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ملَّخ�ص البحث
ُفوا  ا متثِّل مسري عرشة ُعلاء ُعرِّ ة؛ ألنَّ حلة احلسينيَّة من الرحلت املهمَّ تعدُّ هذه الرِّ
تي كانت يف سنة )1321ه�(، واملطبوعة سنة 1329ه�/1911م،  ب�)العش�رة املبرشة( الَّ
د حس��ني محد اجلبَّاوّي  ��يخ حممَّ مة الشَّ ونس��ختها املطبوعة مفقودة، وهي من يراع العلَّ
حلة فقط، فقمُت  ، فاس��تخرجتها من كتاب )ش��عراء احللَّة( الَّذي نقل مت��ن الرِّ ّ احِللِّ
��يخ اجلبَّاوّي برتمجٍة وافيٍة وش��افية،  بتحقيقه��ا وضبطها، وكذلك عمدُت عىل ترمجة الشَّ
ومج��ع ما كتُب عنُه يف كتب الرتاجم والرجال، وكذلك ذكر تلميذه وأس��اتذته وصواًل 

.إىل وفاته
Abstract

This Hussainiya journey is considered as one of the important 
journeies, because it represents the journey of ten scholars known as 
(The Ten Missionaries) which were in the year (1321AH) and printed 
in 1329AH/1911AD, and its printed copy is missing, and it is from 
the possessions of the scholar Sheikh Muhammad Husayn Hamad 
Al-Jabawi Al-Hilli (May Allah have Mercy on Him) So I extracted it 
from the book (The Poets of Al-Hilla), which transmitted the text of 
the journey only, so I investigated and controlled it, and I also relied 
on the biography of Sheikh Al-Jabawi with a full and satisfactory 
translation, and collected what was written about him in the books 
of biography and men, as well as mentioning his students and 
professors until his death (may Allah have mercy on him).
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ُة حلُة احُل�سينيَّ الرِّ
اوّي احِللِّّي د ح�سني حمد اجلبَّ مَّ ْيخ حُمَ َمة ال�سَّ للَعلَّ

متهيد

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾

د بن عب��ِد اهلل َوَعىَل آلِِه  ��لم َع��ىَل َأرشِف َخلِق اهلل النَّب��يِّ األُّميِّ حُمَمَّ لة والسَّ والصَّ
ين. الطَّيبنَي الطَّاهرِيَن وصحبِه امُلنتجبني، واللعنة عىل َأعداِئهم َأمجعني إىِل ِقيام يوم الدِّ

ا بعد.. َأمَّ

��رْي إىِل َأب عبد اهلل احلس��ني بدأ بقدوم َأهل بيته مشًيا عاِئدين  فإِنَّ تاريخ السَّ
ام، وقدوم الصحاّب جابر بن عبد اهلل األَنصارّي مَن املدينة مشًيا، وبعدها استمرَّ  مَن الشَّ

املوالون يأتون مشًيا لزيارة اإِلمام احلسني إىِل يوِمنا هذا.

ُه ُوثِّق َومَلْ يُكن نصيبُه احلفاظ؛  وتاريخ هذا املسري مل ُيوثَّق تأرخييًّا بصورٍة كتابيٍة، َأو إنَّ
ولك��ن ل��و تتبَّعنا يف ُكتبنا املعت��ربة، لوجدنا روايات كثرية ُتش��ري إىِل فض��ل زيارة اإِلمام 

.وهذا دليٌل قاطع عىل ِقدم هذا املسري، َوَأمهيَّته عند َأهل البيت ،احلسني

مة  وهن��اك قص��ٌص لعلاء احِللَّة ش��هريٌة يف طريق املس��ري إىل كربلء، ومنه��م العلَّ
ّ )1304ه�(. يِّد حيدر احِللِّ ين اخلليعّي )ت650ه�(، والسَّ ْيخ مجال الدِّ الشَّ

ا إِذا ُرزقت ولًدا تبعثُه  ُه نذرت َأنَّ فاخلليعّي ُولَِد ِمْن َأبوين ناصبيَّني، َوَقْد ورد َأن ُأمَّ
ُه بعثته إىِل  لقطع طريق السابلة ِمْن زوار اإِلمام احلُسني؛ لقتلهم، فلاَّ ولدته وبلغ َأشدَّ
فة، طفق ينتظر قدوم  جهة نذرها، فلاَّ بلغ إىل نواحي )املسيَّب( بمقربة ِمْن كربلء املش�رَّ
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الزاِئرين، فاس��توىل علْيِه النَّْوم، واجتازت علْيِه القوافل، فأصابُه القتام الثاِئر، فرأى فيا 
يراُه الناِئم:

��ُه؛ ملا علي��ِه ِمْن ذلَِك  إِنَّ القيام��ة َق��ْد قام��ت، َوَقْد ُأم��ر بِه إىِل النَّ��ار ولكنَّها مل ت�َمسَّ
يف  الِعْثَي���ِر الطَّاه��ر، فانتبه مرتدًع��ا عن نيَّتِه، واعتن��ق والء العرتة، وهب��ط احلاِئر الرشَّ

 

ردًحا)1(.

ل فْيَها ِمْن قاطع  تِي حت��وَّ ُه نظر ببص��رية إىل تِلَك احلالة الَّ نس��تنتج ِم��ْن هذِه القصة أنَّ
طريق زوار احلُس��ني إىل مواٍل للحس��ني، ناَم وهو عىل غري هذا املذهب، وجلس 
ُه ل�اَّ ذهبْت بِه ُأمُه إىِل قطع الطري��ق كانت تِلَك املرة األَْوىل  وه��و مؤمن، فنح��ُن نعتقد َأنَّ
تِ��ي ذهب هبا إىِل ذلَِك املكان، َومَلْ يس��لب َأْو ُيؤذي َأح��ًدا، فعندما ذهب وهو ينظر إىل  الَّ
ُه لو ذهب َقْبل  الساِئرين ال يوقفهم يشء ِمْن مواصلة ذلَك الطريق، والدليل عىل ذلَِك أنَّ

ة لقطع الطريق، فا السبب الَِّذي جعلُه ينام حتَّى يرى هذِه الرؤيا؟. هذِه املرَّ

هذِه القص��ة إِحدى كرامات اإِلمام احلُس��ني يف طريق الزاِئرين، فس��ار معهم، 
حتَّى وصل إىِل اإِلمام احلُسني بعدما نزع ثوب ذلك املذهب عنَد قيامِه ِمَن املنام، فلاَّ 
ر، ويف َأثناء ذلك وقع عليِه  س طاف حول ذلك املوضع املطهَّ دخل احلرم احلُس��ينّي امُلقدَّ
َي  ي�ف، فارتدى ثوب هذا املذهب اس��ًا وفعًل وعمًل، وهلذا ُسمِّ س��تار من الباب الرشَّ

اخلُليعّي ُخليِعيًّا.

فنظم هذين البيَتني املشهوَرين: ]من الوافر[

ُح��س��ي��نً��ا َف������ُزْر  ال���نَّ���ج���اَة  ش��ئ��َت  إِْذا 
لِ����َك����ي َت����ْل����َق اإِلل��������َه َق����ري����َر َع����نِي

)1( جمالس املؤمنني: 555/2. 
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ف����إنَّ ال����نَّ����اَر َل���ْي���َس َت�������َم���سُّ ِج��ْس��ام
احُل����س����نِي)1( اِر  زوَّ ُغ����ب����اُر  َع���ل���ي���ِه 

ّ )ت1304ه�( مع  ��يِّد حيدر احِل��لِّ ��اعر السَّ وقص��ة لق��اء ناعي الطفِّ األَديب الشَّ
صاح��ب األَم��ر )عجل اهلل فرجه(، وق��راءة قصيدته العينيَّة، وه��و يف طريقه إىِل كربلء 

ومنها: ]جمزوء الكامل[

���������ِرْي����َع����ْة ال����شَّ َح�����اِم�����ي  َي������ا  اهلل 
َأَت������ُق������رُّ َوْه��������َي َك�������َذا َم������ُرْوَع������ْه

َب�������َك َت����ْس����َت����ِغ����ْي����ُث َوَق����ْل����ُب����َه����ا
َل����َك َع����ْن َج����ًوى َي��ْش��ُك��ْو ُص���ُدْوَع���ْه

ومنها:

َم���������اَت ال����تَّ����َص����بُّ���������ُر ب���اْن���تِ���َظ���ا
�����ِرْي��َع��ْه ال��شَّ ال�����ُم��ح��ي��ي  �������َه���ا  َأيُّ ِرَك 

َف�����اهْنَ�����ْض َف������اَم َأْب�����َق�����ى ال��تَّ��ح��ْم���
���ُم�����ُل َغ��ْي�����َر َأْح����َش����اٍء َج����ُزْوَع����ْه)2(

حلة احلُس��ينيَّة(، تقرأ فيِه مس��ري الُعلاء  ح هذا الكتاب املوس��وم ب�)الرِّ وحينا تتصفَّ
هني إىِل كربلء، وذلك يف اليوم  حلة مش��ًيا عىل األَقدام متوجِّ ِذين اش��رتكوا يف هذِه الرِّ الَّ
د حس��ني بن محد  ��ْيخ حُمَمَّ مة الشَّ ة س��نة )1321ه�(، فقد َألَّف الَعلَّ الثَّاين من ذي احلجَّ
ٍق ومجيل، وبطريقٍة س��جعيَّة تبَع  حلة احلُس��ينيَّة(، وكتبها بأس��لوٍب منمَّ ، هذه )الرِّ ّ احِل��لِّ
حل��ة، وما واجههم من َأحداث  هب��ا َأس��لوب الُقدامى، فقد ذكر َما دار معهم يف هِذِه الرِّ

)1( ديوان اخلليعّي: 251.
يِّد حيدر احِللِّ�ّي: 132-127/1. )2( ديوان السَّ
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ولق��اءات، وقد ذكر َأيًضا كرامًة ألَب الفضل العبَّاس، واستش��هد باآليات القرآنيَّة، 
عر الفصيح، ومل يسبقُه َأحد ِمَن الُقدامى َأن كتب عن زيارته احلُسينيَّة هبِذِه  وبدرر مَن الشِّ
ه  ��ْيخ كتاًبا آخر ساَّ ��عر واألَدب، َوَقْد كتب الشَّ الطريقة، َوَهذا يدلُّ َعىَل علوِّ كعبِه يف الشِّ

ة. يَّة( بطريقة شعريَّ حلة املكِّ ة َأو الرِّ حلة إىل مكَّ )الرِّ

���َرة(، وُهم ُأرسة َأدبية كانت  ِة امُلَبشَّ وا ب�)اْلَعرَشَ ِذين ُس��مُّ وُهناك عرشة ِمَن الُعلاء الَّ
��عراء،  ��عر والشُّ ث عن الشِّ جتتم��ع ُكلَّ َي��ْوٍم يف إِحدى دوره��م، وحُييون لياليهم بالتحدُّ

رة جُمتمعني. وكانوا يقومون بأسفار ُمتكرِّ

فيتبادل��ون املس��اِئل الِعلِميَّ��ة، واألَحاديث األَدبيَّ��ة، واحلكاي��ات واخلطابيَّات، ممَّا 
ة  يقتضيِه الوقُت، ويناس��ُبُه الظَّ��رُف، فكاُنوا إِذا َأراُدوا زيارة احلُس��ني، َأو َأحد األَِئمَّ
ة، يزورون مًعا، َوإِذا َأعوز َأحٌد منُهم،  اء، َأو س��اِئر َأوالد األَِئمَّ يف الكاظميَّة وس��امرَّ

ساعُدوُه با جُتوُد بِه َأنفسهم، َوَلْو ِمْن الُقوت)1(.

حلة قاِئًل: يِّد حمسن احلَكِيم، وهو َأحد َأعضاِئها، يف وصف هذِه الرِّ ويقول السَّ

��اُم رسوٍر عليهم، هناٌء ورفاهيٌَّة،  ام العش���رة، فهي َأيَّ امي َأواخر َأيَّ َأدركُت َأواِئل َأيَّ
زم، َوإِذا َأصابت َأحدهم نائبٌة  ُم يقنُعون با هو َأقلُّ يشٍء يُس��دُّ احلاجة، ويقض�ي اللَّ ألنَّ
فاء، وُحسن  اها بصرٍب وثباٍت؛ ملا ُجبِل َعليِه ِمْن صدِق النِّ�يَّة، والصَّ – والعياُذ باهلل- يتلقَّ

ل، وِمْن هذِه الوجهة ترى هُؤالء العرشة ُكلَُّهم ِمْن َأهل الفقر واحلاجة،  التَّفويض والتَّوكُّ
وَأكثرُه��م ُيعطُِّل بتحصيل ُق��وت عيالِه، ومع ذلك ال يعبأ هبذا احل��ادث، وال يتغريَّ عن 

ائِه)2(. ِئِه وَأِودَّ جمراُه من االجتاع، واالنتظام مع َأخلَّ

حلة، هم ُكلٌّ من: َوَأعضاء الرِّ

)1( مايض النَّجف: 55/5.
)2( مايض النَّجف: 56-55/5.
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ّ )ت1337ه�()1(.. 1 ود احِللِّ ْيخ حسن احلمُّ الشَّ

ي )الصغري( )ت1344ه�()2(.. 2 ْيخ صالح حجِّ الشَّ

د عل اجلابرّي )ت1333ه�()3(.. 3 ْيخ حُمَمَّ الشَّ

ْيخ كاظم السودايّن )ت1380ه�()4(.. 4 الشَّ

�ّي.  ْيخ عل بن حس��ني بن محُّود الطفيل�ّي احِللِّ ود احِللِّ�ّي: هو حسن ابن الشَّ ��ْيخ حس��ن ح�مُّ )1( الشَّ
د رضا  ��ْيخ حُمَمَّ ُولَِد يف النَّجف عام )1305ه�( ونش��أ يف كنف والدِه، َوِمْن أش��هر أس��اتذتِه الشَّ
��يِّد مه��دي الغريف��ّي البحرايّن.  ، والسَّ ّ ��ْيخ عبد احلس��ني اب��ن امُللَّ قاس��م احِللِّ اخلزاع��ّي، والشَّ
ة احلفظ، وكان ش��عرُه رصينً��ا، قوي الديباجة، دقي��ق املعنى، اتَّص��ف بسعة البدهية  امت��از بقوَّ
حن احلي��درّي، بالقرب  ��عر. ُتُويفِّ س��نة 1337ه� يف حياة وال��دِه، وُدفَِن بالصَّ واالرجت��ال يف الشِّ
�رف، ديوان ش��عر. ُتنظر ترمجته يف:  ِم��ْن حافة اإلي��وان الذهبّي، ومن آثاره: رس��الة يف علم الصَّ
��ة: 298/1، ُمعجم رج��ال الفكر:  ��ة: 202/2، البابليَّ��ات: 28/3، ش��عراء احِللَّ  تاري��خ احِللَّ

.481
ْيخ قاسم  ْيخ صالح ابن الشَّ ��يخ مهدي ابن الشَّ ْيخ صالح ابن الشَّ ي: هو الشَّ ��ْيخ صالح حجِّ )2( الشَّ
ي الطائّي احلويزّي، ُعرف ب�)صالح حاجي(، ُتُويفِّ س��نة )1344ه�(،  د بن َأمحد بن حجِّ اب��ن حُمَمَّ

لم. ُتنظر ترمجته يف: مايض النَّجف: 150-147/2. وُدفَِن يف وادي السَّ
د بن  ��يخ جاسم بن حممَّ د عل�ّي ابن الشَّ ��يخ حممَّ د عل�ّي اجلابرّي: هو َأبو مس��لم الشَّ مَّ ��ْيخ حمَُ )3( الشَّ
عب��د اهلل بن ملَّ )البو حرش��ه( الرشي��داوّي اجلابرّي، خطيب معروف، وش��اعر مقبول، ُولَِد يف 
النَّج��ف ع��ام )1283ه�(، ُتُويفِّ فيها ليلة األَربعاء 8 ش��هر رمضان من س��نة )1333ه�(، وُدفَِن 
ح��ن احلي��درّي. ُتنظ��ر ترمجت��ه يف: ش��عراء الغ��رّي: 500/9 - 504، نقب��اء البرش: 4/  يف الصَّ

.1360
��ْيخ طاهر الس��ودان�ّي، وهم يف النَّجف فخذ من كندة،  ��ْيخ كاظم الس��ودان�ّي: وهو ابن الشَّ )4( الشَّ
ُولِ��َد )1305ه�(، كان ش��اعًرا، لُه ديوان ش��عر يقرب من مخس��ة عرش ألف بيت، ل��ُه )القصيدة 
ة( املطبوعة منفردة، وهي يف مدح األَمري، ُتُويفِّ يف النَّجف األرَشف سنة )1380ه�(.  احليدريَّ
ُتنظر ترمجته يف: ش��عراء الغرّي: 173/7، م��ايض النَّجف: 359/2، ُمعجم املؤلِّفني العراقيِّني: 

34/3، ُمعجم رجال الفكر: 692، الذريعة: 9 ق901/3. 
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ْيخ عّل رشارة الكتبّي )ت1330ه�()1(.. 5 الشَّ

يِّد حمسن احلكيم )ت1361ه�()2(.. 6 السَّ

يِّد حسن زازان )ت1327ه�()3(.. 7 السَّ

د حسني علوش )ت1332ه�()4(.. 8 ْيخ حُمَمَّ الشَّ

ْيخ َتِقّي الطرحيّي )ت1362ه�()5(.. 9 الشَّ

ّ )مؤلِّف الكتاب(.. 10 د حسني محد احِللِّ ْيخ حُمَمَّ الشَّ

ْيخ حسن رشارة، كان من الُعلاء وَأهل الفضل،  ��ْيخ عل�ّي رشارة الكتبّي: هو عل�ّي ابن الشَّ )1( الشَّ
، كان كامًل َأديًبا وش��اعًرا ماهًرا، ُتُويفِّ  ُمل��اًّ بكثري م��ن العلوم، وكانت لُه يد طوىل يف علم الطبِّ

سنة )1330ه�(. ُتنظر ترمجته يف: مايض النَّجف: 387-384/2.
د ابن مريزا تقّي،  ��يِّد حسن بن حس��ني بن حممَّ ��يِّد حمسن ابن السَّ ��يِّد حمس��ن احلكيم: هو السَّ )2( السَّ
��لح، ُتُويفِّ  ُولِ��َد يف النَّج��ف األرَشف س��نة )1285ه�( ونش��أ هبا، وهو من َأه��ل التقوى والصَّ
 س��نة )1361ه���(، وُنِق��ل إىل النَّج��ف، َوُدفَِن م��ع أخيه. ُتنظ��ر ترمجته يف: م��ايض النَّجف: 5/

.56-55
ُه ُتُوفِّ�ي سنة )1327ه�(.  ��يخ باقر حمبوبة أنَّ ��يِّد حس��ن زازان: مل نعثر لُه عىل ترمجة، ذكر الشَّ )3( السَّ

ُينظر: مايض النَّجف: 148/2.
د حسن علوش(، ولكنَّنا مل نعثر عىل  ْيخ حممَّ )4( ُذكر يف هامش كتاب مايض النَّجف: 55/5، )الشَّ
��ْيخ اخلاقايّن يف كتابِه املوس��وم )شعراء احِللَّة( يف )299/1(  أي ترمجة هبذا االس��م، وقد ذكر الشَّ
د حسني علوش املتوفَّ سنة 1332ه�(. ويظهر  ْيخ حممَّ ّ )الشَّ ْيخ حسن محود احِللِّ ضمن ترمجة الشَّ
ل وقع  ينية البارزة يف مدينة احِللَّة حينها. ويبدو َأن املصدر األوَّ ُه من الُفضلء والشخصيات الدِّ أنَّ

فيه خطأ طباعّي. 
��ْيخ حس��ني، ُولَِد عام )1299ه���(، كان عال�ًاً  ��ْيخ تقّي ابن الشَّ ��ْيخ تقّي الطرحيّي: هو الشَّ )5( الشَّ
فاضًلً وأديًبا بارًعا وعميًدا ألرُستِه بعد وفاة والده، ُتُويفِّ يف الس��ابع من رجب س��نة 1362ه�، 
املوافق 19 متوز 1943م. ُتنظر ترمجته يف: مايض النَّجف: 431/2-432، معجم رجال الفكر: 

 .733-732
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ُة حلُة احُل�سينيَّ الرِّ
اوّي احِللِّّي د ح�سني حمد اجلبَّ مَّ ْيخ حُمَ َمة ال�سَّ للَعلَّ

اوّي احِللِّّي)1( د ح�سني حمد اجلبَّ مَّ ْيخ حُمَ حياة املوؤلف ال�سَّ

والدته ون�ساأته
 ، ّ ��ْيخ محد ابن اخليَّاط بن شهيب احِللِّ د حس��ني ابن الشَّ ��ْيخ حُمَمَّ هو َأبو اجلواد، الشَّ
َأصُلُه من مدينة )جبَّة(، حِلَقتُه نسبُة )اجلبَّاوّي(، لِكونِِه من سكنة حملَّة اجلبَّاويِّني يف احِللَّة، 

َحْيُث سكنها قوٌم ِمْن َأهل جبَّة)2(.

ُولِ��َد يِف احِللَّة ع��ام )1285ه�()3(، وقيل)1292ه�()4(، ونش��أ فيه��ا، تعلم القراءة 
َم��ات العلوم َع��ىَل فضلِئَه��ا واملربزين ِم��ْن ُعلاِئَه��ا، ويف عام  والكتاب��ة، ُث��مَّ ق��رأ ُمقدِّ
��ة ُمهاجًرا إىل النَّجف األرَشف؛ إلكال دراس��ته؛ لينهل ِمْن نمري  )1303ه���( غادر احِللَّ

َأعلمها.

��ة: 419/4، فقهاء الفيحاء: 134/2- )1( م��ن مصادر ترمجته: البابليَّات: 108/4، ش��عراء احِللَّ
137، تاريخ احِللَّة: 205/2، معجم مؤلِّفي الشيعة: 146، معجم املؤلِّفني العراقيِّني: 151/3، 
: 144/9-146، أعلم الش��يعة: 572/1، معجم رجال الفكر: 480، األَعلم:  َأدب الط��فِّ

106/6، الذريعة: 168/10، معارف الرجال: 258/2، معجم رجال الفكر: 480.
وال ب��دَّ من اإلش��ارة إىل َأن ش��يخنا اجلبَّاوّي جاء ِذك��ره يف كتب الرتاجم بأس��اء عديدة، وهي:   
 ، ّ د حسني محد احِللِّ ��ْيخ حممَّ ، والشَّ ّ د حس��ني احِللِّ ْيخ حممَّ د حس��ني اجلبَّاوّي، والشَّ ��ْيخ حممَّ )الشَّ
: 144/9، شعراء  د حسني بن محد اخليَّاط(. ُينظر: البابليَّات: 108/4، أدب الطفِّ ��ْيخ حممَّ والشَّ

احللَّة: 419/4، فقهاء الفيحاء: 134/2.
)2( فقهاء الفيحاء: 134/2.

)3( البابليَّات: 108/4. نرى َأنَّ�ها األثبت.
)4( شعراء احِللَّة: 419/4.
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اس��تمر يف دراس��ته َأكثر من مخس��ة وثلث��ني عاًما، ن��ال يف آخرها مرتبة س��امية يف 
 العل��م والفق��ه، حتَّ��ى نال اإلج��ازات، وحصل ع��ىل االعرتاف��ات من قب��ل الفطاحل 

واألَساطني)1(.

