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قصيدة في الحجة المنتظر
عجل اهلل فرجه الشريف


للعالمة البالغي

 م .علي عباس االعرجي

كلية األداب ـ جامعة القادسية

اخلالصة:

البحث عبارة عن حتقيق خمطوطة قصيدة العالمة الشيخ البالغي يف املهدي املنتظر يرد فيها على القصيدة
البغدادية الحد علماء بغداد ينفي فيها وجود املهدي وغيبته  ،واملخطوطة بقلم العالمة البالغي نفسه ،
وقد مهد الباحث برتمجة وافية لصاحب القصيدة
ثم دراسة خمتصرة عن بنيتها من حيث الشكل (حسن املطلع وحسن التخلص وحسن اخلامتة)  ،والصورة
(التشبيه واالستعارة والكناية )  ،ومن حيث البناء اللغوي واالسلوبي ،
ثم وصف املخطوطة وبني مصدر وجودها
ثم عرض صورة الصفحة االوىل والصفحة االخرية من املخطوطة.
ثم عرض القصيدة مضبوطة الشكل مع هوامش توضحية تناولت املفردات الغريبة ومصادر الروايات اليت
ذكرت يف القصيدة ،

التمهيد ـ الجزء األول
الشيخ البالغي حياته وآثاره :
امسه ونسبه:

هو الشيخ حممد جواد بن الشيخ حسن بن الشيخ طالب بن الشيخ عباس بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ حسني بن الشيخ
عباس بن الشيخ حسن بن الشيخ عباس بن حممد علي بن حممد البالغي) ،(1يرجع نسبه إىل (ربيعة) وهي من القبائل
املشهورة ،وأسرة آل البالغي من األسر النجفية الكبرية العريقة املشتهرة بالفضل واألدب والعلم والتقوى فقد أجنبت العديد
من رجال العلم واملعرفة يف خمتلف العلوم) ،(2ولقب البالغي يرجع إىل (حممد علي) من أجداد الشيخ البالغي (رمحه اهلل)
)(3
املتوىف عام 1000ه
((( ظ .معارف الرجال في تراجم العلماء واألدباء ،محمد حرز الدين.196 /1:
((( ظ .األعالم للزر كلي ،142 /2:أربع رسائل ،محمد جواد البالغي ،إعداد:محمد علي الحكيم.8:
((( ظ .محمد علي البالغي ،جهوده الفكرية ودوره الوطني والقومي ،محمد صادق الخزاعي ،أطروحة ماجستير مقدمة إلى معهد التاريخ

ولد -رمحه اهلل -يف النجف االشرف عام (1282ه 1865م)) ،(1وقيل كانت عام 1280ه).(2
شيوخه وتالمذته :

تلمذ الشيخ البالغي ملجموعة من العلماء األعالم) (3وهم :
 -1الشيخ آغا رضا النجفي (ت 1322ه).
 -2الشيخ حممد طه جنف (ت 1323ه).
 -3السيد حممد اهلندي (ت 1323ه).
 -4الشيخ حممد كاظم اخلراساين (ت 1329ه).
 -5املريزا حممد تقي الشريازي (ت 1338ه).
وأما من تلمذ على يديه فهم): (4
 -1الشيخ مهدي بن داود احلجار(ت 1358ه).
 -2املريزا حممد علي التربيزي املدرس(ت 1373ه).
 -3الشيخ جعفر باقر آل حمبوبة (ت 1378ه).
 -4الشيخ حممد علي االردوبادي (ت 1378ه).
 -5الشيخ حممد رضا آل فرج اهلل (ت 1386ه).
 -6السيد حممد صادق حبر العلوم (ت 1390ه).
)(5
 -7الشيخ أمحد أمني الكاظمي (ت 390ه) ،درس على يديه األصول والعقائد وعلم املناظرة
 -8السيد صدر الدين اجلزائري (ت 1394ه).
العربي 1425هـ 2004 -م.17:
((( ظ .أربع رسائل.8:
((( ظ .األعالم.142 / 2:
((( ظ .أربع رسائل.9:
((( ظ .المصدر نفسه.
((( ظ تراجم الرجال ،احمد الحسيني.62 /1:
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 -9الشيخ علي حممد الرب وجردي (ت 1395ه).
 -10السيد حممد هادي احلسيين امليالين (ت 1395ه).
 -11الشيخ جنم الدين جعفر العسكري (ت 1397ه).
 -12الشيخ حممد املهدوي الالهيجي (ت 1403ه).
 -13الشيخ حممد رضا الطبسي النجفي (ت 1405ه).
 -14الشيخ ذبيح اهلل بن حممد علي املحاليت (ت 1405ه).
 -15الشيخ جمتىب اللنكراين النجفي (ت 1406ه).
 -16السيد شهاب الدين حممد حسني احلسيين املرعشي النجفي (ت 1411ه).
 -17السيد ابو القاسم املوسوي اخلوئي(ت 1413ه).
 -18السيد عبد األعلى السبزواري (ت 1414ه).
 -19الشيخ مرتضى املظاهري النجفي (ت 1414ه).
 -20املريزا حممد علي أديب الطهراين.
 -21الشيخ إبراهيم بن مهدي القرشي.
 -22حممد هادي امليالين).(1
 -23إبراهيم بن مهدي بن حممد اطيمش).(2
 -24مسلم احللي).(3

 -3أنوار اهلدى.
 -4نصائح اهلدى
 -5رسالة التوحيد.
 -6أعاجيب األكاذيب.
 -7البالغ املبني يف اإلهليات.
 -8أجوبة املسائل البغدادية يف أصول الدين.
 -9الرسالة األوىل يف نقض فتوى الوهابيني هبدم القبور املقدسة يف مكة املكرمة واملدينة.
 -10الرسالة الثانية يف تفنيد فتواهم أيضا.
 -11رسالة يف وضوء اإلمامية وصالهتم وصومهم (مطبوع باإلجنليزية).
 -12العقود املفصلة يف املسائل املشكلة.
 -13تعليقة على مباحث البيع من مكاسب الشيخ األنصاري.
 -14آالء الرمحن يف تفسري القرآن.
 15رسالة يف التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري (عليه السالم).
 -16رسالة يف االستدالل على صحة مذهب االمامية من طريق غريهم.
 -17رسالة نسمات اهلدى.
 -18رسالة يف البداء.

رحالته

أما املخطوط منها :

سافر الشيخ البالغي إىل الكاظمية تاركا النجف عام 1306ه ،وعاد إليها عام 1312ه ،بعد أن تزوج هناك من ابنة
السيد موسى اجلزائري الكاظمي.
وبعد ذاك هاجر إىل سامراء عام 1326ه ،وحضر درس املريزا حممد تقي الشريازي (ت 1338ه) عشر سنني ،وفيها
قام بتأليف العديد من الكتب ،وملا احتلها اجليش الربيطاين رجع إىل الكاظمية ومكث فيها سنتني فعاد إىل النجف االشرف
وبقي فيها إىل أن وافاه األجل(رمحه اهلل)).(4
وفاته

تويف  -رمحه اهلل -يف الثاين والعشرين من شعبان يوم االثنني عام 1352ه ودفن يف الصحن احليدري الشريف).(5
آثاره
للشيخ البالغي رمحه اهلل منهاجان يف التأليف ،األول  :الكتب املنهجية اليت قام بتأليفها بنفسه ،الثاين  :البحوث
واملقاالت اليت كتبها ومجعت بعد وفاته ،مثل املسيح واألناجيل) (6والعديد من شعره.
ومن آثاره): (7

 -1اهلدى إىل دين املصطفى.
 -2الرحلة املدرسية أو املدرسة السرية.
((( ظ .ربع قرن مع العالمة االميني ،حسين الشاكري.235:
((( ظ .موسوعة مؤلفي األمامية.419 /1:
((( ظ .القرآن والعقيدة ،مسلم الحلي.17:
((( ظ .أربع رسائل.9:
((( ظ .معارف الرجال.200/1:
((( قام بتحقيقه األستاذ الشيخ حسن الربيعي.
نصا.
الهدى
لكتاب
((( قمت بنقل ما كتبه الفكيكي بتحقيقه
ّ

 -1داعي اإلسالم وداعي النصارى.
 -2رسالة يف الرد على كتاب تعاليم العلماء.
 -3كتاب املصابيح يف إبطال مذهب القاديانية.
 -4كتاب الشهاب يف الرد على كتاب حياة املسيح .
 -5رسالة الرد على كتاب ينابيع الكالم لبعض املسيحيني.
 -6أجوبة املسائل التربيزية يف الطالق وتعدد الزوجات واحلجاب.
 -7يف األصل العريب (مطبوع باإلجنليزية).
 -8رسالة يف القبلة وتعيني مواقع بعض البلدان املهمة يف العامل من مكة.
 -9رسالة يف مواقيت اإلحرام.
 -10رسالة يف ذبائح أهل الكتاب.
 -11رسالة يف املتمم كرا.
 -12رسالة يف الغسالة.
 -13رسالة يف مس املصحف الشريف على املحدث.
 -14تعليقة على كتاب (الشفعة) من كتاب اجلواهر.
 -15رسالة يف منجزات املريض.
 -16رسالة يف إقرار املريض.
 -17رسالة يف الرضاع.
 -18رسالة يف فروع الرضاع.
 -19رسالة يف قاعدة على اليد ما أخذت.
 – 20رسالة يف إبطال العول والتعصيب.
 -21رسالة يف التقليد.
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 -22رسالة يف األوامر.
 – 23رسالة يف اخليارات.
 -24رسالة يف صالة اجلمعة ملن سافر بعد الزوال.
 – 25رسالة يف تنجيس املتنجس إذا لوقي بالرطوبة.
 – 26رسالة يف اللباس املشكوك.
 – 27رسالة يف حالة العلم اإلمجايل مع األصول والنظر يف مجلة فروعه.
 – 28رسالة يف حرمة حلق اللحية.
 – 29رسالة يف أن من يدين بدين يلزم مبقتضى حنلته يف مقام احلقوق.
 -30تعليقة على العروة الوثقى.
هذه القصيدة

ومما كتبه البالغي مستقال قصيدة يف احلجة املنتظر (عج) -اليت حنن بصدد حتقيقها – من خمطوطات مكتبة آل كاشف
الغطاء ،نظمها يف الرد على أحد علماء بغداد املنكرين لوجود اإلمام املهدي (عج) ،وغيبته و تسمى ب(القصيدة البغدادية)،
القصيدة:

رب
أي��ا علم��اء العصر ي��ا من هل��م ُخ ُ
لقد حار م�ني الفك��ر يف القائم الذي
ل��ب وجوده
فم��ن قائ��ل يف القش��ر ّ
اللذي��ن تق��ررا
وأول هذي��ن
ِ
داع ملثل��ه
وكي��ف وه��ذا الوق��ت ٍ
وإن قي��ل من خوف الطغاة قد اختفى
وإن م��ن خ��وف االذاة ق��د اختف��ى
وم��ن عي��ب ه��ذا القول الش��ك انه
وإن قي��ل إن االحتف��اء بأم��ر م��ن
فذل��ك أده��ى الداهي��ات ومل يق��ل
رب اخلل��ق عن نص��ر حزبه
أيعج��ز ّ
سر من رأى له
وما أسعد السرداب يف ّ

ب��كل دقي��ق ح��ار يف مثل��ه الفك��ر
تن��ازع في��ه الن��اس والتب��س األمر
ذب عن لبه القش��ر
وم��ن قائل ق��د ّ
ب��ه العقل يقض��ي والعي��ان وال نكر
الش��ر
ففي��ه ت��واىل الظلم وانتش��ر
ّ
ِج��ر
جي��وزه احل ْ
ف��ذاك لعم��ري ال ّ
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والقصيدة تقع يف مخسة وعشرين بيتا فأجابه البالغي بقصيدة بلغت مئة وعشرة أبيات،مستهلها :

أطع��ت اهلوى فيه��م فعاصاين الصرب

فه��ا أن��ا م��ايل في��ه هن��ي و ال أمر

من ر ّد على القصيدة غري البالغي:

