ط��وا  ق���دًم���ا  أم���ك  ف��ح��م��ل 
فطموا« ال���ردی  سهم  يف  ك  ج��ديِّ وطفل 

ل أشار الشاعر إلی ِخصَل�َتني من خصال أهل التَّقوی، كا عرب القرآن  يف البيت األوَّ
الكريم عنها، َوهي الصفح واحللم من رضوريَّات املجتمع؛ لضان أمنه وتعاطف أهله. 
وم��ن امللَحظ ب��أنَّ يف البيت الثاين توجد إش��ارة واضح��ة إلی أن الذين أس��قطوا محل 
الزه��راء، والذين رموا عبداهلل الرضيع، مل يتَّصفوا بصفات أهل التقوی، وفيه داللة 

علی عدم قبوهلم لإلسلم؛ ألنَّ اإلسلم دين الرمحة والشفقة.

)1( سورة الشوری: اآلية 43.
)2( سورة هود: اآلية 75.

افَّات: اآلية 101. )3( سورة الصَّ
�ّي، املصدر السابق: 114/1. )4( احِللِّ
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رابًعا: الشجاعة

الش��جاعة ُخلق فضيل امتدحه العرب قبل اإلسلم، وكان الفارس مفخرة لقبيلته 
ون للدفاع عن النفس  م دائًا يستعدُّ وعشريته، وكان السبب الرئيس لشجاعة العرب أنَّ
هم، وكانت الغلبة فيهم، يكرمون الش��جاع ويتفاخرون بالشجعان، وينظرون  من عدوِّ
. قال ابن خلدون عن ش��جاعة العرب:...  إىل اجلبان نظرهتم إىل النس��اء، بل هو دوننَّ
ش��هم الضواح��ي، وبعدهم ع��ن احلامية،  دهم ع��ن املجتمع، وتوحُّ وأه��ل الب��دو لتفرُّ
وانتبادهم عن األسوار واألبواب، قائمون باملدافعة عن أنفسهم، ال يكلونا إىل سواهم، 

 وال يثق��ون فيها بغريهم، فهم دائًا حيملون الس��لح... إىل أن ق��ال: قد صار هل
خلًقا والشجاعة سجيَّة. وكانوا يتادحون باملوت قطًعا، ويتهاجون باملوِت عىل الفراش، 
ويقولون فيه: مات فلن حتف أنفه، وعن بعضهم وقد بلغه قتل أخيه: إن ُيقَتل فقد ُقتِل 
ه، وإنَّا واهلل ال نموت حتًفا، ولكن قطًعا بأطراف الرماح، وموًتا حتت  أب��وه وأخوه وعمُّ

ظلل السيوف، وقال السمؤال ُمنشًدا)1(:

»َوم����ا م���اَت ِم��نَّ��ا َس���ييِّ���ٌد َح��ت��َف َأن��ِف��ِه
َق��ت��ي��ُل ك����اَن  َح���ي���ُث  ِم���نَّ���ا  ُط����لَّ  َوال 

َت��س��ي��ُل َع���ىل َح����ديِّ ال��ظُّ��ب��اِت ُن��ف��وُس��ن��ا
َوَل��ي��َس��ت َع���ىل َغ���رِي ال��ظُّ��ب��اِت َت��س��ي��ُل«

ها، بحيث  ب هبا وأقرَّ م ل�اَّ أس��لموا مل يرتكوا هذه الصفة؛ ألنَّ اإلس��لم رحَّ ثمَّ إنَّ
ة  ��ى القرآُن الكريم املؤمنني عىل الش��جاعة، فكانت آياته املنب��ع الذي رشبت منه األُمَّ ربَّ

ة ورس��وهلا: ﴿ى ى ائ ائ  معن��ى الش��جاعة وقيمتها، فق��ال اهلل خماطًب��ا األُمَّ

)1( الراغ��ب األصبهان���ّي، حمارضات األدباء وحماورات الش��عراء والبلغاء، منش��ورات دار مكتبة 
احلياة، بريوت، بلتا: 145/2.

هلم البأس
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ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ىئ ىئ ی ی﴾)1(، إنَّ حياة رسول اهلل القوليَّة والعمليَّة كانت أنموذًجا عالًيا 
ل يف س��رية الرس��ول األعظم َنجدُه يتعاَمل مع كل املواقف  يف الش��جاعة، فعند التأمُّ

واملصاعب بقلٍب ثابٍت، وإياٍن راسٍخ، وشجاعٍة نادرة؛ لذلك خاطبه اهلل قائًل: ﴿ھ 
 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ﴾)2(.
ا مزروًعا يف قلب رس��ول اهلل من نش��أته  وقد كانت هذه الش��جاعة ُخلًقا فطريًّ
األوىل؛ فه��ا هو ذا يش��ارك أعامه يف )ح��رب اْلِفَجار(، وهو مل يبلغ اخلامس��ة عرشة من 
ته الش��جاعة يف كلِّ امليادين، بدايًة من ميدان الكلمة، وانتهاًء بميدان  عمره)3(، وُيعلِّم ُأمَّ
دها النب��ّي ميدان مواجهة  اجله��اد يف س��بيل اهلل، ومن أعظ��م هذه امليادين الت��ي ُيَؤكِّ
 الظاملني، فيقول: »َأْفَضُل اْل�ِجَهاِد َكلَِمُة َعْدٍل ِعنَْد ُسْلَطاٍن َجائِر«)4(، وهذا هو احلسني
ة وق��ف بكربلء مع  ة والش��جاعة احليدريَّ ديَّ رحيان��ة املصطف��ی َووارث األَخلق املحمَّ
أصحابه وأهل بيت��ه برصامة أمام جلوزة يزيد )لعنة اهلل عليهم(، وعلَّموا األجيال 
ق أيًضا سيِّدنا الراحل إلی هذه  الش��جاعة والوقوف ضدَّ الظلم، َومن هذا املنطلق، تطرَّ
القيم��ة يف أبيات عديدة، جاءت بوصف ش��جاعة اإلمام احلس��ني وأصحابه، ومنها 

قوله)5(:

)1( سورة النساء: اآلية 74.

