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مة األديب آية الال ّتقديم  بقلم حفيد الناظم العّلا

1ّالحاج الشيخ مهدي مجد اإلسّلم النجفي
 

غ والصّلة والسّلم على مبلا مه البيان، الحمدلال الذي خلق اإلنسان، علا 
 رساالته وأهل بيته الطاهرين المعصومين.

مه الخط والكتابة، بدأ الشعر منذ والدة اإلنسان وحياته قبل تعلا 
 .2ل الشعراء هو اإلنسان البدويوأوا 

                                                 
 ، ودفن في َمْكتَبِتهِ 1222صفر  22. توفيا إلى رحمة الال تعالى في يوم الخميس 1

سها بجوار مسجده )مسجد نو بازار قبيلٔه »(، وله ترجمة مفصلة في کتاب التي أسا
 .لنجله آية الال الشيخ هادي النجفي« عالمان دين

. أول من قال الشعر؟ فقال: آدمعن  رالمؤمنين. إشارة إلى هذه الرواية: سئل أمي2
فقيل: وما کان شعره؟ قال: لما أنزل على األرض من السماء، فرأى تربتها وسعتها 

 :، فقال آدمو هابيل وهواءها وقتل قابيل
 تغيرت البّلد وَمْن عليها

 
 فوجه األرض مغبر قبيي    

 تغير کل ذي لون وطعيم 
 

 وقل بشاشة الوجه الملي  
 .272، ص97بحاراألنوار، ج 
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وكتبت  ،وجمعت األشعار ،نت الدواوينم اإلنسان الكتابة دو  وبعد تعل  

 على األلواح واألوراق حسب مناسبات األزمنة واألمكنة.
دراکات الظريفة الدقيقة فهو بيان العواطف واإل ؛وأما الشعر نفسه

العروضية،  دِ عِ بالطريق الخاص، وهو البيان الموزون والمتناسب على القوا
سواء علم اإلنسان الشاعر ما العروض وقواعده أم ال، کما استشهد تاريخ 

 عر على ذلك کله.الش
 ،ا في العالم اإلسّلميا نحاء العالم، و أما أالشعر في جميع  هذا وضع  

شعراء المسلمين من:  ىالقرآن الكريم استثن ألنا  ؛خاصا  فله لون       
     

 بقوله:  1                 
                             

  
2. 

                                                                                                                   
َريْد  » اِر َمْجِلِسه  ه 221اللَُغِوَي ٱلَشِهْيَر )ت  وقد نقلوأ َن َأبابكر ٱْبَن د  ضا ( َأْنَشَد َأَحد  ح 

َرْيد  َأَن البيت الثاِنَي جاء فيه اإِلْقواء  َوکاَن َأبوَسعيد  السيرافي َذْين البَْيتيَن َفَذکََر ٱْبن  د   هل
ه  ِمَن اإلقواء، فقاَل ما ه َو، قاَل: نَْصب  )بَشاَشة( َوَحَذَف حاِضرًا، َفقاَل: إَن لَه  َوْجهًا ي ْخِرج  

ا التقدير منصوبة علىل التمييز  ذل اکنَْين، ال لإلضافة، فتكون بهل ٱلتَْنِوْيِن ِمْنها ِلٱْلتقاِء ٱلسا
: ٱْرتَِفْع، َفَرَفعَ  َريْد  ه  َحتاى أْقَعَده  إلي تََم َرَفَع )الَوْجَه( بإْسناِد )َقَل( إليه. فقاَل لَه  ٱْبن  د 

 )السياد الحسني(.« َجنِبه
 .222. سورة الشعراء، اآلية 1
 .229. سورة الشعراء، اآلية 2
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وروي في ذيل         قال:  رادالحسن سالم البَ  عن أبي

لما نزلت       لقد أنزل الال هذه اآلية وهو   وقال: اآلية، جاء عبدالال
 ا شعراء، أهلكنا. فأنزل الال نَ يعلم أَ             ،

 .1فتّل عليهم فدعاهم رسول الال 
بالشعر  ان بن ثابتالشعراء نحو حسا  بعَض  الال  بل أمر رسول  

 .2معك جبريل نا إالمشرکين فَ  ج  بقوله: أهْ 
م أو ه  ج  هْ : أ  ان بن ثابتلحسا  : وقال النبيوقال شيخنا الطبرسي

 .2نيْ في الصحيحَ  ومسلم   هاجهم وروح القدس معك. ورواه البخاريُ 
 قال: عن البراء بن عازب في الدر المنثور وأيضًا روى السيوطي

يهجوك،  ث بن عبدالمطلبرِ اأباسفيان بن الح نا إ ،يا رسول الال  :قيل
[ ]َعبْد  فقام  ِ ِ  فقال: يا رسولَ  ةَ واحَ رَ  ن  بْ الال  لي فيه. نْ ذَ ائْ  الال

 ؟قال: أنت الذي تقول ثبت الال 
 قلت: ،قال: نعم يا رسول الال 

 ن  َسيَقْد ثَباَت الال ميا أعطياَك ِميْن حَ 
 

 
وسى َونَصْ    رًا ِمثَْل ميا ن ِصيراتثبيَت م 

 
                                                 

 .77، ص5. الدر المنثور، ج1
 .122، ص5. الدر المنثور، ج2
 .229، ص15. الميزان، ج2
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 قال: و أنت يفعل الال بك مثل ذلك، وثب کعب فقال: يا رسول الال 

 لي فيه. نْ ذَ ائْ 
 فقال: أنت الذي تقول همت؟

 قلت: ،قال: يا رسول الال 
 هاتغالب ربا  نْ أ 1ة  نيَ خِ سَ  ْت مَ هَ 
 

 ِب ّلا الَغييي غاليييب  مِ  فليغليييبنا  
 .2الحديث ..لك ذلك. َس نْ الال لم يَ  نا إقال: أما  

                                                 
( لََقب  1 کاَن ِلق َرْيِش أِلَنَها کانَْت  . محفوظي: َزَعَمْت َسْخِينَة  َأْن َستَْغِلب  َربَها. َو)َسِخينَة 

تْأک ل  الَسخىْينََة َوِهَي َطعام  َرْقيْق  يَتََخذ  ِمَن َدِقيْق  ِعْنَد ٱْلَقْحِط َوٱْلَمجاَعِة َوکانَْت ت َعيَر  ِبِه 
ِوَي َأَن األَْحنََف ْبَن َقيْ  ا َيتَِصل  بالَسِخْينَة. ما ر  ه  ِمما  س  التاِميِْميَ َو ِمْن َطِرْيِف ما َأْحَفظ 

: إنَه  کاَن ِإذا َغِضَب ت َسُل ِلَغْضبَِته ِمئَة  َأْلِف َسْيف  ال يَْسَأل ْونَه  ِلماذا  )الذي ِقْيَل َعْنه 
عاِويََة بِْن َأبي ه  ِمْن َأْشراِف ق َريش  سفيان َغِضَب( َدَخَل علىل م  الذي کان يَع َده  أتْباع 

: ما ٱلَشيء   عاِويَة  َأْن ي َعِرَض ببني تميم  َوه ْم قبيلة  األَْحنَِف المذکور َفقال لَه  َفأراَد م 
: هي الَسِخْينَة  يا... لََفف  ِبٱْلِبجاد يا َأبابَْحر؟ قال األَْحنَف   ٱْلم 

عاوية  َقْوَل الشا   اِعِر في ِهجاِء بني تميم:أراَد م 
 إذا ما ماَت َمْيت  ِميْن تَِميْيم  

 
 َفَسَرَك َأْن يَِعْيَش َفِجيْء ِبيزادِ  

ْبيييز  َأْو ِبلَْحيييم  َأْو بَتَْمييير     ِبخ 
 

لََفِف في ٱْلِبجادِ    َأِو ٱلَشيِء ٱْلم 
 تَراه  ي َطيِوف  ٱآْلفياَ  ِحْرصياً  

 
 ِليَْأک َل َرْأَس ل ْقماَن ْبيِن عيادِ  

اِعِر في ِهجاِء ق َريش:   َوَأراَد َاأْلَْحنَف  ِبي )الَسِخْينَة( َقْوَل الشا
 َزَعَمْت َسِخْينَة  َأْن َستَْغِلب  َربَها

 
ِب   غاِليييب  ٱْلَغيييّلا  َولَي ْغلَيييبََن م 

ْرَعِة ٱْلَجواب.  ْوِر ٱْلبَِدْيَهِة َوس  ض  ِرَف ِبِه األَْحنَف  ِمن ح  َل عليل ما ع  ذا يَد   َوهل
 .122، ص5. الدر المنثور، ج2
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 .1من الشعر لحكمة نا إه قال: نا أ وروي عنه

 صد  کلمة قالها شاعر قول لبيد:أ: وقال 
 باطل    َأال کلا شيء ما خّل الال 

 
 2زائيل   ال محاليةَ  نعييم   لُ ک  وَ  

 :ة للنعمانوقاله في مرثيا  ،2ربيعةأقول: وهو لبيد بن  
ا لبيد فقد  ثما  ،إلى النبي د بني عامر بِن َصْعَصَعةفْ سلم في وَ أوأما