ومن ر ّد على القصيدة البغدادية فضال عن شيخنا البالغي جمموعة من العلماء والشعراء عن طريق املصنفات ،وعن
مساه (كشف األستار
طريق الشعر) :(1ومن ألف  :الشيخ حممد باقر البهاري ،واملريزا حسني النوري (ت 1320ه) ،الذي ّ
مرة يف عام 1318ه ،وقد حققه فيما بعد السيّد علي امليالين نشر مكتبة نينوى
عن وجه الغائب عن األبصار) طبع ألول ّ
املتقدم ر ّد عليه يف قصيدة معارضة يف الكتاب نفسه) ،(2وقد قام بنظم الكتاب هذا
– طهران ،وهو فضال عن تأليفه الكتاب ّ
)(3
الشيخ حممد حسني بن علي كاشف الغطاء
وممن نظم الشعر :السيد علي حممود األمني(ت1328ه) ،والشيخ عبد اهلادي بن احلاج جواد البغدادي (ت 1333ه)،
والسيد رضا بن السيد حممد اهلندي (ت 1362ه) ،والسيد حمسن األمني العاملي ،والشيخ حممد حسني كاشف الغطاء
(ت1373ه) ،والشيخ رشيد الزيين العاملي).(4
ما قيل يف شاعريته

السيد حمسن العاملي (ت 1371ه) ( :له شعر كثري جيد ،وهو يف مواضيع خمتلفة)).(5
وهذا ما أكده ّ
والشيخ جعفر آل حمبوبة (ت 1377ه))  :وهو مع تبحره يف العلوم الروحية – ذو سهم وافر من النظم ،فهو شاعر
حمسن جميد)).(6
العالمة آغا بزرك الطهراين (ت 1389ه) ( :وكان – باإلضافة إىل عظيم مكانته يف العلم وتفقهه يف الدين – أديبا كبريا
و شاعرا مبدعا ،له نظم رائق سلس متني ،أكثره يف مدح أهل البيت  ورثائهم)).(7
الشيخ علي كاشف الغطاء (ت 135ه) (أديب وشاعر ،وله شعر حسن االنسجام)).(8
أما األبواب اليت طرقها يف شعره فكثرية واكثرشعره يف مدح أهل البيت (عليهم السالم) ،فله ثالث قصائد
يف ذكر احلجة املنتظر (عج) ،وقصيدتان يف مولد اإلمام احلسني  ورثائه ،وقصيدة يف الثامن من شوال حيث
هدمت قبور أئمة البقيع  ،وقصيدة فلسفية جارى هبا ابن سينا ،وقصيدة يف رثاء السيد حممد سعيد احلبويب،
وغريها ).(9

فذل��ك ق��ول ع��ن معاي��ب يفت��ر
وينج��ر
ي��ؤول إىل ج�بن اإلم��ام
ّ
له األمر يف األكوان واحلمد والش��كر
ب��ه اح��د إال اخ��و الس��فه الغم��ر
عل��ى غريهم حاش��ا فهذا ه��و الكفر
الفض��ل يف أم الق��رى ول��ه الفخ��ر

((( ظ .الذريعة إلى تصانيف الشيعة ،محسن آغابزرك  219 – 28/0رقم  11 /18 ،219رقم .429
((( ظ .نور اإلفهام في علم الكالم ،حسن الحسيني اللواساني .129 /2:وقد ورد ذكره في:إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب/2:
 ،324ونفس الرحمن في فضائل سلمان ،للميرزا حسين النوري الطبرسي نفسه ،12:وأعيان الشيعة ،143 /6:معجم أحاديث اإلمام
المهدي (عج):للكوراني العاملي.485 /2:
((( الذريعة.222 / 24:
((( ظ .الذريعة إلى تصانيف الشيعة ،محسن آغابزرك  219 – 28/0رقم  11 /18 ،219رقم .429
((( أعيان الشيعة .256 /4
((( ماضي النجف وحاضرها.62 / 2:
((( طبقات أعالم الشيعة.325 / 1:
((( الحصون المنيعة.186 /9:
((( المتبقي من شعر البالغي ،محمد الحسون مجلة تراثنا.138:
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التمهيد ـ الجزء الثاني  :الدراسة
بنية القصيدة
أوال  :البناء الفين
 -1بناء الشكل

أ -التشبيه

عند إخضاع القصيدة للمقاييس اليت فرضها النقاد القدامى من وجهة نظر بالغية وهي (حسن املطلع وحسن التخلص
وحسن اخلامتة) جند يف القصيدة متاسكا بنائيا إذ أن كل مقياس من هذه املقاييس يتناسب تناسبا تلقائيا مع بعضه البعض
وكأن القصيدة قطعة واحدة من الصعب حذف احد أبياهتا أو تقدمي احدها على اآلخر.
ويؤكد النقاد على ضرورة تالحم أجزاء القصيدة إذ يرى اجلاحظ (255ه) ان ((اجود الشعر ما رايته متالحم
االجزاء سهل املخارج ،(1) ))...ويعتمد ابن رشيق (456ه) على املحاور الثالثة (االبتداء والتخلص واخلامتة) يف دراسته
لبناء القصيدة ويعطيها امهية كربى الهنا املحاور االساسية اليت يتحقق هبا البناء ) ،(2على الرغم من ان ((جوهر الشعر هو
التاثري ليس مرتبطا بالوحدة العضوية كل االرتباط فكم من قصيدة توفرت فيها هذه الوحدة ولكنها مل متنحها قيمة فنية،
ومل تضمن هلا يف النفوس تاثريا)) ).(3
وحينما نقرأ قصيدة الشيخ البالغي  -اليت ممكن ان نعدها مبثابة وثيقة تارخيية تؤكد مسالة الغيبة ووجود االمام املهدي
(عج) – جند موضوعها واحد وفكرهتا واحدة فال جند تعددية موضوعية مثلما القصائد اجلاهلية وال جند دخوال مباشرا
يف موضوع القصيدة الرئيس امنا يسبق دخوله باملوضوع الرئيس مبقدمة مدحية يطغى عليها اسلوب السرد بضمري االنا
فيقول يف مطلعها :

اطع��ت فيه��م وعص��اين الص�بر

فه��ا ان��ا م��ا يل في��ه هن��ي وال امر

وجند اسلوبه السردي ال بتعد كثريا فهو خيتفي ويظهر فمثال يف االبيات الثالثة االوىل جنده حاضرا مث خيتفي يف البيتني
اخلامس والسادس ويظهر يف االبيات من الثامن اىل الثاين عشر وهكذا اىل ان يصل موضوع القصيدة الرئيس الذي يبدأ
على ما اظن بقوله :

وغ��اب بام��ر اهلل لالج��ل ال��ذي

ي��راه ل��ه يف علم��ه ول��ه االم��ر

فنجده يتخلص من املقدمة اىل موضوع قصيدته بيسر وسهولة وانسيابية جتعلنا من الصعوبة ان حندد املوضوع الرئيس
الذي من اجله انشأت القصيدة ال سيما ان املقدمة املدحية كانت يف اهل البيت عليهم السالم واالمام املهدي (عج) الذي
هو من اهل البيت عليهم السالم وحينما ينهي غرضة الذي من اجله انشأت القصيدة جنده خيتم قصيدته ختاما ال يطمعك
بسماع ما بعده فهو اسلوب يشبه اسلوب الرسائل يف العصر االسالمي والعصر العباسي فيختمها حبمد اهلل وشكره والثناء
عليه فيقول قصيدته :

تبعن��ا ه��دى اهل��ادي فأبلغن��ا املدى

بن��ور اهل��دى واحلم��د هلل والش��كر

فهذا اخلتام يشعرك بان القصيدة قد انتهت من دون قطع اوبتر واستوفت الفكرة الرئيسة اليت تضمنتها فضال عن ما
يدعمها من افكار وموضوعات قريبة منها.
 -2بناء الصورة
((( البيان والتبيين .67/1
((( ينظر:العمدة .217/1
((( وحدة القصيدة العربية في الشعر العربي .412/

تبىن الصورة يف النقد العريب على املجاز وعناصره (التشبيه واالستعارة والكناية) اليت يتم عن طريقها تشكيل الصورة
الفنية ،فالشعر جنس من التصوير كما ذكره اجلاحظ ) (1أي ان الشعر هو احد وسائل التصوير.
والصورة يف ابسط معىن هلا ((رسم قوامه الكلمات)) ) ،(2وهلا ((قوة احيائية تفوق قوة االيقاع ؛ الهنا توحي بالفكرة))
) ،(3فالغرض من الصورة هي نقل الفكرة اليت بنيت من اجلها القصيدة فتكون مبثابة وسيلة يصور من خالهلا الشاعر افكاره
عن طريق عناصرها وهي :
الصورة التشبيهية تتولد من اجلمع احلاصل بني طريف التشبيه وغاية التشبيه هي التوضيح واملبالغة يف الوصف وملا
كان الشعر يف اغلبه مبين على الوصف فان ((ابلغ الوصف ما قلب السمع بصرا)) ) (4وتصوير ما يعلم بالعقل بالذي يرى
بالبصر ).(5
وجند يف القصيدة استعماال موفقا للتشبيه يف بيان الفكرة وتوضيحها على الرغم من قلة هذه االستعماالت ومن ذلك
قوله :

ومهوا به خبطا كموس��ى وج��ده الـ

وقوله :
وقوله :

وكان ك��داوود فس��ل هيتميك��م
وق��ام خلم��س باالمام��ة آي��ة

خلي��ل فأضح��ى ربح مههم اخلس��ر
أه��ل بع��د ه��ذا يف اقامت��ه نك��ر
كعيس��ى وحي�يى أي��ة ول��ه الفخ��ر

ان التشبيه الذي استعمله الشيخ (الشاعر) هو ابسط انواع التشبية اذ تتوافر فيه مجيع اركانه لكنة ادى الفكرة االساسية
اليت تضمنتها القصيدة فشبه حال منكري مسالة الغيبة كمن انكر على االنبياء والرسل نبوهتم فآثر االعتداء عليهم وانكار
نبوهتم واليوم يتعاملون مع هذه القضية مثلما تعاملوا مع رسل اهلل وانبيائه.
وهبذا يتحقق الغرض من هذه الصورة التشبيهية وذلك بتوضيح حال املشبه يف ذهن السامع ويتم ذلك بابراز االمور
الذهنية (املعنوية) يف صور حسية اقوى واظهر حىت تستقر يف نفس السامع.
ب  -االستعارة

هناك قاعدة بالغية تقول ان الصورة التشبيهية كلما قلت اطرافها زاد مجاهلا وتاثريها وهذه القاعدة تقودنا اىل مجالية
االستعارة ال سيما اذا علمنا ان االستعارة يف ابسط تعريف هلا هي تشبيه بليغ قد حذف احد طرفيه اال ان هذه القاعدة
ليست مطردة وما يدل على ذلك هو استعمال الشيخ (الشاعر) للتشبية يف ابسط انواعة مع احتفاظ الصورة جبماليتها واداء
مضموهنا بلغة ابداعية.
واالستعارة كما يوضحها االمدي (371ه) هي استعارة ((املعىن ملا ليس هو له ،اذا كان يقاربه ،او يناسبه او يشبهه يف
بعض احواله ،او كان سببا من اسبابه فتكون اللفظة املستعارة حينئذ الئقة بالشيء الذي استعريت له ومالئمة ملعناه))).(6
ومن الصور االستعارية اليت استعملها الشاعر قولة :
((( ينظر:الحيوان .132/1
((( الصورة الشعرية.21/
((( تمهيد في النقد الحديث.191/
((( العمدة .295-294/2
((( ينظر:دالئل اإلعجاز.508 ،254/
((( الموازنة.250/1
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يضي��ق هب��ا ص��در الفض��ا فكأهنا

بص��در مذيع ع��ي عن كتمه الس��ر

استعار صدرا للفضاء داللة على االتساع واالنفتاح والالحمدودية على الرغم من ان هذا االتساع ال يقدر على محل
هذه املسالة واالحتفاظ هبا طويال ويعزز الفكرة اكثر حينما يشبه صدر الفضاء بصدر انسان ال يقوى على االحتفاظ بالسر
طويال ،فنجد هنا تتابعا تصويريا ساهم يف اداء املعىن الذي اراده الشاعر.
ومن الصور االخرى قوله:

اط��ال زم��ان الب�ين والص�بر خانين

وم��ا يصن��ع الوهل��ان ان خانه الصرب

هنا يتحدث الشيخ (الشاعر) عن خيانة الصرب له فجعل الصرب وهو من الصفات املعنوية انسانا خيون صاحبه وهذه
اخليانة متاتية من شدة اصرار الصابر والصمود لفترة طويلة جدا مما ادى بالصرب اىل خيانته وادى بالبعض اىل ان ال يصدقوا
مسالة الغيبة وهذا ما يؤكده عجز البيت (وما يصنع الوهلان ان خانه الصرب).
والذي نريد ان ننوه اليه ان القصيدة مل تبىن على الصور البالغية يف اكثرها اذ كان اسلوهبا خطايب مييل اىل ذكر احلقائق
واالدلة الثبات فكرة معينة ،فلم حتفل القصيدة بتتابع الصور ومل يطغى املجاز بشكل كبري على مفرداهتا الن القصيدة اشبه
بوثيقة تارخيية تتضمن جمموعة من احلقائق.