)2( سورة النساء: اآلية 84.
ار: حرب وقعت بني قريش وحلفائها وبني هوازن قبل البعثة بعرشين سنة تقريًبا، وكانت  )3( الفجَّ
َيْت فِجاًرا. ُأنظر: مجال الدين ابن منظور،  يف األَشهر احلرم، فلاَّ قاتلوا فيها قالوا: قد َفَجْرنا. فُسمِّ

لسان العرب، ط 1، دار الفكر، بريوت، 1991م: مادة فجر 45/5.
س��ة، 1978م:  )4( عل�ّي بن موس��ی ابن طاووس، كتاب امللحم، ط5، رشيف الرض�ّي، قم املقدَّ

باب األمر والنهي )4344(.
�ّي، املصدر السابق: 84/1. )5( احِللِّ
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»أس������ٌد ت�����ردُّ امل������وَت ده���ش���ُة ب��أس��ِه
ول������ه ب���������أرواح ال�����ُك�����امة ِع����ث����اُر«

ر الشاعر شجاعة اإلمام احلسني عند لقائه مع األعداء، فهَو كاألَسد الذي  ُيصوِّ
ة غضبه وبأسه، َفسلب أرواح الش��جعان من أجسادهم حتَّی صار  ��د املوت يف ش��دَّ جتسَّ
يتعثَّر باألشلء من كثرة القتلی، وهذه داللة علی أنَّ اإلمام وأصحابه شجعان، أصلٌب 

يف العقيدة؛ ألنَّ ثبات العقيدة هي أكرب دافع خلوض الصعاب.

ر لنا صورة مميَّزة من شجاعة اإلمام احلسني، َفيقول)1(: َويف مكان آخر يصوِّ

»ي����ل����ق����ى ال����ك����ت����ي����ب����َة م�����ف�����رًدا
ف�����ت�����ف�����رُّ دام��������ي��������َة اجِل���������������َراِح

وهِب�����اِم�����ِه�����ا اع����ت����َص����َم����ْت خَمَ�����ا
���ف���اِح َف�������َة ب�����أِس�����اِه بِ����ي����ُض ال���صيِّ

��������رت م�������ن�������ُه ح���ي���ا وت��������س��������اتَّ
ال�����رم�����اِح« س����ام����ر  احل����ش����ا  يف  ًء 

أرأيت هذه الصورة اجلميلة؟ أرأيت األس��د يطارد قطعان املاشية، فتُحاول أن جتد 
هلا مهرًبا منه، فهربت أمامه دامية اجلراح، وهكذا فعل اإلمام احلس��ني بجيش الكفر 
الذي كان يقاتله، وكانت الس��يوف تعتصم يف هامات الرجال خوًفا منه، وُسمر الرماح 
مر خجولة من احلس��ني؛ فتستَّ�رت يف َأحشاء الرجال. يف  كانت كالغيد احِلس��ان السُّ
ت عىل الش��عراء ِمن قبل��ه، فانفردوا باقتناصها.  ا صوٌر فريدٌة من نوعها، عزَّ احلقيق��ة إنَّ
ّ كصاحب اجلواهر الثمينة الذي يعرف كيف خيتار جواهره، وكيف  فالس��يِّد حيدر احللِّ

يناسق بينها، َومن امللحظ أنَّ األلفاظ ال تنافَر فيها، وال تغريب يف تناسقها.

�ّي، املصدر السابق: 128/1. )1( احِللِّ



275

الباحث اإياد ني�سي

السنة السادسة/املجلَّد السادس/العدد الثامن عشر
رمضان 1443هـ/نيسان 2022م

خامًسا: الشهامة

كر  ة النفس وحرصها عىل مبارشة أمور عظيمة تستتبع الذِّ الش��هامة اصطلًحا: عزَّ
اجلميل)1(، َووجه الش��هامة يف احلديث َأنَّ الرس��ول األعظم، عىل الرغم من عداوة 
قريش وإيذائها للمؤمنني، ل�اَّ جاءه أبو س��فيان يطلب منه االستسقاء، مل يرفض؛ حلسن 
خلقه وش��هامته ورغبته يف هدايتهم، فإنَّ الش��هامة ومكارم األخلق مع األعداء هلا أثر 

كبري يف ذهاب العداوة أو تفيفها.