سّلمه إولم ينقل منه شعر بعد  ،تعالى وحفظ القرآن رجع إلى بلده وعبدالال 
 :2قوله إالا 

يَر الكيريَم کنفسيهِ  بَ تَ ما عا  الح 
 

رء    ه  الجليس  الصال    والم   5ي ْصِلح 
 عليه الرحمة ي الصدو ة، کروايتَ وروي نحوها کثيرًا من طريق الخاصا  

قال من »قال:  بسنده عن موالنا الصاد  في أول عيون أخبار الرضا
 .6«بنى الال تعالى له بيتًا في الجنة شعر   فينا بيَت 

                                                 
 .22و  21المطبوع، ص « ادبيات عرب در صدر اسّلم». راجع کتابي 1
 . المصدر.2
 َوه َوِمْن بني جعفر بن ِکّلب بن َربيعَة بن عاِمِر ْبِن َصْعَصَعة. )السياد الحسني(.. 2
 البَيَْت:. وقيل لم يَق ْل إالا هذا 2

ِ ِإْذ لَييْم يَييْأِتِني َأَجِليييْ   الحمييد  ِلال
 

 َحتالى کَساِنْي ِمَن ٱإْلسّلِم ِسْرباال 
 )السياد الحسني( 

 .22و  21المطبوع، ص« أدبيات عرب در صدر إسّلم». راجع کتابي: 5
 .9، ص1، ج. عيون أخبار الرضا6
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 ما قال فينا قائل  »قال:  عبدالال الصاد  وروايته األخرى عن أبي

 .1«د بروح القدسبيتًا من الشعر حتاى يؤيا 
کالرواية التي رواها  ،م الشعروفي بعض الروايات أمرنا بتعلا 

د بن عمر بن عبدالعزيز الكشا  عن  في رجاله يأبوعمرو محما
ه نا إف؛ موا أوالدکم شعر العبديا علا  ،يا معشر الشيعةه قال: نا أ الصاد 

 .2على دين الال 
ة خصوصًا حتاى ماميا الشعر بين المسلمين وبين الشيعة اإل ولذا بَث 

د بن علي بن شهرآشوب المازندراني السروي  عقد الشيخ محما
في آخر کتابه  بابًا في بعض شعراء أهل البيت 555عام  ىالمتوفا 

 ،والمقتصدون ،المجاهرون»وقسمهم على أربع طبقات:  ،«معالم العلماء»
 .2«والمتكلفون ،والمتقون
د بن طاهر السماويوصنا  مة الشيخ محما  :کتابه القيم ف العّلا

، 2في مجلدين ولم يطبعا حتاى اآلن« الطليعة في تراجم شعراء الشيعة»

                                                 
 .9، ص1، جالرضا. عيون أخبار 1
 .925، الحديث 221. اختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشي، ص2
 و ما بعدها. 126. راجع معالم العلماء، ص2
ِبَع هذا الكتاب في السنين األِخرة بتحقيق صديقنا الباِحِث الدکتور کامل سلمان 2 . ط 

 .. )السياد الحسني(1222 دارالمورخ العربي سنة في بيروت الال  تعالى َسلََمه   الجب وريَ 
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مة الطِ   :الدواوين في أربع مجلدات من الجزء التاسع من رانيهْ وجعل العّلا

 ن شئت.إفراجعها  ،وغيرهم في غيرها« الذريعة إلى تصانيف الشيعة»
مةجدا  البيت ومن جملة شعراء أهل الجامع بين معقول  ،نا العّلا

د ةيآ ،العلوم ومنقولها ي الرضا النجفا  الال العظمى أبوالمجد الشيخ محما
ه صفهانياإل س سرا  ،وله مكانة عالية في األدب العربي والشعر والنثر ،العزيز قدا

 کما اعترف بها أرباب المعاجم الرجالية فراجعها.
في  :، وقيلأو مهيار الديلمي ،هو الصاحب بن عباد :قيل في أدبه

، 1هو الشيخ البهائي :ته، وقيل في جامعيا فقهه هو الشيخ مرتضى األنصاري
 عن التفصيل. كَ يْ فِ كْ يَ جمال هذا اإل ولعلا 
 الطبع طريقإلى 

ا نسخة ديوانه مة  ،وأما فكانت في مكتبة نجل الناظم والدنا العّلا
 الدين )مجدالعلماء( النجفيا  الال العظمى الحاج الشيخ مجد المغفور له آية

مام مام الجماعة بمسجد اإلإو ،وهو أستاذ بعض مراجع التقليد ،صفهانيا اإل
و صاحب الحوزة العلمية العليا في الفقه  ،(نو)( ومسجد )الجامع العباسي

 .والحديث ،والرياضي ،ةأوالهي، صولواأل

                                                 
مة المحقاق المؤسس آية الال العظمى الحاج الشيخ عبدالكريم 1 . القائل هو العّلا

 في مجلس درسه الشريف. الحائري اليزدي
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 :1هانإصبوقال في رثائه أحد علماء 

 لييييمِ العَ  لِ َطيييالبَ  تِ وْ َميييي لِ ِفيييهْ لَ 
 

 القييديمِ  د ثييما الحسييِب ْجييذي المَ  
 ثميير الهييدى 2يقتطييف لييدهر   فا أ 

 
 النسب الكريمِ من دوحة العلم ذي  

 فأردت ان أورخ عام وفاته 
 

 خيّلف والحمييمِ األ ليكون تذکرةَ  
 إلى المجموع سبعًا ثما قلْ  ألحقْ  

 
 نرجو لمجد العلم مثوى في النعييمِ  

 ش(1262)   
وبعد اللتيا والتي نحمد الال تعالى على التوفيق لطبع هذا الديوان وهو 

 .رحمهما الال تعالىي الناظم وأبي العالم ماني جدا أمن 
 ثناء و شكر

م ثنائي الوافر وشكري الجزيل إلى سماحة ن أقدا أويجب على 
مة المحقاق المدقاق حجا  ة االسّلم والمسلمين الحاج السياد أحمد العّلا

من تحقيقاته وتصحيحاته وجهده الكثير على   شكوريالحسيني اإل

                                                 
د الصادقي. 1 مة حجة االسّلم والمسلمين السيد مجتبى مير محما ]توفاي  وهو العّلا

ش، المدفون في 16/1/1295=   ه1217إلى رحمة الال تعالى في عيد الغدير سنة 
 آباد اصفهان[. دولت« زاده نرمي إمام»
ذا الَشْطِر الذي َوْزن ة  ِمَن )الكاِمل( . ال َوْجَه ِلَجْزم الِفْعِل ي ه نا ي لكنه ال يستقيم 2 في هل

 )السياد الحسني(. .إالا مع الَجْزِم واألبيات الباقية غير موزونة
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 خالصًا مخلصًا لوجه الال تعالى. 1الديوانهذا 

دثما أشكر ولدي العزيز حجة اإل أدام  هادي النجفي سّلم الشيخ محما

 لسعيه على جمع الديوان ونشره وطبعه. الال أيامه
أدام نفقة طبع الديوان  ىوأيضًا أشكر أحفاد الناظم الذين ساعدونا عل

 .تهمالال في توفيقا
 ىل مادمة في السحر من يوم الجمعة تاسع شهر ج  تمت هذه المقدا 

 .1225سنة  خرىل اال  
 .وأنا العبد الحقير الحاج الشيخ مهدي مجداالسّلم النجفي

 

                                                 
ة  في ألفي نسخة سنة 1 نفقة صفحة ب192. في   ه1225. قد طبع هذا الديوان ألَول مرا

بتوزيع دار  أحفاد سماحة الشيخ الناظم في ضمن منشورات مكتبة آيةالال النجفي
ة السياد أحمد الحسيني اإلشكوري مة الحجا  .الذخائر وتحقيق العّلا



 
 
 
 
 
 

k 
  مة  المحقاق السيادبقلم العّلا

 عبدالستار الحسني
 

ًة والطاِئَفةِ ِمْن ِنَعِم  ِ تعالى على األ َمِة اإلسّلمية عاما اإلمامياة خاَصًة      الال
 ،َرًة شاِدَخًة في َجبين الَدْهرِ غ  ي وال يزالون ي ِمْن ِرجاِلها َمْن کان ْوا  1َأْن َقيََض 

ْوه  ِمْن َأعمال  صالحة   ْفَعمات  في مختلف ف  َوما َصنَ  ،بما َقَدم  ْوه  ِمْن َأْسفار  م 
ْوِعيُْوَن( ينِ الق ن وْ  م )الَمْوس  الِء ٱعلى  ، َوکاَن ِمنْه  صطّلح َأْهِل َعْصِرنا ي َوهؤ 

ْوا ل َججًا  ،اِحد  لم يَْقتَِصروا َعلى َفٍن و ل ْوِم  نِ نوف  اِمَرًة من غبَْل خاض  الع 
ْوا َجواِهَرها ال ،واآلداِب  َرَقَم الَدْهر  فَ  َسةَ يْ لنَفِ ٱها قَ َوَأْعّل ةَ مينَ ثواْستَْخرج 