والشماللة تعين الناقة اخلفيفة ،وكذلك قوله :

علق��ت هب��م طف�لا فكان��ت متائمي

 -1بناء املفردات

املقصود هنا ببناء املفردات ليس البناء الصريف بل البناء الفين اجلمايل ،فاللغة اليت بنيت من اجلها القصيدة هي لغة سهلة
ومفهومة يف اغلبها اال ان هذه السهولة ال تنحدر بلغة القصيدة اىل الركاكة واالسفاف.
وعندما نقرأ القصيدة جند هناك ألفاظا حتتاج اىل تفسري وتوضيح معانيها فهي متيل اىل الغرابة حتتاج من املتلقي الذهاب
اىل املعاجم ملعرفة معانيها.
ممكن ان نسمي هذه املفردات بااللفاظ التراثية الن صعوبتها متاتية من البعد الزمين ما بني زمن انشاء القصيدة وزمن
وصوهلا الينا ال لكوهنا غريبة يف ذاهتا ف ((ارتباط الشاعر بتراثه يشكل احد املصادر االساسية يف تكوين لغة الشاعر
على ان ال يكون ذلك االرتباط واقعا يف دائرة التقليد املحض بل جيب ان يكون عامال مهما يف دفع العمل الشعري واثرائه
من خالل متاثل املوروث يف عملية اعادة خلق تتفق مع التجربة الشعرية)) ).(1
فارتباط الشيخ (الشاعر) بتراثه أنتج لنا بعض األلفاظ يف قصيدته ال نفهمها إال بالرجوع اىل املعاجم ومن هذه األلفاظ
لفظة (القفار) جندها يف قوله :

أنس��ت هبم س��هل القف��ار ووعرها

القفار تعين املفازة اليت ال ماء فيها وال نبات.
وكذلك لفظة (تغليس ،و عرس) يف قوله :

اخ��ا س��فر وهل��ان اغتن��م الس��رى

فم��ا راع�ني منه��ن س��هل وال وعر

من الي��ل تغليس��ا اذا عرس الس��فر

والتغليس هو السري باليل بغلس وهو ظلمة اخر اليل والتعريس هو نزول القوم يف السفر من اخر اليل.
وجند ايضا لفظة (مشاللة) يف قوله :

اعديته��ا

بصباب�تي

((( شعر عبد القادر رشيد دراسة تحليلية فنية .196/

اذا هاجه��ا ش��وق الدي��ار ف�لا نكر

مودهت��م ال م��ا يقل��د النح��ر

التميمة هي عوذة تعلق على الطفل ويقال هي خرزة.
وغريها من املفردات وان كانت قليلة جدا بالنسبة اىل حجم القصيدة ،اذ ان القصيدة يف اغلبها امنوذجا لالسلوب
السهل فالشيخ (الشاعر) حياول قدر استطاعته ان يبتعد عن االلفاظ الصعبة معجميا ومل يستخدم منها اال ما خيدم موضوعة
والفكرة اليت بنيت الجلها القصيدة رمبا اختار هذه االلفاظ لعدم وجود غريها الداء املعىن الذي اراده.
والذي نريد ان ننوه اليه ان القصيدة يف اغلبها مكونة من لغة سهلة بسيطة ومفهومة فضال عن االحتفاظ جبودة السبك
وقوته لعل السبب يف ذلك يعود اىل انه عاجل قضية عامة ال بد ان يفهمها مجيع الناس مبستوياهتم املختلفة واملسلمني
مبذاهبهم املختلفة ايضا الهنا ال ختص طبقة دون اخرى فتصبح القصيدة مبثابة حجة ووثيقة للحقيقة والتاريخ.
ومما يتعلق ببناء االلفاظ ما ذكرة الشيخ من خمتصرات لبعض الكتب اليت ذكرت االمام املهدي (عج) ومسالة الغيبة
بالتحديد ،فيعمد اىل ذكر اختصارات هلذه الكتب اصبحت اقرب اىل الفاظ حتمل مدلوالت خاصة مما يعزز ارتباط الشاعر
بتراثه مرة اخرى ،وهذه املصطلحات جندها جمموعة يف قوله :

فك��م يف يواقي��ت) (1البي��ان) (2كفاية

)(3

وذي روضة االحباب) (5فيها مطالب الـ

ثانيا  :البناء اللغوي

ومشالل��ة
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مناق��ب) (8آل املصطف��ى لش��واهد ال
وذا الش��يخ اضح��ى يف فتوحاته له
)(11

والح مبرق��اة) (12اهلداي��ة) (13يف امل��كا

يقل��د يف فص��ل اخلطاب) (4هب��ا النحر
س��ؤول) (6ويف كل الفصول) (7هلا نش��ر
نب��وة) (9فيه��ا وه��ي تذك��رة) (10ذكر
عل��ى كل تاري��خ بتارخي��ه نص��ر
ش��فات) (14لدى م��راة اراره) (15الس��ر

ممكن أن نعد هذه االختصارات (او ممكن ان نسميها اختراع مصطلحات) وسيلة من وسائل اثراء اللغة فالشاعر ينطلق
يف كتابة قصيدته على وفق ما متليه اللحظة الشعرية فريكن اىل اكتشاف لغة (او مصطلحات) فتندفع االلفاظ لتمثل احلالة
الشعورية للشاعر او االديب ).(16
((( اليواقيت والجواهر في بيان عقائد االكابر.
((( البيان في اخبار صاحب الزمان.
((( كفاية الطالب في بيان مناقب علي بن ابي طالب (عليه السالم).
((( فصل الخطاب لوصل االحباب.

((( روضة االحباب في سيرة النبي
واالل واالصحاب.
((( مطالب السؤول في مناقب ال الرسول.
((( الفصول المهمة في معرفة احوال االئمة .
((( مناقب االمام علي بن ابي طالب .
((( شواهد النبوة.
( ((1تذكرة الخواص.
( ((1الفتوحات المكية في معرفة اسرار المالكية والملكية.
( ((1المرقاة في شرح المشكاة.
( ((1هداية السعداء.
( ((1المكاشفات.
( ((1مرآة االسرار.
( ((1ينظر:رماد الشعر .203/

العدد  ، 1السنة األوىل  ،ربيع األول  1430هـ .

448

 -2بناء األسلوب

لكل شاعر أسلوبه اخلاص ولكل غرض اسلوبه اخلاص ايضا فيتغري االسلوب من شاعر اىل اخر ومن غرض اىل اخر،
فغرض املدح له اسلوب ومفردات ختتلف عن غرض الغزل او اهلجاء وغريمها من االغراض ،فالقصيدة كما ذكرنا تعتمد على
لغة سهلة وبسيطة قد تكون مالئمة لغرض احلكمة او الزهد وسبب ذلك النة يعاجل قضية عامة يريد ان يفهمها مجيع الناس.
لكن الظاهرة األسلوبية اليت أحلت على القصيدة بشكل كبري هي التكرار ،فالشاعر باستعماله هلذا األسلوب يريد حتقيق
غاية معينة منه ،وهي اإلحلاح ((على جهة هامة يف العبارة [ القصيدة ] يعىن هبا الشاعر أكثر من عنايته بسواها.(1)))...

منها املدح أما يف العبارة الثانية فيتحدث فيها عن نفسه فهي مبثابة تاكيد للصورة األوىل وحتقيقا لغاية معينة وهي بيان
مدى احلب والوالء ل (ال البيت .)
وكذلك جند التكرار يأخذ منحى آخر ليس بتكرار األلفاظ فحسب إمنا هناك تكرار معنوي كما يف قوله :

أخ��ا س��فر وهل��ان اغتن��م الس��رى

م��ن الليل تغليس��ا إذا عرس الس��فر

فالتكرار كان يف لفظيت (السرى ،والتغليس) فالسرى هو املشي ليال أما التغليس أيضا السري بالليل لكنه يكون يف آخر الليل.
ومن األبيات األخرى اليت استعمل فيها التكرار قوله :

وامح��ل أوزار الغ��رام وأن��ه

غ��رام به ينح��ط عن كاهل��ي الوزر

فنجد الشاعر هنا كرر كلميت (أوزار ،الغرام) ويف الشطر اآلخر (غرام ،الوزر) ،وقوله أيضا :

وك��م لذ يل خل��ع الع��ذار وان يكن

الصفحة األوىل من املخطوط
فالتكرار اجليد هو ما يتضمن معاين جديدة يف األلفاظ املكررة ليس جمرد تكرار ألفاظ ال طائل منها فان كان كذلك
فانه يعد لغوا ونقصا يف األداة الفنية للشاعر ) ،(2وحيمل التكرار غاية نفسية وهي تثبيت املعىن يف نفس املتلقي ).(3
ومن األمثلة على ذلك قوله :

أنس��ت هبم س��هل القف��ار ووعرها

فم��ا راع�ني منه��ن س��هل وال وعر

فالتكرار وقع يف قوله (سهل القفار ووعرها) و (سهل وال وعر) ففي اجلملة األوىل يتحدث عن صورة جمازية الغاية
((( قضايا الشعر المعاصر .242/
((( ينظر:أسرار البالغة .6/
((( ينظر:بيان إعجاز القران  ،48/ضمن ثالث رسائل في إعجاز القران.

حل�بي آل املصطف��ى فه��و يل ع��ذر

الصفحة األخرية من املخطوط
وغريها من األبيات ال أريد أن أطيل فالقصيدة كلها تكرار لكن التكرار الناجح هو الذي يكون وليد احلاجة ال جمرد
رصف كلمات ال طائل منها وهذا ما فعله الشيخ (الشاعر).

وصف المخطوطة
هي نسخة وحيدة عثرت عليها يف مكتبة(كاشف الغطاء) يف النجف االشرف على امليكروفيلم وحتتوي هذه املخطوطة
ويقدر بست صفحات.
نص التأليف املنسوخ ّ
على ّ
طول الصفحة الواحدة( 30سم) وعرضها( 22سم) يتراوح عدد األسطر بني ( )15-5سطر .ويف كل سطر يتراوح
عدد الكلمات بني( 12فأكثر) وللمخطوطة صفحة عنوان وهو(قصيدة يف احلجة املنتظر ) ،تبدأ املخطوطة هبذا البيت :

أطع��ت اهلوى فيه��م فعاصاين الصرب

أمر
فه��ا أن��ا م��ايل في��ه هن��ي وال ُ
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واملخطوطة مكتوبة خبط النسخ وقد سقطت منها بعض الكلمات وكذلك صفحة واحدة استطعت إرجاعها من خالل امليكروفيلم.