ق هلذه القيمة يف شعره، َفيقول)2(: ّ أيًضا يتطرَّ والشاعر السيِّد حيدر احِللِّ

أما احل�فاظ  أي�ن  أم  الش�هام�ة  »أي�����ن 
وال��ك��رم« األح���س���اِب  رشُف  هل��ا  ي��أب��ی 

الش��هامة هي خصلة م��ن خصال املؤمنني الذي��ن يعتقدون بأنَّ امل��وت واحلياة بيد 
اهلل، أو الذي��ن ينظرون إلی املوت بأنَّه خري، َورابط ب��ني الدنيا والعامل الثاين، لذلك تری 
أهل الش��هامة خيوضون باملوت خوًضا، فالشاعر َأيًضا بدوره يدعو أهل الشهامة وأهل 
ال��رشف والكرم من الن��اس، إىل الدفاع عن حرائر النب��ي وآل البيت، َويف هذه 
إش��ارة إلی أنَّ الذين َس��بوا حرائر آل بيت الرس��ول بعيدون كلَّ الُبعد عن الرشف، 

م لئام ليسوا بكرام. َوأنَّ

سادًسا: الكرم

الك��رم والس��خاء من الصف��ات التي ك��ان يتحىلَّ هبا كث��ري من أه��ل اجلاهليَّة قبل 
ة يتغنَّى هبا الش��عراء، وتص��دح هبا حناجر  اإلس��لم، ويمت��ازون هبا، حتَّ��ى صارت مادَّ

)1( إبراهيم مصطفى وآخرون، املصدر السابق: 498/1.
�ّي، املصدر السابق: 106/1. )2( احِللِّ



مٌة ُتعىن  ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ
 

راِث احِللِّّي بالتُّ 276

 النزعة االإن�سانيَّة
يف �سعر ال�سيِّد حيدر احِللِّّي

وه��ا من مفاخرهم، واعتربوه��ا من تراثهم،  اخلطب��اء ويتفاخر هب��ا أوالد الكرماء، فعدُّ
وها عليه منقصة ومثلبة، وراحوا أبعد من ذلك،  وعابوا من مل يمتلك تلك السجيَّة، وعدُّ
ته ونس��له ما مل يظهر فيهم من يتَّصف  ونه، بل إنَّ العار قد يلحق حتَّى ذريَّ فص��اروا يعريِّ
بالك��رم والس��خاء؛ ليمحو ما حلقهم م��ن البخل واجلفاء. ول�اَّ جاء اإلس��لم حثَّ عىل 

ة، قال اهلل تعاىل: ﴿ڭ ڭ ۇ  دها يف موارد عدَّ الكرم والس��خاء والضيافة، وأكَّ
ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾)1(، وقال: ﴿ۆ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴾)2(.

بوهم يف آداب  ع املعصوم��ون الناَس عىل إك��رام الضي��ف، ورغَّ وكذلك ش��جَّ
الضياف��ة التي حثَّ اإلس��لم عليها، ذلك َأنَّ الضيافة والس��خاء من األم��ور التي تزيد 
ي أوارص املحبَّة واألُلفة بني األصدقاء، وتستلُّ الضغينة  الرتابط والودَّ بني الناس، وتقوِّ
ب النفوس؛  إن وِجدت من القلوب، وتبعث عىل الرتاحم والعطف وُترقِّق القلوب وهتذِّ
ُه  مل��ا فيها من تواضع وتأدُّب واحرتام ُيظه��ره املضيِّف أمام الضيف)3(. وعن النبّي أنَّ
ق��ال: »ليلة الضيف حقٌّ واجٌب عىل كليِّ مس��لم، ومن أصبح إن ش��اء أخذه، وإن ش��اء 
 ترك��ه، وكلُّ بي��ٍت ال يدخل فيه الضي��ف ال تدخله املالئكة«)4(، وع��ن أمري املؤمنني
قال: »ما من مؤمن يسمع هِبمِس الضيف ويفرح بذلك إالَّ ُغفرت له خطاياه، وإن كانت 
مطبق��ة ما بني الس��امء واألرض«)5(، وعن عاصم بن ضم��رة، عن أمري املؤمنني قال: 

)1( سورة هود: اآلية 69.
)2( سورة الذاريات: اآليات 24-26.

ة، النجف األرشف، بلتا: 135/1. د الشعريّي، جامع األخبار، املطبعة احليدريَّ د بن حممَّ )3( حممَّ
)4( املصدر نفسه: 136/1.
)5( املصدر نفسه: 159/1.
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»م��ا من مؤمن حيبُّ الضي��ف إالَّ ويقوم من قربه ووجهه كالقمر ليلة الب��در، َفَينُْظُر َأْهُل 
ْيَف َوُيْكِرُم  َاْل�َجْمِع َفَيُقوُلوَن: َما َهَذا إاِلَّ َنبِيٌّ ُمْرَسٌل، َفَيُقوُل َمَلٌك: َهَذا ُمْؤِمٌن ُي�ِحبُّ َالضَّ

ْيَف َوالَ َسبِيَل َلُه إىَِل َأْن يدخل اجلنة«)1(. َالضَّ

 ،آلل البيت ّ وه��ذه القيم��ة هلا دور خاص يف مدائح ورثاء الس��يِّد حيدر احِل��لِّ
ومن تلك األبيات قوله)2(:

ال��س��امء بأرسهم »وه���م خ��رُي م��ن حت��ت 
وأرشُف« ���امء  ال���سَّ ف���وق  َم���ن  وأك�����رُم 

أشار الشاعر إلی أنَّ بني الزهراء ُهم أكرُم وأرشف أهل األرض بعد النبّي؛ 
ألنَّ رشفهم يمتدُّ من الرس��ول األكرم، وهذا االتِّص��ال هو دليل عقّل علی رشفهم 
ت  وفضلهم علی أهل الس��اوات، والدليل علی قوله ه��ذا، الروايات الكثرية التي نصَّ

م ُهم العلَّة الغائيَّة للوجود. علی أنَّ

سابًعا: الوفاء

ب  دها اإلسلم، وحثَّ الناس عليها، َورغَّ الوفاء بالعهد فضيلة من الفضائل التي أكَّ
فيها؛ ألنَّ الوفاء من السجايا الكريمة املركوزة يف الفطرة السليمة النقيَّة، وحقيقة الوفاء 
أن تؤدِّي ما التزمت به نحو اهلل تعاىل، ونحو نفس��ك، ونحو أهلك وعشريتك، بل نحو 

الناس أمجعني، أداًء كامًل غري منقوص.