                                                 
ال ت ْستَْعَمل  إالا في ٱلَشِر، للِكَن ٱْستَْقراَءه  کاَن )ناِقصًا(؛ َفَقْد  . َزَعَم الحريرُي َأَن َقيََض 1

واِهد.  َوَرَدْت أيضًا في ٱْلَخْيِر، والمقام ال يََسع  ِذْکر الشا
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َن َوکان ْوا ِبَحِق يْ زِ يِ مِ تَ م  لْ ٱبَغاء ن  ٱلْ أسماَءه ْم في ِسجِل )الَْعباِقرة( الخاِلدين وَ 

ء عَ ِلق ْوِل َفيْلََسوِف الْمَ  التااَمةَ  )الَمصاديق( َرِة َوشاِعِرها الَحِكيِم َأبي الَْعّلا
 :الَمَعِريا 

 األَْرِض کان وا في الَْحيياِة َوه يمْ  َجماَل ِذيْ 
 

 
 بََعييَد الَْمميياِت َجمييال  الْك تْييِب َوالِسيييَرِ  

ْم في ک ِل ِعْلم  َأثَر، َأثَْرْوا ِبِه  ذِ اذَ فْ أْلَ ٱَوِمْن أولئك األعّلم   الذين لَه 
مة األکبر سماحة  آيِة الال العظمى اإلمام الشيخ   ِالَْمعاِرَف َوالِْفكَر، العّلا

ضا اإٔل يأب َحَمد الرا الذي کاَن ِبّل َريْب  َأَحَد  صفهاني النَجفيا المجد م 
.  )َعباِقَرِة الْبََشر في الَْقْرن الرابَع َعَشَر( الهجريا

بوِغِه وَعْبَقِريَتِه ه َو ما تََرکَه  ِمْن آثار  َقيِمة  في الِفْقه والَشواِهد  على ن  
ْوِض والَعقائدِ  ْوِل واألََدِب والِشْعِر والَعر  ْوِد على َمنْ  ،واأل ص  تَنَكََب  والُرد 

اِئغةَ  َصنافين ِمَمْن يَنْتَِحل ْوَن العقاِئَد الزا َوي دافعون  الَصواَب في آرائِه من الم 
ِة الواضحِة والِصراِط المستقيم ،َعنْها وا عن الَمَحجا  ،َوه ْم في ذِلَك َقْد حاد 

 ،َوَسلَك ْوا ب نَيااِت الَطِريق           
1. 

ِ  لَْمْجِد النَجِفيَ ا إنا اإلماَم الَشيَْخ َأبا ،َأَجلا  کاَن آيًَة ِمْن آياِت الال
ِبِه َوَجميِع ما َأصفاه  الواِهب  تباَرَك وتعالى  ،َرِة في ِعلِْمِه َوَأَدبهِ هِ تعالى الْبا

                                                 
 .122سورة الكهف، اآلية . 1
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 َع في َغيِْرِه.ْن َمواِهَب نََدَر َأْن تَْجتَمِ مِ 

في َمجال  ( الَمتميازةِ أِبِي ٱلَْمْجدِ  َولَْست  اآلَن ِبَسِبيِْل بَيان )َعبَْقريَةِ 
 أِلَنَي ِبَصَدِد التقديمِ  ،کالِْفْقِه واأل صول وما في َمْعناه ما ،ةالعلوم اإلسّلميا 

الِشْعِر الَعَرِبيا   ِاِئعوِمْن رَ  ي اْحتََجَن بَيَْن َطيْاِتِه ما َرَ  وَرا َ ذِ لَ ٱِلِديْوانه 
بْتََسَرَة التي ال وإنَه  لي ْؤِسف   ،الراقي كِْشْف َعْن تَ ني َأْن أکْت َب هِذِه السطوَر الم 

َخَدراِت َعقاِئِل قَ  صاِئدِه َخصاِئص َأَدِب الشيخ َوِشْعِرِه کَْشفًا ي ميط  اللِثاَم َعْن م 
؛ ِلت ْسِفَر َعْن َمحاسِ  ،الْع ْصم ما ها الضاِفيَِة نِ َويَْحِسر  الِْحجاَب َعْن َرواِئِعه الش 

افية، بسبب ما َأنا عَ اهِ ظ ْوَر الَشْمِس في الَسماِء الصا ه  هذه  هِ يْ لَ َرًة ِللِْعيان ظ 
ةِ  األياام ِمْن انحرافِ  َوعلى  ؛والِْمزاج، نسأل  الال تعالى الَعْفَو والعافية الصحا

ْور بالْمَ  ْور( َفّلب َد ِمْن ِذکِْر َذْرو  ِمْن خصاِئِص قاِعَدِة )ال يَتِْرك الَميْس  ْعس 
اعر.ة هذا اإلمام الفقيه األ  اِعِريا ش  صوِليا الشا

مي َأْن ا َقِدَم ِلما  ْستَوفأَ وقد کاَن ِمْن َعزا  ىً ْلَمْعت  إلى ِذکِْرِه ِببَْحث  م 
ْستَ  ْوع ىً صيقْ َوَسبْر  م   )ِشْعر الفقهاء( َوَأَن الِشْعَر والَفقاَهَة لَيَْس  َِحول َمْوض 

ما )ماِنَعة  َجْمع إالا أناي َصَدْفت  َعْن ذِلَك  ، المناطقة ِى اصطّلح( عل ِبَيْنَه 
 أِلَْمَريِْن:

ل  :واآلَخر .کما َذکَْرت  آِنفاً  ،هو َضْعف  الحال واختّلل المزاج :األَوا
مة ِکتاِب  ْوَطًة في مقدا الح َسين َأِنيا قد کَتَبت  في هذا الموضوع کلمًة َمبْس 

. َفلَْم َأَشِأ التَكْرار: بَْحِرالعلوم في ِذکراه  الخامسة  وهو َمْطب ْوع 
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ْملَة  الَقْوِل في َأَدِب الَشيِْخ اإلمام أبي المجد  ْرسانِ ف  َأنَه  کاَن ِمْن  َوج 

َجلِين في مَ  ِل في َمجاِل اإِلبْ  ،ضاِميِْرههذا الَْفِن الْم   َو  ِاعدَوِمن الِطراِز األَوا
ذورها في أعما  جِ ي( َواْجِتباِء َأْسنى األلفاِظ الَْعَرِبياِة الضاربِة نِ َمعالْ ٱ)تَْفِريع 

وال  ،نَة  كْ لَْم يَْعر  َأْصحابَها لَْحن  وال ل   1اللَُغة  ل َغةً  ْت نَ جزيرة الَعَرب يَْوَم َأْن کا
 ابْتذال .

في َأْغلَِب ما نََظَم  ؛ َفِإنَه  )المطبوع( وليس من الغ ل ِو في َشئ  َوْصف ه  ِبي
لم يَْجَعْل للتكلُِف َمجااًل ِللَْهيَْمنِة على قريحِته الَْفيااَضة، بَْل کاَن يَنِْظم  َعْفَو 

قيقة( ِبَأبْلَِغ تصوير   ،الخاِطر ْوها ِمن األلْفاِظ ويكس   ،َوي َصِور )الَمعانَي الدا
ْعِرب  ،الراِئقة ما ي كاِفئ ها َمتانًَة َوَرصانَةً  َرِد الم  َحتاى تبدَوا کَالكواِعِب الخ 

ِو َمعاِنيها ،ها َعَن کَماِلهاَجمال   م  َوال َأری بأسًا في هذا  .وجزالة ألْفاِظها َعْن س 
لى جهة المجاِل َأْن أستشهد ببعض کلماِت المؤلِِفين فيه وفي َأدبه ع

 االختصار.
عاصريفي ترجمته من )األَعيان األمين   فقد نقل السياد    ه( َعْن بَْعِض م 

 : ل  ِمْن نَوابغ»َقْولَه   الَعْصِر وَأغاليط الَزماِن ِفْقهًا وأصواًل َوَأَدبًا  ِهذا الَرج 
َعْصِر على ترجي  ِقراءة ٱلْ ُر ِمْن َأبْناِء صِ وهو ِمَمْن ي   ،َوِشْعرًا وحديثًا ورياِضيااً 

                                                 
األَْکَمِل کما تقول: . هذا ِمن باب أنا الَشيَء إذا ذ ِکَر على إْطّلقِه ٱنَْصَرَف إلىل اْلَفْرِد 1

. َوتَْغِنْي َأنَه إنسان  کاِمل... .  فّلن  إنسان 
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ْوَرِة الفاتحة« مالك»على « َمِلك»  .1«في س 

ِمْن  في ترجمة الشيخ أبي المجد ُي النجفيا َوقاَل األستاذ علٌي الخاقانِ 
َعراء )الكبير  هِ کتابِ  کاِء والَحُق َأَن المترجم لَه  کاَن آية في (: »... يا رِ غَ لْ ٱش  الذا

ِة الَفْهِم، بََرَز بين أعّلم األََدب في النََجفِ  على کثير فهم ِلما  2وتطاولَ  ،وِحدا
اِ  بِرف ْوا بالسا حَ ي  رسان الذين ف  َحواه ِمْن َمواِهَب وقابليات، وناَزَل کثيرًا من ال

َر فريقًا من شَ ، َوعااألَدِبيَِة في النجفات واألَنِْديَة بالحل 2والَقَوِة في ساِئر
مْ نَ متلكوا ناِصيَة اأْلَدب، َوبَُذوا اْقراَ االذي  والَشيِْخ  ،يا بِ  َجواد  الَشِبيْ  ِکالَشيخ ،ه 

                                                 
على « َمِلك»ِرسالَة  في ترجي   صفهانيا . ولإلماِم الَفقيِه الكبير شيِخ الُشِرْيعِة اإٔل1

 ِلي )ماِلِك(  ِ)ماِلِك( في الفاتحة أْيضًا. َوهذا ٱلتَْرِجْي   ي قابل ه  تَرجي   َجماَعة  ِمَن األعّلم
 على )َمِلك(، وليس هذا مقاَم الْبَْسط.