قصيدة في الحجة المنتظر (عج)

)(1

الص ْب ُر
اصانِي َّ
ِ��م ف ََع َ
َأ َط ْع ُت اهلَ َوى فِيه ْ

)(3

)(6

ه��ن َس�� ْه ٌل َو َال َو ْع ُر
ف ََم��ا َرا َعنِي ِم ْن ّ

َأ َخ��ا َس��ف ٍ
��رى
��يان)َ (5أ ْغَتن ُ
ِم ُّ
َر َس ّ
الس َ

ب َ ٍ )َ (9
��م ا َجل َوى
��ر ْت َألَ َ
ِذاِمَل��ة َما أْن َك َ

)(10

َض��ا ف َ
َك َأنّ َها
��د ُر الف َ
ي��ق بِ َه��ا َص ْ
يَ ِض ُ

��ن ِإ َذا َذ ّك ْرَت َه��ا ب ِ
ِ��م
ِديَ ِ
َت ِح ُّ
اره ْ

��مال ٍ
َلة
َو َش ْ

)(12

ِصَبابَتِ��ي
َأ ْع َدْيُت َه��ا ب َ

وح َوَق ْلبِ��ي لَِل ِ
��ج َوا َجل��وى
َأ ُر ُ
واع ِ

َوَأ ْحم ُ
��ه
ِ��ل َْأ َ
��ر ِام َك َأنَّ ُ
وز َار ال َغ َ

ال ف َ
ِ��م ِط ْف ً
��ت َت َمائِمِي
َعِلق ُ
َكانَ ْ
ْت بِه ْ

)(2

ومنها قصيدة حسنة الدهر اليت هبا ذنوبه تغفر ،حاوي الكمالني العلم ،واألدب ،وحائز الشرفني ،احلسب والنسب ذو
الفضل والسداد ،شيخنا اجلواد ،من العائلة البالغية املعروفة بكل فضيلة سنية ،ولقد أجاد يف اللفظ واملعىن ،و جاء مبا يفوق
الكواكب حسنا،وهي):(2

َار)َ (4و َو ْع ِر َها
ِم َس�� ْه َل الِقف ِ
ِس ُ
��ت بِه ْ
َأن ْ

��م لَ َّذ لِي َخ ْل ُع الع َ
ِ��ذ ِار)َ (1وِإ ْن يَ ُك ْن
َو َك ْ

َف َه��ا َأنَ��ا َمالِي ف ِ
��ي َو َال َأ ْم ُر
ِي��ه نَ ْه ٌ

ْر
مَ
س)َّ (8
ِن الَ ْلي ِل َت ْغلِيس��ًا)ِ (7إ َذا َع َّر َ
السف ُ
)(11
ْر
َو َم��ا َص َّد َها َع ْن ق ْ
َص ِد َه��ا َم ْه َم ٌه َقف ُ

��ي َع ْن َك ْتم ِ
��ر
��د ِر َم ٍ
ِص ْ
بَ
ِه ِّ
الس ُّ
ذيع َع َّ

ت��ه ِّ
ن َم ُش ٍ
الذ ْك ُر
َحنِ�ي َ
��اج لَ ْو َع ُ
��وق َه َ

��ار فَ� َ
لا نَ ْك ُر
الديَ ِ
��و ُق ِّ
ِإ َذا َه َ
اج َه��ا َش ْ
اح َوَأ ْجفَانِ��ي َعَل ْي َها َ
الك َرى ِح ْج ُر
ُمَب ٌ

)(13

َ��را ٌم ب ِِه يَ ْن َح ّ
الو ْز ُر
��ط َع ْن َكاِهلِ��ي ِ
غ َ

((( بعض أبياتها:الشيخ محمد حرز الدين (ت 1365هـ) ،في معارف الرجال  ،198-197 /1وجعفر محبوبة في كتابه:ماضي النجف
وحاضرها.65 /2:
((( هذه الزيادة من مخطوطات مكتبة كاشف الغطاء.
((( القصيدة من البحر الطويل ذي التفعيلة الرباعية ،والقافية هي الراء اللمسية التي هي خالف الراء المكررة و اللمسية هي التي تنطق قبل
صب ُر – ذ ْك ُر) ،وهي تناسب حالة الهدوء التي يحتاجها الذي يقوم باالحتجاج عادة.
مرة واحدة ْ
(أم ُر – ْ
ساكن ّ
((( القفر والقفرة:الخالء من األرض ،وجمعه قِفار وقُفور ،وأقفر الرجل:صار إلى القفر .اللسان( 130-129 /5:قفر).
((( في (تراثنا):أثبت (ولهان) ،146:العدد.72-71:
وس ْريا .العين( 817 /2:سري) ،واللسان(:سري)
((( السرى:سير الليل ،وكل شيء طرق ليال فهو سارٍ ،سرى يسري ُسرى َ
س ،وسقط في تغ ّلس ،أي:الداهية ،كأنما يراد أنها تباكر ،واألصل:أن الغارات تكثر في آخر
((( الغلس:ظالم آخر الليل ،وغ ّلسنا:سرنا بِغ َل ٍ
الليل .العين( 1350/2:غلس).
((( جاء في العين:والتعريس:نزول القوم في السفر من آخر الليل ،ثم يقعون وقعة ثم يرتحلون .العين(1171 /2:عرس).
العنَق قليال فهو
العنَق ،قال أبو عبيد:إذا ارتفع السير عن َ
((( الذميل:ضرب من سير اإلبل ،وقيل هو السير اللين ما كان ،وقيل:هو فوق َ
ثم الترسيم .اللسان( 310/11:ذمل).
التزيّد ،فإذا ارتفع عن ذلك فهو الذميلّ ،
( ((1الجوى:مقصور:كل داء يأخذ في الباطن ،ال يستمرأ معه الطعام .العين( 331/1:جوى).
الم ْه َم ُه:المفازة البعيدة ،والجمع:المهامِه ،والمهمه:الخرق األملس الواسع ،والمهمه:الفالة بعينها ال ماء بها وال أنيس ،وأرض مهامِه:بعيدة،
(َ ((1
ويقال:المهمه البلدة المقفرة ،ويقال:مهمهة .اللسان( 671/13:مهه).
وشمر ،أظهروا التضعيف إشعارا بإلحاقه ،وناقة ِشمَِّلة بالتشديد ،وشمال ِ
وشمالل
( ((1في اللسان:شمل الرجل وانشمل وشملل:أسرعّ ،
ِ
شمرة(443 /11 ،شمل).
وشمليل:خفيفة سريعة ُم ّ
ِ
ر:المحرم .العين( 348 /1:حجر).
حج
والم
الحرام،
جر:لغتان:وهو
والح
ر
ج
الح
ُ ّ
ُ
(ْ ((1
ّ

��اغ لِي
��از َج َد ِّري)ُ (3حَّب َه ْم يَ ْو َم َس َ
َو َم َ
��ن بَلِّيتِ��ي
ِم ُ
ِ��م َو ِلك ْ
��ت ب ُ
نَع ْ
ِحِّبه ُ
��ي َصَبابَتِ��ي
َونَائِ�ي َ
ن ُت ْدنِيه ُ
ِ��م ِإلَ َّ

)(5

س َش ْخ َص ُه
ِن نَاز ٍ
ِح ق ْ
َفم ْ
الر ْم ُ
َد غَّ
َي َب َّ
)(8

َأ َط َ
��ر َخانَنِي
الب ْي ِ
��ال َز َم ُ
��ن َو َّ
الص ْب ُ
ان َ
��م َت ْن َك��ى بِ َق ْلبِ��ي ِج َر ُاح ُه
ِإلَ َ
��ىم َو َك ْ

فَ
َك ْم َس��ائ ٍ
��ه َتس��يِل)َ (11م َداِمعِي
ِل َع ْن ُ

��ة ُم ْع ِج ٍ
فََي��ا َس��ائِ ً
��م ًعا آلِيَ ِ
��ز
ال َس ْ

ِإ َذا ُر ْضت َص ْع َب الف ْ
ِك ِر ُت ْه َدى َف َق ْد َكَبا

التق ِ
ْلي��د ِإ ّال ِح َجارٌة
ِج ُر فِ��ي َّ
ف ََم��ا احل ْ
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ِحِّب��ي َ
آل املُ ْص َطفَ��ى َف ْه َو لِ��ي ُع ْذ ُر
لُ

��ر
��دُه َّ
��م َال َم��ا يُ َقِّل ُ
َم َو َّدَت ُه ْ
الن ْح ُ

��اغ لِي َد ُّر
��ب َما َس َ
��و َال م ُ
ِزاج ا ُحل ِّ
َولَ ْ

��ر
��ن َم ْط َع ُم ُ
الب ْي ُ
بَِب ْينه ُ
��ه ُم ُّ
ِ��م َو َ
)(4

)(7
اظ ِري) (6غَابُوا َوفِي َخ ِ
ف ََع ْن نَ ِ
َروا
اط ِري ق ُّ

ِن غَائ ٍ
َد َح َ
الس ْت ُر
ِب ق ْ
ال م ْ
َوم ْ
ِن ُدون ِِه ِّ
)(9

الص ْب ٍُر
الولْ ُ
هان ِإ ْن َخانَ ُ
��ه َّ
َو َما يَ ْصَن ُ
��ع َ

ْ
��ي ُر
مْ
الب ْي ِن َال يَأتِي َعَلى َق ْع ِر َها َس ْ
ِن َ

)(10

بَِت ْ
��ذ َكارِه َو ْكف��ًا َك َما يَ ِك ُ
��ف) (12ال َق ْط ُر

بِآيَات ِ
الش�� ْع ُر
ُ��ه ِّ
ِ��ه َال َم��ا يُ َز ْخ ِرف ُ
)(13

ِك الف ْ
ض ال ِعَثار ب َ
ِك ُر
(لَعًا لَ َك)) (14فِي َد ْح ِ

)(15

اجلد يَ ْصفو لَ َ
ِج ُر
��س بِ َغ� ِ
ير ِّ
��ك احل ْ
َولَْي َ

عذرت
((( عذرته عذرا ومعذرةُ ،
والعذر:اسم ،وأعذر فالن:أي أبلى عذرا فال يالم ،وأعذر إذا كثرت ذنوبه وعيوبه ،والعِذار:عِذار اللجامْ ،
ّ
الفرس ،أي ألجمته أعذرهّ ،
يقال:عذ ْر فرسك يا هذا ،و ّعرت اللجام جعلت له عِذارا .العين( 1162 /2:عذر).
وعذرته تعذيرا،
وتممت المولود:ع ّلقت عليه التمائم ،وهي تعقد في العنق.
(((
ُ
التميمة:التميم:الع َوذُ ،واحدتها تميمة ،وهي قالدة يجعل فيها ُسيُ ٌر و ُع َوذٌّ ،
اللسان( 80 /12:تمم).
درك ،أي:خيرك و فعالُك .العين-564 /1:
دره أي ال كثر خيره ،وهلل ّ
در ّ
ودرت السماء إذا كثر لبنها ،يقال ال ّ
دراًّ ،
يدر ّ
در اللبن ّ
((( ّ
(565در) ،اللسان (درر).
((( البين:ال ُفرقة ،واالسم:البين أيضا .العين ( 208 /1بين).
يصب إليها عشقا ،وهو الوجد والمحبة .العين( 964/2:صب).
الصب ،وامرأة صبة ،وهو ّ
صب الرجل ّ
((( الصبابة:مصدر ّ
((( في شعراء الغري للخاقاني(:أعيني).444 / 2 .
((( في شعراء الغري(:كبدي) .444/2
وسوى به األرض ،وكل ما ه َ
ِيل علي ِه التراب فقد ُرمِس،
((( الرمس:هو الصوت الخفي ،ورمس الشيء يرمسه رمسا:طمس آثاره ،دفنه ّ
والرمس:القبر .اللسان (122 -121 /6رمس).
ثر فهو مرموسْ ،
وكل شيء نُ َ
((( في شعراء الغري(:حان).444/2 .
الغري(:س ْبر).444/2 .
( ((1في شعراء
َ
( ((1في تراثنا(:يسيل) ،148:العددان .72 – 71
( ((1الو كف:القطر ،وكف الماء يكف وكفا ،وهو مصدره ،ووكفت الدلو تكف وكيفا وهو هنا مصدره ،ودمع واكف ،وماء واكف .العين/3:
( 1980وكف).
خرف:الزينة ،وبيت مزخرف ،وتزخرف الرجل:تزيّن .العين ( 745 /2زخرف).
(ُّ ((1
الز ُ
( ((1جاء في العين:لََع ًا:كلمة تقال عند العثرة( 1642 /3 .لعو).
( ((1في تراثنا(:الكفر) ،149:العددان .72 – 71