ومرتمجنا عال�ٌم بارٌع، فقيٌه ُمتتبٌِّع، َأديٌب ش��اعٌر، ن��ال الدرجات الرفيعة ِمَن العلم، 
ُيشاُر إليِه بوصفه مرجًعا دينيًّا يف احِللَّة والنَّجف األرَشف.

ويف َأثن��اء مكث��ه يف النَّج��ف األرَشف، كان يتَّص��ل بمجموعة ِم��َن األرُس العريقة 
، َوَقْد صاهرهم ع��ىل بناتِه الثلث،  ، وآل الفيخ��راينِّ كآل الطرحي��ّي، وآل الشميس��اويِّ
��ْيخ  ، وَأخي��ه الشَّ ��ْيخ حس��ن الشميس��اويِّ َوَل��ُه ِم��ْن بعضه��م َأس��باط كاألُس��تاذ الشَّ
د حس��ني  ��ْيخ حُمَمَّ ��ْيخ باق��ر نجل املرح��وم اخلطي��ب الشَّ  عب��د امُلنع��م، واخلطي��ب الشَّ

.)2( الفيخراينِّ

ين)3( يف حملَّة  ��يِّد محد ك��ال الدِّ ة اإلس��لم السَّ ك��ان يزورُه ُعلاء احِللَّة، ومنهم حجَّ
لة اجلاعة  األَك��راد، وتدور بينها مناقش��ات علميَّة تفي��د احلارضين، وكان يقي��م الصَّ
��ة  ��ة التعي��س، ويقي��م يف داره يف حملَّ  يف مس��جد يع��رف ب�)مس��جد املصلوخ��ّي( يف حملَّ

األَكراد)4(.

)1( شعراء احِللَّة: 419/4.

)2( شعراء احِللَّة: 419/4.
�ّي. ُولَِد  ين احُلسينّي احِللِّ د حسني كال الدِّ د بن حممَّ يِّد فاضل بن حممَّ يِّد محد: هو محد ابن السَّ )3( السَّ
ه  ��يِّد عيسى، ودرس سطوح الفقه واألُصول عىل عمِّ ه السَّ يف احِللَّة عام 1295ه�، درس عىل عمِّ
��ْيخ َأمحد كاش��ف الغطاء وغريهم. من  ��يِّد عبد الصاحب احللو، والشَّ ��يِّد صالح َأيًضا، والسَّ السَّ
ة االعتقاد وتنبيه الغافلني. َأجازه عديد من الُعلاء. ُتُويفِّ س��نة 1383ه�. ُتنظر ترمجته  آث��اره حمجَّ

يف: فقهاء الفيحاء: 174-167/2. 
)4( فقهاء الفيحاء: 135/2. 
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ُة حلُة احُل�سينيَّ الرِّ
اوّي احِللِّّي د ح�سني حمد اجلبَّ مَّ ْيخ حُمَ َمة ال�سَّ للَعلَّ

��ة؛ بطلب ثلَّة ِم��ْن وجوه رجاهلا  ويف س��نة )1337ه�( عاد إىل مس��قط رأس��ِه احِللَّ
اره��ا، وَأقام فْيَها مرجًع��ا دينيًّا حمرتم اجلانب، مرموق املكانة، إىِل َأن لبَّى نداء ربِّه)1(،  وجتَّ

ُه َأصيب بشلل َأقعده يف داره)2(. وقيل إِنَّ

اأَ�ساتذته

د نظر ع��ّل احِللِّ�ّي )ت1317ه���()3(: درس عنده مبادئ . 1 ��ْيخ حُمَمَّ َمة الشَّ الَعلَّ
َمات)5( يف احِللَّة. العربيَّة والعلوم اللسانيَّة)4(، وامُلَقدِّ

د بن ذهب )ت1324ه�()6(.. 2 ْيخ حممود بن حممَّ مة الشَّ العلَّ

)1( البابليَّات: 108/4.
)2( فقهاء الفيحاء: 135/2. 

ْيخ  د ابن الشَّ د، َأبو احلسن، ُم�َحمَّ ��ْيخ ُم�َحمَّ )3( البابليَّات: 108/4، فقهاء الفيحاء: 134/2، الشَّ
ث  . عامل عامل، حُمدِّ ���يِّ ��ْيخ نظر َعّل التَّميمّي احِللِّ د حس��ني ابن احلاجَّ الشَّ ��ْيخ حُمَمَّ جعفر ابن الشَّ
مات  ��ر. ُوَلِد يِف احِللَّة عام )1256ه�(، وقيل س��نة )1259ه�(، نش��أ وتعلَّم فيها، َأخذ ُمقدِّ متبحِّ
��ْيخ جعفر، ثمَّ هاجر إىل النَّجف ملواصلة درس��ه احلوزّي، ولُه مؤلَّفات  العلوم عىل يد والده الشَّ
يف. ُتنظ��ر ترمجته يف:  حن العل��وّي الرشَّ ة، ُت��ويفِّ يف احِللِّة س��نة )1317ه�(، وُدفِ��َن يف الصَّ ع��دَّ
: 143/8-145، آل نظر  ��ة: 149/2-205، أدب الطفِّ البابليَّات: 41/3-42، تاريخ احِللَّ

.37 : ّ عّل احِللِّ
ف طفيف منَّا. )4( البابليَّات: 108/4، بتص�رُّ

ف طفيف منَّا. )5( فقهاء الفيحاء: 134/2، بتص�رُّ
د بن ياس��ني بن ذهب النَّجفّي  ��ْيخ حممَّ ��ْيخ حممود: حممود ابن الشَّ )6( مايض النَّجف: 13/3، الشَّ
ق، نابغة عرصه فريد ده��ره، جمتهد متقن، وأصويّل بارع.  الظاملّي. ع��امل فاضل، فقيه أصويّل، حمقِّ
د حسني  ْيخ حُمَمَّ د كاظم اخلراسايّن، والشَّ ْيخ حُمَمَّ ص بعلم العربيَّة واملنطق، تتلمذ عىل الشَّ متخصِّ
ين الطرحيّي، لُه مؤلَّفات عديدة،  يخ نعمة بن علء الدِّ ْيخ هادي الطهرايّن، والشَّ الكاظمّي، والشَّ
ُتُويفِّ س��نة )1324ه���(. ُتنظر ترمجته يف: َأعيان الش��يعة: 110/10، مايض النَّجف: 12/23-

13، معجم رجال الفكر: 584/2.
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د حسن املامقايّن )ت1323ه�()1(: َأخذ عنده الفقه)2(.. 3 ْيخ حُمَمَّ َمة الشَّ الَعلَّ

��د ب��ن فض��ل ع��ل الرشبي��ايّن )ت1322ه���()3(: َأخ��ذ عن��ده . 4 َم��ة حُمَمَّ الَعلَّ
 

الفقه)4(.

ء . 5 ��ْيخ ع��ّل بن ياس��ني رفي��ش )ت1334ه���()5(: كان ِم��ْن َأجّلَّ َم��ة الشَّ الَعلَّ

د باقر املامقان�ّي، ومامقان  د حس��ن ابن املوىل عبد اهلل بن حممَّ ��ْيخ حممَّ )1( البابليَّات: 108/4، الشَّ
��ْيخ املامقايّن يف الثَّاين والعرشين من ش��عبان )1238ه�(،  إح��دى مدن تربي��ز اإليرانيَّة. ُولَِد الشَّ
بمدين��ة مامقان يف إي��ران، فقيه، عامل أصويّل، ع��امل عامل جمتهد لغوّي، َأدي��ب زاهد، نحرير من 
اظ النوادر واآلثار، انتهت إليه الرياسة يف التقليد والتدريس، كان  َأساتذة الفقه واألُصول، وحفَّ
م )1323ه�(. ُتنظر ترمجته يف:  ح��ن احليدرّي، إىل َأن ُتُويفِّ 28 املح��رَّ ُيقي��م صلة اجلاعة يف الصَّ
الذريعة: 114/2، و120/3، و24/10، و214/11، و5/16، و408/24، َأعيان الشيعة: 

169/1، َأحسن الوديعة: 169/1.
ف منَّا. )2( البابليَّات: 108/4، بتص�رُّ

��د )الفاضل( ابن املوىل فض��ل عل�ّي بن عبد  ��د: هو ُم�َحمَّ ��ْيخ ُم�َحمَّ )3( البابليَّ��ات: 108/4، الشَّ
ة التقليد واالستنباط،  محن بن فضل عّل الس�راّب النَّجفّي. من كبار املجتهدين والفقهاء، وَأئمَّ الرَّ
واملعق��ول واملنقول، ُعِرف بالزهد والنُّس��ك والورع والتقوى، ُولَِد ع��ام )1248ه�( يف رشبيان 
م��ن ق��رى مدين��ة رساب التابع��ة ملحافظة أذربيج��ان الرشقيَّة يف إي��ران، هاجر إىل النَّجف س��نة 
)1272ه�(، ُتُويفِّ يف الثَّامن عش���ر من ش��هر رمضان س��نة )1322ه( بمدينة النَّجف األرَشف، 
وُدفِ��َن يف صحن اإلمام ع��ّل. ُتنظر ترمجته يف: الكنى واألَلق��اب: 354/2، مايض النَّجف: 

554/3، معجم رجال الفكر: 731-730/2. 
ف منَّا. )4( البابليَّات 108/4، بتص�رُّ

��ْيخ عل�ّي بن ياس��ني رفي��ش آل عنوز النَّجفّي. ُولِ��َد عام 1264ه�  )5( البابليَّ��ات: 108/4، والشَّ
ينية يف مس��قط رأس��ه حتَّى صار من الُعلاء البارزين،  بمدينة النَّجف األرَشف. درس العلوم الدِّ
يِّد حسني  د حس��ني الكاظمّي، السَّ ��ْيخ حُمَمَّ ينية فيها، وِمْن أس��اتذتِه الشَّ وقام بتدريس العلوم الدِّ
��يِّد حس��ني الرتك، واملريزا حبيب اهلل الرش��تّي. ُتُويفِّ سنة 1334ه�.  الكوهكمرّي املعروف بالسَّ
ُتنظر ترمجته يف: الذريعة: 217/11، مايض النَّجف: 220/3، معجم رجال الفكر: 612/2-

.613
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تلمذت��ه)1(، فكان ِم��ْن َأعظم املؤازرين ل��ُه يف إِدارة ش��ؤونِه يف َأثناء مرجعيتِه 
ة بعد انكفاف برصه)2(. وخاصَّ

تلمذته
د . 1 ��ْيخ ُم�َحمَّ د عّل اجلابرّي )ت1333ه���()3(: َأخذ الفقه عىل الشَّ ��ْيخ حُمَمَّ الشَّ

.)4( ّ حسني محد احِللِّ

ْيخ املظفر )ت1383ه�()5(: ُذكر انُه تتلميذ عىل مرتمجنا)6(.. 2 الشَّ

د . 3 ��ْيخ ُم�َحمَّ ��ْيخ جواد حمبوبة )ت1322ه�()7(: َأخذ علمُه عن الَعلََّمة الشَّ الشَّ
.)8( ّ حسني بن محد احِللِّ

د ج��واد اجلزائ��رّي )ت1378ه���()9(: قرأ األصول س��طًحا عىل . 4 ��ْيخ حُمَمَّ الشَّ

)1( مايض النَّجف: 94/2.
)2( البابليَّات: 108/4.

)3( مرَّ ِذكره.
)4( شعراء الغرّي: 500/9.

ر، َأش��هر علاء عص�ره يف جماالت العلم واألَدب  د املظفَّ ��ْيخ ُم�َحمَّ د رضا ابن الشَّ ��ْيخ ُم�َحمَّ )5( الشَّ
واإلص��لح. ل��ُه مؤلَّفات عديدة منه��ا: ُأصول الفق��ه، املنطق، وغريمها. ُولَِد ع��ام )1322ه�(، 
��ْيخ  وُتُويفِّ س��نة )1383ه���(. ُتنظر ترمجته يف: م��ايض النَّجف: 369/3-370، من أوراق الشَّ

د رضا: 5. حُمَمَّ
)6( ُينظر: الذريعة 126/10، البابليَّات: 109/4، شعراء احِللَّة: 421/4.

د عل�ّي حمبوب��ة. كان فاضًلً  ��ْيخ حممَّ د حمس��ن ابن الشَّ ��ْيخ حممَّ ��ْيخ جواد: هو جواد ابن الشَّ )7( الشَّ
ًل حمرتًما، ُتُويفِّ بعد س��نة الطاعون، سنة  صال�ًحا تقيًّا حس��ن اخللق مرضيًّا عند ُعلاء عرصه مبجَّ

)1322ه�(. ُتنظر ترمجته يف: مايض النَّجف: 289-288/3. 
)8( مايض النَّجف: 289/3.

د  د جواد بن عل�ّي ب��ن كاظم بن جعفر بن حس��ني بن ُم�َحمَّ ��د جواد: ه��و ُم�َحمَّ ��ْيخ ُم�َحمَّ )9( الشَّ
 اجلزائرّي. ُولَِد يف النَّجف عام )1298ه�(، وُتُويفِّ س��نة )1378ه�(. لُه مؤلَّفات عديدة. ُتنظر= 



307

م.م. مروان نظر علّي احِللِّّي

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

.)1( ّ د حسني احِللِّ ْيخ حُمَمَّ َمة الشَّ الَعلَّ

د رضا آل حمبوبة)2(: حرض عنده)3(.. 5 ْيخ حُمَمَّ الشَّ

ّ )ت1382ه�()4(: َأخذ العلم عىل َأس��اتذة . 6 ��ْيخ عبد الرزاق الس��عيد احِللِّ الشَّ
ْيخ  ْيخ عل�ّي عوض)6(، والشَّ ��يخ حسن بن عّل البصري)5(، والشَّ مرموقني كالشَّ

=ترمجته يف: مايض النَّجف: 94/2، تاريخ القزوينّي: 304-51/22.
)1( مايض النَّجف: 94/2.

د حس��ن آل حمبوبة. ُينظر: مايض  ��ْيخ جواد ابن حممَّ د رضا ابن الشَّ د رضا: هو حممَّ ��ْيخ حممَّ )2( الشَّ
النَّجف: 94/2.

ف منَّا. )3( مايض النَّجف: 94/2، بتص�رُّ
د بن َعل�ّي بن عبد  �ّي: ُهَو عبد الرزاق بن س��عيد بن إساعيل بن ُم�َحمَّ ��ْيخ عبد الرزاق احِللِّ )4( الشَّ
ِذين أدركوا العص�َرين، ُولَِد يِف احِللَّة  . َأحد شعراء احِللَّة الَّ ّ ضا بن حسني السعيد األَسدّي احِللِّ الرِّ
ًسا يِف مدارس��ها الرسميَّة. تعلَّم مجٌع  س��نة )1304ه�( ونش��أ هِبَا، ُثمَّ انتقل إىَِل النَّجف. ُعنيِّ مدرِّ
كثري َعىَل يدِه القراءة. ُتُويفِّ يوم الس��بت 16 ربيع الثَّاين 1382ه�/15 أيلول س��بتمرب 1962م، 
��لم يف النَّجف األرَشف. مجعنا ش��عره بفضل اهلل تعاىل. ُتنظر ترمجته يف: شعراء  وُدفَِن بوادي السَّ

احِللَّة: 473/5، الدار الفاطميَّة: 185. 
�ّي، الش��هري ب�)ابن زكوم(.  ��يخ حس��ن بن عل�ّي البص��ري احِللِّ )5( ش��عراء احِللَّة: 293/3، هو الشَّ
ين؛  ��ة )1290ه�(، وقي��ل )1296ه�(، ُولَِد أكمَه، ونش��أ ب��ني األُدباء ورج��ال الدِّ ُولِ��َد يف احللَّ
فك��ان قوّي احلافظ��ة رسيع البدهية، فقد حفظ القرآن الكريم وه��و مل يبلغ احللم بعد. لُه قصص 
��ار الفيحاء(. ُتُويفِّ س��نة  ب ب�)بشَّ ة خاطره وملح نكته. لقِّ كث��رية وأخبار منت��رشة عن ذكائه وحدَّ
 1329ه���، وُدفِ��َن يف النَّج��ف األرَشف. ُتنظ��ر ترمجت��ه يف: البابليَّات: 173/3، ش��عراء احللَّة: 

 .248/2
��ْيخ َعل�ّي بن احلس��ني ب��ن َعل�ّي من آل  ��ْيخ َعل�ّي عوض: ُهَو الشَّ )6( ش��عراء احِللَّة: 293/3، الشَّ
. ُولَِد يِف احِللَّة )1253ه�(، شاعر من طليعة شعراء عرصه، مهيب اجلانب،  ِّ عوض األسدي احِللِّ
��ْيخ َعّل َعَلم من َأعلم القرن التاس��ع عرش امليلدّي، درس الفقه يِف النَّجف األرشف َعىَل  والشَّ
كبار ُعلاء عص�ره. ُتُويفِّ احللَّة عام )1325ه�(. ُتنظر ترمجته يف: تاريخ احِللَّة: 204/2، ش��عراء 

احِللَّة: 349/4.
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د حسني محد)1(. حممَّ

كرك��وش: . 7 ��ْيخ  الشَّ ق��ال  )ت1410ه���()2(:  كرك��وش  يوس��ف  ��ْيخ  الشَّ
والبدي��ع،  والبي��ان  املع��اين  عل��م  يف  ل)3(  املط��وَّ خمتص���ر  علي��ه  »درس��ت 
ل، ث��مَّ درس��ت علي��ه ش��يًئا م��ن  وكذل��ك درس��ت علي��ه ش��يًئا م��ن املط��وَّ
عني للذه��اب للنجف؛ الس��تكال دراس��تي  ��ذي ش��جَّ  )املع��امل()4(، وه��و الَّ

فيها«)5(.

اآثــاره)6(

مجلة ِمْن تقريرات َأساتذته يف األُصول.. 1

رسالة خمترصة يف التجويد والقراءات.. 2

ة.. 3 رحلة إىل مكَّ

حلة احلُسينيَّة: بني يديك عزيزي القارئ.. 4 الرِّ

)1( شعراء احللَّة 293/3.
�ّي. ُولَِد يف احِللَّة )حملَّة اجلامعني(  )2( يوس��ف كركوش: هو يوس��ف محَّادي حس��ني كركوش احِللِّ
س��نة )1324ه���(، وهبا نش��أ وتعلَّم ع��ىل أعلمها اللُّغ��ة العربيَّ��ة والعلوم الرشعيَّة والفلس��فة، 
��ًا يف مدرس��ة الفيح��اء االبتدائيَّة، ثمَّ ُنِقل إىل مدرس��ة فيص��ل الثَّاين حتَّى تقاعد س��نة  ُع��نيِّ معلِّ
ة، منه��ا: تاريخ احِللَّة، وخمترص تاريخ احِللَّة، وغريمها.  خ، لُه مؤلَّفات عدَّ )1964م(. َأدي��ب مؤرِّ
 ُت��ُويفِّ س��نة )1989م/1410ه�(. ُتنظر ترمجت��ه يف: الذريعة: 250/3، معجم مؤلِّفي الش��يعة: 

.147
ين مسعود بن عمر  مة س��عد الدِّ فه العّلَّ ل رشح تلخيص مفتاح العلوم( ملؤلِّ )3( يقصد كتاب )املطوَّ

التفتازايّن.
ين الشهيد الثَّاين.  فه احلسن بن زين الدِّ )4( يقصد كتاب )معامل األصول( ملؤلِّ

)5( تاريخ احِللَّة: 268/2. 
)6( البابليَّات: 109/4. 
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بيعت كتبِه يف املزاد العلنّي بعد وفاته يف النَّجف األرَشف، ومل ُينَش�ر لُه سوى رحلته 
احلُسينيَّة)1(.

�سعره
ة البناء، وج��ودة املعنى، فقد  امتاز ش��عر مرتمجنا باجلزالة، وحس��ن األَلفاظ، وق��وَّ

د رضا اخلزاعّي)2(. ْيخ حُمَمَّ ساجلُه شعراء عرصه وطارحهم، َأمثال الشَّ

فلُه ش��عر كثري مَلْ جُيمع بديوان، َوَما َحصلنا ِمْن ش��عرِه س��وى هِذِه القصيدة فقط، 
ام املقبلة تكشف لنا ُتراثه الِعلمّي واألَدّب. وبنٍد واحٍد، لعلَّ األيَّ

قال يف رثاء اإِلمام احلُسني)3(: ]من الطويل[

خ��ل��ي��َل�����يَّ َه����ْل ِم����ْن وق��ف��ٍة ل��ك��ام معي
َع����ىَل َج�����َدٍث أس��ق��ي��ِه َص���ييِّ���َب أدم��ع��ي

ل����ريوى ال��ث��رى م��ن��ُه ب��ف��ي��ض م��دام��ع��ي
مقنعي)4( ي��ُك  مَلْ  ���اُف  ال���وكَّ احل��ي��ا  ف���إنَّ 

ت����ارًة وي���ق���ل���ُع)5(  ي��م��ي  احل���ي���ا  ألنَّ 
مدمعي ج��فَّ  م��ا  اخل��ط��ِب  لعظِم  وأينيِّ 

ُم خ��ل��ي��َل�����يَّ ُه����بَّ����ا ف����ال����رق����اُد حُم������رَّ
ُموجِع ال��وج��ِد  ِم��َن  قلٍب  ذي  ُك��ليِّ  َع��ىَل 

)1( البابليَّات: 109/4.
)2( شعراء الغرّي: 337/8.