 َرَأ َمْستَِهْينًا.. تَطاَوَل: اْمتَدا وارتََفَع، لِكنا َأْهَل َعْصِرنا يَْستَْعِمل ْونَه  بَمْعنى تَجَ 2
ُل على بَِقيَِة الشيء َقَل َأو کَثََر، وال تأِتي بمعنى )جميع( عند 2 . کلمة )ساِئر( تَد 

 المحقاقين ِمْن َأِئَمِة ٱْلل َغِة.
اص»في  قاَل الَحِرْيِريُ  ِة الَغوا را : « د  ِمْن َأَغّلِطِهْم الواِضحة َوَأَخطاِئِهم فَ »ما هذا معناه 

، َواْست ْوِفَي ساِئر  ٱْلَخراج َفيَْستَْعِمل وَن ساِئرًا  ْم يقولَْوَن: َقِدَم ساِئر  اْلحاجا الفاِحشة َأنَه 
يء. لا على بَِقيَِة الشا  ِبَمْعنى الجميع، َوِهَي في کّلم الَعَرَب تَد 

ْؤر  َوِمْنه  ِقْيَل ِلما يَْبقىل في اإل ليس تحت « الُدَرة»نََقْلت ه  بالمعنى، أِلََن کتاب «. ناِء س 
َعَول  َعلَْيِه.  يَِدَي اآلن. وهذا ه َو الصحي   الم 

ْم  َوَمْن َذَهَب إلى َأَن )ساِئرًا( َقْد تأتي بَمعنى )الجميع( َأْخذًا ِمَن )الُسْور( َفلَيَْس َقْول ه 
ْول  َعنْ  ، بَْل ه َو َمْعد   ِجَهِته. ِبَشئ 
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والسياد إبراهيم  ،والسياد َجْعَفر  الِحلِيا  ،هادي بِْن العبااس )آل کاِشِف الِغطاء(

 .«الطباطبائي )آل بحرالعلوم(
رك الِطهرانيُ  بقاتجَ في تَرْ  قال اإلمام الشيخ آقاب ز   :(متِه ِمَن )الطا

تَبَِحرًا في »...  ْوِعِه، م  ْوِلِه َوف ر  ص  ِحيْطًا ِبأ  ْجتَِهدًا في الِْفْقِه م  کاَن م 
ْولِ  تِْقنًا ِلمَ  ،اأْل ص  تََضلِعًا فيثباحِ م  الَْفلَْسَفِة، َخبيرًا بالتفسير،  1ِه َوَمساِئِله، م 

ل ْوِم الِرياِضياة، لَه  في ک ِل ذِلك آراء  ناِضَحة  ونََظِرياات   باِرعًا في الْكَّلِم َوالْع 
، َأِضف، إلى ذِلَك ن ب ْوَغه  في اأْلََدِب َوالِشْعر...  «.صاِئبَة 

د سعيد الَحباوبي )النََجفِي( وقًا ِبَعيِْن  والسياد محما َفكاَن ِمْن ِبيِْنهْم َمْرم 
ْعجاب  .«اإلکْبار َواإْلِ

ه  تَأثََر بالَصِفيا الِْحلِي»تِه: مَ َوقاَل في َمْوِضع  آَخَر ِمْن تَْرج  َوِشْعر 
، َوتأثََر  ؛( َوَمْدَرَسِتهِ  ه952وقيل   ه952 )ت َفَقْد َعِشَق الْبَِديَْع َوَأنْواَعه 

قيقِة، َويَكاد  اليخلو  «.ک َل بَيْت  لَه  ِمْن ذِلكْ  2بالنُكاِت األدبياة الدا
                                                 

بقات». کذا جاَء في 1 َوه َو ِمَن  ،ِبتَْعِديَِة اْسِم الفاِعِل ِمْن )تََضلَع( ِبَحْرِف الَجِر )في(« الطا
ْشتَقاِتِه ِبَحْرِف اْلَجِر )ِمْن( َفي قال  َمْثّلً  : تَْعِدية  )تََضلََع( َوم  : األْخطاء الشاِئَعِة والَصواب 
َمتََضِلعًا ِمَن اْلَفْلَسَفِة ال َمتََضِلعًا في الفلسفة... َوهكَذا؛ أِلَنَه  ي قال : تََضلََع ف ّلن  ِمَن الماِء 

اد  َأْضّلَعه. اِد، َأِي: اْمتَََلَ ِشبَعًا َوِرياًا َحتاى بَلََغ الماء  والزا  َوالزا
وال »َوه َو خّلف  الفصي . َواْلَوْجه َأْن يَق ْوَل:   . هكَذا جاَء في کّلم األ ستاِذ الخاقاِنيا 2

(.«. يَكاد  يَْخل ْو...  بتَْقِدْيم )ال( على )يَكاد 
َولادين )ال وقد َوَقَع مثْل  هذا القوِل المعدول َعن ِجَهِتِه في ِشْعِر أبي نواس   ، َوه َو من الم 
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َسين آل کاِشِف الِغطاء وقال اإلمام   د الح   ِه:في وصف َأَدبِ  الشيخ  محما

َوکََأنَما نََشَأ في الَْحيا اللَقاح ،َوه َو ِمْن ِرَقة الَطبِع َوبَداَوِة األَخّل ِ »... 
ِمْن  1

ل ِو الهِ  في  [َشبَ ] ه  نَ أَ ْفَعِة النَْفس کَ ة ورِ مَ نَْجد  بَْيَن حاِجر َفالْغميم َوِمْن ع 
َعراِء ظِ َل: َوأِلَعاِإلى َأْن قا ...يَْن الَمشاِعر والَحطيمبَ  الِبطاح ِمْن َمَعدا  ِم ش 

 .2«الَْعْصِر َقصاِئد  بَِدْيَعة  في َمِديِْحِه َوَمِديِْ  آباِئِه الِكرام
َأَن أِلَعّلِم َعْصِره ومشايخ الِعلِْم واألَدب ِمْن َأْصِفياِء  :ِضيْف  ه ناَوأ  

وْ رَ ائِه قدِ َأصْ  َواإِلشاَدِة بما  ،عليه اأْلَْحجاِل َوالْغ َرر في الثَناءِ  َقةَ نِ ساِئَل ضاِفيًَة م 
ل ْوِم َواآْلداب.أبَلََغ ِإليِه ِمْن   ْسمى الَدَرجات َوَأْسنى الَْمراِتب في الْع 

ا ناِسِب َأْن ن ْطِرَف الق را ساِئِل  ءَ َوِمَن الم  الِْكراَم ِببَْعض  ِمْن هاِتْيَك الرا
ْوِفيَِة على الَْوْصِف ِمْن البّلَغِة من  ِس س  أْل  ٱ ةِ نيصالَمْصبوبة في )َقواِلَب( رَ  الم 

 .ننُ بْداع والتَفَ َحيْث  اإل

                                                                                                                   
 ُج ِبل َغِتِهْم( إْذ قاَل:ي حتا 

ا  يَكييييياد  ال يَتََجيييييزا
 

 َأَقُل في ٱللَْفِظ ِمْن )ال( 
 وقد َمَر ٱلتَْنِبْيه  َعلَْيِه في أْثناِء التعليقات. 