العدد  ، 1السنة األوىل  ،ربيع األول  1430هـ .
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ِت��در َ
ِك ف ِ
��ح ِم ْث َل َما
ل ْ
ِيه ا ُحل َ
س��ن والق ُْب َ
الذي ق َ
دل ِ
الن َهى
ِالع ِ
َال ُذو ُّ
َف ِإ ْن ُق ْل َ
��ت ب َ
زي��ه ا ِإللَ ِ
��ت بِت ْن ِ
��ه
ِو ِدْن َ
��ه َوِإنَّ ُ
هلل الَل ِط ِ
ْ��ر ْر َت ِ
��ه
ي��ف بِأنَّ ُ
َوأق َ

لم��ا ب َِأنَّ ُه
َ��و َل ا َجل ْب ِ
َو َجانَْب َ
��ر)ِ (3ع ً
��ت ق ْ
��ت بِالُل ِ
��ه
أو َج ْب َ
م��ام وإنّ ُ
َو ْ
ط��ف) (4ا ِإل َ

ات َف ْه َو ل ِ
ِذي احلجا
ِيم ْن َم َ
َو َعاْي َ
نت ف َ

)(5

الت َقى
الص ِ
��واب َعَلى ُّ
��سُب ْن َ
يان َّ
ُت ِّ
ؤس ُ
ن)ٍ (6
ه��اد إىل ال��ذي
ويف خ�بر الِث ْقَل�ي ِ

إ ْذ ق َ
َرقَا”
الر ْس ِ
��ل ْ
“ل��ن يََتف ّ
َ��ال َخ ْي ُر ُّ
إن َت َم ّس ْ
��كُت ْم” بَِت ْيَن َ
��م
َو َم��ا ْ
��ك إنَّ ُه ْ
��دُه
الد ِ
ي��د)ِّ (8
َو َزا َد يَ ِز ُ
ْص��ا َوبَ ْع َ
ي��ن نَق ً
إلحي��اِء اهلُ َدى ِع ْت��رُة) (10اهلُ َدى
َتَنا َدى ْ

��س َّ
س بِ
ِ��ق ا ُحل ْل��و واملُ ُّر
الذائ ِ
ِح ِّ
يَ ِح ُّ

)(1

ِ��ه ّ
ه��دي ب ُِم ْح َكم ِ
��ه يَ ِ
ب ِ
��ر
ِ��ه َولَ ُ
الذ ْك ُ
ي��ه فِ��ي ِف ْع ِ
َ�ني فَ�لا يُْل ِج ِ
ْ��ر
غ ٌّ
ل��ه َفق ُ
��ه يف ِّ
كل أفعال ِ
س��ر
ي��م لَ ُ
َح ِك ٌ
ِ��ه ُّ

)(2

أص َ
ِن َو ْهم ِ
��ر
الد ِ
ول ِّ
يَُن ُ
وب ُ
ين م ْ
ِه َك ْس ُ
��ع ال ُع ْذ ُر
ِ��ن ُع َصاِة ا َخل ْل ِ
ب ِِه م ْ
��ق يَ ْن َق ِط ُ
الص��در
أعَي��ى بِأدوائ��ه
ش��فاء إذا ْ
ُ
ٌ

ني لَ َ
َج ُر
ِن ُأف ِ
اليِق ِ
��ع م ْ
��ك الف ْ
َويَ ْطَل ُ
ْ��ق َ

ن��از َع ف ِ
��س ا َأل ْم ُر
َت َ
ِي��ه َّ
الن ُ
��اس َوالَْتَب َ
فَ
الع ْص ُر
َك ْي َ
��ف إذًا يَ ْخُل��و م ْ
��رِة َ
ِن ال ِع ْت َ
ُر
الس��ا َدُة اهلَ��ا ُد َ
ُه ُ
��م َّ
ون وال َق��ا َدُة الغ ُّ

)(7

ِي��د) (9الق ُ
ِالول ِ
ْر
َد َه��ى ب َ
ِ��ر ِد أ ّم اهلُ َدى َعق ُ
ْ

��م َق ْت ٌ
��م ُض ُّر
��ل َو َال َهالَ ُه ْ
ف ََم��ا َعاَق ُه ْ

((( ذكر التحسين والتقبيح اللذين هما عقليان ؛ استنادا إلى ما أودع اهلل تعالى في عقل اإلنسان من قدرة على إدراك اليقينيات النظرية
والعملية ،أما االشاعرة فقد ذهبوا إلى أنهما شرعيان وهو باطل ومردود .وقد ذكر (رحمه اهلل) دليال على كون التحسين والتقبيح
والمر) ،ومرجع الذوق هو العقل.
عقليين ،وهو (يحس ّ
بحس الذائق الحلو ّ
مؤخر عن الذي بعده.
البيت
هذا
،445
((( في شعراء الغري/2:
ّ
إن اإلنسان مجبور على فعله مسلوب اإلرادة واالختيار ،بل اإلرادة في كل فعل يريده اإلنسان ،إرادة
((( وهو قول االشاعرة الذين قالوا ّ
اهللّ ،
وكل فعل يفعله اإلنسان ،فعل اهلل ،ويبدو أن البالغي رحمه اهلل نقده باتخاذ الجبر عقيد ًة.
((( باعتبار قاعدة اللطف من اهلل يجب أن يكون في كل زمان إمام هو قطب عالم االمكان في زمنه.
((( حاجيته فحجوته إذا ألقيت عليه كلمة ُمحجية مخالفة المعنى ،والحجا:كل ما سترك ،والحجا:العقل .العين253 – 352 /1:
(حجو).
((( حديث الثقلين الذي يروى متواترا بين المسلمين جميعا ،ينظر من مصادر العامة:صحيح مسلم ،1873 / 4:الجامع الصحيح
للترمذي ،662/5:مسند أحمد بن حنبل ،17-14/3:سنن الدارمي ،432/2:السيرة الحلبية ،336/3:مستدرك الحاكم،109/3:
الجامع الصغير ،402/1:ينابيع المو ّدة.286:
الشر.445 /2 .
((( في شعراء الغري زاد هذا البيت:ولما انطوى عصر الخالفة وانتهى ّ
فلف بساط العدل وابتدأ ّ
((( يقصد هنا يزيد بن معاوية بن أبي سفيان المتوفى (64هـ).
((( المقصود به:الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ،المتوفى (126هـ).
عمه ِدنْي ًا .العين ( 1133 /2عتر).
( ((1عترة الرجل:أصله ،وعترة الرجل أقرباؤه من ولده وولد ولده وبني ّ

الز ْج ِر َج ْه َد ُه ْم
الو ْع ِظ َو َّ
َو َك ْم بَ َذلُوا فِي َ
��م نَ َدبُ��وا ِ
��رًة
َو َك ْ
هلل ِس ّ
��رًا َو َج ْه َ

ِ��ر
��د َكاب ِ
ِ��را بَ ْع َ
ِإلَ��ى َأ ْن َتفَانَ ْ
��وا َكاب ً
��و ِم َّ
َو َال ِم ْث َ
َج َيع ٍة
��و َم ف ِ
الط ِّف) (1يَ ْ
��ل يَ ْ

ِر
��وْي َدا)ِ (2
يُ ِذ ُ
القلب ُح ْزن��ًا ف ََعاذ ٌ
ي��ب ُس َ

الن ْص ِح فِي ا ِ
والد َعا
َو ُم ْذ َأ ْع َذ ُروا فِي ُّ
هلل ُّ

��د اهلُ َدى
��اء ِإلَ ُ
الع ْر ِش َأ ْن يَ ْع ِض َ
��ه َ
َو َش َ

�لال لِق ْتل ِ
ِ��ه
الض ِ
��زاب َّ
��ب)َ (4أ ْح ُ
َتألّ َ

جده الـ
وس��ى َو ّ
َو َه ُّم��وا ب ِِه َخ ْبطًا)ُ َ (5م َ

فْ
��ورُه
��ه َوغ ّ
َأغ َش��ا ُه ُم َع ْن ُ
َش��اُه نُ ُ

ِخ ْم ٍ
��ة آيَ ً
��س بِا ِإل َم َام ِ
��ة
َ��ام ل َ
َوق َ

��ر
ِ��ن ِ
إ َذا َأ َّم َم ْع ُص��و ٌم م َ
اآلل َز ِاخ ٌ
َس ْ
��م
ان َك َ
َو َك َ
ِي ُك ْ
��ل َه ْيَتمّ
��د ُاو َد ف َ

)(9
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ِين َو ْع ٌ
َولَ ْم يُ ِ
زج ُر
��ظ َوال ْ
ج��د بال َغاو َ
��ر َوا َجل ْه ُر
َوق ْ
َ��د َخُل َصا ِم ْن ُه ْ
��م لَ ُه ِّ
الس ُّ
َو َم��ا َد ْولَ ٌ
��ر
��ة ِإ ّال َوفِي َه��ا لَ ُه ْ
��م ِوْت ُ
��م ّ
لِ
الظ ْه ُر
��راُه فِ��ي األيَ ِ
��ام يَ ْن َق ِص ُ
ِذ ْك َ

ِن َس��ف ِ
ْح َها ا َأل ْد ُم ُع ا ُحل ْم ُر
َح ْت م ْ
ِإ َذا َسف َ

ِإلَْي ِ
ْ��ر
��ه َو ُ
آذان َ
ال��و َرى َص َّك َه��ا َوق ُ
��ر
ِن َم ْكُن ِ
ِر م ْ
ون ْ
أس��مائ ِِه ِّ
الس ُّ
َويُ ْظه َ

)(3

ْري َها ب ِ
ْ��ي َوال َغ ْد ُر
ِ��ب يُغ ِ
َع َصائ ُ
ِ��ه َ
البغ ُ
��ر
لي��ل ف ْ
َخ ِ
َأض َح��ى ِرْب ُح َه ّمه ُ
ِم ا ُخل ْس ُ
ث��ر
َو َك َ
ان ب َِم��ا َه ُّم��وا ل َ
��م َ
ِج ّد ُه ُ
الع ُ
َكعِيس��ى َو يَ ْح�يى آيَ ً
َخ ُر
��ه الف ْ
��ة َولَ ُ
اب)َ (7و َال نَ ْز ُر
ِن ال ِع ْل ِم َال ساجي) (6ال ُعَب ِ
مَ

)(8

قام ِ
ت��ه) (11نَ ْك ُر
أه��ل) (10بَ ْع َد َه��ذا فِي ِإ َ

الشاطيء .العين( 1084/2:طف).
:طف الفرات وهو
الطف ّ
((( ّ
ُ
((( سواد القلب وسواديّه وأسوده وسوداؤه:حبّته ،يقال:رميت فأصبت سواد قلبه ،فإذا ص ّغروه ردوه إلى ُسويداء .العين( 873 /2:سود).
(السر).446 / 2 .
((( في شعراء الغري(:وفر) بدل من ّ
((( صار الناس علينا ألبا واحدا في العداوة والشر ،وقد تألّبوا عايه تألّبا ،إذا تضافروا عليه .العين ( 95 /1ألب).
مسه بأذى و أجنّه وخبّله( 458 /1 .خبط).
مس ،والشيطان يخبط اإلنسان إذا ّ
((( خبطة من ّ
السجو:السكون ،وعين ساجية ،أي فاترة النظر ،وليلة ساجية ساكنة الريح .العين( 793 /2:سجو).
(((
ّ
وغيره:أوله .العين(1122 /2:عب).
األمر
باب
ع
و
،
مص
غير
من
الماء
رب
:ش
ب
الع
((( َ ّ ُ
ّ ُ
ّ
((( نزر الشيء ينزره نزارة ونَ ْزرا ،وعطاء منزور:قليل .العين( 1778 /3:نزر).
((( هو شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المكي المتوفى (974هـ) ،له كتاب(:الصواعق المحرقة في الر ّد على أهل البدع والزندقة)
(القول المختصر في عالمات المهدي المنتظر) قال فيه ص( 129:والذي يتعيّن اعتقاده ما دلّت عليه األحاديث الصحيحة في وجود
المهدي المنتظر الذي يخرج الدجال وعيسى في زمنه وأنه المراد حيث أطلق المهدي والمذكور قبله لم يصح فيهم شيء وبعده أمراء
صالحون أيضا لكن ليسوا مثله فهو األخير في الحقيقة) ،قال في الصواعق ص (:100األظهر أن خروج المهدي قبل نزول عيسى
وقبل بعده . . . . . . . . .وما ذكره أن المهدي يصلي هو الذي دلّت عليه األحاديث كما علمت).
نحوا ،والصواب (فهل) أو (وهل).
( ((1في أكثر المصادر التي نقلت القصيدة هذه اجتماع همزة االستفهام مع هل وهذا غير جائز ً
( ((1في شعراء الغري(:إمامته) بدل من (إقامته).446 /2 .