ة، وهي: البابليَّ��ات: 110-109/4،  )3( مل تصلن��ا هذه القصي��دة كاملة. قارنَّاها مع مص��ادر عدَّ
: 144/9-145، أروع ما قيل: 429-428.  شعراء احِللَّة: 439/4-440، َأدب الطفِّ

: )ألن(. وأشار اخلاقايّن يف اهلامش إىل: )لعل(. )4( شعراء احِللَّة وأدب الطفَّ
)5( شعراء احِللَّة: )يقطع(.
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قلوبنا ُه���ن���اَك  ن���ع���ق���ْر)1(  م��ع��ي  َه���ُل���امَّ 
تتقطَِّع َوملَْ  أب��ق��اه��ا  ال����وج����ُد)2(  إذا 

���ِة م��أت�����ام َه����ُل����امَّ ُن���ِق���م ب���ال���غ���ارضيَّ
ِع خل����ري ك����ري����ٍم ب���ال���س���ي���وف ُم�������وزَّ

ف��ت��ى َأدرك�������ت ف���ي���ِه ُع����ل����وُج ُأم���يَّ���ٍة
َب��ل��َق��ِع ب��ب��ي��داء   )3( ف����أرَدت����ُه  م���راًم���ا 

ضارًعا السبط  ت��رى  َأن  َأرادت  غ��داة 
أرضِع)4( الضيم  ِم���َن  خ��ّد  ذا  ي��ُك  َومَلْ 

ارتقى َج���ّدُه  َم��ْن  الضيَم  ُي��س��اُم  وكيف 
موضِع)5( َأرشف  حلَّ  حتَّى  العرش  إىل 

���ق���ت ف���ي���ِه ق��������وادُم ع����ّزه ف���ًت���ى ح���لَّ
وَأرف�����ِع األَث���ي���ل  امل��ج��د  ذرى  ألَع����ىل 

ول���������امَّ َدع����ت����ُه ل���ل���ك���ف���اِح َأج����اهَب����ا
ب��أب��ي��َض م��ش��ح��وٍذ وَأس���م���َر ُم����رَشِع

وآس������اد ح����رب غ���اهب���ا َأج�����م ال��ق��ن��ا
َأروِع)6( اجل���أش  راب���ط  ك��م��يٍّ  َوُك����لُّ 

)1( أدب الطفِّ وشعراء احِللَّة: )نعقل(. وأشار اخلاقان�ّي يف اهلامش إىل )نعقر(.
: )احلزن(. )2( شعراء احِللَّة والبابليَّات وأدب الطفِّ

: )فألقته(. )3( شعراء احِللَّة وَأدب الطفِّ
)4( زيادة يف َأروع ما قيل.
)5( مل يرد يف شعراء احِللَّة.
)6( مل يرد يف أروع ما قيل.
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��ٍم ي���ص���وُل ب����اميض احل�����ديِّ غ���ري ُم��ك��هَّ
ِع ي���ت���درَّ مَلْ  ال���ص���رب  درع  غ���ري  ويف 

ب��رحم��ه ح��ت��ًف��ا  اهل���ي���ج���اء  أل���ق���ح  إَِذا 
ض��ع��ي)1( هل��ا  ي��ق��ول  م��ن��ُه  الشبا  ف��اميض 

إج��اب��ًة ال��نُّ��ُف��وُس  ع��ن��ُه  أب��ط��أت  وإن)2( 
ف��ح��دُّ س��ن��اِن ال��رم��ِح ق���ال هل��ا ارسع��ي

هم َأكفيِّ ق��ب��ض)3(  األرواُح  ت���زِل  َف��َل��ْم 
وت��س��ق��ُط ه���ام���اٌت ب���ق���وهِل���م: ق����ِع)4(

ل���ل���ِق���ائِ���ِه �������م  ُ رهبُّ دع����اُه����م  َأن  إىل 
ُدع��ي َم����ْن  َأرَسع  ُل��ق��ي��اُه  إىل  ف��ك��ان��وا 

وجوَهُهم تلقى  اهلل  ل��وج��ه  وا)5(  وخ�����رُّ
����ِع ���ٍد ف���وَق ال��ص��ع��ي��د وُركَّ ف��ِم��ْن ُس���جَّ

مُح��اهُت��ا ��َف��ت��ه��ا  س��جَّ خ����دٍر  ذاِت  َوَك�����ْم 
����ِع ُب���س���م���ِر ق���نً���ا خ����طيِّ����يَّ����ٍة وبِ����ُل����مَّ

سجافها عنها  األَع�����داء  ي��د  َأم��اط��ت 
ف��أض��ح��ت ب��ال س��ج��ٍف ل��دي��ا مم��نَّ��ِع)6(

)1( مل يرد يف أروع ما قيل.
: )فإن(. )2( شعراء احِللَّة وأدب الطفِّ
: )طوع(.  )3( شعر احِللَّة وأدب الطفِّ

. )4( مل يرد يف البابليَّات وأدب الطفِّ
)5( شعراء احِللَّة: )فخروا(.

)6( مل يرد يف أروع ما قيل.
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ُة حلُة احُل�سينيَّ الرِّ
اوّي احِللِّّي د ح�سني حمد اجلبَّ مَّ ْيخ حُمَ َمة ال�سَّ للَعلَّ

ل��ق��د هن��ب��ت ك����فُّ امل���ص���اب ف���ؤاده���ا
وَأي�����دي ع��داه��ا ُك���ليِّ ب���رٍد وب���رق���ِع)1(

ا ً َف���َل���ْم ت��س��ت��ط��ع ع���ن ن��اظ��ري��ا ت��س��رتُّ
وأذُرِع ق������ارصاٍت  َأك��������ٍف)2(  ب��غ��ري 

دهشًة اخلطُب  راعها  ُم��ذ  فِزعت  َوَق���ْد 
مفزِع)4( خري  إىل  منها  ق���ًوى)3(  وَأوه��ى 

ال ف����ل����امَّ رأت���������ُه ب�����ال�����ع�����راِء جُم�������دَّ
رصي��ًع��ا َع���ىَل ال��رم��ض��اء غ��ري ُم��ش��يَّ��ِع)5(

قلبها مت��ض��ُغ  واألَح�������زاُن  م��ن��ُه  دَن����ت 
��ِع وح���نَّ���ت ح���ن���نَي ال����وال����ِه امل��ت��ف��جيِّ

ت��ُق��ول وظ��ف��ر ال��وج��د ي��دم��ي ف��ؤاده��ا
ع���ي)6( م���وديِّ َأراك  َأن  ع��زي��ز  َع��َل�����يَّ 

ظ��م��أ ع����ىل  مت�����وت  َأن  ع���زي���ز  ع�����لَّ 
وت���رشب يف ك���أٍس ِم���َن احل��ت��ِف م��رتِع

ت�����الُك ب����أش����داق ال����رم����اح وت��غ��ت��دي
ل����واردة األَس���ي���اف َأع����ذب م��ك��رِع)7(

)1( مل يرد يف أروع ما قيل.

)2( أروع ما قيل: )زنود(.
)3( البابليَّات وشعراء احِللَّة وأدب الطّف: )القوى(. 

)4( شعراء احللَّة: )مرجع(.
: )عفي�ًرا عىل البوغاء غري ُمشيَِّع(. )5( البابليَّات وشعراء احِللَّة وأدب الطفِّ

)6( زيادة يف أروع ما قيل.
)7( إىل ُهنا يف شعراء احِللَّة، هذا البيت مل يرد يف أروع ما قيل.
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م��ذلَّ��ت��ي َأراد  ش���م���ر  ذا  َأَأخ��������ي 
ف��أرك��ب��ِن ِم����ْن ف���وق َأدب�����ِر َأض���ل���ِع؟

أن��ف��ُه اهلل  َأرغ�����م  زج����ٌر  ال��ع��ل��ج  وذا 
موجعي واألَص���ب���ح���يَّ���ِة  ال��ق��ن��ا  ب���ق���رِع 

َأَأخ�������ي م���ا ع���ودت���ن���ي م���ن���َك اجل��ف��ا
ف��ع��الَم جت��ف��وين وجت��ف��و َم���ْن م��ع��ي؟)1(

وهي طويلة مشهورة يقول يف ختامها)2(:

ب��ن��ي غ���ال���ب ه���بُّ���وا ألَخ�����ذ ت��راث��ك��م
ف��ل��م جي���دك���م ق����رع ل���ن���اب ب��أص��ب��ِع

ال���ورى يف  اهلل  ��ة  ح��جَّ ح��س��ني  م��ث��ل  َأ 
ي��ش��يَّ��ِع؟ مَلْ  ب���ال���ع���را  ل���ي���اٍل  ث����الث 

العدا ال��وح��ي ت��ري هب��ا  ب��ن��ات  وم��ث��ل 
دع��ي إىل  دع���يٍّ  ِم���ْن  هُت���دى  ال��ش��ام  إىل 

ِمْن بنودِه

ره ببيَتني، آخًذا مأخذمها ِمْن قلب القايص  مجع يف َأغصان َألفاظه ثار املعاين، وصدَّ
وال��داين، َوَقْد كاتب بِه بعض َأحبابه ِمْن َأهل الك��ال، َوَقْد صدره هبذين البيَتني، قوله: 

]من الطويل[

 )1( زي��ادة يف أروع م��ا قي��ل م��ن: )أأخ��ي ذا ش��مر أراد...( إىل )فع��لم جتف��وين وجتف��و م��ن 
معي(.

 . )2( هذه األبيات وردت يف البابليَّات وأدب الطفِّ
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ُة حلُة احُل�سينيَّ الرِّ
اوّي احِللِّّي د ح�سني حمد اجلبَّ مَّ ْيخ حُمَ َمة ال�سَّ للَعلَّ

حت��ي��ًة احل����س����ني  ع���ن���ي  ُم���ب���ل���ٌغ  أال 
ك���أن ق��د ك��س��اه��ا ط��ي��ب أخ��الق��ه ب��ردا

ي���ص���وغ هل����ا ن������رًشا ك��ط��ي��ب مخ���ائ���ٍل
شهدا)1( َضِمنَْت  ك��أن  طعم  هلا  وحيلو 

��ْهِد، إَذا  َم��ا األَغيد ذو َط��ْرٍف كحيٍل ناعم اخلد، َحَك��ْت ريقة فيه لذَة اخلمرِة والشَّ
 

، َكْم َوَكْم ُتفتتُن العش��اُق منُه بقواٍم َخْيزرايّن،  َما ماَس تِْيًها ِخْفَت َأْن ينَقدَّ منُه ماِئُس القدِّ
ْت  وَجع��ٍد إفع��وايّن، وبِِجيٍد ه��ْل رأْت عيناك أجي��اًدا آلراِم، فلو ُرمَت ُتضاهي��ه إذْن ردَّ
بإعج��اٍز وإفح��اٍم. َوُخرْصٍ يش��تكي الضعَف َوَقْد مح��َل ثهلَن، َفَكْم راَح َأخ��و اللُّبِّ بِه 
مبهوًتا)2( حرياَن، وَنْش���ٌر هو كاملْس��ِك، َوَقْد عاَف َأولو النُّْسَك بِه النُّْسَك، َمليُك احلسِن 
َق��ْد جاَء ِمَن احلسِّ بِس��لطاٍن، َفَلْو راَم ب��ِه مدًحا إذن جاَء بأجناٍد وَأع��واٍن، َفَكْم جاَء ِمَن 
��عر بأعلٍم وراياٍت، َوَكْم س��لَّ ِمَن األَجفاِن َأس��ياًفا هبا َكْم بطٍل م��اَت، َوَكْم قوس  الشِّ
، َوَكْم هدَّ قوى الصبِّ  ِمْن حاجبِِه قوًس��ا لُه األَكباُد َأغراُض، َوَكْم قوم خّط��اًرا ِمَن القدِّ
ُه نحو مِحاَك زاِئُد الش��وِق وَأه��داه إىِل حرضِة َعلياك َأخو  بإعراٍض، بأهبى ِمْن س��لٍم َزفَّ
الصبوِة والتوِق، فيا دم��َت َأخا املجِد عصاَم العاِئِذ اللجي، وال زلَت أخا الفضل ملَذ 
املجت��دي الراجي، وال زلَت أخا املنرب دليًل للهدى هادي، وال زال منرًيا بَِس��نَا طلعتَِك 
ُة الُبْعِد، َفَلْم ُيبِق لُه  النادي، فس��مًعا يا َأخا الوِد، مقااًل ِمْن حمبٍّ لك َقْد َأضنْته ِمنَْك َش��قَّ
الش��وُق س��وى دمع ذروف َقْد حكاه صيِّب املزِن، وجس��م ناح��ل َأرشَف َأن خيفى عىل 
، فإيّن أس��أُل اهلل ويلَّ اللُّطف واجلوِد، ]َأْن[ يريني الطلعَة الغرا  األَعنِي لوال الوهُم والظنُّ

َي بالعيِد)3(. بيوٍم هو لإلسلم طرا، خري ما ُسمِّ

)1( )مخائل( يف األصل )نرشه(، والصواب ما أثبتناه؛ الستقامة الوزن واملعنى.
)2( يف شعراء احِللَّة: 420/4 )مبهوت(.

)3( شعراء احللَّة: 420/4 421، جملَّة البيان: ع190/32.
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عراء مع ال�سُّ

��ُه مل ينفكَّ عن معارشة  ك��ان مرتمجنا ع��ىل الرغم من اهتامه بال��درس احلوزّي، فإنَّ
عراء ومساجلهتم. الشُّ

عر ومواضيعه،  د رضا اخلزاعّي: نظم يف َأكثر َأبواب الشِّ ْيخ حممَّ وقد ورد يف ترمجة الشَّ
ْيخ  ي، والشَّ وساجل ُشعراء عرصه وطارح َأكثر َأقرانه يف هذا الفن كالشيخ صالح احلجِّ

.)1(... ّ د حسني محد احِللِّ ْيخ حممَّ د زاهد، والشَّ حممَّ

د  ��ْيخ حممَّ )2( قصيدة هينِّئ هبا صديَقه الشَّ ّ ��ْيخ ناجي مخيِّس احِللِّ وج��اء يف ترمجة الشَّ
ّ بِقران ولده جواد املتوفَّ يف عهد َأبيه، ومطلعها: ]من الطويل[ حسني محد احِللِّ

ب������دت ب���م���ح���يًّ���ا راش��������ٍح ب���ح���ي���اِء
ف���ي���ام���ا ُأح����ي����ىل ال����ب����در ش�����عَّ ب����امِء

مت���ي���ُس ب����خ����ّط����اٍر وت�����رُن�����و ب��ف��ات��ٍر
َم���ض���اِء)3( َأي  ��اِق  ال��ُع��شَّ ح��ش��ا  يف  ل���ُه 

وفاتــه

لبَّى نداء ربِّه يوم اخلميس )27( ش��عبان سنة )1352ه�( عىل َأثر داء عضال َألزمه 

)1( شعراء الغرّي: 337/8.
��لمّي. َولَِد  ��ْيخ ناجي بن محادي بن حس��ني بن مخيِّس احِللِّ�يِّ السَّ ��يخ ناجي مخيِّس: هو الشَّ )2( الشَّ
 ، ّ د ش��هيب احِللِّ ��يخ حُمَمَّ ��ة ع��ام )1311ه�(، درس عىل ُفضلء احِللَّة، الزم اخلطيب الشَّ يف احِللَّ
يخ جميد الدور الكبري يف توجيهه، انتقل إىِل النَّجف األرَشف ونل من  مة الشَّ وكان لش��قيقه العلَّ
نمري َأعلمها، ُتُويفِّ يف احِللَّة يوم الس��بت خامس عرش ذي القعدة من سنة )1349ه�(، وُدفَِن يف 
يِّد عدنان الغريفّي. ُتنظر ترمجته يف: البابليَّات: 92/4-102، شعراء  النَّجف إىل جنب مرقد السَّ

احِللَّة: 416/5-423، َأدب الطفِّ 187-185/10.
)3( شعراء احِللَّة: 423/5.
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ُة حلُة احُل�سينيَّ الرِّ
اوّي احِللِّّي د ح�سني حمد اجلبَّ مَّ ْيخ حُمَ َمة ال�سَّ للَعلَّ

حن  البي��ت والفراش بضع س��نني، ومُحِ��ل جثانُه إىِل النَّج��ف األرَشف، وُدفِ��َن يف الصَّ
يِّد هادي  احليدرّي)1(، بحجرة رقم )4()2(، يف حجرة الزاوية الغربيَّة اجلنوبيَّة)3(، ذكر السَّ

ُه ُأصيب بشلل أقعده يف داره)5(. ين)4( أنَّ كال الدِّ

عراء  وِقيل ُتُويفِّ س��نة )1351ه�()6(، وقيل س��نة )1354ه�( )7(، ورثاه مجع ِمن الشُّ
ي��ن بقصدَتني  ��يِّد ه��ادي كال الدِّ )8(، والعلَّمة السَّ ّ ��ْيخ ناجي مخيِّ��س احِل��لِّ ِمنُْه��م الشَّ

مطلعها)9(:

األَْوىل: ]من اخلفيف[

ق������د دع������������اُه إهل����������ُه ف����أج����اب����ْه
ال��تُّ��ق��ى وال��نَّ��ج��اب��ْه ال���ي���وم يف  ف��م��ى 

)1( البابليَّات: 108/4.
حن العلوّي: 283. )2( مشاهري املدفونني يف الصَّ

)3( مايض النَّجف: 94/2.
ين احُلَس��ْينِّي  ���ّي: ُهَو هادي بن محد ب��ن فاضل بن محد َكَال الدِّ ين احِللِّ ل الدِّ ��يِّد ه��ادي َكَاَ )4( السَّ
ينية يِف النَّجف  ���ّي. ُولَِد يِف احِللَّة عام )1326ه�( ونش��أ هِبَا َعىَل والده، ُثمَّ درَس العل��وم الدِّ احِللِّ
د حسني  ��ْيخ حُمَمَّ ��ْيخ هادي كاش��ف الغطاء والشَّ ��ْيخ َأغا بزرك الطهرايّن والشَّ األرَشف َعىَل الشَّ
ينيَّة ع��ام )1944م(، وَأصدر جملَّة  ��س يِف احِللَّة املدرس��ة الكاليَّة للعلوم الدِّ كاش��ف الغطاء. أسَّ
)التوحي��د( عام )1958م(، ُثمَّ جري��دة التوحيد فجريدة احلقيقة. َكاَن عال�ًا ش��اعًرا َأديًبا باحًثا 
ة مطبوعة وخمطوطة. ُتنظر ترمجته يف: تاريخ  َ يِف احِللَّة سنة )1406ه�(. َلُه مؤلَّفات عدَّ ًقا. ُتويفِّ حُمقِّ

القزوينّي: 205-199/30. 
)5( فقهاء الفيحاء: 135/2.

)6( شعراء احِللَّة: 420/4، مايض النَّجف: 94/2.
)7( الذريعة: 126/10.

يخ ناجي مرَّ ِذكره. )8( شعراء احِللَّة: 420/4، مل نعثر عىل القصيدة. والشَّ
)9( فقهاء الفيحاء: 136-135/2. 
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: ]من الكامل[ والثَّانية ُتليت يف مسجد املصُلوخيِّ

����ُم امل���������وُت ح������قٌّ واحل�����ي�����اة ت����وهُّ
وب���ذي���ن ق���د ن���زل ال��ك��ت��اُب امُل��ح��ك��ُم

ما قيل عنُه
ْيخ جعفر النقدّي )ت1370ه�(: »عامل مشهور يف الفضل والكال واملعرفة  قال الشَّ
 ولُه اليد الطوىل يف صناعتي النظم والنثر والنصيب الوافر يف علمّي الفصاحة والبلغة وهو 

اليوم يف سن االكتهال معدود يف زمرة الُفضلء الكرام لُه نثر فائق، وشعر راِئق«)1(.

��د عل اليعق��ويّب )ت1385ه�(: »رأيت��ُه خفيف ال��روح ميَّااًل إىِل  ��ْيخ حُمَمَّ قال الشَّ
امللطف��ة واملفاكهة مع جلس��اِئه، ال تك��اد تفوته النكتة، وال تعدوه الن��ادرة مع ُكلِّ َأحد 
تِي كانت  ة، ولعلَّ هذِه الظاهرة هي الَّ ة ِمَن النَّاس، فضًل عن اخلاصَّ حتَّى يف جمالس العامَّ

ِمْن َأكرب العوامل املؤثِّرة عىل انتشار شهرتِه الِعلميَّة«)2(.

ْيخ عّل اخلاقايّن )ت1400ه�(: »عامل معروف، وَأديب مطبوع، وشخصية  قال الشَّ
فذة مرموقة، ِمْن مشاهري ُعلاء عرصه«)3(.

��ييِّد جواد ش��بَّ�ر )ت1403ه�(: »عامل معروف يش��هد عارف��وه لُه بالفضل  قال السَّ
والتضلُّع«)4(.

��ْيخ جعفر آل حمبوبة )ت1377ه���(: »عال�ٌم فاضٌل ُملمٌّ بالفقه واألُصول،  قال الشَّ
ماهٌر باألَدب، لُه خربة عظيمة واطِّلع واسع، ترج علْيِه كثري ِمْن َأهل الفضل، َأدركتُه... 

)1( الروض النضري: 120.
)2( البابليَّات: 109/4.

)3( شعراء احِللَّة: 419/4. 
.145/9 : )4( أدب الطفِّ
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ُة حلُة احُل�سينيَّ الرِّ
اوّي احِللِّّي د ح�سني حمد اجلبَّ مَّ ْيخ حُمَ َمة ال�سَّ للَعلَّ

ري...«)1(. شيخ خفيف الروح حلو الطبع، صايف الس�ريرة، نقي الضمَّ

��ة البي��ان النَّجفي��ة: »َأحد ُعلاء وش��عراء القرَنني التاس��ع ع��رش والعرشين، لُه  جملَّ
مكان��ة س��امية يف العل��م واألَدب، ولُه آث��ار دلَّت عىل س��موِّ مقامه، ُولِ��َد يف احللَّة وهبا 
 نش��أ، وس��كن النَّج��ف زمنً��ا طوي��ًل، ورجع إىل مس��قط رأس��ِه، َحْي��ُث ُتُويفِّ هبا س��نة 

1351ه�«)2(.

منهج التحقيق

ا متثل تاريخ مسرية َعىَل األَقدام  ة؛ ألنَّ حلت اخلاصَّ حلة احلُسينيَّة ِمْن ُكتب الرِّ تعدُّ الرِّ
تي كانت سنة )1321ه�( واملطبوعة سنة )1329ه�/1911م(،  إىِل اإِلمام احلُسني الَّ
��ْيخ عّل  بحثن��ا عنها يف املكتبات العراقية والدار الوطنية فَلْم نعثر عليها، يف حني َأن الشَّ
حلة املطبوعة فقط، وه��ذا ما اعتمدنا عليِه يف عملنا هذا، بعد َأن  اخلاق��ايّن َأثبت نصَّ الرِّ

ذكر َأساء الُعلاء والُفضلء الَّذين رافقوه.

��ْيخ كاتب الطرحيّي،  حلة من الشَّ ��ُه تمَّ تقديم ه��ذِه الرِّ وق��د َأش��ارت املصادر إىِل َأنَّ
د مهدي البحران�ّي)4(. مَّ يِّد حمَُ ر)3(، َوَقْد قرضها السَّ ْيخ حسن املظفَّ وتلميذه الشَّ

د عّل اليعقوّب: هي من النثر املسجع  ��ْيخ حممَّ حلة قال الشَّ وجاء يف وصف هذه الرِّ
عىل نحو األَس��اليب القديمة، طبع��ت بمطبعة )احلبل املتني( يف النَّجف األرَشف س��نة 
��يِّد  ��ْيخ اليعقوّب، وتبعه السَّ )1329ه�(، وهي تنيف عىل )20( صفحة)5(، َوَقْد َذكر الشَّ

)1( مايض النَّجف: 94/2.
)2( جملَّة البيان: ع190/32.

)3( الذريعة: 126/10، البابليَّات: 109/4، شعراء احللَّة: 421/4.
)4( شعراء الغرّي: 133/10.

)5( البابليَّات: 109/4.
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حلة هِذِه القصيدة: ]من  )1( َأنَّ ش��يخنا اجلبَّاوّي ذك��ر يف ناية الرِّ ّ ين احِللِّ هادي كال الدِّ
الطويل[

خ��ل��ي��َلَّ َه����ْل ِم����ْن وق���ف���ٍة ل��ك��ام معي
َع����ىَل َج�����َدٍث أس��ق��ي��ِه َص���يَّ���َب أدم��ع��ي

حلة نجد َأن القصيدة، مل ُتذَكْر كامل��ًة، وإنَّا ُذكر منها بيٌت واحٌد  وعن��د قراءتِن��ا الرِّ
حلة. فقط، ومكانا مل يكن يف خامتة الرِّ

د  ��يِّد حممَّ د ه��ادي األَمين��ي تق��ع يف )32()2( صفحة، وقال السَّ ��ْيخ حممَّ وق��ال الشَّ
حلة: كتبها بمناسبة سفره إىِل بيت اهلل احلرام)3(. اجللل�ّي يف وصف هذه الرِّ

يَّة  حلة املكِّ �ٌم؛ ألنَّ من مؤلَّفات شيخنا اجلبَّاوّي الرِّ يِّد اجلليل توهُّ َأقول ما ذكره السَّ
تِي وصف فيها رحلته إىِل بيت اهلل احلرام. الَّ

حلة، فهو عىل النَّحو اآليت: ا عملنا يف حتقيق هذه الرِّ أمَّ

تريج اآليات القرانيَّة.. 1

��ْيخ . 2 تراجم األَعلم الوارد ذكرهم، الَّذين توصلنا إليهم من طريق إش��ارة الشَّ
عل اخلاقايّن بقولِه:

حلة  د حس��ني اجلبَّ��اوّي يف هذِه الرِّ ��ْيخ حُممَّ »وقد جاء ذكر رجال صاَحبوا الشَّ
د عّل اجلابرّي املتوفَّ 1338ه�،  ��ْيخ حُممَّ ِمنُْهم: اخلطيب الش��هري يف عرصه الشَّ
يِّد حمسن احلكيم  مة السَّ ْيخ ُمسلم، وِمنُْهم العلَّ وهو والد اخلطيب امُلعارص الشَّ
د سعيد احلكيم امُلقيم يف البص�رة،  يِّد حُمَمَّ ة السَّ املتوفَّ 1364ه�، وهو والد احلُجَّ

)1( فقهاء الفيحاء: 137/2.
)2( معجم املطبوعات النَّجفيَّة: 195.