ْم في  ِ. اللَقاح  ِبَفتْ 1 ِم: ٱْلَحُي الَِذيَْن )کان ْوا( ال يَِدْين ْوَن ِلْلِمل ْوِك، َأْو لَْم ي ِصبْه  اْلجاِهِلياِة  الّلا
 ِسباء.
 ( نقًّل عن کتاب )شعر أبي المجد النجفيا األصفهاني. تتمة )العبقات الجعفرية2

ل العكراوي درضا َصّلا  .لَلستاذة الباحثة الجليلة إسراء محما
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 :ـ الشيخ جواد الشبيي1

ساِئِل الخالد ْفِلق  ما کَتَبَه  ِإلَيِْه َشيْخ  أ دباِء َعْصِرِه وَ  ةَفِمْن ِتلْك م  الر   م 
َمة   َعراِء َزمانِه العّلا واد   ش  ِبيْبُي النَ  الكبير  الَشيْخ  ج  المتوفاى في َسنَِة  يُ فِ جَ الشا

في ِضْمِن مجموعة رسائلِه المنشورِة في تَْرَجمته  َطياَب الال  ثَراه، قاَل   ه1262
َعراء الَغِريا »ِمن کتاب   ( وما بَْعِدها:2/225) لَلستاذ َعِلٍي الخاقاِنيا  1«ش 

 الرسالة األولی
 2ْمسى ِلِزمامأَوکَتَبت  ِإلى جاِمِع َشتاِت الَْمعاني، واِحِد الَعْصِر الذي 

َحَمِد الِرضا2الكَماِل َوه َو ثاني ، َأخي َوَسيْدي أبي الَمْجِد م   ،، العاِلِم الَرباانيا
َسْينَخلَِف ا َحَمد الْح  َمِة م  َحَمد    ِْجلنَ  ،لَْعّلا َمِة م   :ْصَفهانيا باِقِر الِْعلِْم اإلِٔ الَْعّلا

َك َأْذنَييبْ   يييا بَِعيْييَد الَْمنيياِل َعبْييد 
 

َك َأْقييَربْ َوَقِريْييَب    النَييواِل َعْفييو 
يييّله     َوَمِليْكييًا ِللِْعلْييِم ِباْسييِم ع 

 
 ْخَطبْ َفْوَ  َأْعواِد َدْوَحِة الَْفْضل ي   

 
                                                 

، ج1 َعراء الَغِريا  .225، ص2. ش 
ابَه  َوه َو في األَْصِل: الَخْيط  الَِذْي ي َشُد في اْلب َرِة َأْو في 2 . الِزمام: ما ت َزُم ِبِه الدا

، ث َم ي َشُد في َطَرِفِه الْ  .اْلِخشاش، َوه َو ما ي ْدَخل  في َعْظِم َأْنِف اْلبَعيِر ِمْن َخَشب   ِمْقَود 
)والَفْر   بَْيَن )الِخشاش( َو )الْب َرة(: َأنا الِخشاَش ما کاَن في َعْظِم األَْنِف، َوما کاَن في 

: ما الَن ِمَن اأْلَنِْف َوَفَضَل عن الَوجه. َو )ب َرة(. َواْلماِرن   اْلماِرن َفه 
ى اْلِمْقَود  ِزمامًا، َوه َو األَْقَرب  في التَْعِرْيفِ  . وقد ي َسما  ِمَن اْلَمْعنى الَمجازيا

ل(، « َوه َو ثاني». َوَقْول ه  2 ، فالمعنى القريب  َقْول ه  )ثاني( بعد َقْولِه )َأوا فيه تورية 
َو )ثان  ثاني( َوه َو المْقصود  ه نا. يَء، َأْي: َعَطَفه  َفه   والمعنى البعيد  ِمن: ثنىل الشا
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تي تضرب سكتها الا  وتضرب   ،سبيكة المعاني الجديدة وبه تسبك  
نشاء قيراط ذهبها إف بها وعن غيرها يضرب، دنانير آباط اإلبل للتصرا 

نقطة  دونَ  على غررها طرر تنكسر   من ياقوت، تخطا الصافي يوازن مثاقيل 
 ن کانت لكلا إو ،م بها فؤاد الحسودعنبرها شوکة قلم ياقوت، وکلمات يكلا 

عن المدح والناس مادحة على الدوام له،  وفقر صاحبها غنيا  ة،دامل کلم  
نشر عامها النباتي بعد أن لف وطوي، وتاجر في بضاعتها اللؤلؤية 

 .يا وه القنا فتضاعف ربحه على أ
 ها بالسحر الحّلل ال الربوي، عادالً فهو ربا  ء؛والال يضاعف لمن يشا

التفنن الفاتن غرس  ىل إل ،والعدل شيمته عن القفر وهو المسلك البدوي
 .لقرويا ةزهر

وسقي ذلك النبات  ،ئر مصرهاعلى إبانة هذا الرسم الد نا لك المَ 
 امها الباع األطول، على الذاوي زهره، ولك اليد التي ال يقاوم عقد خنصر

ل، بأج البديع سْ سديت وألحمت من نَ  يان بخيرًا وفق المناسبة للطراز األوا
ولكنه الحّلل والشهر الحرام، ومعان تلبس غّلئل الفاظ  ،منه السحر

 1يللِ صقلت عن درن الغريب بماء االنسجام، واستخدمت بنات الملك الضِ 
 ... .لها االستخدام هن الحرائر وحقا على أنا 

                                                 
اِعر  ٱْلجاِهلِ 1 ؤ  ٱْلَقْيِس الشا ر  ْوف.. ه َو آم   ُي ٱْلَمْعر 
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وما أوفر ذلك الشو  الناقل من  ،رع فعبربَ ما أحسن مطلعها الذي 

 .ربصر المزخبال ولعاً  ىخرة أل  ملا 
ّلم عك أنت الناشر لَل، إنا 1ةيَ لِ أْلَ ٱن عند يِ هَ بِ  يَ لَ ي عَ رِ مْ ي وما عَ رِ مْ عَ ولَ 

لحقي، وال تنعكسي أخفقي، وبآيات فضلي أالنباتية، القائل لها على مفرقي 
 ... .ردي على نسقيبل اطا 

ت ، مذ زفا ةليع الغزل بكر فكرك الخلعخة ذيل الروال نكر فهذه الجا
 ة؛نت طالق مختلعأف ،وقلنا لكل قافية سواها انطلقي ،إلينا أمهرناها العقول

د ها وعروج المسي نا إف ، هبطت إلينا من المحل األرفع مع معجزة محما
 .عددناهما على بدء والعود أحمدأو ،لنشاد األوا فحمدناها على اإل
ربيع حمى علي ال وادي عوف، فّل تفخر  تين تريفتافرأيناهما حرا 
 . ...فنقول لها وال غبار سوف ى،خرإحداهما على األ
ى في ن کانت محاسن شتا إمة، والفضل للمعاهدة المتقدا  غير أنا 
ف، وحسن تخلص لو صْ ها اشتملت على مطلع تعذر عنه الوَ نا إالمسلمة، ف
 .فرْ ة بمثلها أخذ بالقلب والطَ قابل الملا 

دأف ...وکيف کان ال  ة، أرسل بفرقان الشعر الذي معجزبوالقاسم محما

                                                 
1: اِعر الجاِهليا : لََعْمِري... إلى آخره مأخوذ  ِمْن َقْوِل الشا : ٱليَمين وقول ه   . األِلياة 

 لََعْمِري َوما َعْمِرْي َعلََي ِبَهيِن  
 

 لََقْد نََطْقْت ب ْطًّل َعلَي ٱأْلَقاِرع   
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  أنا ع، إالا يجحد، وسری خلفك واتبع، ورآك أبدعت فاخترع، وأغربت فاطلا 

نكر عليه فما في ة القسطاس، وألاللقاء عنبره بالساحل ثقل سيره على جادا 
قامه من  1نا نافعأَ ثاقل على عنبره الوردي من باس، بهرًا فقد أقرتمثل ال

ذناه عن أعين الناس سورة الدخان المحتر  بالند، فعوا  صفحة ذلك الحدا 
نفا  کنز إ، بقحوانيا أ ر  بالفلق وله الحمد؛ حيث أنعم على صحاح جوهر ثغ

 ... .دمعه المرجانيا 
طرف المتأهل لغير براعته، ودم  راعته، وال استهلا يرت تبعة تأطا  ال

من  ،غير طائش سهم رأيه النابت 2موقرًا نعمان حلمه المنسوب لثابت؛
 . ...تبأکباد حساده بأشبث منا

حاله  حي عرض  عها منه ابن جّل، وال م  ويا حمى ثنايا الكمال وتطلا 
 ،قع له صاحب ديوان الفضل التفضيلووعّل، حتاى ي ي شرف  رَ َض حْ في مَ 

 .فيسلك من مذهب آل جعفر على ضوء فجر الرشد الصاد  سواء السبيل
ر، کفاني با دَ ّلکما بلسان الثنا وأتوما عسى أن أرتل من مصحف ع  

 أن يطلع العز إالا  ىر، وأنت أبا المجد أبولم أختمه ما عشت منه الذي تيسا 
 أن يمزج طبعه د إالا المبرِ  2م أبوالعباسن يتسا أاحه من جبينك، وامتنع وضا 

                                                 
اِء الَسْبَعَه.1  . ناِفع  من أشهر الق را
.بٱسم أبي حنيفة. فيه تلمي   2  . امام المذهب الحنفيا
د العالم اللغوي المشهور صاحب 2  .الكامل في األدب. المبرا
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دول جالشريف بظرفك، و 1وظرف يابن شيخ االسّلم الشاب ،عينكبمَ 