��ا فضله: فإنَّ الوفاء ولي��د األمانة، وعنوان الصدق، ودليل الش��جاعة والصرب،  أمَّ
ة االحت��ال، وإنَّ الوف��اء ال يوجد إالَّ حيث توج��د اجلرأة والرصاحة والش��جاعة  وق��وَّ

د الشعريّي، جامع األخبار: 136/1. د بن حممَّ )1( حممَّ
�ّي، املصدر السابق: 93/1. )2( احِللِّ
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والصرب عىل ما يكلَّف به؛ فربَّا كلفك الوفاء بالعهد أعزَّ ما متلك.

إنَّ الوف��اء خلق عظي��م ال يتَّصف به إالَّ العظيم؛ ولذلك وص��ف اهلل تبارك وتعاىل 
ة، فقال تعاىل: ﴿ى  نفسه هبذا الفضل، بحيث إِنَّ اهلل خيربنا بأنَّه ال يظلم مثقال ذرَّ
ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴾)1(، ولق��د أثن��ى اهلل ع��ىل ُرس��له وأنبيائ��ه 

بالوف��اء، يقول اهلل س��بحانه يف س��يدنا إبراهي��م: ﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ة امليامني صلوات  ېئ ىئ ىئ﴾)2(. ولنا يف وفاء إمام املرس��لني وأه��ل بيته األئمَّ
اهلل وس��لمه عليه��م أمجعني ُأس��وة حس��نة، فلق��د ُعِرفوا صل��وات اهلل عليه��م بالوفاء 
ق إلی وفائهم؛ ألنَّ ال جمال لذلك يف هذا البحث القصري.  واشتهروا به، وال يسعنا التطرُّ
ولكن نش��ري هنا إلی نموذج واحد من وفاء الرسول، فقد روّي أنَّه كانت تأتيه املرأة 
فيبشُّ يف وجهها ويكرمها، وربَّا أعطاها الش��اة كلَّها أو يعطيها معظم أعضائها؛ فتقول 
ا  له عائش��ة: يا رس��ول اهلل! من هذه املرأة؟ أتعرفها؟ فيقول عليه الصلة والس��لم: »أهنَّ
ا من صوحيبات خدجية، وإنَّ حسن العهد من اإليامن«،  ام خدجية، يعني أنَّ كانت تأتينا أيَّ
ة عىل وفائه لزوجه خدجية )س��لم اهلل عليها(، ما ُرِوي يف الصحيح أنَّ  ومن أعظم األدلَّ
عائش��ة أخذها احلس��د من كثرة ذكره خلدجية )س��لم اهلل عليها( وثنائه عليها، فقالت له 
ا  يوًما: يا رسول اهلل تقول: )خدجية.. خدجية( َهْل كاَنْت إالَّ َعُجوًزا، َوَقْد َاْبَدَلَك اهللُ َخرْيً
ِمنْه��ا؛ فتأملَّ لذلك الرس��ول األك��رم، وظهر ذلك عىل وجهه، وق��ال: »ما أبدلني اهلل 
د ما امتازت به زوجته خدجية عىل غريها من املآثر والفضائل،  خرًيا منها«، ثمَّ جعل يعدِّ
بني الناس، َوواس��تنی بامهلا إذ  قتني إذ كذَّ فق��ال: »لقد آمنت يب إذ كفر يب الن��اس، وصدَّ

حرمني الناس، َورزقني اهلل منها الولد؛ فال واهلل ما أبدلني اهلل خرًيا منها«.

)1( سورة األحقاف: اآلية 19.
)2( سورة النجم: اآليات 36-37.



279

الباحث اإياد ني�سي

السنة السادسة/املجلَّد السادس/العدد الثامن عشر
رمضان 1443هـ/نيسان 2022م

لقد أوجب اإلسلم عىل معتنقيه الوفاء بالعهد وااللتزام به واحرتام املواثيق، ونصَّ 
دستور حياهتم عىل ذلك يف غري آية من آيات القرآن احلكيم، يقول اهلل تعاىل هبذا الصدد: 
 :وق��ال ڳ﴾)1(،  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک   ﴿ڑ 

﴿ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴾)2(.