)3( فهرست التُّ�راث: 667. 
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ُة حلُة احُل�سينيَّ الرِّ
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ْيخ رايض الطرحيّي املتوفَّ 1360ه�«)1(. ْيخ تقي بن الشَّ ومنهم الشَّ

ا  لنا إِليها، وبعضها مل نص��ل إِليها؛ ألنَّ ل��ة توصَّ وبعضه��ا من طريق قراِئن وَأدَّ
شخصيَّات اجتاعيَّة يف ذلك الوقت.

عري فوق ُكلِّ بيت.. 3 ة، ووضع الوزن الشِّ عريَّ تريج األَبيات الشِّ

ضبط النصِّ بالشكل.. 4

َأضفنا بعض الكلات واحلروف ووضعناها بني معقوفَتني ] [.. 5

تِي وردت يف املتن من دون اإِلشارة إِليها.. 6 حنا األَخطاء اإلملئيَّة الَّ صحَّ

حلة، فوضعنا لُِكلِّ فِقرة عنواًنا بني معقوفَتني؛ لتس��هل عىل القارئ . 7 ��منا الرِّ قسَّ
قراءهتا.

ة.. 8 تريج األَلفاظ الغريبة، وبيان معناها من املعاجم اللُّغويَّ

التعليق عىل بعض الكلات عند احلاجة.. 9

ويف اخلتام ال يفوتني تقديم الشكر اجلزيل لإلخوة يف مركز تراث احِللَّة التابع للعتبة 
سة، س��اِئًل املوىل جلَّ وعل َأن يتقبَّل منَّا هذا القليل، وَأن جيعلُه يف ميزان  العبَّاس��يَّة املقدَّ

د َوآلِِه الطَّيبني الطَّاهرين. حسناتنا، وَأن ُينري قلوبنا بعلٍم جديد بمحمَّ

احِللَّة املحروسة
2018/8/25م

)1( شعراء احللَّة: 439-438/4. 
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حلة احُل�سينيَّة  الرِّ
اوّي احِللِّّي د ح�سني حمد اجلبَّ ْيخ حممَّ َمة ال�سَّ تاأليف الَعلَّ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾

مة[ ]املُقدِّ
ڀ﴾)1(،  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
د س��يِّد البرش،  لة َعىَل نبينا حُمَمَّ تِي اَل ُتعدُّ َواَل حُتى، والصَّ َوَلُه احلمُد َعىَل نعمِه وآاَلِئِه الَّ

َوآلِِه الطُّهر امليامني الغرر.

ا بعد.. أمَّ

د حس��ني َنْجل امَلَرُحوم محد  ُنوب واجلراِئم، حُمَمَّ َفيق��ول العبُد اآلثم، امُلع��رتف بالذُّ
ٍد َوآلِ��ِه األَطه��ار ][، ل�اَّ َكاَن َأفض��ل األََعْال  ��ُه اهلل دار الق��رار، بُِمَحمَّ ، َأَحلَّ ّ احِل��لِّ
��ِذي َأحيا  ُه ُهَو الَّ ُس��ول، ورحيان��ة ع��ّل ][ والبُت��ول ][؛ ألَنَّ ة َعنْي الرَّ ِزَي��اَرَة ُق��رَّ
ين نافخ  دي��ن اهلل َبْعَد حلول رمس��ِه، وف��دى بالِِه َوَأهل بيتِه وبنفس��ِه ولوالُه مَلْ َيب��َق للدِّ
رضم��ه، َومَلْ َيْب��َق لرس��ول اهلل ][ حرم��ة، فجع��َل اهلل َل��ُه منزل��ًة مَلْ تنلَه��ا األَنبي��اء، 
وخصاِئ��ص ُحِرَم��ْت ِمنَْها األَوصي��اء، ِمنَْها امَلْغِف��َرة لزاِئري��ِه)2( َوَت�ْحَت ُقبتِه اس��تجابة 

 

)1( اإلرساء: 1.
)2( َق��اَل َأُب��و َعْبِد اهللِ: »َم��ْن َزاَر َقْب�َر اْل�ُحَس��ْي�ِن هلل َويِف اهلل َأْعَتَقُه ِمَن النَّ��اِر، َوآَمنَُه َيْوَم اْلَفَزِع 

ْنَيا َواآلِخَرِة إاِلَّ َأْعَطاُه«.= ، َومَلْ َيْسَأِل اهلل َحاَجًة ِمْن َحَوائِِج الدُّ األَْكرَبِ
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ُة حلُة احُل�سينيَّ الرِّ
اوّي احِللِّّي د ح�سني حمد اجلبَّ مَّ ْيخ حُمَ َمة ال�سَّ للَعلَّ

َع��اء)1(، َوَقْد تواترت بَِذلَِك اأَلخبار، ومل��ؤوا الطوامري بَِذلَِك نقلُة اآلثار، َوَمَع قطع  الدُّ
ِة األَطهار ][، ال ش��كَّ َأن زيارتُه واجبٌة َعىَل ُكلِّ ُمس��لم)2(،  النظر عاَّ ورد َعِن األَِئمَّ
ة ذي الُقربى، إِْذ  م؛ ألَنَّ اهلل جَعل َأجر الرس��الة م��ودَّ وواليت��ُه فرٌض َع��ىَل ُكلِّ حُملٍّ وحُمرِّ
ِة  َق��اَل عزَّ ِم��ْن َقاِئ��ل: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾)3(، وملا ورد َع��ن األَِئمَّ

الطَّاهرِيَن.

��اج بيت��ِه َبْع��َد َأن ينظ��ر إىَِل زوار احلَُس��نْيِ ][)4(، َأحببنا َأن  إِنَّ اهلل ينظ��ر إىَِل ُحجَّ
نخلَط َأنفس��نا َمع زوارِه، ونزورُه، َأرواحنا فداه مش��ًيا َعىَل األَق��دام)5(، علَّنا يصيبنا 

 

ُه ِمَن الِعَقاب)6(. َما ال َنْسَتحقَّ ِمَن الثََّواب، ويدفُع عنَّا َما َنْسَتحقُّ

=عن َأب عبد اهلل: »من زار احلس��ني يريد بِه وجه اهلل َأخرجُه اهلل ِمْن ذنوبِه كمولود ولدته   
َأمه، وش��يَّعته املالئكة يف مس��ريه.. إىل َأن قال: وس��ألت املالئكة املِْغفَرة لُه ِمْن ربيِّه، ونادته: طبت 

وطاب َمْن زرت. وُحفظ يف َأهله«. كامل الزيارات: 275، وسائل الشيعة: 398/13.
َض  ٍد َيُقوالِن: »إِنَّ اهلل َعوَّ ِد ْبِن ُمْس��ِلٍم َقاَل: َس��ِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر َوَجْعَفَر ْبَن ُم�َحمَّ )1( َعْن ُم�َحمَّ
ِه، َوال ُتَعدُّ  َعاِء ِعنَْد َقرْبِ َفاَء يِف ُتْرَبتِِه، َوإَِجاَبَة الدُّ تِِه، َوالشيِّ يَّ  ِمْن َقْتلِِه: َأنَّ اإلَماَمَة ِمْن ُذريِّ اْل�ُحَس��نْيَ

اُم َزائِِريِه َجائًِيا َوَراِجًعا ِمْن ُعُمِرِه«. األمايل: 317/ح91. َأيَّ
ْح�َم��ِن ْبِن َكثِي���ٍر َقاَل: َقاَل َأُبو َعْب��ِد اهلل: »َل��ْو َأنَّ َأَحَدُكْم َحجَّ َدْهَرُه ُث��مَّ ملَْ َيُزِر  )2( َع��ْن َعْب��ِد الرَّ
ا ِمْن ُحُقوِق َرُس��وِل اهلل؛ ألنَّ َحقَّ احلَس��نْيِ َفِريَضٌة ِمَن اهلل  اْل�ُحَس��نْيَ ْب��َن عل؛ َلَكاَن َتاِرًكا َحقًّ

َتَعاىَل َواِجَبٌة َعىَل ُكليِّ ُمْسلٍِم«. كامل الزيارات: 238.
)3( الشورى: 23.

اِر َقْب�ِر اْل�ُحَس��ْي�ِن َعِش��يََّة  )4( َع��ْن َأبِ�ي َعْبِد اهلل َق��اَل: إِنَّ اهللَ َتَباَرَك وَتَعاىَل َيْبَدُأ بِالنََّظِر إىَِل ُزوَّ
َعَرَفَة. َقاَل ُقْلُت: َقْبَل َنَظِرِه أِلَْهِل اْل�َمْوِقف، َقاَل: نعم. كامل الزيارات: 170.

ل  )5( ع��ن أب عب��د اهلل ق��ال: »إنَّ الرجل ليخرج إىل قرب احلس��ني فله إِذا خرج م��ن َأهله بأوَّ
س بُِكليِّ خطوة حتَّى يأتيه، فإذا أتاه ناجاه اهلل فقال: عبدي َسْلني  خطوة مغفرة ذنبه، ثمَّ مَلْ يزل يقدَّ

َأعطك اْدُعني ُأجبك«. ثواب األَعال: 91، وسائل الشيعة: 333/13.
)6( عن َأب عبد اهلل قال: إِن هللِ ملئكة موكلني بقرب احلسني فإذا َهمَّ بزيارته الرجل َأعطاهم 
 اهلل ذنوب��ه، فإذا خطا حموها، ثمَّ إِذا خطا ضاعفوا لُه حس��ناته، فا تزال حس��ناته تضاعف حتَّى= 
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]ِمَن النََّجف اإَِل الكوفة[
ة سنة األَلف وثلثائة وإِحدى وعش�رين)1(، َوَقْد  فتهيَّأَنا يِف اليوم الثَّاين ِمْن ذي احلجَّ
تِي يتوقَّف َعَلْيَها املعاش،  سلكنَا َهِذِه الطريقة َقْبل َذلَِك ثلث سنني، َفجْمعنَا األَسباب الَّ
ِمن الطعام والش���راب والفراش، وكرينا الدواب، ووطْأَنا َعَلْيَها األَسباب، َوَكاَن َذلَِك 
��ْمس ِمنُْه مس��جد س��هيل)2(،  ِم��ْن َذلَِك الَيْوِم وقت األَصيل، ودخلنَا َقْبل َأن تغرب الشَّ
ِذي َعَلْيِه عزمنَا، ووفقنا  َفوَجدَنا ُهنْاَك َأقواًما َقِد اْس��تعدوا كا اْس��تعددنا، وعزموا َعىَل الَّ
اهلل وإياُهْم ملرضاتِه، وَأس��كننا َيْوم حرشَنا َفس��يَح َجنَّاتِِه، َوَبْعَد َأن اصَفرَّ َوْجُه الغزالة)3( 
ينا  ��َت األَرض، واس��ودَّ وجُه الفض��اء بصبغة اللَّْيل َبْع��َد َأن َكاَن َأبي��ض، َأدَّ  وس��رتتُه حَتْ
َم��ا ُي��راد ِمنَّا ِمْن َنفٍل َوِمْن فرٍض)4(، وهتيَّْأَنا َبْعَد العتمة للَعَش��اء، َبْع��َد َأن ُأديرْت َأْكُؤُس 
ْيلة ِمَن األَضياف، َما يزي��د ُمبالغًة َعىَل  ��اي والقهوة الس��وداء، َوَقْد َأتاَنا يِف تِل��َك اللَّ الشَّ
عددَن��ا َأضع��اف، حتَّى خش��ينا َأن َما هيأن��اُه ِمَن الطع��ام ال يفي، ولكنَّ اهلل ص��اَن ماَء 

وجوهنَا بلطفِه اخلفّي.

ة تاج رأس املجد البالغ ِمَن الفضل وحماس��ن األَخلق َما اَل حيد َذا الشأن  ُثمَّ إِن درُّ

سوا زوار حبيب اهلل، فإذا  اء َأن قدَّ س��وه. وينادون ملئكة السَّ =توجب لُه اجلنَّة، ثمَّ اكتنفوه وقدَّ
د: يا وفد اهلل َأبرشوا بمرافقتي يف اجلنَّة، ث��مَّ ناداهم َأمري املؤمنني َأنا  اغتس��لوا ناداه��م حممَّ
نيا واآلخرة، ثمَّ التقاهم النبّي عن َأيانم  ضام��ن لقضاء حواِئجكم ورفع البلء عنكم يف الدُّ

وعن شائلهم حتَّى ينرصفوا إىِل َأهاليهم. كامل الزيارات 132، ثواب األَعال 92.
)1( 1321ه�.

��هلة هي مقربة من مقابر  ْهلة(، والسَّ ��هلة يف الكوفة: ُعِرف املس��جد ب�)مس��جد السَّ )2( مس��جد السَّ
هلة. الكوفة القديمة، فاملسجد يكون عىل طرٍف من مقربة السَّ

مس. لسان العرب: 493/11. )3( الغزالة: الشَّ
)4( النفل: هو َأداء امُلستحّب كالنوافل املستحبَّة والتسبيح وغريمها.

لة والصوم واحلج وغريها. الفرض: هو أداء العبادة الواجبة كالصَّ  
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َط َأساعنَا با َنَظم يِف رثاء سيِّد شباب  د عّل)1(، َقرَّ ْيخ حُمَمَّ الش��اِمخ الَعّل األََخ األجَمد الشَّ
َأه��ل اجلنَّ��ة، وَألبس��نا َأثواب احلُ��ْزن، بِِذْكِر َم��ا ورد يِف ُمص��اب مْن بك��ت َعَلْيِه اإلنس 
خًرا يِف س��فط  هنا با َكاَن ُمدَّ )2(، ُثمَّ هتادينَا با ُيناس��ب احل��ال ِمَن اللطاِئف، وتفكَّ واجِل��نُّ
ْيلة َأحسن مساء، لوال َما َمَعنا  احلافظة ِمن النُكات والظَّراِئف، َفَكاَن مس��اُؤَنا يِف تِلَك اللَّ

ممَّن َحرَض ِمْن بعض الثُّقلء: ]من الطويل[

داُرُه بِ���ال���َي���اَمَم���ِة  واٍش  َأنَّ  َوَل������ْو 
َأت��ان��ي��ا)3( َم���ْوَت  َح���رْضَ بأقى  َوَداِري 

َوَمع َذلَِك جرى بيننَا ِمَن امُلداعبات َما َجرى، إىَِل َأن عبثْت يِف األَجفان ِسنَُة الَكَرى، 
َد  ْبُح ضاحًكا استبشاًرا بقدوم النَّهار، وصفقِت األَغصان بأوراِقَها، َوَغرَّ ول�اَّ ابتسم الصُّ
محن، َوَبْعَد َأن فرغنَا  اهلزار، طار النَّْوُم ِمْن َوكِن األَجفان، وَأرسعنا يِف تأدية َما َأوجبُه الرَّ
��اي،  ممَّ��ا وج��َب، تنادَم ُكلٌّ ِمنَّا م��ع ِمْن َأحب، وُأِدي��رت بيننَا القهوة الُبنيِّة وكؤوُس الشَّ

وبلغت بفضل اهلل َأقص�ى ُمرادي وُمناي.

]ال�سفر ِمَن الكوفة[
ُث��مَّ تذاكرن��ا يِف َما نحتاج إِلْيِه ِم��ْن زورٍق يقلُّ َما معنا ِمَن األَثقال، َويِف َأش��ياء ُأخر 
���َرف، وينبوع زالل  َلْي��َس لذكرَها يِف فم يراع الكامل جمال، َفَقاَل َفْرُع دوحة املجد والشَّ
يِّد ُم�ْحِسن)4(: َأنا َأكفيكم  يِّد األجَمد السَّ ًل َوحَمِْس��نًا، السَّ الكال والظَّْرف، ِمْن مَلْ َيزْل ُمفضِّ
مؤون��ة َذلَِك كلِّه، َوَلْقَد َك��اَن يِف ميدان املعروف واملعرفة ِمْن َأهلِه، فا َكاَن َبْعَد ذهابه إاِلَّ 

د عل�ّي اجلابرّي، مرَّّ ذكره. ْيخ ُم�َحمَّ )1( الشَّ
)2( ع��ن أب جعفر قال: بكِت اإلنس واجلنُّ والطري والوحش عىل احلس��ني بن عل�ّي حتَّى 

ذرفت دموعها. بحار األَنوار: 205/45/ح8.
ح. ديوانه: 123. )3( البيت لقيس بن امللوَّ

يِّد حمسن احلكيم، مّر ذكرُه. )4( السَّ
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قنا با ُهَو َأهلُه ِمَن الفضل واجلميل، َوَقِد اش��رتى واكرتى بأبخس ثمن  الَقِليل َأتانا فطوَّ
ة عالية وَأخلق َكِريَمة، ولعمري ُهَو احلرّي با قالُه  َوَأَقلِّ قيمة، َومَلْ يزْل حرسه اهلل ذا مهَّ

�ريف الريض ][)1(: ]من املتقارب[ الشَّ

َأْش������ُك������ُر َص�����نَ�����ائِ�����ِع�����ِه  ألَّي 
َأن�����ُظ�����ُر َأْخ��������الِق��������ِه  َأّي  َويف 

َب���ْي���تِ���ِه يف  امَل�����ْج�����َد  َط����ان����َب  َف����ًت����ى 
��ْي��ُف وال���ع���اِرُض امُل��ْم��طِ��ُر)2( ُه���َو ال��سَّ

َف���ًت���ى ك���احُل���َس���اِم َوَص��������ْوِب ال���َغ���ام
ُي���م���طِ���ُر َوذا  َي����س����َت����ِه����لُّ  ذا  ِم 

أل�����َح��اُظ��نَ��ا فِ���ي���ِه  اْزدَح���������َم����ْت  إَِذا 
َوَق������ْد َض����مَّ َأْع����َط����اَف����ُه امل���ح���رُض)3(

الَم�������ٌة ِج�����ْل�����َب�����اَب�����ُه  َأنَّ  ت�������رى 
ِم���ْغ���َف���ُر)4( َت���اَج���ُه  َأو  ال���ب���أس،  ِم����ْن 

ْيَعة، َوَجدَنا س��فينتنَا َوَأهلَها كا تش��تهي الطَّبيعة، َوَهِذِه إِحدى  ِ ا ملا وردنا الرشَّ ُثمَّ إِنَّ
ا باألَس��باب مألنا  ات بألس��نٍة فَِصاح، ُثمَّ إنَّ ثتنا املس���رَّ َأم��ارات النجاح، فعند َذلَِك حدَّ
َجوَف الس��فينة، ونحن إِْذ ذاك مرتدون بأردية الوقار والس��كينة، َوَقْد نزعنا ِمْن ملبس 

د بن موسى بن إبراهيم بن  د بن احلسني بن موس��ى بن ُم�َحمَّ ��يِّد حممَّ ���ريف الريّض: هو السَّ )1( الشَّ
يف الريّض، وعلم اهلدى.  ب ب�: الرشَّ ادق. امُللقَّ اإلمام موس��ى الكاظم بن اإلمام جعفر الصَّ
ُولَِد يف بغداد عام 359ه�، ونش��أ يف بيت علوّي طاهر، وعلمّي عريق. لُه مؤلَّفات عديدة. ُتُويفِّ 

سنة 406ه�. ُتنظر ترمجته يف: َأعيان الشيعة: 216/9، جتارب الُعلاء: 196-183/1.
)2( يف األصل: »طائب«.

)3( يف األصل: »املهرص«.
�ريف الريض 500/2. )4( يف الديوان: »نرى«. ديوان الشَّ
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الس��فر السعة والعجل؛ لسعة الَوْقت وقرب املحل، ُثمَّ قمنا نذرُع األَرَض باخلطوات، 
ونف��ل بأرجلنا ن��وايص الفلوات)1(، َحتَّى انتهينا إىَِل ش��اطئ ذي رمل ناعم، َوَقْد طرزتُه 

بأناِملَها َأكف النساِئم: ]من الطويل[

اِم����س����اِت ُذُي����وهَل����ا َك�������َأنَّ جم����رَّ ال����رَّ
��َق��ْت��ُه ال��ُص��وانِ��ُع َع��َل��ْي��ِه ق��ظ��ي��ٌم)2( َن��مَّ

اء، ُثمَّ قمنا نمش  فجلس��نا ُهناَك وَأكلنا الغداء، وش��كرنا املنعم ربَّ األَرض والسَّ
ونح��ن نستنش��ق بعران��ني)3( األَفئدة ن��دى األَفراح، ومش��ى بيننا َما ُيناس��ب احلال من 
اللطاِئ��ف واملزاح، ف��ا َكاَن إاِلَّ كل��وث َأزاٍر َأْو كلمحة ناظر، بلغْت بن��ا اخلُطا مكاًنا َقْد 
َحفَّ بأزهار نوارض، َوَقْد سبقنا إِلْيِه بعض األَحباء، وملا وجدوه َأحسن متنزه رضبوا فِْيِه 
ِذي َأكمل  اخِلَباء)4(، َفلّاَّ رأونا هتللْت َوجوههم ِمَن الفرح بِنَا َواالستبش��ار، واحلمد هلل الَّ
لنَا نَِعَمُه بنعم َصحٍب َوَأحس��ن َجار، َفَكاَن ِمْن حس��ن األَخلق ِمنُْهْم وطيب العنارص، 
َأْن َأجلس��ونا بنادهيم وتولوا بأنفس��هم عنَّا َنْصب ال�چ�ادر)5(، فنصبوه إِزاء خباِئهم َحتَّى 
َقارب��وا بينها َأش��دَّ اقرتاب، َوَعانق��وا بينها بس��واعد األَطناب، َوَبْع��َد َأن عانقنا غواين 
نا الراحة، ورشبنا ِمْن فم الكأس صافية تشبه دم  االسرتاحة، َوُقبِّلت الكاس��ات ِمْن َأكفِّ

الغزال، ورشفنا َمْن فم الفنجان قهوة َأشبهت بسوادها سواد احلال.

)1( الفلوات: األرض البهاء الَّتي ال هيتدى فيها لطريق. لسان العرب: 324/6.
)2( البيت للنابغة الذبيان�ّي، يف الديوان: »حصرٌي«بدل »قظيٌم«. ديوان النابغة: 121.

ب  )3( )ع��رن( العني والراء والنون َأصل صحيح واح��د يدلُّ عىل ثبات وإثبات يشء كالشء املركَّ
ُه ع��رن عىل األَنف، َأي ركب،  ي بذلك كأنَّ م��ن ذلك العرنني وهو األَنف، واجلمع عرانني، س��مِّ

ب عىل اجلسم. ُمعجم مقايس اللُّغة: 294/4. ُه مثبت مركَّ وكذلك اللحم عرين؛ ألنَّ
)4( اخلباء: اخليمة.