ر عنوان غيفأصاب ويا خطئي أن قلت ب 2حاشية معانيه السياد الشريف
 نا إو ،ك السحرمن أودع بيانَ  لا ، وجَ وشعراً  ة طبعاً من منحك الرقا  زا شرفك، عَ 

 .من البيان لسحرا
ر عنك فَ الهّلل والقسور، ونَ  نَ يْ بَ  باعدَت  نَ يْ باع حِ إليك الطا  بْت تقرا 

ًا على متن متانة قوافيك سائس جيادها عنتر، فدم أيها نافر حين أقيم حاسا التا 
بها سقط  اً رويتك کواعب اآلداب تظهر، منسيا  ء  العربي األسلوب من خبا

ذکر تستر، واسلم غير قانع بدارة الحمل تاللوا الغريب غير حان حنة النيب ف
 يا مطعم المعتر: منزالً 
 ييْيفِ  قَ وابْ  رِ هْ ی الدَ دَ مَ  مْ لَ اسْ وَ 
 

 رْ بَينْ مِ  رِ ْهيظَ وَ  ت  سْ دَ  رِ دْ صَ لِ ِه   
نْكَْر.  وِف ناِهيًَا َعِن الم   َواَلِزلَْت کآبائك آمرًا بالَمْعر 

بيبيا  الثانيةالرسالة  يخ َجواٍد الشا مة الشا  (إلی اإلمام الشيخ أبي المجد )من العّلا
د الرضا وکتبت   بن ا 2إلى ذي المجد الباهر، مصباح العلم الزاهر، محما

د الحسين مة محما د الباقرا العّلا مة محما  :بن العّلا
 ايَييرَ  اح  يَييالفَ  كَ ر  ْشيينَ  عَ وَ َضييتَ 
 

 ايَييرَ  ح  اَل الييدَ  كَ اح  مَ َسيي  َ َسييوَ  
                                                  

 . الشاب الطريف من الشعراء المعروفين بالِرقة وسّلسة النظم.1
رجاني2 مة المعروف صاحب  . السياد الشريف الج   .التعريفاتالحنفيا العّلا
 . هو أبو المجد اإٔلصفهاني النجفي.2
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 اَهينْ مِ  َت لْيلَ حَ فَ  َّل إلى الع   َت عْ فِ ر  
 

 ايَييلِ ا عَ يَييلْ ی العَ رَ ي ذ  ِفيي اً انَييكَ مَ  
 1اً بَيعْ کَ  كَ يِ دَ يَ  ودِ ج   رِ سِ بِ  َت رْ شَ نَ  

 
 اياييحَ الم   احَ َضييو ءِ وْ الَضيي يَ نِ َسيي 

 ه  نْييمِ  وات  ذَ الَجيي م  تضييرَ  م  زْ َعييوَ  
 

 ايَيييرِ ًا وَ دَ نْيييزَ  هِ دِ َحيييبِ  نَ أَ کَييي 
 يالْ  ا اقتطاَف هَ بِ  َت دْ رَ ألو  کٍف وَ  

 
 ايَييرَ الثُ  عنقييودَ  َت ْفييطَ قَ لَ  ّلع يي  

 النديا  ة ال قطر  قا الرا  لؤلؤِ  سقيط   ه  جَ با ات مادروض التحيا  خير   
تحف أة فالمحبا  المتساقط، وأحسن التسليمات ما تناثر من سمطه مرجان  

ه، لسلسبي  ِ دْ لصِ ٱئنية ثناء سال من ينبوع جمل األأالّلقط، و بفرائده منقارَ 
قة دَ ر حَ وْ ه، نهديها إلى ن  جابة سبيل  عن اإل سدا األدعية دعاء ال ي   وأجلا 

حديقة المعروف المطلول بماء  رِ وْ الهمم، ونَ  الفضل الشاخصة إلى علوا 
 المعرفة ال بالغيث المرهم، الوارث الفضل األقدم، عن أعلم ينتمي ألعلم:

 ه  ت الطويل عمود  يْ ارب البَ والَض 
 

 ه  اق يوَ رِ  والمديدِ  ةِ بحمى الحفيظَ  
 ي راميييق  أناييي شيييتاقه وأودا أ 

 
 ه  اق  ليي باليذي أشيتَ  نْ َعي اه  نَ سَ لِ  

 ينِ تَ لْ َصيفَ  الفرا ِ  يا يومَ  ال کنَت  
 

 ه  اق ييرَ فِ  يَ تَييلَ قْ م      رِ ؤَ ي يي نْ َمييعَ  
يوم  مضاضةِ  شاهد   بالحزنِ  ه  اطق دمع  نسانها النا إو  المقلة   تأر ِ  مْ لَ  ِلمَ  

 ن:يْ ما يدرك أثر الوفاء بالعَ فربا  عين  ن، تسهدي وفيضي يا يْ البَ 
ً ن أوافيي منيه ِخييأ وعلييا   ّلا

 
 والوفياء   ب  نَسيي   المعروف   ه  لَ  

 
                                                 

ْود ه َو کَْعب  ْبن  ماَمَة ٱإْلياِديُ . 1  .َأَحد  َأْجواِد ٱْلَعَرِب ٱلَْمْضروب بهم الَمثَل  في ٱْلج 



مة المحق ق السي د  05 ........................................ عبدالستار الحسني  تمهيد بقلم العال 
 يافِ صَ التَ  ه  ت  خليقَ  ْت حَ َض نَ  ىلً تَ فَ 
 

 1اء  نَياإل ذي فييهِ بالاي    َض نْ يَ وَ  
 

 

 ىقطر الند من جبينه، وانهلا  ىوالسّلم عليه ما طلع بدر الهد
 لآلملين من يمينه.

 الرسالة الثالثة
علم العلم عليه، وذلك باقتراح بعض  كا فَ : ما انْ 2أيضًا إليه وکتبت  

من  ، في ليلة  هِ مِ عن مائدة کر ِغبْ ن لم نَ إن يحضرنا وأ العلماء األعيان، طالباً 
 شهر رمضان.

 وان، وال لون  خخوان على المن اجتماع اإل ىقوتَ ال زاد أفضل بعد ال
تفويف المأدبة بأنواع األلوان، من حلوي لو جمل بعد لون الشبيبة من أ
 بياضاً  ىل ، وحليب أنقىل والسلو بني إسرائيل ما سألوا المنا  ا نواظر  هَ تْ حَ مَ لَ 

خته الحلوی، وکباب يرمقه الصائم أ  من خليط السكر الّلقحة باللذة منه 
نضج فاذکرتنا  رزا أفطار أحمر العين من الغضب، ول اإلبق ه  ال  خَ تَ فَ  مغضباً 

لهب، وشواء يا حبذا الشواء  دون سناه يدا أبي ْت بَ تَ وَ  ،لهب حمالة حطبه أبا
، الّلئ  على المأدبة کقطع ثاب إلى السواد کدم الجارية الطامرا الَض 

 :الفريسة فدونكه يا أبا الحارث
                                                 

 :بيص. من قول الحيص 1
ت  بَْينَنا  َوَحْسب ك م  هذا التَفاو 

 
 وک ُل ِإناء  بٱلَِذي فيِه يَْنَض    

 
 

 .. يعني أبا المجد2
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 ص  خْ َشي ليمية  وَ  نْ ك  تَ لْ ذا فَ كَ هَ 
 

 مْ لَيوْ وأَ  اً َميوْ قَ  ورِ ط  ا للف  عَ دَ  دَ قَ  
 يانيياً هييا عِ وْ أَ رَ  وْ الون لَييبَييال ي   

 
 1ليم وْ أَ  د  عْ بَ  نْ مِ  مَ يْ عِ النَ  نَ وْ رَ يَ أَ  

ماال محيد  بيان   ، وحسن  نفا  الخاصا ذکر اإل وعلى ذکرها فقد طابَ  
العلم من رة الدين، والة أمر س  أعنه وال مناص، وهو أن طائفة الفضل و

، وأبرموا  (2لجماع المحصا اإل)ة بهذا علماء المسلمين، أجمعوا وکفى حجا 
 ... .الثمرة ينحل ىولأ   أمرًا ال ينحلا  ،قد والحلا عوهم أهل ال

فجزموا بالفطور غروب ليلة الجمعة عند الرضا الساخط على وفره، 
ش في عرب عن قدره، فّل يناقت   مستقبلين ليلة قدر الشهر الشريف بليلة  

ه کاشف عن رأي أبي المرتضى نائب المعصوم، وال نا إف ؛جماعية هذا اإلحجا 
جماع الذي ال يتهاون عنه حيث يقوم، هاون متقاعدًا عنه فهذا هو اإلتي

 ؛م قدرهموْ وليسارع إلى الرضوان وهو رضاهم عن وليمته، وليغال بسَ 
ص، لَ الخ   خوانهإف لهم فهم كلَ تَ يَ وال  ،وذلك ينكشف لهم من قدر قيمته

، تفحص، هِ مِ طة لهم في سبيل الال وليدعها بندوة مكاروليترك الديكة متشحا 
ر النظر بما يصل  مقدام سماحته وحاشاه الفره، وليكرا  (الفرني)عن  وال يفرا 

ني أفهو بقراطهم المعالج للفرة بالكره، ولك ةأمزجتهم من األغذية المستلطف
                                                 

ل ْوِم ٱْلبَِديْع1 ل وِم  : الِجناس  ٱلتااُم. ِ. في ٱلْبَْيتَْيِن ِمن ع  وفي قاِفيَِة البَْيِت الثاني ِمن ع 
 البَِدْيِع )ٱِلٱْکِتفاء(.