��ا يف تاري��خ األدب العرّب، ف��إِنَّ ُمعظم الش��عراء أثنوا ثناًء مجي��ًل علی املوفني  َوأمَّ
بعهودهم، وشاعرنا أيًضا قام بتصوير تلك القيمة بشكٍل جيٍِّد، إِذ قال)3(:

الغدِر ذوي  ب��أنَّ  ج��ربي��ٌل  ال���روُح  »َن��ع��ى 
ب���ال���ن���ذِر« هللِ  امل����وف����نَي  دَم  أراق�������وا 

م أوفوا  جربائيل نعی من مدحهم الباري يف س��ورة اإلنس��ان، وش��هد فيها بأنَّ
بالنذر، وهم آل بيت الرس��ول، وأخرب بنعي��ه أنَّ الذين قتلوهم هم أهل الغدر، 

.انيَّة لقاتل احلسني وهذه إشارة إلی أْن ال حقَّ

ة ثامنًا: اهلمَّ
ة من املقومات األساسيَّة يف بناء شخصيَّة اإلنسان، وهي من َأهمِّ العوامل  ُتعدُّ اهلمَّ
الرئيس��ة يف نجاح��ه يف حياته العلميَّ��ة والعمليَّة، وعندما نبحث يف حي��اة الناجحني من 
تهم  العل��اء واملبدع��ني، ومن خلدة التاري��خ، نجد أنَّ من أهم أس��باب نجاحهم هي مهَّ

قّي. م والرُّ العالية، وسعيهم احلثيث نحو التقدُّ

ة العالية أنَّ كلَّ ش��خٍص منهم يكون إنجازه عىل قدر  واألمر اجللُّ يف أصحاب اهلمَّ
ته، وطموحه الذي أراد أن يصل إليه، وذلك حلالة التوافق بني النشاط واهلدف املرام  مهَّ

)1( سورة النحل: اآلية 91.
)2( سورة اإلرساء: اآلية 34.

�ّي، املصدر السابق: 80/1. )3( احِللِّ
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ق   إلي��ه، هلذا نح��ن بدورنا أردنا أن نبحث أيًض��ا يف هذا اجلانب، حتَّى نس��تطيع أن نحقِّ
ما نصبو إليه يف حياتنا العمليَّة من طموحات وآمال.

ة معاٍن، من بينها ما جاء يف لس��ان  ��ة لغًة: وردت كلمة اهلمة يف كتب اللغة بعدَّ اهلمَّ
ت من األمور الش��دائد  ة واح��دة اهلمم، واملهاَّ الع��رب البن منظور، إِذ يق��ول: »واهلمَّ
فها  ا، ن��واه وأراده وعزم عليه«)1(. وقد عرَّ املحرق��ة«، إىل أن يقول: »َوهمَّ بالشء هيمُّ مهًّ
 ،)2(» اجلرجايّن بقوله: »اهلمُّ هو عقد القلب عىل فعل يشء قبل أن يفعل من خرٍي أو ش���رٍّ

ة ما همَّ به من أمر ليفعل«)3(. وقال الفريوز آبادّي: »اهلمَّ

وق��د عرفه��ا اجلاح��ظ اصطلًح��ا بقول��ه: »ه��و اس��تصغار م��ا دون النهاي��ة من 
مع��ايل األمور، وطلب املراتب الس��امية، واس��تحقار ما جيود به اإلنس��ان عن��د العطيَّة، 
واالس��تخفاف بأوس��اط األمور، وطلب الغايات، والتهاون با يملكه، وبذل ما يمكنه 
ملن يس��أله م��ن غري امتنان وال اعتداد ب��ه«)4(، فهي تأيت بقصد العزيم��ة، وطلب املعايل، 
ة وثابتة؛ لتحقيق ما يصبو إليه اإلنس��ان.  وغريها من املعاين التي تعدُّ ملن عنده أرادة قويَّ
ة من اجلوانب التي أوالها  اإلسلم حيثُّ عىل كلِّ ما هو خري وصلح لإلنسان، وعلوُّ اهلمَّ
ا ركيزة عمل اإلنس��ان، ولذلك س��نذكر مقتطفات قصرية يف هذا اجلانب،  االهتام؛ ألنَّ

ة آيات يف ه��ذا املضار، منها قول��ه تعاىل: ﴿ٻ   فق��د ورد يف الق��رآن الكريم ع��دَّ
ڀ﴾)5(،  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

)1( ابن منظور، املصدر السابق: 620/12.
د اجلرجايّن، التعريفات، حتقيق عادل أنور، دار املعرفة، بريوت، 2007م: 320. )2( عل�ّي بن حممَّ

��د نعيم  ��د ب��ن يعق��وب جم��د الدين الف��ريوز آب��ادّي، القام��وس املحي��ط، ط8، حتقيق حممَّ )3( حممَّ
سة الرسالة، بريوت، 2005م: 1512. العرقسويّس، مؤسَّ

)4( اجلاحظ، هتذيب األخلق، جممع اللغة العربيَّة، دمشق، 1341ه�: 28/1.
)5( سورة آل عمران: اآلية 133.
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وقول��ه: ﴿ۉ ۉ ې ې﴾)1(، ومنها: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ﴾)2(، وقوله: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾)3(، فنجد التعبريات يف 
التس��ابق والسعة، فهذه اآليات تدعو إىل التس��ابق والتنافس يف اخلريات، َوهي تكون 
ته«)4(، وقال:  باهلم��م. ع��ن أمري املؤمنني اإلمام عّل ق��ال: »قدر الرجل عىل ق��در مهَّ
ته األمم«)6(.  ه«)5(، وقال: »من رقى درجات اهلمم عظمَّ »املؤمن برشه يف وجهه.. بعيد مهُّ

، إِذ قال ُمنشًدا)7(: ّ وجاءت هذه القيمة علی لسان الشاعر السيِّد حيدر احللِّ

���مُّ يف ال��وغ��ی »مه����اٌم ل��ه ع����زٌم ب��ه ال���شُّ
َت����ُع����وُد أع���ال���ي���ُه���نَّ َوه�����ي أس���افِ���ُل«