ة النَّاس بحرفهم الدارج، وهي قطعة مصنوعة من قاش َأو من اجللد  )5( ال�چ�ادر: يستخدمها عامَّ
َأو غريمها، وتستخدم ألَغراض عديدة، منها اجللوس عليها. 
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[ َأقبل ِمْن تلَّف ِمْن َأهل اخليام، وبلغنا بوصوهلم إِلينا املرام، فرضبْت خيامهم  ]ثمَّ
بالقرب من هاتيك القباب، وقربت َحتَّى واصلوا األَطناب باألَطناب، َفَكان ِمْن حسن 

َذلَِك التجاور، َأن قضينا َما بقي ِمْن َذلَِك الَيْوَم كلُه بالتزاور.

ْمَس َأن تضع هيبًة لعظمتِه، وسلخ ِمَن الفضاء إِهابه األَبيض  َوَبْعَد َأن َأمر اهلل الشَّ
لة، ُثمَّ عدن��ا إىَِل جملس مَلْ  لة فصلَّينا، راج��ني ِمْن اهلل الصَّ َن امل��ؤذُن للصَّ بي��ِد قدرتِه، َأذَّ
تدنِّسُه خباثة اهلَمِّ َوالَكَدر، َومَلْ يُكْن لثقلء َأمس طريٌق َواَل ممر، حلَّت فِْيِه غواين األَفراح، 
وس��قتنا فِْيِه ِمْن صافية الس�رور َأقداح، تتىل فيِه صحف التَّصايف والوداد، وينشد فيِه من 

النسيب َما يلنُي بِِه قلب اجلاد.

ْكر  ينا بعَض َما جيُب ِمَن الشُّ َوَبْعَد َأن قتلنا خسيَس اجلوع بسيِف نفيِس الَعَشاء، وَأدَّ
د عّل، بصنوف  ��ْيخ حُمَمَّ ، األَخ األَعز الشَّ هلاتيَك النعاء، ش��نَّف آذاننا ذو الفض��ل اجللِّ
��عر الراِئق، ُثمَّ رشعنا   ِمَن الشِّ جواه��ر الطراِئ��ق، ِعنَْد تلوة َما نظم يف رثاء احلَُس��نْيِ
يف ِزَي��اَرِة اإلخوان، َوَأدينا َم��ا وجَب َعلينا ِمْن حقوق اجلريان، َوَبْعَد َأن ظعن نصٌف ِمَن 
اللَّْيل وقطن النُّعاس بس��احة األَجفان، صار لُِكلٍّ ِمنَّا ش��ان، فنام مْن نام، وقام حلراستنا 
باح، ونادى ُمنادي اللَّْيل الرواح الرواح، قمنا مس���رعني،  ة الصَّ مْن ق��ام، ول�اَّ بدت ُغرَّ

وَأتينا باَّ افرتضُه ربُّ العاملني.

ع��ت فِْيِه َأس��باُب األَن��س، وُصنع لنَ��ا فِْيِه َم��ا َكاَنْت ترغب  ُثمَّ جلس��نا جملًس��ا جتمَّ
فِْي��ِه النَّف��س، فرقص��ت في��ِه الكاس��ات َحباهب��ا)1(، َوَدَعْت لرش��ِف ش��فاهها َأحباهبا، 
رؤوس  ف��وَق  َذَهًب��ا  ��ْمُس  الشَّ َوَأج��رِت  الظ��لم،  عق��دَة  ب��اُح  الصَّ َح��لَّ  َأن  َوَبْع��َد 
ب��وات واآلك��ام، هتيَّأن��ا للمس��ري، ومجعن��ا األَس��باَب يِف زمان يس��ري، ُثمَّ ركبن��ا ِمْن  الرَّ
َأرجلن��ا س��هل املمتط��ى، َحتَّ��ى انته��ت بنا قواِئ��م اخلُط��ا، إىَِل روض��ة َقْد اكتس��ْت ِمَن 

 

حاح: 107/1. )1( احلباب: حباب املاء معظمه. ُمعجم الصِّ
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الزه��ر)1( َأهبى ُحلَّة، َوَلْبَس��ْت ِمَن البهاء ُحلَّة، يذهب فِْيَها َأمل ِمْن فِْيِه علَّة، جتلوا بحس��ن 
اِعر: ]من املنسح[ هبجتها النواظِر، َفَكَأنَّا عناَها َبُقولِِه الشَّ

وروض�������ٍة راض���ه���ا ال���ن���دى ف��غ��دْت
ْه����ِر َأن����ُج����ٌم ُزْه�����ُر َل�������َه���ا ِم�����َن ال����زَّ

ب���ي���ِع َل��نَ��ا َت����نْ����رُشُ فِ���ْي���َه���ا َأي�����دي ال���رَّ
ث���وًب���ا م���ن ال�������َويْشِ ح���اَك���ُه ال��ق��ط��ُر

������ام ش������قَّ ِم�������ْن ش���ق���ائِ���ق���َه���ا َك������َأنَّ
َع�������ىَل رب�����اَه�����ا م�����ط�����ارٌف خ���رُض

َ������ا َح�������َدٌق ْت َك������َأهنَّ ُث�������مَّ َت������َب������دَّ
�������ُر)2( َأج���ف���اهُنَ���ا ِم�����ْن ِدَم����ائِ����َه����ا مُحْ

ة  ْحنَا َأنفًسا فِْيَها ملا َأصابنا ِمْن حرارة التعب، وَأرحنا َأبداننا فِْيَها إِْذ حلقنا َأَل�ُم شدَّ َفَروَّ
 

ا ساِئمة النظر، َفَرَتَعْت با فِْيَها ِمْن َأقاٍح وزهر: ]من الكامل[ النَّصب)3(، ورسحنا هبَِ

ه َغ������رْيَ ت��ظ��ن��ن  َف������اَل  ال���ش���ف���ا  ذاَك 
ي��ش��ه��ِد)4( مَلْ  َم���ْن  مثل  امُل��ج��رب  َل��ْي��َس 

ُثمَّ قمنا َوَقْد نشطنا ِمْن عقال، َوَكأن مَلْ يُكْن َأصابنا َقْبل َذلَِك تعٌب َواَل كلل، فسنا 
اُق النَِّس��يم موَجُه مثل بطون احليات، َوُهناَك بساتني  بش��اطئ نر الفرات، َوَقْد َصريَّ َخفَّ

َياح كا يميس الدل قدود احِلسان: ]من الكامل[ تشتمل َعىَل َأغصان، مُتيُلُها الرِّ

)1( الزهر: املضيئة. لسان العرب: 333/4.
)2( األبيات ألب طاهر بن اخلبز َأرزّي. يتيمة الدهر: 442/4.

)3( النَّصب: التعب.
)4( البيت لوهب نرص بن سيار. بدائع البدائه: 90.
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ي�����ُح ج�����اَء َي��م��ي��ُل��ه��ا َف���َك���أهّن���ا َوال�����ريِّ
اخَل��َج��ل)1( َيْمنَعها  ُث��مَّ  التَّعانق  َتْبغي 

ز با ُنسَج بِِه ِمْن جلني الزهر  ندس األَخرض، ُطرِّ واألَرض إِْذ ذاَك َلبَِسْت ثوًبا ِمْن السُّ
ح��ُب لض�ربنا ُهناَك اخِليام، َوَكَأنَّا  األَبيض و]ال�[�عس��جد)2( األَصفر، َوَلْو َأطاعني الصَّ

عنَى َتِلَك الروضة وشْمس َذلَِك النَّهار َأبو متَّام)3(، إِْذ َقاَل: ]من الكامل[

��ي��ا َن���َظ���َرْي���ُك���ام َي����ا َص���اِح���ب���يَّ َت��َق��صَّ
ُر َت��َص��وَّ َك��ْي��َف  األَْرِض  ُوُج����وَه  َت��َرَي��ا 

ت���َري���ا هَن������اًرا ُم���ْش���ِم���ًس���ا َق�����ْد َش���اَب���ُه
��ام ُه���َو ُم��ْق��ِم��ُر)4( ب���ى َف��ك��أنَّ َزْه�����ُر ال���رُّ

]الو�سول اإَِل مدينة الكفل[
��ْمس داِئ��رة نصف النَّه��ار، َأعتقنا األَقدام ِم��ْن ِرقِّ التخطِّي  وقب��ل َأن تتخطَّى الشَّ
واطمأنَّ��ت بنا الدار، فرضبنا اخليام يِف جزيرٍة َأحاط الفرات بجوانبها األَربع، تقرب ِمْن 
بل��د الكفل)5( َما يبلغ بميزان التقريب غلوة ثلثة َأس��هم َأْو َأربع�]���ة[، َوَبْعَد أن قضينا 

)1( البيت لسعيد بن محيد. ُشعراء عبَّاسيُّون: 293/3.
)2( العسجد: الذهب. لسان العرب: 290/3.

م الطاِئّي(، َأحد َأمراء البيان،  م: هو حبيب بن أوس بن احلارث الطائّي، الشهري ب�)َأب ت�ّاَّ )3( َأبو َت�ّاَّ
ُولَِد بمدينة جاس��م )من قرى حوران بس��ورية(، ورحل إىل مرص واس��تقدمه املعتصم إىل بغداد 
فأج��ازه وقدمه عىل ش��عراء وقته فأقام يف العراق، ثمَّ ويل بريد املوص��ل ُتُويفِّ عام 231ه� بمدينة 
املوص��ل، وُدفَِن هبا. ُتنظ��ر ترمجته يف: تاريخ بغ��داد: 248/8، تاريخ الط��ربّي: 9/11، رجال 

النجايّش: 102، الطليعة: 223-221/1. 
)4( البيت ألب متام من قصيدة لُه. رشح ديوان َأب متَّام: 194/2.

)5( الكف��ل: مدينة عراقيَّة تقع بني بابل والنَّجف وكربلء جنوب العراق قرب نر الفرات، يقع يف 
يت البل��دة بالكفل، كان يقطن=  ُه قرب النبّي حزقيال )ذو الكفل(، وهلذا س��مِّ  البل��دة قرب يعتقد أنَّ
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َوَطًرا ِمْن َرْشِف رضاب االسرتاحة، ونكحنا بمهر اجللوس غواين الراحة، َأوجب علينا 
احتياجنا لبعض األَشياء العبور إىَِل الكفل وجوًبا كفائيًّا، فأحببُت َأْن أفوَز بالقيام بَِذلَِك 
الواجب جزئيًّا َكاَن َأْم ُكليًّا، فركبُت يف الس��فينة للعبور إىَِل بلد الكفل، وركب معي ِمْن 
د عل َوحُمِْسن نجل احلاجَّ  ْيخ حُمَمَّ َأصحاب بدُر َأَس��ْاء الكال وشْمس َفلَك الفضل، الشَّ
د عل�ّي بيَتني يِف النسيب)2(، ومها:  مَّ ��ْيخ حمَُ ��طنا الفرات، َأنش��دنا الشَّ حبيب)1(، فلّاَّ توسَّ

]من البسيط[

ج���اذب���ت���ُه ل���ع���ن���اٍق ف��ان��ث��ن��ى خ��ج��ال
���َل���ْت وج��ن��ت��اُه احل���ْم���ر ب��ال��ع��رِق وُك���ليِّ

ل���واح���ظ���ِه ِم������ْن  ب���ف���ت���ور  يل  ف���ق���ال 
ُع��ن��ق��ي)3( يف  ق��ل��ُت  ح����راٌم،  ال��ع��ن��اق  إنَّ 

كر لوال خوف اخلُُروج عن  بأرقِّ صوٍت وَأحسن طريقة، فكادت تعرتينا حالة السُّ
الطريق��ة، وحني دخلنا البلد احرتمنا َأهُلَها غاية االحرتام؛ ملعرفٍة ِمنُْهْم لبعضنا س��بقت 
ام، فاش��رتينا الكثري بالَقِليل، فضًل ِمن امللك اجلليل، ُثمَّ ُعدنا ألَصحابنا  يف س��الف األَيَّ

ع هيودّي عراقّي كب��ري، قبل أن يتمَّ هتجريهم  =البل��دة وحتَّ��ى ناية أربعينيَّات الق��رن املايض جتمُّ
ر فيها نر الفرات عىل جانب من جوانبها، وتبعد عن حمافظة النَّجف مقدار  خل��ارج العراق، ويمُّ

30 كيلومرت. ُمعجم البلدان: 124/1، 403/1، 372/3.
)1( مل نظفر برتمجته.

قيق. ، ِشْعُر اْل�ُحبِّ الرَّ ْعُر الَغَزلِ�يُّ ْعر، هو الشِّ )2( النَِّسيُب يف الشِّ
متها: اِعٍر جمهول، حيُث جاء يف ُمقدِّ )3( هذِه األبيات لشَّ

قمري ال��ط��ال  رصف  ِم���ْن  ينهل  زال  كالشفِقم��ا  البيض  وج��ن��ت��اه  غ��دت  ح��تَّ��ى 
ت��ق��ع��ده واألَرداف  خي���ط���ر  يطِقوق������ام  ف��ل��م  ي��س��ع��ى  أن  وح����اول  ط����وًرا 
ف��ع��ل ال��ن��س��ي��م ب��غ��ص��ن ال��ب��ان��ة ال����ورِقف���ع���ائِ���ل ف��ع��ل��ت ف��ع��ل ال���ش���م���ول ب��ِه

ُينظر: املستطرف: 70/2.  
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ي حنني)1(، فاستقبلنا صحبنا، َوَقْد َت�َهلَّلت  فرحني مس���رورين، إِْذ مَلْ َنؤب حني ُأبنا بُِخفَّ
اِعر: ]من البسيط[ وجوُههم الزواهر، َفَكَأنَّا عناهم َبُقولِِه الشَّ

م��ن��زل��ة امل����ج����ِد  ق������وٌم هل����م يف س�����امء 
يقتبُس ال��ن��وَر  ِم��نْ��َه��ا  ال��ك��واك��ب  زه��ر 

ت��ُه ِم����ْن ُك����ليِّ َأزه�����َر ب����ادي ال��ُب��رش غ��رَّ
ق���ب���ُس)2( دي���اج���ي ظ��ل��م��ة  ���ا يف  ك���أهنَّ

ول�اَّ َأضاء النادي بمصابيح َتِلَك الغرر، رشفنا رضاب الكاسات ِمْن ثغرها املفرت، 
ور،  ورشبنا القهوة الس��وداء، وقضينا باملنادمة َحقَّ اإِلخاء، فكنَّا َذلَِك الَيْوَم يِف فرٍح َورُسُ
َبنْيَ ُملطف ألَخيه َوَبنْيَ زاِئر ومزور، ونحُن إِْذ ذاَك بمكان مَلْ تطأُه قدم ثقيل، وال شغل 
بِِه لعابر س��بيل، َوَقْد َأحاط بِِه الفرات إِحاطة القلدة بجيد الفتاة، وزها للنواظِر، َوَكَأنَّا 

اِعر)3(: ]من الطويل[ عناُه َبُقولِِه األَموي الشَّ

ن���وائ���ٌب ت����ط����أُه  ملْ  ب�������واٍد  ون����ح����ُن 
ذُي����وُل)4( ف��ْي��ِه  ي��ِح  ل��ل��ريِّ انسحبْت  َواَل 

َوَبْعَد َأن صبغ األَفق ِمَن اجلانب الغرب بدم النَّهار، ودخلت َأوكارها خوف هجوم 
لة راجني ِمَن اهلل  ْي��ل َعَلْيَها األَطيار، ن��ادى امُلنادي ب�)حيَّ َعىَل الفلح(، قمنا إىَِل الصَّ اللَّ

)1( مثل معروف عن العرب، قيل: حنني إسكاف�ّي من احلرية، ساومه َأعراب�ّي بخفَّني، ثمَّ انص�رف 
ل طريقه، واآلخر يف آخره، فمرَّ األَعراّب باألَّول فرتكه،  ومل يش��رتمها، فألقى حنني َأحدمها يف َأوَّ
ل، فركبها حنني وطار، فرجع األَعراّب إىِل قومه  فل��اَّ رأى اآلخر َأناخ راحلت��ه ورجع ليأخذ األَوَّ
يه. مجهرة  ��ي حنني، وقي��ل: حنني مغنٍّ دعاه قوم فأس��كروه وس��لبوه ثياب��ه وترك��وه يف خفَّ بخفَّ

األَمثال: 433/1/ح741.
)2( َأبيات لشاعر جمهول. نشوة الشمول: 21.

اِعر العبَّايّس األبيوردّي. )3( الشَّ
)4( يف الديوان: »بربع«بدل: »بواد«. ديوان األبيوردّي: 297.



مٌة ُتعىن  ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ
 

راِث احِللِّّي بالتُّ 332

ُة حلُة احُل�سينيَّ الرِّ
اوّي احِللِّّي د ح�سني حمد اجلبَّ مَّ ْيخ حُمَ َمة ال�سَّ للَعلَّ

وًرا، ويزيد نور األَبصار حلسنِه  النجاح، ُثمَّ عدنا إىَِل جملسنا الَِّذي يمأل القلب هبجة َورُسُ
يع[ يف ][: ]من السَّ نوًرا، مَلْ حيو األَذى َأدب ظريف، َفَكَأنَّا عناُه َبُقولِِه الرشَّ

َوَل���������ُربَّ َي�������ْوٍم َه������اَج ِم�����ْن َط����َريب
َوَل�����َق�����ْد َي���ِض���ي���ُق ب����َغ����رِيِه َذْرع�����ي

ِم�����ْن َم���ن���َظ���ٍر َح����َس����ٍن وم����ن َن���َغ���ٍم
َن�����ْدُع�����وُه َق����ْي����َد ال����َع����نِي َوال���ّس���ْم���ِع

����ْي����ُل جَمْ���لِ���َس���نَ���ا َل���������امَّ َأَظ��������لَّ ال����لَّ
���ْم���ِع)1( َج���ى بِ���أِس���نَّ���ِة ال���شَّ ُط���ِع���َن ال���دُّ

��ل َأجفاننا فيِه   َومَلْ نكحِّ َولكنَّ��ا مَلْ نق��رط َأس��اعنَا يف َذلَِك الناِدي بِذكر احلَُس��نْيِ
د عّل  ��ْيخ حُمَمَّ ُه ملا ُأحرض الَعَش��اء، َأكل الشَّ بُدُموع الَعْيننَْي، َوَكان الس��بب يِف َذلَِك ُهَو َأنَّ
ُه  َجاِه��ًل َأن البِْطن��ة)2( رأس ُكلِّ داء)3(، َحتَّى مأل جوفُه َوَل�ْم ُيْب��ِق موضًعا للهواء، إاِلَّ َأنَّ
ْيلة ِمَن  ء مجيع م��ا َأكلُه، وهللِ احلمد َلْو بقي يِف جوفِه لقتلُه، َوَقْد ع��رب إِلينا يف تِِلَك اللَّ َتَق��يَّ
ة تاج رأس الفضل واإلحس��ان، َمْن ُحبِّه يف سويداء  مان، ودرُّ الكفل عقد قلدة جيد الزَّ
َنا بُحسن ابتسامِه، وآنسنا بلذيذ كلمِه، ُثمَّ  ْيخ كريم)4(، َفَس�رَّ قلبي ُمقيم، األَخ األَعز الشَّ

]قال[: ]من الكامل[

أْر ال��تَّ��ْس��لِ��ي��ِم  ُق���ْب���َل���ُة  إالَّ  َك����ان  َم����ا 
��ِة ال���تَّ���ْودي���ِع)5( َدَف���َه���ا ال���ِف���َراُق ب��ض��مَّ

يف الرض�ّي: 665-664/2. )1( ديوان الرشَّ
ديد ِمْن الطَّعام، َأو اإلرساف يف األكل. )2( االمتلء الشَّ

)3( عن النبّي: »احلمية رأس ُكليِّ دواء، والبطنة رأس ُكليِّ داء«. زبدة التفاسري: 30/5.
ف عىل هذه الشخصيَّة. )4( مل نتعرَّ

)5( البيت للرشيف الرض�ّي: 654/1.
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َوَبْعَد َأن َأطارت صفقة الديك بجناحه س��تًّا ِمَن الس��اعات، وك��رَّ طاِئر النُّعاس يِف 
عش األَجفان، َوَقبََّلت الوس��اِئد منِّا اخلدود والوجنات، ُثمَّ إِنَّ النَّْوم َبْعَد َذلَِك ملك ِمنَّا 
��ْمس إَِذا نظر  الزمام، وحبس��نا ع��ن َأداء َما افرتضُه علينا ربُّ األَنام، فَا َأطلقنا إاِلَّ والشَّ

اِعر)1(: ]من السيع[ إِلْيَها الناظر، جيدها كا َيُقول الشَّ

ِق��َه��ا َق���ْد َب���َدْت ��ْم��ُس ِم���ْن َم��رْشِ وال��شَّ
َل���ْي���َس ل��نَ��ا ِم����ْن دوهن����ا َح���اِج���ُب )2(

َ�������ا ب�����ْوَت�����َق�����ٌة ُأمْحِ������َي������ْت َك�������َأهنَّ
���������وُل فِ���ي���َه���ا َذَه���������ٌب َذائ�������ُب جَيُ

َوَبْعَد َأن َأّطرنا الكس��ل برش��ف صافّية الّزَجاج، وَأهجنا َما كم��ن يِف األَجفان ِمَن 
النّع��اس بلث��م فم الفنج��ان فهاج، دعانا املس��ري إىَِل َأن نجعل الس��فينة ألَس��بابنا مزاًدا، 
وَأجلأن��ا العبور ]إىِل[ َأن نصريِّ َأبداننا لبطن الفلك زاًدا)3(، َوَقْد ارتفع الريح اجلنوب�ّي كا 
يح هلا جناح، َوَكأنَّ ِمْن غراِئب االتفاق،  ح، فطارت بنا َبْعَد َأن صنعت يد الرِّ  يشتهي امللَّ

َما َجَرى َبنْيَ س��فينتنا وس��فينة بعض َمْن نحب ِمَن املصافحة واالعتناق، َحتَّى بقينا َعىَل 
مان، وسقونا يِف َتِلَك احلال قهوة مزجت بالزعفران، حتكي بسواد  َتِلَك احلاِل برهًة ِمَن الزَّ

لونا خال خد احلبيب وطول مكثها َعىَل َتِلَك احلال َأمٌر عجيب: ]من البسيط[

َوَم������ا َأُظ����نُّ����ُه����ام َط������اَل اع��ْت��ن��اق��ُه��ام
��َغ��ِف)4( ال��شَّ ِة  ِش����دَّ ِم���ْن  َل��ِق��َي��ا  لِ�����اَم  إاِلَّ 

اِعر الوزير املهلَّبّي. )1( الشَّ
ا َحاِجُب«. ديوان مهلَّبّي: 25.  )2( يف الديوان: »ُمنريًة َلْيَس هلََ

)3( يف األصل: »زاد«، والصواب ما أثبتناه.
��د، املعروف ب�)ذو القرنني ابن محدان(،  مَّ )4( البي��ت ألب املطاع ذي القرنني بن نارص الدولة أب حمَُ

ل:= ومها بيتان، كان األَوَّ
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ُة حلُة احُل�سينيَّ الرِّ
اوّي احِللِّّي د ح�سني حمد اجلبَّ مَّ ْيخ حُمَ َمة ال�سَّ للَعلَّ

د ع��ل برقيق صوت��ِه يِف مدح َأمري  ��ْيخ حُمَمَّ ة النُواظِر الشَّ َوَبتِل��َك احل��ال َأنش��دَنا ُقرَّ
وًرا ِمنَّا النُُّفوس. املؤمنني َأبياًتا، فكادت تطري فرًحا َورُسُ

]املرور بقرية املنني والنزول قرب ع�سرية احليادر[
ُث��مَّ خرجنا وجعلنا نطرز َأديم األَرض باألَق��دام، ولأَلرجل َمْع َتِلَك املفاوز نقض 
ى باملنني)1(، فأردن��ا َأن ننصب ِخيامنا فِْي��ِه جهًل ِمنَّا بأن  وإب��رام، َحتَّ��ى َأتينا مكاًنا ُيس��مَّ
املك��ث فْيِه ُمتع��ذر فوجدنا َأقواًم��ا كَأنم مَلْ يروا َأحًدا ِم��ْن بني آدم، َوَما َأظ��ن َأحًدا مرَّ 
م َأبعدهم اهلل ِمْن يأجوج ومأجوج)2(؛ ولكن س��د  يِف مغانيه��م َأحملها اهلل َأمل، وظن��ي َأنَّ
ذي القرنني مَلْ يمنعهم عْن اخلُُروج، فملنا عنُْهم ونزلنا يِف جزيرة قريبة ِمْن قوم يس��مون 
باحليادر)3(، وللفرات حمافظة هلا وإِحاطة هبا صوًنا لنظارة خدها الناظر، َوَبْعَد َأن رضبنا 

��ُح��ِف ال��صُّ أس��ط��ِر  يف  )ال(  ألح��ُس��ُد  ألل���ِفإينيِّ  ال������الِم  اع���ت���ن���اَق  رأي������ُت  إِذا 
ُينظر: يتيمة الدهر: 118/1، وفيات األعيان: 279/2.  