العدد  ، 1السنة األوىل  ،ربيع األول  1430هـ .
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��ل الْ ِ
��ر ا ِ
��ذي
َ��اب ب َِأ ْم ِ
هلل بِا َأل َج ِ
َوغ َ

َو َأ ْو َع َ )َ (1
ُه
ي��ي ِّ
��يف ُ
الد َ
ين َس ْ
��دُه أ ْن يُ ْح َ

��ه ا َأل ْم�لا َ
��ه
َك ُج ْن ً
��دا َوِإنّ ُ
َويُ ْخ ِد ُم ُ

��ه
ِ��ع ا َأل ْر ِ
��ع ُم ْل َك ُ
ض َت ْر ِج ُ
َوَأ َّن َجمي َ

��ق َ
��ه
��د َح ٌّ
وأنَّ ُ
الو ْع َ
ف ََأْي َق َ
��ن َأ َّن َ
يض��ا إلَ��ى ا ِ
ِ��را
ْو ً
َس��ّل َم َتف ِ
هلل َصاب ً
فَ

َاؤُه
��و ِف ا َأل َذاِة ْاخِتف ُ
��م يَ ُك م ْ
َولَ ْ
ِ��ن َخ ْ

��و الْ ِذي
َو َح َ
اش��اُه م ْ
ِ��ن ُج ْب ٍن َولَ ِك ْن ُه َ

َأ ُك َّل ْاخِتف ٍ
ِن ِخيف ِ
َ��ة ا َأل َذى
َ��اء ِخ ْل َت م ْ
َربَّ َم��ا
ِ��را ٍر ِخ ْل َ
��ت ُج ْبًن��ا ف ُ
َو ُك َّل ف َ

فَ
ن غ َْيَب ٌ
��ة
َ��د َت َم��ا َد ْت لِلَنبيِ�ي َ
��م ق ْ
َك ْ
��ار ِ
��ه
��و ِم ال َغ ِ
َو َّ
والش�� ْعب) (7ق َْبَل ُ
إن بَِي ْ

��و َن ْاخِتفَائ ِِه
َولَ ْ
ِ��م أْن َك ْر َت َك ْ
��م َأ ْد ِر ل َ
َ
��ر َأ ْم َر ا ِ
��ز َأ ْم لَ َدى
الع ْج ِ
هلل فِي َ
أ َت ْح ِص ُ

��م يَق ْ
فَ
َذل َ
الداهَِي ِ
ُل
ِ��ك َأ ْد َه��ى ّ
��ات َولَ ْ
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��ه فِ��ي ِع ْلم ِ
��ر
ِ��ه َولَ ُ
��راُه لَ ُ
��ه ا َأل ْم ُ
يَ َ

َو ُدونَ َ َ
��ر ا َألْنبِي��اِء َو َم��ا لَقُ��وا
��ك أ ْم َ

ِ��ه ل ِ
َوِفي ِ
الوْت ُر
��د َر ُك ِ
ِد ِ
ين) (2املُ ْص َطفَى يُ ْ

َ��د َس�� َقا ُه ْم ِح َم َام ُه ْم
��م ف ِ
يق ق ْ
َر ٌ
َف ِم ْن ُه ْ

)(3
وح فِ��ي ُم ْل ِ
كه َأ ْز ُر
يُ َش ُّ
الر ِ
��د لَ ُه فِي ُّ

َويَ ْم ُ
ِس ً
��ر
��طا َويَ ْرَتف ُ
أل َه��ا ق ْ
ِ��ع املَ ْك ُ

��ر ِح ْزب ِِه
��ق َع ْن نَ ْص ِ
َأ يَ ْع َج�� ُز َر ُّب ا َخل ْل ِ

)(4

َو َك ْم ُم ْخَت ٍ
اب َو َهار ٍ
ِب
��ف بَْي َن ِّ
��ع ِ
الش َ

يسى يَ ْس��َت ِط ُ
ِإلَى َوق ِ
يل لَ ُه ال ُع ْم ُر
ْت ِع َ

ال��و َرى ُمَت َح ِّم� ً
َف َه� ّ
لا
لا بَ َ
��دا بَْي َ
��ن َ

الص ْب ُر
الن ُه ُ
َو َع ْن َأ ْم ِ
��رِه ِم ْن ُه ُّ
��وض َأ ِو َّ
��ر ا ِ
��تر
��ن ب َِأ ْم ِ
هلل ِخ��ريَ لَ ُ
َو ِلك ْ
��ه ِّ
الس ُ
والب ْح ُر
َغدًا يَ ْخش��اُه) (5م ْ
الب َّر َ
ِن َح َوى َ

)(6

َ��ر َّب ْاخت ٍ
ِف��اء ف ِ
الن ْص ُر
ِي��ه يُ ْس��َت ْن َز ُل َّ
ف ُ
يفِ��ر َأ ُخ��و ب ْ
��ه َ
��أ ٍ
��ر
س لُِي ْم ِكَن ُ
َ
الك ُّ
َ ُّ
َعَل��ى َم ْو ِع ٍ
َروا
��د فِي َه��ا ِإىل َربِّه ْ
ِ��م ف ُّ

رب
��ن ا َخلَب ِ
��اء َك َم��ا يُ ْغنِي َع ِ
��ر ا ُخل ُ
َغَن ً

ِ��ه الف ْ
ِح ْك َمت ِ
��ذي يَ ْعَي��ى ب ِ
��ر الْ ِ
ِك ُر
ب َِأ ْم ِ

َام ِ
��د َك ا َحل ْص ُر؟
��ة َما ق ْ
َ��د لَّفق َ
ْت َأق َْع َ
ِإق َ

الس��ف ِ
ب ِ
��ر
ِ��ه َأ َح ٌ
��د ِإ ّال َأ ُخ��و َّ
َه ال َِغ ْم ُ

)(8

((( في شعراء الغري(:و واعده) بدل من (أوعده).446 /2 .
((( في شعراء الغري(:آلل) بدل من (لدين).446 / 2 .
((( في شعراء الغري(:بالروح) بدل من (في الروح).446 / 2 .
النصر.446 / 2 .
((( في شعراء الغري بعد هذا البيت:وان ليس بين الناس من هو قادر على قتله وهو
ُ
المؤيده ُ
((( في شعراء الغري(:يختشيه).446 / 2 .
((( في شعراء الغري:ويرهب منه الباسلون جميعهم وتعنوا له حتى المثقفة السمر.446 / 2 .
((( غار جبل ثور الذي اختفى فيه الرسول (ص وآله) مع أبي بكر ثالثة أيام أبان هجرته من مكة إلى يثرب .الكامل في التاريخ ،ابن
األثير ،104/2:و صحيح البخاري ،48 /3:السنن الكبرى ،118 / 6:بحار األنوار ،33/ 19:جامع أحاديث الشيعة .476/5:و أما ِشعب
أبي طالب فهو المكان الذي نفي إليه النبي وجميع المسلمين بقوا فيه ثالث سنين وكان ذلك ليلة هالل المحرم وهو المكان الذي بدأ منه
اإلسراء:سيرة ابن هشام  ،35/1السنن الكبرى ،366/6:الكامل ،252 / 4 – 87/2:فتح الباري ،155/7:معجم البلدان.361 / 1:
الغين:م ْن َه َمك الباطل ،وبفتح الغين:الحقد .العين( 1354 /2:غمر).
((( ال َغ ْم ُر بفتح
ُ

��ب ل ُ
��ت فِ��ي َرْي ٍ
��ول بََقائ ِِه
ِط ِ
َوِإ ْن ُك ْن َ
َأ يَر َض��ى لَب ٌ َ
ِ��ر
��ر َكاف ٌ
ْ
ِي��ب أ ْن يُ َع ِّم َ

َو ُدونَ َ
�بي ب ِ
��ز ْد
��اء َّ
ِ��ه ُت َ
��ك َأْنَب َ
الن ِّ

فَ
��و ّدةِ))ْ َ (3من َه ٌل
��م فِ��ي (يََناب ِ
َك ْ
ِي��ع املَ َ

ِن َح ِد ٍ
يث ُم َس ْل َس ٍ
��ل
َوفِي غ َْي ِرِه)َ (4ك ْم م ْ

ِي��خ ِع ْن َد ُك ْم
ِ��ن بَْي ِن َأ ْس��ف ِ
َار َّ
َوم ْ
الت َوار ِ

ِك ْم ِم ْث َ
َو َك ْم ق َ
ِ��ن َأ ْعالم ِ
َولَِنا
َال م ْ
��ل ق ْ

ِي��ه ل ِ
َفف ِ
م��ر
ِ��ذي َع ْيَن�ي ِ
ن يََّت ِض ُ
��ح ا َأل ُ

ِ��ك ْأ ِس اهلَ َو ِان ال َق ْت ُل َو ّ
ب َ
��ر
الذْب ُح َو َّ
الن ْش ُ
��و ُ
ال َف َه َ
��رِه َك ّ
ْ��ر
َعل��ى غَْي ِ
��ذا ُه َ
الكف ُ

ِإلَ��ى ا ِ
س��ر
هلل فِي ا َأل ْجَب ِ
ُه َّ
��ال يَ ْألَف ُ
الن ُ

َم َش��ق َ
الصربُ
��ن َدْأبُ ُه َّ
َّة نُ ْص ِح ا َخل ْل ِق َم ْ

الد َّج ُ
اخلضر
ِح
َف َه ْل َرابَ َك َّ
ال)َ (1و ّ
الصال ُ
ُ

)(2

ِ��ه ُ
َو يَ ْأبَ��اُه فِي بَ ٍ
��اق لَُي ْم َحى ب ِ
ْر
الكف ُ

ث��ر
ِآحا ِد َه��ا ُخُب��رًا َو َ
ب َ
آحا ُد َه��ا ُك ُ
ير ب ِ
��د ُر
الص ْ
نَمِ� ٌ
ِ��و ِار ِدِه َّ
ِ��ه يَ ْش��فَى ل َ
ب ِِه يَف َ
ِر
ْط ُن َّ
الس��اهِي َويَ ْس ْ
��تب ِص ُر الغ ُّ

)(5

ْ
يُؤلَّ ُ
ِي��خ َم ْول ِ
ْر
��ف فِ��ي َتأر ِ
ِ��دِه ِس��ف ُ

ِف بَ ْح ٍ
ِ��ه َع��ار ُ
ب ِ
رب
��رٍة َح ُ
��ر َو ُذو ِخ ْب َ

)(6

((( عن أبي هريرة عن رسول اهلل (ص وآله) (إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربعة:من عذاب النار ،ومن عذاب القبر ،وفتنة المحيا
والممات ،وفتنة المسيح الدجال ،ثم يدعو لنفسه بما بدا له) الخالف للطوسي  ،374 /1وعنه (ص وآله) (ليكونن قبل يوم القيامة
الدجالّ ،
وكذابون ثالثون ). . . . . .مسند احمد  ،104-95 /2مجمع الزوائد  ،333-332 /7سنن سعيد بن منصور218/1
المسيح ّ
–  ،252مسند أبي يعلى  ،69 /10وبحسب الشيخ البالغي فإن األعور الدجال أو المسيح الدجال ولد في زمن النبي وهو طويل
العمر كما ذكرته مصادر أبناء العامة فضال عن الخاصة ،ويبقى الدجال إلى خروج المهدي (عج) ،ويقتله النبي عيسى  ،ينظر:عقيدة

ّ
ّ
المسيح الدجال في األديان ،لسعيد أيوب المصري ،383:دار الهادي ،بيروت
((( قال العالمة الحلي في تذكرة الفقهاء  . . . . .( 470/2وعمر الخضر إلى اآلن وليس له القرب الذي لإلمام المنتظر (عليه السالم) من