ل هو في مقابل اإلجماع المنقول من حيث التقسيم.2  . اإلجماع  الِمَحصا



مة المحق ق السي د  07 ........................................ عبدالستار الحسني  تمهيد بقلم العال 
ن لهم بمائدته ن بماء الليمون، ويتفنا سا يفكههم )بالكباب( الحسيني المح راه  أ

 وموائد الملوك فنون.
 :ـ السيّد رضا الهندي2

رسالًة، والفن  إلى الشيخ أبي المجد وقد کتب السياد رضا الهندي
 ونظمًا.ه يقرأ نثرًا نا أالذي فيه 
 ا نثره فكمايلي:ما أ

قاسيه، بكيت أ، تطيق الوصف عن ألمي، وتنبي عما يْ مِ لِ لو کنت يا کَ 
القيه، وحسبي من موجع اآلالم، أن تجري مع األيام، صحبي وأقاربي أ  لما 

لم، هل فؤادي طود حلم، أم حربي من بعد سِ  ومباعدي ومقاربي، فالكلا 
دري أوجفاه، بعد زوال کربي بوفاه، ال « الرضا»لقلبي صبر على هجر 

، اه ينجز وعده، أم مال عن عهد المحبا تناسي عهده، ليكون عتبي إيا 
 ... .فيضيع فيه العتب

 نا إکيف ودأبه في الحب، دأبي فيه، وليس يحول عما يصطفيه، ف
، اً ، وذابت مهجتي غما اً نحبي هما  قضيت   ، کنت  اه، لو لم يقترن بوفاه  ي إيا حبا 

حوالي، وربي بالحال أمن شرح  المعالي، مجمّلً  وها قد جئت أنبي ربا 
 وهو حسبي. ،وهو أکرم ،وهو أرحم ...أعلم

 ليك قوله:إا نظمه فوأما 
  يْ ِطييي ت  ِمييلَ ا قَ يَيي َت نْييک   وْ لَيي
 

 يْ ِبينْ الي وت  حَ  نْ عَ  َف صْ الوَ  ق    
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ييييعَ   ييْييييكَ بَ  هِ يْ اِسييييأقَ يا ما
 

 يْ بِ ْسييوحَ  ِه،القيييأ  لمييا  َت   
 أنْ   ِآآلم وجيييييعِ م   نْ ِمييييي 

 
 يْ بِ حْ َصيي  ِاماأليَيي عَ َميي يْ رِ ْجييتَ  

 يدِ اِعيييييبَ م  ي وَ بِ ارِ َقيييييوأ 
 

 يْ ِبيييرْ حَ  لا الك يييفَ  يْ بِ ومقيييارِ  
 اؤَ ف يي لْ َهيي م  لْ ِسيي دِ ْعييبَ  نْ ِميي 

 
 يْ ِبيييلْ قَ لِ  أمْ  م  لْيييحِ  د  وْ ي َطيييدِ  

 اَضييالرا  رِ ْجييى هَ لَييعَ  ر  بْ َصيي 
 

 يْ ِبيييرْ کَ  الِ وَ زَ  دَ ْعيييبَ  اه  َفيييجَ وَ  
 انَييييييي تَ رِ  أدْ اَل  اه  َفييييييوَ بِ  

 
 يْ ِبييتْ عَ  ده ليكييونَ ْهييى عَ ِسيي 

 ه  دَ ْعيييييوَ  جيييييز  نْ اه ي  إيَييييي 
 

 بِ ِحييالم   دِ ْهييعَ  نْ َعيي الَ َميي أمْ  
  يْ کَيي ،ب  تْييالعَ  هِ يْييفِ  ع  يْ ِضيييَ فَ  

 
يِفي ه  ب  أْ دَ وَ  َف     يْ ِبيأْ دَ  بِ ي الح 

ييييَ  َس يْ لَيييأَ  هِ يْيييفِ     مْ َعييي ل  وْ ح 
 

 يْ بِييح   نَ إَفيي ؛هِ يْ فِ طَ ْصيييَ َمييا  
 نْ رِ تَييييقْ يَ  مْ لَيييي وْ لَيييي اه  إيَيييي 

 
 يْ ِبييحْ نَ  ت  يْ َضييقَ  ت  نْييکَ  اه  َفييوَ بِ  

 يِتييييجَ هْ م   ْت ابَييييذَ ًا وَ َمييييهَ  
 

 يْ ِبيينْ أ   ت  ئْييجِ  دْ ا َقييَهييوَ  ،اً َمييغَ  
 ّلً َميييييجْ الي م  َعيييييالمَ  با رَ  

 
 يْ بِييرَ والي وَ أْحيي  ِحرْ َشيي نْ ِميي 

 رْ أَ  وَ ه يييوَ  ،م  لَيييعْ أَ  الِ الَحيييبِ  
 

 يبِ ْسيحَ  وَ هْ وَ  ،م  رَ کْ أَ  وهْ وَ  ،م  حَ  
 :ـ الشيخ محّمدعلي اليعقوبي3 

 :رحمه الال تعالىورد في ديوانه 
مة»  األديب أبو المجد الشيخ آغا رضا اإلصفهاني النجفي کان العّلا

ف قبل وفاته بنيا  إلى إيران قد غادر النجف ( ه1262ى عام المتوفا )
وکان أبو المجد  ،ةمقيم بالحلا  وصاحب الديوان يومئذ   ،وثّلثين عاماً 
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ى أرسل إليه هذين دائمًا من قصائده حتا  ه  ؤ  رَ قْ ف به لما يَ   إلى التعرا يتشوا 
 وهما: ،ضمن کتاب بعث به إليه ]في[ نيْ تَ يْ البَ 
يبَ   ؟كمبِ رْ ق يبِ  1رُ يِ َقيي تَ ِنييْ عَ  لْ َهي ادِ ني الضا
 

 
 ؟يْ ادِ الَصي يَ ِبيلْ قَ  مْ ك  لِ صْ وَ  نْ يرتوي مِ  لْ هَ وَ  

 انَيييينَ يْ بَ  ز  إليييييكم والمفيييياوِ  نُ ِحييييأَ  
 

 
 بغييدادِ  ةِ افِ ( ميين رَصيييِ )َجيي ن  بْييٱ نَ يْييوأَ  

،فأجابه بالقطعة المذکورة على الوزن والرو  في  رْت شوقد ن يا
 .  ه1261سنة ( ي)الغر

 أبييا الَمْجييِد َحْسييب الَمْجييد َفْخييَرًا بَأنَييه  
 

 
 ي كنايييَك ِفيْييِه َحاِضيير  النايياِس والبَيياِديْ  

ْسييَرة   َوِرثْييَت الَمَزايَييا الغ ييِر َعييْن َخيْييرِ    أ 
 

 
 َوَأنَْجييييِب آبَيييياء  َوَأْطيَييييِب أجييييدادِ  

ييْذ َأَقْمييَت ِبَجِوهييا 2نََشييْرَت بييي )َجييٍي(   م 
 

 
لييوَم ٱبْييِن َعبَيياس   ٱبْييِن عبايياد  َوَفْضييلَ   ع 

 تََرکْنَييا الَييِذْي يَييْرِوْي َقييِديَْمًا َوَشيياَقنَا 
 

 
 ِبِصييَحِة ِإْسيينَادِ  ىل ْروَحييِديْث  )الِرَضييا( ي يي 

 ( َوکَييْم ِبَهيياَحنَنْييَت ألکْنَيياِف )الَغييِريِ  
 

 
 ِلَوْصييِلَك َحنَييْت ِمييْن ق ل ييوب  وأکْبييادِ  

                                                  
 . ِبكسِر القاف وفتحها.1
 .من أسماء اصفهان . جي2



 ديوان أبي المجد النجفي األصفهاني  ............................................................... 11
 َوکَْم لََك ِمْن إْخَواِن ِصيْد   َقيِد اْسيتََوی

 
 

 َعلَى النَْأي َخاِفي َشيْوِقِهْم لَيَك َوالْبَياِديْ  
 تَِحيييُن أِلَْوَطيييار  ِبنَاِديْيييَك َقيييْد َخلَيييْت  

 
 

 الَفْضل  ک ُل الَفْضِل ِفي َذِليَك النَياِديْ ِإَذا  
يييُب َشيييْملَك مْ  مَ َظيييلَيَييياِلي فيهيييا نَ    الح 

 
 

ٍر ِبأْجيَيييادِ    کََميييا انْتََظَميييْت َأْسيييَماط  د 
 َوَغَصييْت نَييَواِدْي الِْعلْييِم ِفيييْك ْم کََأنََهييا 

 
 