)1( الظاه��ر َأن هذا االس��م يطلق عىل قري��ة صغرية توجد ضمن حدود منطق��ة طويريج، وهو من 
ُه: منني: بالفتح ثمَّ الكس ثمَّ  األس��اء املندرس��ة حاليًّا. وقد عربَّ ياقوت احلموّي عن املنني ما نصُّ
ياء مثنَّاة، ونون أخرى، ومنني: قرية يف جبل سنري من َأعال الشام، وقيل من َأعال دمشق، منها 
د بن رزق اهلل بن عبيد اهلل، وقيل كنيته َأبو احلس��ن، ويعرف بابن َأب  ��يخ الصالح َأبو بكر حممَّ الشَّ

عمرو األَسود املنينّي املقرئ، إمام َأهل قرية منني. ُمعجم البلدان: 218/5.
ة واملسيحيَّة واإلسلميَّة، باإلضافة إىل  ينيَّة اليهوديَّ ة يف الكتب والتقاليد الدِّ )2( اسان يظهران خاصَّ
َأعال َأدبيَّة الحقة. قد تأيت هاتان التسمَيتان يف سياق نسبّي كا يف سفر التكوين، َأو يف َأمور متعلِّقة 
باألَخرويَّات كا يف سفر حزقيال والرؤية والقرآن. وتوصف هاتان التسمَيتان بالغموض، فتارًة 
تأيت عىل هيأِة أساء ألشخاص َأو شعوب، وتارًة أخرى كتسمية ملنطقة جغرافيَّة. جاء ذكرهم يف 

الق��رآن الكري��م: ﴿ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ﴾ سورة الكهف: اآلية 94. تفسري منهج الصادقني: 108.

)3( قري��ة صغرية تقع ضمن حدود منطقة طويريج، س��كنها الكثري م��ن آل احليادر؛ فُعِرفت املنطقة 
باسمهم.
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خيامنا فْيَها وجدناها خري منزل، ووددنا َأن ُنقيم فِْيَها ُكّل الّدْهر وال نرحتل، َفَكان الَعْيش 
ام َيْوَم عيد: ]من املتقارب[ فِْيَها َرغيًدا، َوَكان يوُمنَا فِْيَها ِمْن َبنْيِ األَيَّ

أِق������ْف مَلْ  يل  الح  إِذا  حَمَ���������لٌّ 
ُخ��وْل)1( ف��ال��دَّ َح���ْوَم���ٍل  َع���ىَل  بَصْحبي 

ق��ط��ع��ُت ب����ِه ال���َع���ْي���َش َم�����ْع فِ���ْت���َي���ٍة
ِص��ب��اِح ال���ُوُج���وه كِ����راِم األُُص������وْل!)2(

��ْمس صفرة الوجل، وك��رَّ جحفل اللَّْيل َوَفرَّ عس��كر النَّهار  َوَبْع��َد َأن اع��رتت الشَّ
لة  وارحتل، عطَّلنا ِمْن مآرب النُُّفوس ُكلَّ املطالب، واش��تغلنا بأداء امُلس��تحبِّ ِمَن الصَّ
ْيخ  َم إِلينا الطعام، فأكلنا ومحدنا املفضل املنعام، ُثمَّ إِن الشَّ والواجب، َوَبْعَد َأداء العتمة ُقدِّ
د عّل َأصابُه داء التخمة فخاط َأجفانه بُأَبر النُّعاس، وسلب منُه َساِئَر احلواس، فقلنا  حُمَمَّ
ْيلة ِمْن نغات صوته كأمس الذاهب، َوَقْد كان عندنا ختام جملس��نا يف  حرمن��ا يف هِذِه اللَّ
ُه بتلك احلال غري مباٍل، وإِن هِذِه احلالة  رثاء احلَُس��نْيِ ][ ِمْن َأهم املطالب، فأخربنا َأنَّ

ْيايل. تعرتيه يف َساِئِر اللَّ

ُموع يف  هيد َأبياًتا، فزجر القلوب بنار الزفرات، ورسح الدُّ ُه َأنشدنا يف رثاء الشَّ ُثمَّ إِنَّ
باح، ونادى ُمنادي القوم ب�)َحيَّ  ة الصَّ يك حُميًِّيا ُغرَّ ري��اض الوجنات، َوَبْعَد َأن صاح الدِّ
َعىَل الفلح(، داوينا داء الذنوب بدواء َأداء الواجب، وقبَّلت اجلباه خدَّ الرتبة احلَُس��ْينيَّة 
��اي  هنا بأحس��ن احلديث، وَأديرت بيننا َأكؤس الشَّ  رغ��ًا َعىَل احلَاجب، َوَبْعَد َذلَِك تفكَّ

ال اخلمر اخلبيث.

ي��ن، املع��روف بش��هاب. مس��الك األبص��ار:   )1( ه��ذا البي��ت ليعق��وب اب��ن أخ��ت نج��م الدِّ
.390/1

)2( هذا البيت للقايض األعز. مسالك األبصار 391/1.
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]الطريق اإِل القزوينيَّة[
ُثمَّ َأجلأنا املس��ري إىل َأن نطأ بأقدامنا هامات)1( نباتات األرض، بمسمع ِمن الشقيق 
ها إِلْيِه شغًفا نر  ، َحتَّى انتهى السري بنا إىَِل بساتني ضمَّ وبمرأى ِمْن عيون النَّْرِجِس الغضِّ
الف��رات، وقبَّلها َحتَّى ارتوى بريقه ِمنَْها عاطش األَْش��َجار والنّبات، واعتنقت َأْغصاُنا 
��اِق)2(، واعتداُل قواِمَه��ا اعتدال قوام غانية قام��ت احلرب َبنْيَ  ��اُق بِالسَّ َحتَّ��ى لفَّت السَّ
عش��اقَها َعىَل س��اق، جرى بأصول َتِلَك األَْغصان جلنُي املاء، وسقط ِمْن وريق فروعها 
ُه عني َذلَِك،  َما َأحالتُه عسجًدا كيمياء الِشَتاء، َفِهَي با لبسته ِمَن الزهر متيس وتتيه، َوَكأنَّ

َحْيُث َقاَل ابن النَّبيه)3(: ]من الكامل[

ٌد ���ع���اِع ُم�������َورَّ َوال���نَّ���ه���ُر خ����دٌّ بِ���ال���شُّ
ال���ب���اِن ظِ�����ليِّ  ِع������ذاُر  فِ���ي���ِه  َدبَّ  َق�����ْد 

َخ��الِخ��ٌل ال��ُغ��ص��ون  ُس����وِق  يِف  َوامل�����اُء 
ه���ُر ك��ال��تيِّ��ي��ج��اِن)4( ���ٍة، َوال���زَّ ِم���ْن فِ���ضَّ

فأي��ن هذا الطريق املحتوي عىل هِذِه األَمكنة األنيس��ة، املش��تمل عىل ه��ِذِه النزهة 
النَّفيس��ة، ِمْن وعورة رمل احلاد، س��يَّا يف مثل هِذِه الس��نة اجلاد، ُثمَّ إنا مَلْ نزْل ندخل يف 
م  بس��تان ونخرج ِمْن بس��تان، ولكن َأرباهبا بعدوا عن خطَّة املعروف واإلحس��ان؛ ألنَّ

)1( يف األصل »فا مات«، والصواب ما أثبتناه.
)2( إفادة من قوله تعاىل: ﴿ڃ چ چ﴾ القيامة: 29.

ب ب�)ابن النبيه املرصّي(، َأحد شعراء  د بن احلس��ن بن يوس��ف، َأبو احلس��ن، امللقَّ )3( عل�ّي بن حممَّ
ة يف  العص���ر العبَّ��ايّس؛ ع��اش يف مرص أثناء حك��م األيوبيِّني. مات اب��ن النبيه س��نة 619 هجريَّ
نصيب��ني، وقال امللك األرشف عند موته، وكان معجًبا بمحاس��ن ش��عره: م��ات ربُّ القريض. 
ُتنظر ترمجت��ه يف: وفيات األعيان: 341/7، س��ري َأعلم النب��لء: 781/33، الوايف بالوفيات: 

284/21، فوات الوفيات: 66/3، األعلم: 331/4.
)4( ديوانه: 278.
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َأنفوا- َأرغم اهلل َأنوفهم - َأن يقضوا حواِئجنا ولو بالدراهم، َوَحّق هلم َأن تأبى نفوسهم 
عن املعروف؛ ألن َمْن مَلْ ينطبع يف مرآة فكره اجلميل َأحرى بأن جتانب س��احته املكارم، 

مع َأن حاجتنا إِليهم حقرية، َوَقْد دفعنا هلم فوق َأجرة املثل َأضعاًفا كثرية.

ُث��مَّ إِنا وجدنا امرأة تس��جر النَّار يف تنور تب��ز فْيِه، َوَقْد خرج لس��ان النَّار ِمْن فيِه، 
فدفعن��ا إليها عجينً��ا لتخبزه، وملنا عنه��ا خوًفا ِمَن اهلُمزة اللُّمزة)1(، وجلس��نا نش��وي 
ا، َوَقْد  ا، ولكن كيف يُكون َما س��اورته َأع��ني النَّاس هنيًئ��ا مريًّ بالق��رب ِمنَْها حل��ًا طريًّ
د عّل حيتطب، فا َكان بأرسع  ْيخ حُمَمَّ احتجنا إِْذ َذاَك إىَِل احلطب، فذهب األَخ األَغر الشَّ
ِم��ْن َأن رجع إلين��ا ُمنْهزًما)2(، َوَعقد جيد وقاره غري منتظم، فس��ألناُه ع��ّاَّ دهاه وَأراعه، 
ُه رأى ُدَوْين)3( ش��جرة صغرية بالية ش��يًئا  ة حلمه مضاعه، فأخربنا َأنَّ وكان��ت إِْذ َذاَك درُّ
ا)4(، َوْهَي َأفع��ى عظيمة، َوَل�ْم ُينجه  ظ��نَّ بِ��ِه خرًيا، َوَبْعَد أن همَّ بتناولِ��ِه وجده تأبَّط رشًّ
��يِّد حُمِْس��ن)5(،  ِمنَْها إالَّ اهلزيمة، فوثب إِلْيَها َمْن مَلْ يزْل ُمفضًل َوحُمِْس��نًا، األَخ األجَمد السَّ
فأدم��ى صاخها بقضيب خيزران، َوَبْع��َد قتلَها وجدنا طوهلا َقْد بلغ ِمَن األَش��بار ثان، 
ُثمَّ إَِنا َبْعَد َفراَغنا اش��تغلنا بقطع املسافة، واحتس��ينا ِمْن َأكؤس املنادمة َألذ سلفة انتهينا 
إىَِل ظِلٍّ ظليل، وَأش��جار ونخيل، تعبث بأصوهلَا يدُّ َأم��واج الفرات، فعقلنا ُهناَك مطايا 

)1( افادة من قوله تعاىل: ﴿ٿ ٿ﴾. اهلمزة: 1.
)2( يف األصل »منهزم«.

)3( ُدَوْين: تصغري )دون(، َأي َأس��فل ش��جرة صغرية، و) دون ( الدال والواو والنون َأصل واحد 
ي��دلُّ ع��ىل املداناة واملقاربة، يقال هذا دون ذاك َأي هو أقرب منه، وإِذا َأردت حتقريه قلت دوين. 

ُمعجم مقاييس اللُّغة: 317/2.
ا؛ ألنَّه- كا زعموا-  ي ثابت بن جابر الفهمّي تأبَّط رشًّ )4( تأبطَّ الشء: وضعه حتت إبطه. وبه سمِّ
يف، وقيل: ألنَّ أمه برصت به وقد تأبَّط جفري سهام وأخذ قوًسا، فقالت: هذا  كان ال يفارقه السَّ

ا، وقيل غري ذلك. ُمعجم املصطلحات: 42/1. تأبط رشًّ
يِّد حمسن احلكيم، مرَّ ذكرُه. )5( السَّ
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حنا النُُّفوس بص�رف املنادمة ال اخلمر احلرام، وَكاَن بِِه  اخلط��وات، وَأرحنا األَقدام، وروَّ
الَوْقت وقت األَصيل، والفرات إِْذ ذاَك إِْذا نظر إلْيِه جيده كا ِقْيل)1(: ]من الكامل[

ال���نَّ���ه���ُر ق����ْد َرق������ْت غ���الل���ُة ص��ف��وه
َوَع��ل��ْي��ِه ِم���ْن ِص��ْب��غ األَص��ي��ل ط����راُز)2(

���ا ت�����رَتق�����َرُق األَم����������واُج ف����ْي����ِه ك���أهنَّ
ه���ا األَع���ج���اُز ُع���َك���ُن اخل���ص���ور هت���زُّ

ة األُنس يف ذلك املكان، نس��يت عصا َقِد اعت��دل قوامها اعتدال قوام  فكنت لش��دَّ
��ا قليلة املثيل، َوَما ذكرهتا حتَّى  غاني��ة هيفاء ِمْن خيزران، َوَقْد ُكنت حريًصا عليها؛ ألنَّ
��ْيخ  ة النَاظِر الشَّ فّي النَّق��ّي، ُقرَّ جتاوزن��ا َذلِ��َك املوضع مق��دار ِمْيل، فأراد الرج��وع الصَّ
ُه تعاىل َعىَل َرجِعَها  َتِقّي)3(، فقلت لُه َأخطأ َمْن ظنَّ َأنَّا متكث يف ممرِّ الوارد والصادر، وَأنَّ
لقاِدر)4(، ُثمَّ عربنا إىِل جزيرة صغرية َقبَّل صدرها الفرات األعظم، َوُشقَّ لنَّهر القزوينيَّة 
ِمْن عجزها فٌم، فض�ربنا فْيَها خيامنا، ومحدنا هبا مقامنا، َوَبْعَد َأن جلسنا َصحبِنَا االنس، 
��اي َأكؤس، َوَقْد تزينت األَرض بالُس��نْدس األَخ��رض)5(، وازَورَّ خدُّ  وَأديرت بيننا للشَّ
ال��كأس خجًل وَأمح��ر، إِذ صار الفنجان بأثمد القهوة ذا ط��رف كحيل، َوَقْد َطرز بالترب 

ويش املاء شْمس األَصيل، فكانت األَرض واملاء والَوْقت كا ِقْيل: ]من املتقارب[

وق������ْد َغ�������ِ�َ ال���ن���ب���ُت ب���ط���ح���اءُه،
َك�����ب�����دِو ال������ع������َذاِر ب����خ����دٍّ أس���ي���ِل

د بن سارة املغرب. املستطرف: 735/2. )1( البيتان ملحمَّ
)2( خرصه بدل صفوه. املستطرف: 735/2.

ْيخ َتِقّي الطرحيّي، مرَّ ذكرُه. )3( الشَّ
)4( إفادة من قوله تعاىل: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ﴾. الطارق: 8.
)5( إفادة من قوله تعاىل: ﴿وئ ۇئ﴾. اإلنسان: 21.
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����م����ُس، حُمْ���َت���ثَّ���ًة َوق������د ولَّ�������ِت ال����شَّ
َكحيِل ب���َط���ْرٍف  َت���ْرُن���و  ال��غ��رب،  إىَِل 

ك���������أّن س�����ن�����اَه�����ا، ع�����ىل هنْ���������رِه،
َب���ق���اي���ا َن���ج���ي���ٍع ب���س���ْي���ٍف َص���ق���ي���ِل)1(

تِي هي ِعب��اَدة، ول�اَّ ابتلعت  ُث��مَّ تزاورنا عىل العادة، وج��رت بيننا ال�مداعب��ات الَّ
��اء كوكب عن كوك��ب، قمنا ألَداء  ��ْمس حوت املغرب، َوأوش��َك َأن يمتاز يف السَّ  الشَّ
محن يوم القيامة، ُثمَّ عدنا إىل  ما علينا وجب فصلينا بعد األَذان واإلقامة، راجني رمحة الرَّ
جملس يعدُه)2( البدر َأحد هاالته، وتتمنَّى الثريا َأن تكون َحبًبا لكاساته، نرشنا فيِه بعض 
مطويات ُمشكلت املساِئل الِعلميَّة، وفتحنا فيِه مغلقات معانيها اخلفيَّة، ُثمَّ رقَّص األَخ 
د عل َأفئدتنا بنغات َأوتار صوته، وَأحزننا بذكر َما جرى عىل احلَُسنْيِ  ��ْيخ حُمَمَّ األَعز الشَّ
َوَأْه��ِل بيته ][؛ فاقتدحت يد األَحزان بزند األَس��ى ن��اًرا يف الكبود، وَأطلق الطرف 
مع يف ميدان اخلدود، َوَبْعَد َذلَِك ُأديرت بيننا كؤوس املنادمة، َوَما طرق  عن��ان طرف الدَّ

طارق ِمَن اهلّم إالَّ وَأرقنا دمه: ]من الطويل[

َبا الصيِّ إىل  ال��َوْق��وَر  َتسَتْدعي  َأَح��ادي��ُث 
َوَت��ْك��ُس��و َح��ل��ي��َم ال���َق���ْوِم َث����ْوَب ُع���َراِم

���ٍم َف��نُ��ْض��ح��ي هل���ا َط���ْرَب���ى بِ���َغ���رِي َت���َرنُّ
وُن���ْم���يِس هل��ا َس���ْك���َرى بِ��َغ��رِي ُم�����داِم)3(

ر طاِئر النّعاس يف عش األَجفان، وطار ِمْن س��اعات اللَّْيل س��بع َأو ثان،  وم��ذ وكَّ
مهدنا املهاد، وتوس��دنا املخاد، وقبل َأن تبدو الغزالة ِمْن خدرها بعد َأن انش��قَّ جلباب 

)1( األبيات البن خفاجة. ديوانه: 183.
)2( يف األصل: »يوده«، والصواب ما أثبتناه؛ الستقامة املعنى.

�ريف الريّض: 233/1. )3( ديوان الشَّ
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ْيلة بفجرها، نبهونا ِمْن رقدة الكرى، وَأدينا ما فرضُه رّب الورى، واشتغلنا بطي  تلَك اللَّ
يح يف ذلَِك الَوْقت للملح مريح، َحْيُث َأصبح  َهاب، ألنَّ الرِّ األَسباب، وعجلنا عىل الذَّ
اء جلبيب)1( ِمَن السحاب، وصنع لوجه  يح اجلنوّب صِحيًحا، َوَقْد كسا السَّ مريض الرِّ
ْمس ِمْن قطع الغيم برقًعا ونقاًبا، واستقبلنا الفضاء بوجه لئيٍم َأل�مَّ بِه ضيف، وخفناُه  الشَّ
َأن ُيبل مطارفنا بمنسجم دمعه َأشدَّ اخلوف، َأجلأنا األَقدام عىل الركوب دون املش�ي عىل 

األَقدام.

]امل�سري اإِل طوريج واملبيت بخان الوقف[
فركبنا الس��فينة َبْعَد َأن مألنا باألَس��باب حش��اها، وتلونا قوَل��ُه َتَعاىل: ﴿ک گ 
گ گ﴾)2(، فبينا نحن نستنش��ق ِمْن عرار اجتاعنا األَريج، َل�ْم نش��عر بأنفسنا 
إالَّ ونحن يف طويريج)3(، فوجدنا خان الوقف)4( َقْد غصَّ با ابتلع ِمن النَّاس، ولكن اهلل 
ل لنا ِمْن َأمكنته ما قضت العادة عىل َمْن طمع فيِه باليأس، يف الس��اعة العارشة  بمنِّه س��هَّ
��اء واضطربت األَمواج، وغرق ِمَن السفن الصغار  ِمْن ذلَِك اليوم ارتفعت غربة يف السَّ

)1( يف األصل: »جلبيًبا«، والصواب ما أثبتناه.
)2( هود: 41.

)3( طوري��ج: ه��ي إح��دى م��دن حمافظة كرب��لء العراقيَّ��ة، وهي مرك��ز قضاء طويري��ج، وكانت 
ا تبع��د حوايل 25 كم رشق مدينة  ا موقعها اجلغرايف، فإنَّ طويريج تتبع س��ابًقا حمافظة باب��ل. وأمَّ
ا يف منتصف املس��افة ما ب��ني احِللَّة  ��ة، أي إنَّ كرب��لء، واملس��افة نفس��ها تقريًبا غ��رب مدينة احِللَّ

 

وكربلء.
)4( خ��ان الوقف: يقع يف مركز مدين��ة اهلنديَّة عىل ضفاف نر الفرات اليمن��ى جنوب املدينة، وقد 
ش��يِّد اخلان إلي��واء قوافل املس��افرين، وتمَّ بناؤه بأبع��اد 50 إىل60 مرًتا. كان قريًب��ا من مياه نر 
مت بقاياه وُأزيلت من الوجود عند منتصف العقد الثَّالث من  الفرات فجرفت جزًءا منه، ثمَّ هدِّ
د حسني خان( يف القرن الثامن عرش امليلدّي.  القرن املايض، وُيذكر َأن الَّذي شيَّد اخلان هو)حممَّ

من تراث املسيَّب الشعبّي: 12.
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ًة َبْع��َد ُأخرى، َحْيُث  َم��ا غرق ونجا ِمنَْها َما هو ناٍج، فس��جدنا هلل ش��كًرا، ومحدنا اهلل مرَّ
رزقن��ا الوصول َع��ىَل الَعاجل، َومَلْ جيعلنَا للح��وادث َأكلة آكل، َوَقْد َق��ِدم علينا يف ذلَِك 
الي��وم بعض َمْن كانت بيننا وبينُه مودة يف س��الف األَزم��ان، فصنعنا معُه َما طبعت َعلْيِه 
الكرام ِمَن املعروف واإلحسان، ولكن اإلناء ينضح با فيِه)1(، واللِئيم ال يفي َوَلْو كانت 
ي��دك بفي��ه، فأضمر لنا البغ��ي َوَأظهر االبته��اج؛ َفَلْم يربح حتَّى َمس��خُه اهلل ابن آوى)2( 
��ْمس بأثم��د الغروب،  ورسق واح��دة ممَّ��ا عندنا ِم��َن الدجاج، ومل��ا اكتحلت عني الشَّ
لة،  ينا متام ما وجب علينا ِمَن الصَّ وجعل��ت نفس بياض الفضا لفقد وصاهلا تذوب، َأدَّ

وبعض َما استحب ِمَن األَذكار والتسبيحات.