ا  ة هي من خصال أصحاب الطموحات؛ ألنَّ َوِمن امللحظ يف البيت السالف بَأنَّ اهلمَّ
 ،ق من خلهلا الطموحات، َوهي علی مستويات، وكان عليها نبيُّنا الكريم الزمة تتحقَّ

لذلك أرسله اهلل لكلِّ الدنيا دون سائر األنبياء، وذلك بقوله: ﴿ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ﴾)8(، وقد استورثها سبطه اإلمام احلسني؛ لذلك يشري شاعرنا إلی 
اها أنَّ هبا يعلی الس��افل، وهذه من  ��ة التي كانت عند اإلمام احلس��ني، واصًف��ا إيَّ اهلمَّ

ة. رضوريَّات بناء املجتمع؛ ألنَّ الذي يقوم ببناء جمتمع ال بدَّ أن تكون له أعلی مهَّ

فني: اآلية 26. )1( سورة املطفِّ

)2( سورة املؤمنون: اآلية 61.
)3( سورة الواقعة: اآلية 10.

��د ابراهيم، ط1، دار الكت��اب العرب�ّي، بغداد،  )4( اب��ن أب احلدي��د، رشح نج البلغة، حتقيق حممَّ
2007م: 237/16.

)5( املصدر نفسه: 333/16.

)6( املصدر نفسه: 661/16.
�ّي، املصدر السابق: 142/1. )7( احِللِّ

)8( سورة سبأ: آيه 28.
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تاسًعا: اإلباء

يم، ومقاومته للظلم، واس��تهانته القتل يف س��بيل  إنَّ إب��اء اإلمام احلس��ني للضَّ
، رُضبت به األمثال، وس��ارت به الركبان، وُم�ِلَئت به املؤلَّفات، وَخطبت به  احلقِّ والعزِّ
ٍة  ، ومثااًل حيتذيه كلُّ ذي نفس عاليٍة ومهَّ اخلطباء، ونظمته الشعراء، وكان قدوًة لكلِّ َأبٍّ
ساميٍة، ومنوااًل ينسج عليه أهل اإلباء يف كلِّ عرٍص َوزمان، وطريًقا يسلكه كلُّ من َأبْت 
ل الذلِّ واخلنوع للظلم، وقد أتى اإلمام احلس��ني يف ذلك   نفس��ه الرضا بالدنيَّة وحتمُّ
ب��ا حريَّ العقول وأذه��ل األلباب وأدهش النف��وس ومأل القلوب وأعي��ا األمم عن أن 
يش��اركه مشارك فيه، وأعجز العامل أن يشاهبه أحٌد يف ذلك أو يضاهيه، وأعجب به أهل 
كلِّ ع��رص، وبقي ذكره خالًدا ما بقي الدهر. ول���اَّ أحيط به بكربلء وقيل له: أنزل عىل 
ك، قال: »ال واهلل! ال أعطيكم بيدي إعط��اء الذليل وال أقرُّ إقرار العبيد،  حك��م بني عمَّ
«، َوقال: »أال إنَّ الدعيَّ ابن الدعّي  فأخت��ار املنيَّة عىل الدنيَّة، وميتة العزيِّ عىل عيش ال��ذليِّ
لة، وهيهات منا الذلَّة، يأبى اهلل ذلك لنا ورسوله واملؤمنون  قد ركز بني اثنتني: السلة والذَّ
وجدود طابت وحجور طهرت وأنوف محيَّة ونفوس أبيَّة ال تؤثِر طاعة اللئام عىل مصارع 
ًما نفس��ه وأوالده وأطفال��ه وأهل بيته للقتل  الكرام«. أقدم احلس��ني عىل املوت مقدِّ
ٍد، وتوقَّف قائًل بلسان حاله:  ه بكلِّ س��خاٍء وطيبِة نْفٍس وعدم تردُّ قرباًنا وفاًء لدين جدِّ
د مل يس��تقم إالَّ بقتل فيا سيوف خذيني. وهذا هو اإلباء، وقد جتلَّی أكثر  إن كان دين حممَّ

ّ آلل البيت عليهم أفضل الصلة والسلم)1(: جتليًّا يف شعر السيِّد حيدر احللِّ

»ب���ن���ف���يس وآب����ائ����ي ن���ف���وًس���ا أب���يَّ���ًة
ُع���َه���ا ك����أَس امل���ن���يَّ���ِة م����رتُف« ُي�������َج���ريِّ

الش��اعر يتفدي بنفس��ه ونفوس آبائه التي َأَبت يف الظلم والذلَّ واهلوان والرذائل، 

�ّي، املصدر السابق: 93/1. )1( احِللِّ
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أي رفضت كلَّ ذلك؛ ألّنُه يتنافی مع اإلنسانيَّة، ويشري أيًضا شاعرنا الفاضل من خلل 
َع تلك النفوس كأس املنيَّة هو ش��خص ُم��رتف، ال يعلم ما هي  ذل��ك إل��ی أنَّ الذي َجرَّ
وا  اآلالم اإلنس��انيَّة، وما هي اجلروح التي مرَّ هبا اإلنسان، ونستنبط أنَّ آل البيت مرُّ

ت به اإلنسانيَّة من لوعات وآالم وجروح، بل أشدَّ من ذلك. با مرَّ

ر  ّ وهو يصوِّ ��ا القارئ العزيز، تعال هنا لنس��تمع إلی أبيات الس��يِّد حيدر احل��لِّ أهيُّ
ر تتلحق، بحيث يقتنصها الواحدة بعد األُخرى،  معرك��ة الطفِّ أروَع تصوير، والص��وَّ