النبي (ص و آله) ،وهو أقدم والدة منه  بعدة ألوف من السنين ،بالجملة فطول العمر من األمور الممكنة بال خالف ،وكل ممكن
فهو مقدور هلل تعالى بال خالف.). . . . .
((( كتاب ينابيع المودة لذوي القربى ،للشيخ سليمان بن إبراهيم الحسيني البـلخي القندوزي الحنفي توفي ( 1293هـ) ،وقبل إن وفاته
(1294هـ) ،وفيما يخص ما أورد في شأن اإلمام المهدي في ينابيع المودة ،ينظر.491 ،447 ،442 ،437 ،:
((( على سبيل المثال:البيان في أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي (ت 658هـ) ،و العرف الوردي في أخبار المهدي للحافظ
السيوطي (911هـ) ،و عقد الدرر في أخبار المنتظر للمقدسي الشافعي السلمي ،وللمزيد ينظر:حياة اإلمام المهدي ،باقر شريف217:
وما بعدها.
السن وهو كال َغ ْمر( 1336/2 .غر).
يجرب األمور مع حداثة ّ
ِر:الذي لم ّ
((( جاء في العين:الغ ّ
((( الحبر:العالم من علماء أهل الدين ،وجمعه أحبار ،ذميا كان أو مسلما بعد أن يكون من أهل الكتاب .العين ( 338 /1حبر).
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((( اليواقيت والجواهر في بيان عقائد األكابر ،لعبد الوهاب بن محمد بن يوسف الشعراني (ت973هـ) ،جاء في جزئه األول ص 128
(واعلموا انه ال بد من خروج المهدي ). . . . . . . .طبع بمصر1317هـ.
((( البيان في أخبار صاحب الزمان لمحمد بن يوسف بن محمد القرشي الكنجي الشافعي المتوفى (658هـ) ،وهو مطبوع مع (كفاية
الطالب) للمؤلف ،طبعته دار إحياء تراث أهل البيت – طهران ،وأما النص الذي ذكر فيه طول عمر اإلمام (عج) (وأما بقاء المهدي
ين ُكِّل ِه َولَ ْو َك ِر َه
الد ِ
(عليه السالم) فقد جاء في الكتاب والسنة ،أما الكتاب فقد قال سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى (لِيُ ْظ ِه َر ُه َع َلى ِّ
ون)(التوبة:من اآلية ،)33قال هو المهدي من ولد فاطمة (عليها السالم).528:
الْ ُم ْش ِر ُك َ
((( كتاب كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب (عليه السالم) لمحمد بن يوسف بن محمد القرشي الكنجي الشافعي المتوفى (658هـ) ،وهو
مطبوع بتحقيق:محمد هادي االميني طبعة طهران ،الثالثة ،دار إحياء تراث أهل البيت1404 ،هـ ،ينظر:الصفحة 458:من الباب الثامن.
((( فصل الخطاب لوصل األحباب ،لمحمد بن محمد بن محمود بن محمد بن محمد بن مودود شمس الدين الجعفري البخاري فقيه حنفي
عالم بالتفسير عاش بمكة ومات بها (ت 822هـ) ،ويبدو انه مخطوط فكل من ينقل عنه يذكر انه كذلك ،ينظر:األعالم.44/7:
((( كتاب روضة األحباب في سيرة النبي (ص و آله) واآلل األصحاب لجمال الدين عطاء اهلل بن فضل اهلل بن عبد الرحمن الحسين
الدشتكي الشيرازي النيسابوري المتوفى (926هـ) وهو مكتوب باللغة الفارسية ،وله كتاب األربعين في فضائل أمير المؤمنين،
ينظر:كشف الظنون ،922/1:هدية العارفين.664/ 1:
((( كتاب مطالب السؤول في مناقب آل الرسول لكمال الدين محمد بن طلحة النصيبي الشافعي المتوفى (652هـ) تح:ماجد بن احمد
العطية في حلب ،طبعة – قم مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر1420هـ ،وله أيضا:العقد الفريد للملك السعيد ،ينظر:مقدمة الكتاب2:
ببدع وال مستغرب تعمير بعض عباد اهلل المخلصين . . .وخلق من األنبياء طالت أعمارهم
وما بعدها ،أما النص فهو . . . . . .(:وليس ٍ
حتى جازت ألف سنة أو قاربها.488:). . . .
((( الفصول المهمة في معرفة أحوال األئمة (عليهم السالم) لنور الدين علي بن محمد بن أحمد بن عبد اهلل المالكي المكي الشهير بابن الصباغ
كان من أعالم المذهب المالكي في زمانه ذو نباهة واسعة في العلوم العربية والفقه واألصول ،وإطالع غزير في علم الحديث ،ومن أهل
األمانة في النقل والرواية ،ولد سنة(784هـ) في مكة ،وتوفي (855هـ) ،و كتابه هذا طبع في النجف االشرف ،مكتبة دار الكتب التجارية،
وهناك طبعة قم تحقيق:سامي الغريري 1379هـ ،ينظر مقدمة المحقق ،وأما ذكره القائم (عج) ينظر 1123 /2:وما بعدها.
((( كتاب مناقب علي بن أبي طالب (عليه السالم) للموفق بن احمد بن محمد المكي الخوارزمي أبو المؤيد له (مناقب اإلمام األعظم
أبي حنيفة) ،كان فقيها أديبا له خطب وشعر ،أصله من مكة أخذ العربية عن الزمخشري بخوار زم ،وقرأ عليه المطرزي صاحب
كتاب المغرب (ت568هـ) ،األعالم ،333/7:معجم المؤلفين  .52 /13ينظر في حديثه:المناقب 398:وما بعدها تح:مالك المحمودي،
مؤسسة سيد الشهداء ط.2
((( كتاب شواهد النبوة لنور الدين عبد الرحمن بن احمد الجامي (ت898هـ)في هراة ودفن فيها ،وهذا الكتاب فارسي ،وله (الفوائد
الضيائية في شرح الكافية) ،وما ذكره في المهدي(عج) ينظر:البشارة النبوية في اإلمام المهدي ،مركز المصطفى.67:
( ((1تذكرة الخواص ،ألبي المظفر سبط ابن الجوزي يوسف بن فرغلي بن عبد اهلل البغدادي الحنبلي (ت654هـ) ،ينظر:كشف
الظنون.،1569/2:
( ((1الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية لمحمد بن علي المشهور بابن عربي أبو بكر الحاتمي االندلسي (ت638هـ)،
كشف الظنون  ،1238 /2األعالم  ،281/6وحول حديثه ينظر الفتوحات المكية .758 /1
( ((1المرقاة في شرح المشكاة للمحدث نور الدين محمد بن سلطان المكي الهروي الحنفي الشهير بعلي القارئ (ت1014هـ) كشف
الظنون ،60/1:األعالم  ،12/5وينظر نصه 594/ 5:من كتابه.
( ((1كتاب هداية السعداء للقاضي شهاب الدين أحمد بن شمس الدين الدولة آبادي الهندي المعروف بملك العلماء (ت852هـ) ،كشف
الظنون  ،21/1إحقاق الحق للمرعشي ،44/4:وفي نصه ينظر:إلزام الناصب.296/1:
( ((1كتاب المكاشفات لعلي بن أسد اهلل.
( ((1كتاب مرآة األسرار عن سير األولياء للعارف عبد الرحمن بن عبد الرسول بن القاسم الجشتي وكتابه بالفارسية ،31:ينظر نصه في أعيان الشيعة.68/2:
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((( الشيخ حسن العراقي من كبار علماء الصوفية ،التقى اإلمام المهدي (عج) فقال (سألت المهدي عم عمره فقال يا ولدي عمري اآلن ستماءة
سنة وعشرون سنة ،ولي عنه اآلن مئة سنة ،قال الشعراني فقلت ذلك لسيدي علي الخواص فوافقه على عمر المهدي) وكان لقاءه هذا بسبع
ليال وقد سمعها منه الشعراني وأثبتها في طبقاته .ينظر:أعيان الشيعة  ،67/2وللتعرف على حياة العراقي ينظر:الطبقات الكبرى.475:
ٍ
((( الشيخ علي الخواص من كبار علماء الصوفية توفي في (القرن العاشر الهجري) ،ومعنى كالمه (رحمه اهلل):أن الشيخ علي الخواص
مفصال الشعراني في كتابه (اليواقيت والجواهر).487/2:
ّ
صدق كالم الشيخ (حسن العراقي) في اجتماعه باإلمام (عج) ،ذكر ذلك ّ
((( هو أحمد بن جابر بن داود البالذري ،نسابة ،جغرافي ،له شعر ،من أهل بغداد ،جالس المتوكل ،ومات أيام المعتمد ،من كتبه (فتوح البلدان) و(القرابة
وتاريخ األشراف) (ت 279هـ)  ,األعالم ،267/1:وكتابه هو انساب األشراف ،طبع بتحقيق:محمد باقر المحمودي ،االعلمي 1974م.
((( السرداب:بناء تحت األرض للصيف معرب ،القاموس المحيط( 124 /1:سردب) ،وفي تاج العروس:بناء تحت األرض. . . .
والسردابية:قوم من غالة الرافضة ينتظرون خروج المهدي من السرداب الذي بالري( 582/1 ،سردب) .أما ما ذكر من مصادر العامة
عن السرداب ينظر:تفسير ابن كثير ،45/2:الصواعق المحرقة.482/2:
جل في عيني:أي عظم ،وأجللته أي:أعظمتهّ ،
((( ّ
وجل كل شيء ُع ْظ ُمه ،العين ( 306/1جل) ،وقد يكون مصدره معتل اآلخر:تقول جال
فرجته عنه .العين ( 309/1جلو).
اهلل عنك المرض:كشفه ،وأجلوا عنه ،وأجليت عنه الهم ،أي ّ
((( الحيا:مقصور ،حيا الربيع ،وهو ما تحيا به األرض من الغيث .العين ( 452/1حيو).
((( في الحديث عن اإلبدال ،والقطب ،ينظر:حلية األولياء ،173/4 ،114/3:وحول القطب ينظر:كنز العمال .338/12
((( في شعراء الغري(:بيت) فقط.448/2 .
((( الخيف:موضع في مكة .العين( 545/1:خيف).
( ((1نبي اهلل إلياس بن نسي بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران ،لالستزادة:ينظر ،610/2:وحول رفعه ينظر الطبري،520 / 10:
والقرطبي يعتقد أن إلياس هو الخضر.32/7 .
( ((1ينظر:علل الشرائع ،59/1:وكمال الدين وتمام النعمة ،298:الغيبة للطوسي.109:
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((( في شعراء الغري(:معائب) .448/ 2
عروا إذا غشيه وأصابه .العين(1187/2:عرو).
((( عراه أمر يعروه ْ
((( إشارة إلى حديث الرسول (ص وآله)(:القابض على دينه كالقابض على جمرة) ،ينظر:عون المعبود للعظيم آبادي.333/11:
((( في شعراء الغري:في العجز:حميدا ومن (عبد الحميد) لها نشر.449 / 2 .
((( في شعراء الغري:الصدر:وهذا أمير المؤمنين وعدله.449 / 2 .
((( في شعراء الغري:بمضمار.449 / 2 .
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املصادر واملراجع