ُث��مَّ نظمنا الود يف س��لك الناِدي نظم الق��لدة، ورد إِلينا ش��ارد األُنس حتَّى ملكنا 
مان بعض َما لنَا َعلْيِه ِم��َن الديون، وفك قبل َأن يغلق بيد اهلمِّ  زمام��ه وقياده، ووفانا الزَّ
قنا َبْعَد  ِم��ْن نفوس��نا َما ُهو مرهون، ُث��مَّ نثرتنا َبْعَد النظ��م زيارتنا لبعض اإلخ��وان، وفرَّ
اجلْم��ع قضاء حق��وق اجلريان، فخلعن��ا بقدومنا علْيِهم َأط��ار الُس���ُرور، وَأّدوا َما َكان 
د عّل صفاة القلوب بذكر صفات  ��ْيخ حُمَمَّ  جيب ِمْن حقِّ الزاِئر َعىَل املزور، ُثمَّ صدع الشَّ
َما جرى يف الطُُّفوف، وجرَّ بِه إىل األَفئدة نار احلزن وَأجرى ِمن اآلماق ُكلَّ دمٍع ذُروف، 
ويف الساعة اخلامسة َقهَرنا سلطان النعاس، فقطع علينا احلديث واالستيناس، َوَبْعَد َأن 
َفَضَح الفجر بعمود الصبح هامة الظلم؛ وفضح الصبح ُكلَّ معتنقي شوق وغرام، قمنا 

اوات. لصلة الغداة، ودعونا ربَّ األَرض والسَّ

ين َأبو الفوارس املعروف ب�)حيص بيص(: )1( ورد هذا يف شعر شهاب الدِّ
َوُك�������لُّ إن������اٍء ب����الَّ����ذي ف���ي���ِه ي��ن��ض��ُحف��ح��س��ب��ك��ُم ه�����ذا ال����ت����ف����اوُت ب��ي��ن��نَ��ا

ُمعجم األُدباء: 1355/3.  
)2( نوع من َأنواع الكلب.
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]الو�سول اإِل م�سارف كربلء ومقربتها القدمية[
��ه وخياله، هتيَّأنا  َوَبْع��َد َأن س��قط الربقع عن وجه الغزالة وَأبرص ُكلُّ ش��اخص ظلَّ
للرحي��ل، واس��تعنَّا علْيِه باملل��ك اجلليل، فأودعن��ا اخلفيف ِمَن األَس��باب ]َعىَل[ ظهور 
ال��دواب، وتركن��ا الثقيل يف املكان َأمانة بي��د بعض األَحباب، ُثمَّ اش��تغلنا بلطم خدود 
املف��اوز باألَقدام، ودس��نا بالنعال جبهات الرب��وات واآلكام، َوَبْع��َد َأن طوينا ِمْن ثوب 
األَرض م��ا يبلغ بذراع التخم��ني ثلثة َأميال، قبض��ت َعىَل َأذيال َأرديتن��ا َأكف التعب 
وال��كلل، حتَّ��ى كادت ترّدن��ا إىِل ورا، وكأنن��ا إِْذ َذاَك نرجع القهقرى، فق��دم علينا ِمَن 
ة املكارم واملفاخر،  األَصح��اب، حمافظني َعىَل َما معنا ِمَن األَس��باِب، َمْن رضع صفو درُّ
��يِّد باقر)1(، َوَمْن ُهو يف س��باق َميدان الفضل ج��واد، الرجل اأَلوحد  ��يِّد األجَمد السَّ السَّ
��ْيخ جواد)2(، والكامل األديب، ُم�ْحِس��ن نجل احلاجِّ حبيب)3(، ورضيَع لبان املجد  الشَّ
��ْيخ باقر)5(، َوَتلَّفُت َأَنا َوِعق��د ِقلدة ِجيد الدهر،  ��ْيخ َتِقّي)4( وَأخوه الشَّ واملفاخر، الشَّ
د عّل، َوُقطب داِئرة الفضل،  ْيخ حُمَمَّ ، األََخ الشَّ ة َتاج رأس الفخر ذو الش��أن الَعل�يِّ َودرُّ

يِّد حمسن)6(. َوَمْن ُهَو لِلمكرماِت حمل َوَأْهل، األََخ املحسن، السَّ

َوَق��ْد حك��م التع��ب َعلينا ُحْك��َم الزمان َع��ىَل الكام��ل بالتأخ��ري، فجعلنا نجلس 
للس��رتاحة َتارًة َوُأَخرى نس��ري، َوُكنَّا يِف احلاَلني نتلو ُصُحف املنادمات، َنقرأ ِمْن فرقان 

)1( مل نظفر برتمجته.
ْيخ جواد حمبوبة، مرَّ ِذكره. )2( الشَّ

)3( مل نظفر برتمجته.
ْيخ تقي الطرحيّي، مرَّ ِذكره. )4( الشَّ

��ْيخ رايض الطرحيّي، َأح��د ُفضلء النَّجف  ��ْيخ باقر ابن الشَّ ��ْيخ باق��ر آل الطرحي��ّي: هو الشَّ )5( الشَّ
وخطباِئه��ا، ك��ان م��ن األَعضاء النش��طاء يف التجم��ع األَدّب النَّجف��ّي املعروف باس��م )العرشة 

ة(. بيوتات نجفيَّة: 93.  املبرشَّ
)6( مرَّ ِذكره.



343

م.م. مروان نظر علّي احِللِّّي

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

د عّل إِن رَسَنا َفُهَو نديم َوَصاحب َوإِْن  ��ْيخ حُمَمَّ ات س��وًرا وآيات، َوَلكنَّ األََخ الشَّ املسَّ
ُه َقبل َأن نس��تقرَّ َعىَل األَرض يرضب َعنا  َجلس��نا- َواَل عجب- َنرى ِمنُْه العجاِئب، ألَنَّ
صفًحا، َويطوي َعْن َعامل الوجود َكشًحا، وجيعل بيد النَّْوم زمامُه وقياده، َويتخذ البيداء 
اب مهادُه، النَّْوم ِعنَْدُه نِْعَم الفاكهة والزاد، َوصم اجلنادل ِعنَْدُه نِْعَم الوساد،  مهًدا َلُه والرتُّ

ُه مَلْ يطرق سمعُه، َقول َمْن رقَّق اهلل طبعُه: ]من الوافر[ َوَكَأنَّ

ف���أي���ق���ظ���وين امل�����ن�����ام  ك����ث����ر  إِذا 
ف�������إِن ال���ع���م���ر ي��ن��ق��ص��ه امل�����ن�����ام)1(

��ْمس اتِّقاد رضام النَّار، فُهن��اَك ناجى قلوبنا  َوَعنْ��َد اعتدال النَّه��ار، اتَّقد َوهج الشَّ
ة،  الظمأ، َوَمأَل أفئدتنا غيًظا وَأل�ًا. َفْبُعَدْت َعلِينَا ُهناَك الش��قة، َومَلْ تط َأرجلنا إاِلَّ باملشقَّ
َحتَّ��ى خيِّل إِلين��ا َأْن َأرجلنا اَل تتخطَّى، َأْو َأْن األَرض لبع��د املدى حتت َأقدامنا تتمطَّى، 
تِ��ي وردنا املقربة القدِيم��ة، فعانقنا احلزم وصافحتنَ��ا العزيمة، واطمأنَّ  َتيَّا والَّ َوَبْع��َد اللَّ
عنا التعب واالس��تيحاش، وَألقينا عصا املسري، إِْذ مَلْ َيبق لنَا إاِلَّ َأيس يسري،  اجلأش، وودَّ

اِعِر: ]من الطويل[ اِعر، َوَتلوَنا َقول الشَّ َفَحمْدنا ربَّ البيت واملشَّ

��ا ال��نَّ��َوى َف��َأْل��َق��ْت َع��َص��اَه��ا َواْس��َت��َق��رَّ هِبَ
َك���اَم َق���رَّ َع��ْي��نً��ا بِ���اإِلي���اِب اْل�����ُم��َس��افِ��ُر)2(

َوَك��اَن ُهن��اك بقاقيل)3( َكاْن��َت بضاعتهم نوم��ي، َوَقْد َعلْت وجه��ُه صفرة الوجل 
َفجعل��ت النُُّفوس ِمنَا إِلْيِه تومي، َوَتُقول القلوب ُه��َو يِف َهَذا الَوْقت َأهل َوحمل، َفابتعنا 
ة الظم��أ، َألذ ِمْن ِرَضاب  ِمنْ��ُه الكفاي��ة، َوَجدَنا َحلوتُه َقْد َبلغت الغاية، َفَكان َعىَل ش��دَّ

 )1( كش��كول البهائ��ّي: 525/2. ص��در البي��ت يف الكش��كول ورد هك��ذا: »إذا غل��ب املن��ام 
فنبِّهوين«.

عراء: 30/1. )2( البيت ملعقر بن محار البارقي. ُمعجم الشُّ
ال. )3( مجع بقَّ
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َمعس��ول اللَُّمى، َفا َكاَن إاِلَّ اليس��ري، ]حتَّى[ َصار م��ا َكاَن، ]ف�[�نَِجُد َكأْن مَلْ َيُكن َش��ْيًئا 
ْذُكوًر]ا[)1(، َوَبْعَدَما َصَحوَنا ِمَن النش��وة براح الراحة، َوقضينا َوطًرا ِمْن ُمعانقة غواين  مَّ
االسرتاحة، كلمتنا النُُّفوس النَّفس��ية بلسان العزم واهلمم، فكملت قلوبنا علًا ِمنَْها بَأْن 
ُن��و ِم��َن الراحة ُبْعٌد َعْن ُخطة املج��د والكرم َفَقالْت َأَيرَض ِمنُْكم اآلب��اء، َأْن َتُكوُنوا  الدُّ
ُمتوان��نْيَ َوَقْد نجد القرن��اء، َفأرسعنا يِف الِقيام َغيًظا ِمْن َهَذا املق��ال، َوَجَعلنا ُنمزق َأديم 
يح لنَ��ا إِْذ ذاَك ِمْن عهن)2( األَرض َأثواًبا، َبْعَد َأن  وج��ه األَرض بالنعال، َوَقْد َحاكت الرِّ

تُه بِقُوس َحوافِرَها الدواب. نقشته بأنامل َأقداِمَها اإلنام ودقَّ

]الو�سول اإِل م�سهد االإمام احُل�سني[
ة األَنجاد  ��ْمُس داِئرة نصف النَّهار، بلغت بِنَ��ا مطايا اخلَطا غايَّ َوَبْع��َد َأْن تطِت الشَّ
واألَغوار، َفدخلنا وهلل املّن مش��هد إمامنا احلُس��ني، َوُكلٌّ ِمنَّا يتذكر َما َجرى فِْيِه َعىَل 
آل الرس��ول][ كِئيًبا حزينًا)3(، َفنِْحنَا لتذكر َتِلَك املصاِئب َنْوَح احَلام، َوَلْوالَ التَّقدير 
ة لق�ىض الوجد والزفري علينا باحلام، فيا هلَا نِواح َما َأوجعها للقلوب،  اإلهلّي بتأخري امُلدَّ
ورزايا َما َأجلبَها لنار األَس��ى والكروب، َوَكْي��َف ال َتُكون َكذلَِك، َوَقْد َأقرحت َأجفان 

عل وفاطمة ][، وَأبت َأن ترتك مباسم رسول اهلل باسمة.

]االإقامة يف كربلء[
َوَبْع��َد َأن َأِذَن لنا حاجب النوى بدخول َذلَِك املش��هد، وكانت احلال علينا بالتعب 
مونا مع األَس��باب، َقْد َأجلس��هم االنتظار  ِذين تقدَّ والكلل تش��هد، وجدنا َأصحابنا الَّ

)1( إِفادة من قوله تعاىل: ﴿ۉ ې ې ې﴾ اإلنسان: 1.
وُف امَلْصُبوُغ َألواًنا. لسان العرب: 297/13. )2( عهن: الِعْهُن: الصُّ

)3( يف األصل: »كئيب حزين«، والصواب ما أثبتناه.
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بقدومنا ِمْن َذلَِك املش��هد َعىَل الباب، َبْعَد َأن استأجروا لنا داًرا يف املحلَّة اجلديدة، َوَكان 
س��بب اختيارهم هلا وجود مزايا فْيَها عديدة، فمنها سعة الساحة، حتَّى كادت َأن تُكون 
ا تشمل ِمَن النخيل واألَشجار، َعىَل َما مَلْ َتُكْن تشتمل  َأكرب دور البلد مس��احة، َوِمنَْها َأنَّ

َعىَل مثلِه دار.

]زيارة �سريح احل�سني[
ُث��مَّ ذهبنَا نتعطَّر بمرقد س��يِّد ش��باب َأه��ل اجلنَّة، ورضيح مْن بك��ت ملقتله اإلنس 
س ع��ن وهج جهنم ُجنَّة، فل��اَّ وقفنا عىل  واجِلنَّ��ة، ونجعل الدخ��ول لذلَك احلرم امُلقدَّ
س، َوَفاَح َلُه ِمَن  ��فاه)1( بلثم األعتاب، الح لنَا َذلَِك الض�ريح امُلق��دَّ ْفنَا الشِّ الب��اب، َورَشَّ
الطِّيب َما ُهَو ِمَن املِسِك األَذفر َأزكى وَأنفس، فكان الدخول لَِذلَِك احلرم معانقة لغادة 

ه املِهيار)2(، َحْيُث َقاَل: ]من املتقارب[ معطار، َوَلْقَد َأحسْن يِف َذلَِك َوَأَجاد وهلل درُّ

َأن��������رشك َم�����ا ص���ح���ب ال���زائ���ري���ن
ال��ُط��ف��وِف؟)3( ُت���رب  امل��س��ُك خ��ال��ط  َأم 

ك�������أنَّ رضحي�����ك ن���ش�������ُر ال���رب���ي�������ْع
ي���م���رُّ ع��ل��ي��ه ن���س���ي���ُم اخل�����ري�����ِف)4(

دت بلبل األَحزان فرقصت  ول�اَّ اكتحل��ت برؤية ذلَِك الرضيح ِمنَّا النواظر، غ��رَّ

)1( يف األصل: »الشفاء«، والصواب ما أثبتناه.
)2( مهي��ار الديلم��ّي: هو مهيار بن َمْرَزَوْيه الديلمّي، كان فاضًلً يف املعقول واملنقول، َأديًبا ش��اًعرا 
س��احًرا للعقول، كاتًب��ا متفنِّنًا، ُولَِد يف الديلم يف جنوب جيلن، عىل بحر قزوين، كان جموس��يًّا، 
يف الريّض. ُتُويفِّ سنة 428ه�. تاريخ بغداد: 276/13، املنتظم  وَأسلم سنة 394ه� عىل يد الرشَّ

94/8، الطليعة: 372-378/2.
)3( يف الديوان: ما محل الزائرون.

)4( يف الديوان: هبَّت عليه. ديوان مهيار الديلمّي: 264/2.
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الدموع)1( املتكاثر، وهيم مهي فؤادي يف فيايف األَسى، وخيَّم وجدي بساحة كبدي مقيًاً 
ي لطم الثكول، َوَأنش��أت َناِئحة  ملأت��م خامس َأصحاب الكس��ا، ولطمت الدم��وع خدِّ

فكري ِعربي وهي تُقول: ]من الطويل[

خ��ل��ي��َل�����يَّ َه����ْل ِم����ْن وق��ف��ٍة ل��ك��ام معي
أدم��ع��ي)2( َص��يَّ��َب  أسقيِه  َج���َدٍث  َع���ىَل 

ث��مَّ إنا َبْعَد ما قضين��ا حقَّ الزيارة رحن��ا إىِل الدار، فطاب لنا املك��ث فِْيَها والقرار، 
واحلم��د هلل ول��ُه املنَّة َعىَل إمت��ام هِذِه النِع��م، إِذ َأغنانا عن ظهور احلمري وبطون الس��فني 
ة، وبِه انقطعت  بساعد العزم ومساعدة القدم، َوَكان ذلَِك اليوم هو الثَّامن ِمْن ذي احلجَّ

ة. ت احلجَّ خماصمة األَقدام مع َتِلَك املفاوز وت�مَّ

]ا�ص ]ظهور كرامة الأَبي الف�سل العبَّ
ويف ث��اين ورودنا وهو يوم عرفة وقت األَصيل، ظهر ألَب الفضل ][ فضٌل كثر 
فْي��ِه القال والِقيل، وذلَك َأن ُغلًما ِمَن العلويِّني َقْد َأنكر بعض النَّاس نس��بُه، ويقال إنَُّه 
ة  بعد َأن ُنسَب)3( إىِل غري آل الرسول نسبُه، سأل)4( ِمْن فرع دوحة اإِلمامة، َأن جيعل لصحَّ
س سيف وكشكول،  نس��به علَمة، فس��قط علْيِه يف حال الس��ؤال ممَّا علِّق يف حرمه امُلقدَّ
ي نس��به بالقبول، فكرب صغري ش��أنه وسا،  فاس��تدلَّ بس��قوطها علْيِه يف تِلَك احلال بتلقِّ
��ا، حَتىَّ ُخش علْيِه ِمَن االزدحام، ممَّ��ن علْيِه ِمْن َأوباش  وارتف��ع ِمَن احلضيض إىِل السَّ
النَّ��اس ِم��ْن َرْفَرٍف وح��ام، فأضيف إىِل ارتفاع الش��أن ارتفاًعا يف املك��ان، لتحظى بلثم 

)1( يف األصل: »الدمع«، والصواب ما َأثبتناه.
مة الكتاب. )2( األبيات للمؤلف، وهذا البيت مطلع لقصيدة ذكرناها يف مقدِّ

)3( يف األصل )نسبه(، والصواب ما أثبتناه. 
)4( يف األصل )فسأل(، والصواب ما أثبتناه.
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وجنتيه األَعني وحترم ِمْن مصافحت��ه يدان، َفَكاُنوا ينظرونُه ِمْن بعيد، نظر الصاِئمنْي إىِل 
هلل العيد.

َجِف االأَ�سرف[ ]العودة اإَِل النَّ
مات  ويف صبيحة يوم احلادي عش���ر عزمنا َعىَل لبس َأطار الس��فر، واشتغلنا بمقدِّ
مان  املس��ري؛ ولك��ن ِم��ْن مَلْ يس��اعده التوفي��ق اإلهلي مَلْ جي��ده التَّقدير، ع��ىل َأن ع��ادة الزَّ
اجل��ري عىل عك��س املقصود، وجواد م��راد َأوىل النُهى جام��ح رشود، حتَّى َأن بعضهم 
ْهر بذلِ��َك يفرت، فقال العبَّاس ب��ن األَحنف)1(:  ْه��ر، وخال َأن الدَّ  غال��ط يف مقصود الدَّ

]من الطويل[

لِ��َت��ْق��ُرُب��وا عنُكْم  ال���داِر  ُب��ْع��َد  َس��َأْط��ُل��ُب 
لَِتْجُمدا)2( م��ُوَع  ال��دُّ عيناي  َوَت��ْس��ُك��ُب 

وقال الباخرزّي)3(: ]من الكامل[

)1( َأبو الفضل العبَّاس بن األحنف احلنفّي ابن األس��ود بن طلحة، اليامّي النجدّي، ش��اعر عرب�ّي 
عبَّايّس. ُولِد نحو 103ه� يف اليامة بِنجد، وِعندما مات والده انتقل من نجد إىِل بغداد ونشأ هِبا، 
ُه مات س��نة 192ه� تقريب�ًا، يف اليوم  ًل ما بني بغداد وخراس��ان، قال ابن خلِّكان أنَّ وع��اش ُمتنقِّ
لة عليها. ُتنظر ترمجته  الَّذي مات فيه الكسائّي النَّحوّي املعروف، وَأن الرشيد َأمر املأمون بالصَّ
عراء: 253/1، تاريخ بغداد: 127/12، ُمعجم  عراء: 500-503، طبقات الشُّ عر والشُّ يف: الشِّ

األُدباء: 1481/4، وفيات األَعيان: 20/3، سري َأعلم النبلء: 89/9، األَعلم: 45/1.
)2( ديوان األحنف: 106.

عراء  )3( الباَخْرزّي: َأبو احلس��ن عل�ّي بن احلس��ن بن عل�ّي بن َأب الطيِّب الباخرزّي، َأديب من الشُّ
الكتَّاب. من َأهل باخرز )من نواحي نيس��ابور( تعلَّم هبا وبنيس��ابور، وقام برحلة واسعة يف بلد 
ف��ارس والعراق، وُقت��ل يف جملس َأنس بباخرز س��نة )467ه���(، كان من كتَّاب الرس��ائل، ولُه 
عل��م بالفقه واحلديث، اش��تهر بكتابه )دمي��ة القص�ر وعرصة َأهل العرص(، ولُه )ديوان ش��عر(. 
 ُتنظ��ر ترمجت��ه يف: معجم األُدب��اء: 1682/4، وفيات األعيان: 387/3، س��ري َأعلم النبلء:= 
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ول��ط��امل��ا اخ�����رتُت ال���ِف���راق ُم��غ��ال��ًط��ا
ِودادي غ���رِس  اس��ت��ث��امر  يف  وأح��ل��ل��ُت 

َ����ا ورغ���ب���ت ع���ن ذك����ر ال���وص���ال ألهَنَّ
م����رادي)1( خ���الف  َع���ىَل  األَم����ور  تبنى 

َوَبْعَد َأن َأوجبنا عىل َأنفس��نا املسري، رخصها عنُه غلء البغال واحلمري، فعزمنا بعد 
مات تُك��ون غري تامٍة فيُكون  مات ع��ىل َأنا يف ذلَِك اليوم ُنقي��م، َوَكْم ِمْن ُمقدِّ تل��ك امُلقدِّ
ش��كلها عقيًم�]���ا[، َوَبْعَد َأن عزمن��ا عىل البقاء وال بق��اء، لقينا َمْن ارت��دى ِمَن الفضل 
��يِّد جرب س��نبة)2(،  ��يِّد األَجل السَّ ه عن ُكلِّ عيبة وُس��بَّة، السَّ والكرم بأحس��ن رداء، املنزَّ
فدعان��ا إىِل طعام��ه ليًل، فا َأجبناه إاِلَّ َأن َأبدى بعض َمْن ال يس��عنا رده ِمْن َأصحابنا إىِل 
��اء بِِزينٍَة  ذل��ك ميًل، َوَبْعَد َأن س��رت الفضاء مجال وجه��ه بَِب�راقع الغياهب، وتزيَّنت السَّ
اْلَكَواِكِب)3(، حثنا ما سبق ِمنَّا ِمن اإلجابة لُه عىل الرواح إلْيِه، فرأينا منُه َما َأوجب علْيِه 
��ْمُس عن وجهها اخلار، وَأمحرَّ وجهها خجًل  امل��دح لُه والثناء علْيِه، َوَبْعَد َأن َألقت الشَّ

ملا َأطال النظر إِليها النظار.