وجيمع يف ِسللِِه أمجَل الزهور حني يقول)1(:
مت��و أو  م����ذع����نً����ا  ُي�������رى  �����ا  »ف�����إمَّ

إذع����اهَن����ا ال����ع����زُّ  أب�����ى  ن���ف���ُس  ُت 
ف����ق����ال هل������ا: اع���ت���ص���م���ي ب���اإلب���ا

ف����ن����ف����ُس األب�������������يُّ وم�������ا زاهَن�������ا
اهل�����وا ل����ب����س  غ�����ري  جت�����د  مل  إذا 

ج���ث���امهَن���ا خت����ل����ع  ف�����ب�����امل�����وِت  ِن 
ال��ك��را ش���ع���اَر  ص��ب�����ًرا  ال��ق��ت��َل  رأى 

ش���اهَن���ا هل�����ا  ُي�����زي�����ن  وف�����خ�����ًرا  ِم 
م����ع����رٍك يف  ل����ل����ح����رِب  ����َر  ف����ش����مَّ

ب������ه ع�������رك امل�����������وُت ف����رس����اهَن����ا
ف������أرضم������ه������ا ل�����ع�����ن�����ان ال����س����ام

أع����ن����اهَن����ا ت����ل����ف����ح  مح�����������راَء  ِء 
رك��������نٌي ول����������ألرض حت�����ت ال���ك���ام

ث���ه���الهَن���ا ي�����زل�����زل  رج�����ي�����ٌف  ِة 

�ّي، املصدر السابق: 108/1. )1( احِللِّ
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ظ��ه��ره��ا م����ن  األرض  ع����ىل  أق�������رُّ 
أق�����راهَن�����ا ال�����رع�����ب  م���ل���م���ل  إذا 

*****

ت������رك������ُت ح�����ش�����اك وس����ل����واهَن����ا
ف�����خ�����ِل ح������ش������اَي وأح�������زاهَن�������ا

ب��احل��س��ي��� ُت������رى  أن  ض���ن���ًى  ك���ف���اين 
أض��غ��اهَن��ا م�������رواَن  آُل  ش��ف��ت  ����ن 

ق���ت���ل���ه يف  اهللَ  ف�����أغ�����ض�����ب�����ِت 
َوأرض������������ت ب�����ذل�����ك ش���ي���ط���اهَن���ا

ع�����ش�����ي�����َة أهن�����ض�����ه�����ا ب���غ���ُي���ه���ا
ف����ج����اءت����ه ت����س����ح����ُب ط���غ���ي���اهَن���ا

ال���ف���رو س�����دَّ  األرض  م����ن  ب���ج���م���ٍع 
وغ��ي��ط��اهَن��ا ال���ن���ج���وَد  وغ����طَّ����ى  َج 

م��ه��رًب��ا جي����د  مل  إذ  ال����وح����ش  وط�����ا 
والزم������������ِت ال������ط������رُي أوك������اهَن������ا

���ْت بِ��م��ن ح��ي��ُث ي��ل��ق��ى اجل��م��و وح���فَّ
وح�����داهَن�����ا بِ����امض����ي����ه  ُي����ث����نَّ����ي  َع 

وس���ام���ت���ه ي����رك����ُب أح������دى اث��ن��ت��ي���
أس��ن��اهَن��ا احل�����رُب  ِت  رصَّ وق����د  �����ِن 

*****

ك����������أنَّ امل����ن����ي����ة ك�����ان�����ت ل����دي
�������ِه ف�����ت�����اٌة ت�����واص�����ل خ���ل���ص���اهَن���ا
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م���ع���رٍك يف  ال����بِ����ي����ُض  ل����ه  ج��ل��ت��ه��ا 
ب�����ه أث����ك����ل ال���س���م���ر خ���رص���اهَن���ا

ف����ب����ات هب�����ا حت�����ت ل����ي����ل ال���ك���ف���ا
ج����ذالهَن����ا ال���ن���ق���ي���ب���ة  ط��������روَب  ِح 

وأص������ب������ح م����ش����ت����ج����ًرا ل���ل���رم���ا
ُم�����راهَن�����ا م���ن���ه  ال�����دم�����ا  حُت�������ليِّ  ِح 

ع������ف������رًيا م����ت����ى ع���اي���ن���ت���ه ال���ك���ام
أل�����واهَن�����ا ال�����رع�����ب  خي���ت���ط���ف  ُة 

ف����ام أج����ل����ِت احل��������رُب ع����ن م��ث��ل��ِه
رصي������ًع������ا جي������بيِّ������ُن ش���ج���ع���اهَن���ا

وج���ه���ه يف  ال�����ط�����الق�����ة  ت�����زي�����د 
أل������واهَن������ا اخل����������وف  غ������ري  إذا 

ول�������������امَّ ق������ى ل����ل����ع����ىل ح��ق��ه��ا
َوش�������يَّ�������د ب����ال����س����ي����ف ب���ن���ي���اهَن���ا

*****

������َل ل���ل���م���وت ع����ن س���اب���ٍق َت������َرجَّ
ل�����ه أخ�����ل�����ِت اخل�����ي�����ُل م����ي����داهَن����ا

ال��ط��ف��و غ����ري����َب  ي����ا  أرى  غ���ري���ًب���ا 
ك���ث���ب���اهَن���ا خ����دي����ك  ت�����وس�����َد  ِف 