1 .1أربع رسائل  ،حممد جواد البالغي ،إعداد  :حممد علي احلكيم.
2 .2أسرار البالغة ،عبد القاهر اجلرجاين (471ه) ،حتقيق ه.ريتر ،مطبعة وزارة املعارف – استنبول ،1954 ،أعادت
طبعه باالوفسيت مطبعة املثىن – بغداد ،ط1979 ،2م.
3 .3األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني ،تأليف خري الدين الزر كلي
دار العلم للماليني – بريوت ،الطبعة اخلامسة أيار (مايو) .1980
4 .4اعيان الشيعة  :العاملي  :السيد حمسن االمني ،ط ،1دمشق1936 ،م.
5 .5الزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب (عجل اهلل فرجه) تأليف الشيخ علي اليزدي احلائري املتوىف سنة  1333هـ .
6 .6حبار االنوار يف خمتارات الروايات واالخبار  :املجلسي  :الشيخ حممد باقر (ت1111 :ه) تصحيح  :السيد حممد
تقي اليزدي ،املطبعة احليدرية ،النجف1386 ،ه.
7 .7بيان إعجاز القران ،اخلطايب ،ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القران ،حتقيق حممد خلف اهلل امحد ،وحممد زغلول
سالم ،دار املعارف – مصر( ،د.ت)( ،د.ت).
8 .8البشارة النبوية يف اإلمام املهدي ،مركز املصطفى.1998 ،
9 .9البيان والتبيني ،أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ (255ه) ،حتقيق عبد السالم حممد هارون،مكتبة االجنلو
املصرية – القاهرة ،ط1968 ،3م.
1010تاج العروس  :حممد مرتضى الزبيدي ،ت 1205ه ،مط اخلريية مبصر 1306ه.
1111تذكرة الفقهاء ،تأليف العالمة احللي احلسن بن يوسف بن املطهر ،حتقيق مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء
التراث .قم  :مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث 1414 ،ق .1372 -
1212تراجم الرجال السيد أمحد احلسيين املجلد األول نشر  :مكتبة آية اهلل العظمى املرعشي النجفي  -قم املقدسة
التاريخ  1414 :ه
1313تفسري القران العظيم ابن كثري  :احلافظ عماد الدين امساعيل بن كثري القريشي الدمشقي “ ت 774 :ه “ ،ط،2
مطبعة االستقامة ،القاهرة1373 ،ه 1954م.
1414متهيد يف النقد احلديث ،روز غريب ،دار املكشوف – بريوت ،ط1971 ،1م.
1515جامع أحاديث الشيعة  :الطباطبائي  :السيد حسني الربوجردي ،ط ،1مطبعة مهر استوار ،ايران (د .ت).
1616جامع البيان يف تأويل آي القرآن الطربي أبو جعفر حممد بن جرير(ت310ه)،:ضبط وتوثيق وختريج :حممد محيد
اهلل وآخرون ،دمشق – سوريا1384 ،ه 1964 -م.
1717اجلامع الصحيح بشرح االمام بن العريب املالكي الترمذي  :ابو عيسى حممد بن عيسى “ ت 279ه “ ،،ط،1
مطبعة الصاوي مصر 1352ه 1934م.
1818اجلامع الصغري يف احاديث البشري النذير ،السيوطي ط ،1مطبعة عيسى البايب احلليب1373 ،ه 1954م.
1919اجلامع ألحكام القرآن املعروف ب(تفسري القرطيب) حممد بن امحد بن ايب بكر (ت  671ه) ،:حتقيق  :امحد عبد
العليم الربدوين ،مطبعة دار الشعب -القاهرة ،ط 1372 ،2ه.
2020احلصون املنيعة يف طبقات الشيعة ،للشيخ علي آل كاشف الغطاء ،خمطوط “.
2121حياة اإلمام املهدي ،باقر شريف القرشي ،بريوت  -لبنان.
2222احليوان ،أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ (255ه) ،حتقيق عبد السالم حممد هارون دار الكتاب العريب ،بريوت
– لبنان ،ط1969 ،3م.
2323اخلالف  :الشيخ الطوسي  :ابو جعفر حممد بن احلسن (ت 460 :ه) ،حتقيق  :حممد سرور البهبودي ،املطبعة
املرتضوية ،طهران1386 ،ه.
2424دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر اجلرجاين (255ه) ،حتقيق حممود حممد شاكر ،الناشر مكتبة اخلاجني بالقاهرة ،مطبعة
املدين ،املؤسسة السعودية مبصر( ،د.ط)( ،د.ت).

العدد  ، 1السنة األوىل  ،ربيع األول  1430هـ .
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2525ربع قرن مع العالمة األميين شذرات من حياته الشريفة تأليف حسني الشاكري مجيع الطبعة األوىل  1417 -ه .ق
2626الذريعة إىل تصانيف الشيعة العالمة الشيخ آقا بزرگ الطهراين دار األضواء بريوت ،الطبعة الثالثة  1403ه.
 1983م
2727رماد الشعر – دراسة يف البنية املوضوعية والفنية للشعر الوجداين احلديث يف العراق ،د .عبد الكرمي راضي جعفر،
دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،ط1998 ،1م.
2828سنن الدارمي وهو االمام الكبري أبو حممد عبد اهلل بن الرمحن بن الفضل بن هبرام الدارمي املتوىف سنة  255طبع
بعناية حممد امحد دمهان  -دمشق  :باب الربيد – .1349
2929سنن سعيد بن منصور ،ابن شعبة اخلراساين املكي ،ت  327ه ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
3030السنن الكربى ،أبو بكر ،أمحد بن احلسني البيهقي ،ت  458ه ،دار املعرفة ،بريوت.
3131السرية احللبية ،علي بن برهان الدين احلليب الشافعي ،ت  1044ه ،بريوت.
3232السرية النبوية ،ابن هشام ،ت  213ه ،دار إحياء التراث العريب ،بريوت.
3333شعراء الغري ،للخاقاين ،النجف االشرف ،د.ت ،د .ط.
3434شعر عبد القادر رشيد – دراسة حتليلية فنية  ،-د .عبد الكرمي راضي جعفر ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد( ،د.ط)،
1989م.
3535صحيح البخاري  :االمام ابو عبد اهلل حممد بن امساعيل (ت256 :ه) ،املطبعة الكربى االمريية ،بوالق ،مصر،
1314ه ومطابع الشعب.
3636صحيح مسلم  :االمام ابو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي (ت261 :ه) ،مطبوعات حممد علي صبيح ،ميدان
االزهر ،مصر (د .ت).
3737الصواعق املحرقة يف الرد على اهل البدع والزندقة  :اهليثمي  :امحد بن حجر املكي (ت974 :ه) ،مكتبة اهلدى،
النجف (د .ت).
3838الصورة الشعرية ،سي-دي لويس ،ترمجة الدكتور امحد نصيف اجلنايب ومالك مريي سلمان ،وحسن إبراهيم،
مراجعة الدكتور عناد غزوان امسا عيل ،مؤسسة الفليح للطباعة والنشر ،الصفا – الكويت( ،د.ط)1982 ،م.
3939طبقات أعالم الشيعة ،حمسن اغا بزرك الطهراين ،بريوت _ لبنان.
4040الطبقات الكربى  :ابن سعد ،ط ،1دار بريوت للطباعة والنشر ودار صادر للطباعة والنشر ،بريوت1377 ،ه /
1957م.
4141عقيدة املسيح الدجال يف األديان ،لسعيد أيوب املصري ،دار اهلادي ،بريوت.
4242علل الشرايع  :الشيخ الصدوق  :ابو جعفر حممد بن علي بن احلسن (ت381 :ه) ،مطبعة النجف ،العراق( ،د .ت).
4343العمدة يف صناعة الشعر وآدابه ونقده ،ابن رشيق القريواين (456ه) ،حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ،مطبعة
السعادة – مصر ،ط1964 ،3م.
4444عون املعبود شرح سنن أيب داود للعالمة أيب الطيب حممد مشس احلق العظيم آبادي مع شرح احلافظ مشس الدين
ابن قيم اجلوزية حمتوى اجلزء ،دار الكتب العلمية بريوت .لبنان الطبعة الثانية  1415ه _  1995م
4545العني،اخلليل بن امحد الفراهيدي ،تح  :إبراهيم السامرائي ،مهدي املخزومي ،بغداد.
4646الغيبة للطوسي ،مطبعة االداب _ النجف االشرف.
4747القرآن والعقيدة أو آيات العقائد تأليف آية اهلل العالمة السيد مسلم جنل محود احلسيين احللي النجفي - 1916
 1981م تقدمي الدكتور حممد طه السالمي حتقيق فارس حسون كرمي.
4848فتح الباري بشرح البخاري احلافظ شهاب الدين امحد بن حجر العسقالين “ ت 852 :ه “ ،مطبعة مصطفى
البايب ،القاهرة ،مصر1378 ،ه 1959م.
4949الفتوحات املكية دار صادر_ بريوت.
5050القاموس املحيط ،جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز ابادي “ ت 817 :ه “ املؤسسة العربية للطباعة والنشر،

بريوت ،د .ت.
5151قضايا الشعر املعاصر ،نازك املالئكة ،منشورات مكتبة النهضة ،ط1967 ،3م.
5252لسان العرب البن منظور األنصاري ،تح  :عامر امحد حيدر ،راجعه  :عبد املنعم خليل إبراهيم ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ط2003 ،1م.
5353الكامل يف التاريخ  :ابن االثري  :ابو احلسن علي بن ايب الكرم حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين
املعروف بابن االثري اجلزري (ت 630 :ه) ط ،1املطبعة املنريية ،دمشق1357 ،ه.
5454كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ،حاجي خليفة  :مصطفى بن عبد اهلل “ ت 1068 :ه “ ،املطبعة البهية،
استانبول1361 ،ه 1941م.
5555كفاية الطالب يف مناقب علي بن ايب طالب  :الكنجي الشافعي  :ابو عبد اهلل حممد بن يوسف بن حممد القرشي
(ت658 :ه) ،حتقيق  :حممد هادي االميين ،ط ،2املطبعة احليدرية ،النجف1390 ،ه 1970 /م.
5656كمال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق أىب جعفر حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي املتوىف سنه 381
صححه وعلق عليه على أكرب الغفاري مؤسسة النشر االسالمي (التابعة) جلماعة املدرسني بقم املشرفة (إيران).
5757ماضي النجف وحاضرها للشيخ جعفر حمبوبة ،صيدا 1353ه.
5858حممد علي البالغي ،جهوده الفكرية ودوره الوطين والقومي ،حممد صادق اخلزاعي ،أطروحة ماجستري مقدمة
إىل معهد التاريخ العريب 1425ه 2004 -م .17 :
5959املتبقي من شعر البالغي  ،حممد احلسون جملة تراثنا العددان .72-71:
6060جممع الزوائد ومنبع الفوائد  :اهليثمي  :نور الدين علي بن ايب بكر (ت807 :ه) ،ط ،2دار الكتاب ،بريوت،
1967م.
6161املسند ابن حنبل  :االمام امحد بن حنبل “ ت 241 :ه “ ،،شرح  :امحد حممد شاكر ،ط ،2دار املعارف ،مصر
“ د .ت “.
6262املستدرك على الصحيحني يف احلديث  :احلاكم النيسابوري  :ابو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل (ت 405 :ه) ،الناشر
 :مطتبة النصر احلديثة ،الرياض ،اململكة العربية السعودية (د .ت).
6363معارف الرجال  :الشيخ حممد حرز الدين املتويف  1365مط اآلداب . 1964 / 1383
6464معجم أحاديث اإلمام املهدي (عج)  :للكوراين العاملي1419 ،ه.
6565معجم البلدان  :ياقوت احلموي  :شهاب الدين ايب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل ،دار صادر ودار بريوت للطباعة
والنشر ،بريوت1374 ،ه 1955 /م.
6666معجم املؤلفني  :عمر رضا كحالة ،مط الترقي بدمشق .1961
6767املوازنة بني أيب متام والبحتري ،احلسن بن بشر االمدي (370ه) ،حتقيق السيد امحد صقر ،بريوت1961 ،م.
6868موسوعة مؤلفي اإلمامية جممع الفكر اإلسالمي ،جممع الفكر اإلسالمي  ،قسم املوسوعة - .قم  :جممع الفكر
اإلسالمي 1420 ،ق = .1378
6969نفس الرمحن يف فضائل سلمان (رض) تأليف خامتة املحدثني احلاج مريزا حسني النوري الطربسي (املتوىف
 1320ه) حتقيق جواد قيومي ألصفهاين مؤسسة اآلفاق.
7070نور األفهام يف علم الكالم تأليف السيد حسن احلسيين اللواساين مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة
املدرسني بقم املشرفة.
7171هدية العارفني  :إمساعيل باشا البغدادي ،ت 1339ه ،استا نبول 1964
7272وحدة القصيدة يف الشعر العريب حىت هناية العصر العباسي ،حياة جاسم ،سلسلة الكتب احلديثة ( ،)47دار احلرية
للطباعة ،مطبعة اجلمهورية – بغداد1972 ،م.
7373ينابيع املودة  :القندوزي احلنفي  :احلافظ سليمان بن ابراهيم (ت1294 :ه) ،ط ،7املطبعة اجلديدة ،النجف (د .ت.
7474اليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد االكابر ،للشعراين ،دار املعرفة.
Ì Ì Ì

العدد  ، 1السنة األوىل  ،ربيع األول  1430هـ .
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