��ة مَلْ يب��ق لنا عذر ِم��َن املس��ري وانقطعت  صبيح��ة ي��وم الثَّ��اين عرش ِم��ْن ذي احلجَّ
، وطوين��ا ث��وب األَرض بحواف��ر احلم��ري طيًّ�]���ا[،  املحج��ة، فارتقين��ا ظه��ور املط��يِّ
وس��قنا َأحادي��ث اهل��وى، فرحني برصم حب��ل وريد الن��وى، َفَل��ْم نزْل س��اِئرين بتلك 
َهاب  تِي س��كناها يف الذَّ الس��رية، حتَّى وردن��ا طويريج ُقبيل الظه��رية، فنزلنا حجرتنا الَّ
ْه��ر اخلاِئن وفان��ا مرادنا َوَما خ��ان؛ ألنَّ عادته  ِم��ْن ذلك اخل��ان، َوِمَن الغراِئ��ب َأن الدَّ

=363/18، األعلم: 272/4.
)1( ديوان الباخرزّي:120.

)2( مل نظفر عىل ترمجته.
)3( إفادة منقوله تعاىل: ﴿ڤ ڤ﴾ الصافات: 6.
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 َأن ي��رد واردي��ه ظوام��ي، وَأظ��نُّ َأن ه��ذا منُه رمي��ة ِم��ْن غ��ري راٍم، َوإاِلَّ ُهَو َك��َا َيُقوُل 

اِعر)1(: ]من الكامل[ الشَّ

ْن���ي���ا َف���َل�������امَّ ِج��ْئ��ُت��َه��ا َأْظ���َم���ْت���ن���َي ال���دُّ
ُم��ْس��َت��ْس��ِق��ًي��ا َم���َط���َرْت َع���لَّ َم��ص��ائِ��َب��ا)2(

��ْمِس جلبيب  َوَبْع��َد َأن َلبِ��َس األَف��ق َأثواب احل��داد، وجتلبَب الفض��اء لفقد الشَّ
يح الش��ايّل َعىَل َصدر الَفضاء  الس��واد، ركبنا يف الس��فينة َعىَل اس��تعجال، ألَنَّ مُجوَح الرِّ

َجرى َوَجال.

اَعَها امللح، َحْيُث استيقن َأن يف نصبِه النجاح، انطبع يف مرآة فكري،  فلاَّ نصب رَشِ
اِعر العمرّي)3(: ]من الطويل[ َما َأنشدُه الشَّ

ا ب��ن��ا ِم����ْن ب��ن��ات امل����اِء ل��ل��ك��وف��ة ال��غ��رَّ
ى أرْسَ َم��ْن  َفُسبحاَن  لياًل  ْت  رَسَ سُبوٌح 

��َب��ا مت���دُّ َج��ن��اًح��ا ِم����ْن َق����واِدِم����ِه ال��صيِّ
َوْك����َرا)4( ل�َها  ال��َغ��ِرييِّ  ب��أك��ن��اِف  َت���روُم 

َهاب  َفَلْم تزل ُتس��معنا أرعاد صدرها حني رشق باملاء، وُترينا متباعد منازلنا يف الذَّ
بسعة جرهيا مكاًنا سواء)5(، ونحن إِذ ذاك نطرد هوام اهلمِّ بنغمة َأوتار املنادمة، ونعانق 

)1( ُيشري إىل املتنبِّي. 
)2( ديوان املتنبِّي: 110.

خ، ُولَِد باملوصل،  �ّي، َأديب شاعر، مؤرِّ )3( عبد الباقي بن سليان بن َأمحد العمرّي الفاروقّي املوصلِّ
وويل فيها ثمَّ ببغداد أعااًل حكوميَّة، لُه ديوان ش��عر باس��م )الرتي��اق الفاروقّي(، و)ديوان أهلَّة 
األفكار(، وكتاب )نزهة الدهر( وغريها. ُتُويفِّ ببغداد سنة 1278ه�، وقيل سنة 1279ه�. ُتنظر 

ترمجته يف: تاريخ األداب العربيَّة: 99/1، األَعلم: 271/3.
)4( الباقيات الصاحلات: 19.

)5( إفادة من قوله تعاىل: ﴿ڻ ڻ﴾ طه: 58.
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غ��واين األَنس، َوَقْد س��فكنا ِمْن رقيب الكدر دمه، ونحتس���ي ك��ؤوس البرش بقربنا ِمَن 
األَهل والوطن، ونذود باألَفراح عن العيون إِبل الوسن، وكان القمر يتهلَّل وجهه فرًحا 
ها طرٌب  بصوته ُمذ رأى عكس��ها يف م��رآة املاء، واألَغصان يعانق بعضه��ا بعًضا، إِذ هزَّ
ِم��ْن مصافحة اهلواء، َفَلْم تزل نفوس��نا بحبِّ َما نحن فِْيِه مش��غوفًة، َحتَّى دخلنا َبْعَد َأن 
انتصف اللَّْيل جس���ر الكوفة، فحكم َأنس االجتاع َأن ال نورد صوادي األَجفان عذب 
يك  د املخاد، فلاَّ َأزمع اللَّْيل عىل الرواح، وصاح الدِّ الرقاد، وال نسكب كأس اهلنا بتوسُّ
ينا الفريضة، واألَجفان إِذ ذاَك ِمْن علَّة الس��هر مريضة، وبعد َأن  باح، صلَّ ة الصَّ حمِيًي��ا غرَّ
ْمس َعْن وجهَها احلسن، واسترشف للنظر إلْيِه َمْن بحبَّه افتتن، صبيحة يوم  َأسفرت الشَّ
الثَّالث َعْش�َر، رِكبنَا رواحل السفر، َفَا َكاَن إاِلَّ الَقِليل وردنا ساملني إىَِل ]ال�[�َأَهل ساملني، 

واحلمد هلل ربِّ العاملني)1(.

حلة ال�ُحَسْينِيَّة[ ت الريِّ ]ت�مَّ

)1( شعراء احللَّة: 428-421/4.
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امل�سادر

* القرآن الكريم.
َأحس��ن الوديعة يف تراجم مشاهري جمتهدي الش��يعة َأو الباقيات الصاحلات يف . 1

د مهِدّي املوسوّي األَصفهايّن الكاظمّي،  ��يِّد حُمَمَّ تتميم روضات اجلنّات، السَّ
سة تراث الشيعة، قم، ط1، 2015م. مؤسَّ

ابع . 2 ل اهلجرّي حتَّ��ى القرن الرَّ َأدب الطفِّ َأو ش��عراء احلُس��ني م��ن القرن األَوَّ
، دار الطباعة، بريوت، 1970-1978م. عش�ر، جواد شربَّ

ة البيضاء، بريوت، . 3 د وآل بيته، حمسن عقيل، دار املحجَّ َأروع ما قيل يف حممَّ
1999م.

خ العرّب، بريوت، . 4 كتور جعفر املهاجر، دار امل��ؤرِّ ��ْيخ الدُّ َأعلم الش��يعة، الشَّ
ط1، 2010م.

ين الِزِركّل، ط6، دار العلم، بريوت، 2005م.. 5 األَعلم، خري الدِّ
يِّد حمسن األَمني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، ط5، . 6 َأعيان الشيعة، السَّ

1998م.
سة البعثة، . 7 األمايل، الش��ْيخ الطويّس، حتقيق، قسم الدراسات اإلسلميَّة، مؤسَّ

ط1، 1414ه�.
د َعّل اليعق��وّب، النَّجف األرَشف، املطبع��ة العلميَّة، . 8 ��ْيخ حُمَمَّ البابليَّ��ات، الشَّ

1954م-1955م.
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د باقر . 9 ��ْيخ حُمَمَّ مة الشَّ ة األَطهار، الَعلَّ بحار األَنوار اجلامعة لدرر األَخبار األَِئمَّ
املجليّس، دار احياء الرتاث العرّب، بريوت.

��د َأبو الفض��ل إِبراهيم، . 10 بداِئ��ع البدائ��ه، عّل ب��ن ظاف��ر األَزدرّي، حتقيق حممَّ
القاهرة، 1970م.

ل من القرن العرشين، . 11 تاريخ اآلداب العربيَّة يف القرن التاسع عرش والربع األَوَّ
رزق اهلل ابن يوس��ف بن عبد املسيح بن يعقوب شيخو، دار املرشق، بريوت، 

ط3.
ة، . 12 ��ْيخ يوس��ف كركوش، النَّج��ف األرَشف، املطبعة احليدريَّ تاريخ احِللَّة، الشَّ

1965م.
د بن جرير ب��ن يزيد بن كثري بن . 13 تاري��خ الطربّي، تاريخ الرس��ل واملل��وك، حممَّ

غالب اآلمايّل، َأبو جعفر الطربّي، دار الرتاث، بريوت،ط2، 1387ه�.
��لم، َأب بكر َأمحد ب��ن عل اخلطي��ب البغدادّي، . 14 تاري��خ بغ��داد َأو مدين��ة السَّ

 دراس��ة وحتقيق مصطفى عبد القادر عط��ا، دار الكتب العلميَّة، بريوت، ط2، 
2004م.

يِّد، إيران، ط1، 2006م.. 15 جتار ب الُعلاء يف عصور الغيبة، كال السَّ
تفس��ري كب��ري منه��ج الصادقني يف ال��زام املخالف��ني )ف��اريّس(، امُل��لَّ فتح اهلل . 16

د حسن علمي، إيران، 1333ش. الكاشايّن، حممَّ
د مهدي اخلرسان، أمري، . 17 ��يِّد حممَّ ��ْيخ الصدوق، حتقيق السَّ ثواب األَعال، الشَّ

إيران، ط2، 1368ش.
مجهرة األَمثال، َأبو هلل احلس��ن بن عبد اهلل بن س��هل بن س��عيد بن حييى ابن . 18

مهران العسكرّي، دار الفكر، بريوت.



353

م.م. مروان نظر علّي احِللِّّي

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

��د األَس��عد، دار الفكر، بريوت، . 19 دي��وان ابن النبيه املص���رّي، حتقيق عمر حُمَمَّ
1969م.

ديوان ابن خفاجة، حتقيق د. عمر فاروق الطبَّاع، دار القلم، بريوت.. 20
ديوان األَبيوردّي، املطبعة العثانيَّة، لبنان، 1317ه�.. 21
ديوان الباخرزّي، دار صادر، بريوت.. 22
، عني . 23 ّ دي��وان الباقي��ات الصاحلات، عب��د الباقر العم��رّي الفاروقّي املوص��لِّ

�ريف الريّض،  بتصحيحه وضبط َأبياته َأبو مصعب البص�رّي، منش��ورات الشَّ
قم، ط1، 1412ه�.

، حتقيق د. سعد . 24 ّ ّ احِللِّ د اخللعّي املوصلِّ ديوان اخلليعّي، عبد العزيز بن َأب حممَّ
اد، دار الضياء، ط1، 2010م. احلدَّ

، األَعلمي، بريوت، . 25 ّ ، حتقيق، د. مض�ر ُس��ليان احِللِّ ّ ��يِّد حيدر احِللِّ ديوان السَّ
ط1، 2011م.

وي، دار األَرقم ابن . 26 يف الريّض، حتقيق د. حممود مصطفى حلَّ دي��وان الرشَّ
َأب األَرقم، بريوت، ط1، 1999م.

دي��وان العبَّاس ب��ن األَحن��ف، رشح وحتقيق عاتك��ة اخلزرج��ّي، دار الكتب . 27
ة، القاهرة، 1954م. املرصيَّ

ديوان املتنبِّي، دار بريوت، بريوت، 1983م.. 28
ط1، . 29 ب��ريوت،  الص��ادر،  دار  العاش��ور،  ش��اكر  حتقي��ق  ب��ّي،  املهلَّ  دي��وان 

2016م.
ديوان النابغة الذبيايّن، رشح وتعليق د. حنا نص�ر احليتي، دار الكتب العلميَّة، . 30

بريوت، ط1، 1991م.
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ح، رواية َأب بكر الوالبّي، دراس��ة وتعليق ُيس���رى عبد . 31 دي��وان قيس بن املل��وَّ
الغنّي، دار الكتب العلميَّة، بريوت، ط1، 1999م.

دي��وان مهي��ار الديلمّي، َأبو احلس��ن مهيار ب��ن مرزويه الديلمّي، منش��ورات . 32
يف الريّض، إيران، ط1، 1413ه�. الرشَّ

��ْيخ آغا ب��زرك الطهرايّن، دار إِحياء . 33 مة الشَّ الذريعة إىِل تصانيف الش��يعة، العلَّ
الرتاث العرّب، بريوت، ط1، 2009م.

رج��ال النجايّش، َأب��و العبَّاس َأمح��د بن عّل ب��ن َأمحد ابن العبَّ��اس النجايّش . 34
األَسدّي الكويّف، رشكة األَعلمّي، بريوت، ط1، 2010م.

سة املعارف، قم، ط1، 1423ه�.. 35 زبدة التفاسري، امُللَّ فتح اهلل الكاشايّن، مؤسَّ
د بن َأمحد بن عثان الذهبّي، دار . 36 ين حممَّ س��ري َأعلم النُّبلء، احلافظ شمس الدِّ

الكتب العلميَّة، بريوت، ط2، 2010م.
ام، دار . 37 د عبده عزَّ م بِش���رح اخلطيب التربيزّي، حتقي��ق حممَّ رشح ديوان َأب ت�اَّ

املعارف، القاهرة، 1983م.
د عبد اهلل بن ُمسلم بن قتيبة الدينورّي، دار احلديث، . 38 عراء، َأبو حممَّ عر والشُّ الشِّ

القاهرة، 1423ه�.
��ْيخ عّل اخلاق��ايّن، دار األَندل��س، بريوت، . 39 ��ة َأو البابليَّ��ات، الشَّ ُش��عراء احِللَّ

1964م.
ة، النَّجف . 40 ��ْيخ عّل اخلاقايّن، املطبعة احليدريَّ ش��عراء الغرّي َأو النَّجفيَّات، الشَّ

األرَشف، ط1، 1954م.
ُش��عراء عبَّاس��يُّون، د. داود س��لُّوم، عامل الكتب، مكتبة النهضة العربيَّة، ط1، . 41

1410ه�.
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ح��اح، إس��اعيل بن محَّاد اجلوه��رّي، حتقيق َأمحد عبد الغف��ور عطَّار، دار . 42 الصِّ
العلم، لبنان، ط4، 1987م.

د ابن املعتزِّ العبَّايّس، حتقيق عبد الستَّار َأمحد . 43 ��عراء، عبد اهلل بن حممَّ طبقات الشُّ
اج، دار املعارف، القاهرة، ط3. فرَّ

د الس��اوي، حتقيق د. كامل . 44 ْيخ حُمَمَّ مة الشَّ الطليعة من ُش��عراء الش��يعة، العلَّ
خ العرّب، بريوت، ط1، 2001م. سلان اجلبورّي، دار املؤرِّ

��يِّد هادي كال . 45 مة السَّ ة يف احِللَّة، العلَّ ر احلركة الفكريَّ فقه��اء الفيحاء َأو تط��وُّ
، ج2، مطبعة الزين. ّ ين احِللِّ الدِّ

د حسني احلُسينّي اجلليّل، دار الوالء، بريوت، ط4، . 46 يِّد حُمَمَّ اث، السَّ فهرس الرتُّ
1436ه�. 

محن بن شاكر بن هارون بن . 47 د بن شاكر بن َأمحد بن عبد الرَّ فوات الوفيات، حممَّ
ين، حتقيق إحسان عبَّاس، دار صادر، بريوت، ط1. ب بصلح الدِّ شاكر امللقَّ

��ْيخ ج��واد القيُّومّي، . 48 د بن قولويه، حتقيق الشَّ كام��ل الزي��ارات، جعفر بن حممَّ
سة النرش اإلسلمّي، ط1، 1417ه�. مؤسَّ

د بن احلسني بن عبد الصمد احلارثّي العامّل املشهور بالبهائّي، . 49 كش��كول، حممَّ
سة، ط1،  ة، قم املقدَّ يِّج حس��ني املعلِّم، املكتبة احليدريَّ د السَّ ��يِّد حممَّ حتقيق السَّ

1427ه�.
س��ة النَّش���ِر . 50 ّي، حتقيق مؤسَّ ��ْيخ عبَّ��اس القمِّ ث الشَّ الُكن��ى واألَلق��اب، املحدِّ

اإلسلمّي، ط3، 1434ه�.
د ابن منظر اإلفريقّي املص�رّي، َأدب . 51 ين حممَّ لسان العرب، َأبو الفضل مجال الدِّ

احلوزة، قم، 1405ه�.
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ُة حلُة احُل�سينيَّ الرِّ
اوّي احِللِّّي د ح�سني حمد اجلبَّ مَّ ْيخ حُمَ َمة ال�سَّ للَعلَّ

ْيخ باقر آل حمبوبة، دار األضواء، . 52 ��ْيخ جعفر الشَّ مايض النَّجف وحارضها، الشَّ
بريوت، ط2، 2009م.

 جمال��س املؤمن��ني، ن��ور اهلل ب��ن رشي��ف الشوش��رتّي، املكتب��ة اإلس��لميَّة، . 53
طهران.

مس��الك األَبصار يف ممال��ك األَمصار، إلبن فض��ل اهلل العم��رّي، دار الكتب . 54
العلميَّة، بريوت، ط1، 2010م.

د بن َأمحد األَبش��بهّي، . 55 ي��ن حُمَمَّ املس��تطرف يف ُكلِّ فنٍّ مس��تظرف، ش��هاب الدِّ
د خري طعمة احللبّي، دار املعرفة، بريوت، ط1، 2008م. حتقيق، حُمَمَّ

�ريف، كاظم عبُّود الفتلوّي، مكتبة . 56 حن العلوي الشَّ مشاهري املدفونني يف الصَّ
ة، قم، ط2، 2006م. الروضة احليدريَّ

ين، . 57 د حس��ني حرز الدِّ ��ْيخ حُمَمَّ معارف الرجال يف تراجم الُعلاء واألُدباء، الشَّ
ط1، منشورات املرعش النَّجفّي، إيران، 1405ه�.

ين َأبو عبد . 58 ُمعج��م األُدباء )إرش��اد األَريب إىِل معرف��ة األَديب(، ش��هاب الدِّ
اهلل ياق��وت بن عبد اهلل الرومّي احلموّي، حتقيق إحس��ان عبَّ��اس، دار الغرب 

اإلسلمّي، بريوت، 1993م.
ين َأبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومّي احلموّي، . 59 ُمعجم البلدان، شهاب الدِّ

دار صادر، بريوت، ط2، 1995م.
��ة د. عبَّاس هاين . 60 د ب��ن عم��ران املرزبايّن، حتقي��ق وتتمَّ ��عراء، حممَّ ُمعج��م الشُّ

اخ، دار الكتب العلميَّة، بريوت، 2010م. الچرَّ
ُمعجم املصطلح��ات واألَلفاظ الفقهيَّ��ة، حممود عبد الّرمحن عب��د املنعم، دار . 61

الفضيلة، القاهرة.
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د . 62 ُمعجم املطبوع��ات النَّجفية ُمنذ دخول الطباعة إىل النَّج��ف حتَّى اآلن، حُمَمَّ
هادي األَمينّي، مطبعة اآلداب، النَّجف األرَشف، ط1، 1966م.

اد، مطبع��ة اإلرش��اد، بغ��داد، . 63 ف��ني العراقيِّ��ني، كوركي��س ع��وَّ  ُمعج��م املؤلِّ
1969م.

د هادي . 64 ُمعج��م رج��ال الفك��ر واألَدب يِف النَّجف خ��لل َألف ع��ام، د. حُمَمَّ
، بريوت، 1992م. األَمينّي، ط2، دار الكتاب اإلسلميِّ

ا، حتقيق وضبط عبد . 65 ُمعجم مقايس اللُّغة، َأبو احلسني َأمحد بن فارس بن زكريَّ
د هارون، مكتبة األَعلم اإلسلمّي، طهران، 1404ه�. لم حممَّ السَّ

ُمعجم مؤلِّفي الش��يعة، عّل الفاضل القائينّي النَّجفّي، ط1، منشورات وزارة . 66
اإلرشاد اإلسلمّي، ط1، 1305ه�.

د رض��ا القامويّس، . 67 د رضا املظفر، إِع��داد وتعليق حُمَمَّ ��ْيخ حُمَمَّ م��ن َأوراق الشَّ
ة، بغداد، 2014 م. املكتبة العرصيَّ

من ُتراث املس��يَّب الش��عبّي، جواد عبد الكاظم حمس��ن، مكت��ب َأمحد الدبَّاغ، . 68
بغداد، ط1، 2002م.

محن بن عّل بن . 69 ين َأبو الفرج عبد الرَّ املنتظ��م يف تاريخ األُمم وامللوك، مجال الدِّ
��د عبد القادر عطا، مصطفى عب��د القادر عطا، دار  ��د اجلوزّي، حتقيق حممَّ حممَّ

الكتب العلميَّة، بريوت، ط1، 1992م.
موس��وعة تاريخ القزوينِ��ّي، د. ج��ودت القزوينِّي، اخلزاِئ��ن إلحياء الرتاث، . 70

بريوت، ط1، 2012م.
ين االلويّس، دار الكتب . 71 نش��وة الشمول يف الس��فر إىِل إسلمبول، ش��هاب الدِّ

العلميَّة، بريوت، 2017م.
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ُة حلُة احُل�سينيَّ الرِّ
اوّي احِللِّّي د ح�سني حمد اجلبَّ مَّ ْيخ حُمَ َمة ال�سَّ للَعلَّ

اث الع��رّب، بريوت، ط1، . 72 نقب��اء البرش، آغا ُب��زرك الطهرايّن، دار إحي��اء الرتُّ
1430ه�.

ق��ه وعلَّق . 73 ف��دّي، حقَّ ي��ن خليل ب��ن َأيبك الصَّ ال��وايف بالوفي��ات، ص��لح الدِّ
 علي��ه َأبو عب��د اهلل ج��لل األَس��يوطّي، دار الكت��ب العلميَّة، ب��ريوت، ط1، 

2010م.
سة آل البيت إِلحياء الرتاث، . 74 وسائل الش��يعة، احلرُّ العامّل، حتقيق ونرش مؤسَّ

قم، ط2، 1414ه�.
د بن أب بك��ر بن خلكان، . 75 وفي��ات األَعيان وأنب��اء أبناء الزمان، َأمح��د بن حممَّ

حتقيق د. إحسان عبَّاس، دار صادر، بريوت، ط6، 2013م.
يتمية الدهر يف حماسن َأهل العرص، َأب منصور عبد امللك الثعالبّي النيسابورّي، . 76

د قمية، دار الكتب العلميَّة، ط2، 1983م. رشح وحتقيق د. مفيد حُمَمَّ

املصادر املخطوطة:
الروض النضري يف ُشعراء القرن املتأخر واألَخري، جعفر النقدّي.. 1
، س��ريهم، دروهم، آثاره��م، م��روان نظر عّل . 2 ّ  آل نظ��ر ع��ّل التَّميم��ّي احِل��لِّ

. ّ احِللِّ
ال��دار الفاطميَّة من ُتراث األرُسة القزوينيَّ��ة يف احِللَّة الفيحاء، مروان نظر عّل . 3

. ّ احِللِّ

الدوريات:
جملَّة البيان، السنة الثَّانية، العدد 32، 1947م، النَّجف األرَشف.. 1
د س��عيد . 2 جملَّة املوس��وم، بيوت��ات نجفيَّة وزعامات عراقيَّة، رِئيس حتريرها حممَّ

الطرحيّي، العدد 130.