أل�����س�����َت زع�����ي�����َم ب����ن����ي ه����اش����ٍم
وم����ط����ع����اَم ف����ه����ٍر وم����ط����َع����اهَن����ا«

ه صورة فيبدي إعجابه هِبا، وقبل  ي، تشدُّ هذا احلشُد من الصور الرائعة تطالع املتلقِّ
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أن ُيع��ِرَب ع��ن رسوره هِب��ا، تبهره ُأخرى أكثر روع��ة، وكأنَّه يف روض��ة مجيلة األزهار، 
صورة جيش س��دَّ مطالَع اآلفاق وفروج األرض، فلم جتد الطري غري قمِم اجلبال مأوى 
هل��ا، وقد أحاط هذا اجليش بفارس إذا نازل البطل ش��طره نصَف��ني، وأرادوه أن خيضع 
لرغبتهم فيستس��لم هلم، فأراهم عجًبا حني نازهلم منفرًدا، فهزم مجعهم، ال خيشى املنيَّة، 
ته القتاليَّة،  ا غادة مجيلة سار للقائها يف ساحة احلرب، ول�اَّ أدَّى رسالته وأنجَز مهمَّ وكأنَّ
عان��ق حبيبته املنيَّة، حتمل له ُبرَد الش��هادة، وبات هِبا يف س��احة املعركة، وأصبح رصيًعا 
حتلِّ دماؤه رماَح املقاتلني، صور عجيبة متلحقة من الروعة واجلال مل يرسمها غري يراع 

، أسمعَت راثًيا قبله أو بعده يقول)1(: ّ السيِّد حيدر احِللِّ

»ع���ف���ي�������ًرا م���ت���ى ع��اي��ن��ت�����ه ال��ك��ام
أل�����واهَن�����ا ال������رع������ُب  خي���ت���ط���ف  ُة 

ف����ام أج����ل����ت احل�������رب ع����ن م��ث��ل�����ه
رصي����ًع����ا جي����بيِّ����ن ُش���ج���َع�������اهَن���ا؟«

ا اإليقاُع  ه��ذا رثاء من نوع جديد طلع به علينا هذا الش��اعر ما عهدن��اه من قبُل، أمَّ
فك��ان عذًب��ا مجيًل يف لفٍظ متناس���ق، ه��ل الحظت�ه يق���ارن بي�ن الس���لوان واألحزان؟ 
��مر؟ ومطعام ومطعان؟. ك�ان  وأغضبت وأرضت؟ والطلقة واخلوف؟ والبِيض والسُّ
��ق ينابيعها من داخله ب�ألف�اظه الس��هلة  الش���اع�ر يم�زج ع�واط�ف��ه الص�ادق�ة التي تتدفَّ
البس��يطة التي حتمل معاين كبرية وأغراًضا س��اميًة، فكان ش��عره يتميَّز بالدقَّة يف التعبري، 
ته، وجزالة األسلوب ورصانته ونصاعته، وحسن  وبلغة البيان وفصاحته وروعته وقوَّ
الصياغة والديباجة، والوضوح يف األلفاظ، والرباعة يف التصوير؛ ليتَّخذ الش��عَر وسيلًة 

للوصوِل إلی أهدافه العالية، أاَل وهي بيان القيم اإلنسانيَّة.

�ّي، املصدر السابق: 110/1. )1( احِللِّ
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اخلامتة

ّ جتلَّت يف مواضيَع شتَّی، وهنا نخترصها  إنَّ النزعة اإلنسانيَّة عند السيِّد حيدر احِللِّ
لكي نصل إلی ما نبتغيه؛ ألجل توضيح الفكرة، لذا نذكر بعضها فيا يَأيت:

بدايًة حينا نقرأ عن احلميَّة والغرية يف ش��عر شاعرنا، نراه يستنكر اجللوس مكتوف 
اليَدي��ن مقابل الفس��اد والطاغوت، فهو ي��ری أوج احلميَّة الصحيحة ه��ي احلميَّة علی 
ة، وكذلك الوقوف ضدَّ الظلم والظامل الذي يسعی  اإلسلم والقرآن وآل بيت النبوَّ
 .ة، وانتهاك حرمات اإلسلم، وهتك القرآن، وغصب حقِّ أهل البيت لفس��اد األمَّ
ة ال تؤخذ إالَّ بالس��يف، وال بدَّ هلا من تضحيات، فهو  وِمن جانٍب آخر، يری بأنَّ احلريَّ
ة لكلِّ األجيال، ولن حتص��ل هذه إالَّ أن ُتدرس  ي��ری أبا األحرار حامل ل��واء احلريَّ
يف مدرس��ة اإلمام احلسني، ومن هذا املنطلق َتربَّت األحرار يف هذه املدرسة من يوم 

عاشوراء إلی يومنا هذا.

يری شاعرنا أنَّ شجاعة اإلمام احلسني يف الدفاع عن العقيدة هي أكرب الدوافع 
 خلوض معركة كربلء، ويس��عی الشاعر يف شعره إىل التذكري بشجاعة سيِّد الشهداء
ألج��ل الدين، وأراد م��ن ذلك تربية األجيال القادمة للدفاع عن اإلس��لم، ومن حيث 
ة، فُهم أكرم  الك��رم يب��نيِّ لن��ا أنَّ كرامة أهل البيت واإلمام احلس��ني ه��ي آية س��اويَّ
أهل األرض، وكرمهم وفضلهم ش��مل أهل األرض والس��اوات، والدليل علی ذلك 

دة الواردة يف األحاديث. الروايات املتعدِّ
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