َوادِ   َراد  َونَْجَعيييييييية  ر   َمنَاِهييييييييل  و 
( )الَجيَواَد( أبَيا الِرَضياي َجاِرْي    )َأب ويَْحيَىل

 
 

َجلِيي ِبَهيا الَهياِديْ    1لََدیل حلبة  کَياَن الم 
( تَاِرکَيًا ِبيهِ    َوَقْد کنت  فارقيت  )الِحَميىل

 
 

 َمنَاِبييَت ِفيَْهييا َطيياَب َغْرِسييْي َوِميييَّْلِديْ  
 )  َوَجييياَوْرت  ِبالَْفيَْحييياِء َشيييْرِقِي )بَاِبيييل 

 
 

ْوَر    ه ييَدىل َشييَعْت ِبِعلْييم  َوِإْرَشييادِ ب ييد 
نْيييس   کََأنََهيييا   َقَضييييْت  ِبَهيييا َأيَييياَم أ 

 
 

ِعيييَز اليييِديِْن( َأيَيييام  أْعيَيييادِ    2ِبيييآِل )م 
                                                  

هو الشيخ جواد «: الجواد»، و کنية السياد جعفر کمال الدين الحلي«: أبو يحيى. »1
مة الشيخ هادي آل کاشف الغطاء«: الهادي»، و الشبيي وکلاهم  رحمهم الال جميعاً  هو العّلا

 وصفوة أحبابه. أصدقاء أبي المجد
مة السياد مهدي القزويني«: معزا الدين. »2 ، َجدا األسرة ( ه1222)ت  لقب العّلا
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)  َعلَى أنَِنيْي ِفيَْهيا َأت يو   إلَيى )الِحَميىل

 
 

 ِفييْي َواد  َوَقلِْبييَي ِفييي َواِديْ  َفِجْسييِميَ  
 إلَيْييييَك َولَيْتَِنيييييْ بََعثْييييت  ِبِإنَْشيييياِئي  

 
 

 َأَراَك َعلَيييى ق يييْرب  ِلتَْسيييَمَع إنَْشييياِديْ  
 َوَميييا ِليييَي َفْضيييل  إْن َرَدْدَت تَِحيَيييةً  

 
 

 1بََدْأَت ِبَها ي َمْواَلَي ي َفالَفْضيل  ِللْبَياِديْ  
 :ـ الشيخ هادي آل كاشف الغطاء4 

مة  الشيخ  ِس رْ له بع   اً يا نِ هَ م   صفهانيالشيخ أغا رضا اإٔلکتبها إلى العّلا
 :کاظم کاشف الغطاء

 اه  وَ ِسي ىل بَ أْ يَ د الذي جْ المَ  ىل بَ أَ 
 

 هْ وَ بي رِ هْ اليدَ  مِ يْ َض لِ  2مْ ئرْ يَ  مْ لَ وَ  
 ىعَ ْسييَ  َس يْ لَ  كَ تِ يْ بَ لِ  نْ مَ  ر  صِ قَ ي   

 
ي هِ ِتيوَ رْ مَ  دَ نْيعِ  َف رِ عْ يَ لِ    ةْ وَ ر  الم 

 م  لْييعِ  ُط َحييمَ وَ  ة  رَ إْميي س  رَ َعييم   
 

 ةْ وَ ت يف   وْ أَ  یل وَ تْيفَ  هِ يْيفِ  د  اهِ َشيت   
  ًَّل ْضيفَ  هِ يْ بِ أَ ا کَ َض الرِ  هِ يْ فِ  ىل رَ يَ  

 
 ةْ وَ ْخيينَ وَ  ةً َميير  كْ مَ وَ   ًاالَضييإفْ وَ  

 وه  د  لَيييقَ  ة  اَميييباإلمَ  ام  َسيييح   
 

ييلِ ا عَ َمييوَ    ةوَ ب يين   ة  بَييقَ نْ مَ وا بِ م 
                                                                                                                    

 .والحلاة الشهيرة في النجف
 .119-116، ص ديوان الشيخ محماد علي اليعقوبي. 1
 . من قولهم: َرِئَمِت النَاَقة  ولَدَها، إذا عطَفْت عليه.2

وار )ابن النااقة( ي ْحَشى ِتْبنًا، في َقَرب من أما  والبَُو: ولد  النَاَقة، وهو أيضًا: جلد  الح 
 . وار، فتعطف عليه، فتِدرا  والكّلم ي هنا ي مبنٌي على االستعارة المكنيَة.الح 
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 اايَييطَ العَ  دِ يْييوِ جْ تَ بِ  ه  ْقييفِ  ه  لَيي
 

 هْ وَ حْ نَ  رِ كْ الفِ  ف  رْ طَ  اكَ ذَ بِ  انَ كَ فَ  
  ًنييواال مْ ه  تْ َمييعَ  ادِ َفييا الو  بَييأَ  

 
ييلَ  نَ أ اس  النَيي الَ َحييفَ    ةْ وَ بَيينَ  مْ ه 

 ل  ْفيطِ  وَ ْهيوَ  ةَ وَ ت يالف   الَ نَي ىلً تَ فَ  
 

 ةْ وَ بْ صَ  دِ جْ المَ  رِ يْ غَ لِ  ْف رِ عْ يَ  مْ لَ وَ  
 ةِ نَ سِ  نْ مِ  ي منتبه  أنِ  كَ مَ لِ عْ ، أِل  ستاذ  األ   اإلمام   خ  يْ ها الشَ کتابي إليك أيُ  

إلى واض   د  تَ هْ ة العدلة، م  ، عادل عن الطريقة الجائرة إلى الجادَ لةِ فْ الغَ 
، هِ بصيرتِ  عينَ  العصبيةِ  ميلِ بِ  لَ حَ کَ  حاشي أديباً أة، وة، بأفضل الحجَ جَ حَ مَ لْ ٱ

 .نصاف، ليقرب إلى الخّلفعن اإل ، ويبعد  فطنتهِ  نارَ  العنادِ  ويطفي بباردِ 
 لا ، لك  ريدةِ خها کالها المنصف إذا نظرت إلى القصيدة، وجدتَ ك أيا ألنا 

نات، وتجمل بالعارض وجمال ال بالذات، والحلية على حسن ومحسا 
جوز السوداء، ال تظهر عَ ل على اللَ لها قيمة، والح   ترفع  ة الذميمة، ال المشهوا 

 .لها رونق حسن وبهاء
محلول النظام، ال يرفعه تورية وال استخدام، وإذا  إذا کانَ  والشعر  

جوافها الري ، أأنابيب في  ، وإذا کانَ الجناس   يهِ دِ جْ األساس، ال ي   ىل هَ کان أوْ 
 ع، وأمر  معنى مخترَ  نْ  مِ َّل خَ  ، وإذاوالتلمي    فّل يثقل موازينه التملي   

 سلوب اآلخذ بمجامع القلوِب حسن األ   نَ ، ومِ صفراً  المتانةِ  نَ مِ  ع، وکانَ مبتدَ 
 .ترصيع ه  صدره بديع، ولم يجبر کسرَ  مْ قِ ، لم ي  قفراً  خالياً 

بهذا المنوال، فهو کمن  ومن حّله وهو على هذا الحال، وزينه کائناً 
  عنق بالذهب، والعود بثمين العقود، وطوا ر، والكرب رَ حلي العكر بالدُ 
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حنين، من  ما أالجرادة بأبهي قّلدة، وکسي النعاج حلل الديباج، وألبس 

 . ...الوشي حلتين
سماع، واألدب يشتكي إليك من ال ه األأفتقبل تلك الطباع، وال تمجا 

ن، يْ مثلَ  نَ يْ ن، والجمع بَ يْ ضدَ  نَ يْ ن، والمقابلة بَ يْ لفظَ  نَ يْ ة له، إالا المجانسة بَ هما 
بالمعاني، وال انتقاد لفصي  المباني، وال التفات إلى حسن  ءوليس له اعتنا

ة سلك، وغير ذلك من جمال يعرفه الخبير، وال يحسن عنه سبك وقوا 
 .التعبير، ويدرك بالذو  والعرفان، ويضيق عنه )البيان(

فيه أعلم من جمال   بما أنَت ، إالا 2، وذکري حبيب1وما معجزة أحمد
 ة، إالا نات البديعيَ ة، والمحسا ال بالزخاريف اللفظيَ  ،المعاني وحسن األساليب

 هي المحطا  ك  تَ  مْ ف، ولَ بّل تعسا  ف، وعرضْت وًا بّل تكلا فْ عَ  إذا جاءْت 
 .دارمالذي عليه ال لَلنظار، والقطب  

ن، وجدنا من أنفسنا، وإذا رجعنا إلى الوجدان، وکشفنا األمر باالمتحا
لنا على السير تحت العلم النباتي تمام القدرة،  نا أ ةن له أدنى خبروممَ 

 .واحد، وال بمثل شارد ن ببيت  يْ زَ ن المبرَ يْ وليس في وسعنا أن نضاعي الفحلَ 
                                                 

تَنَِبي َوه َو َشْرح  أبي العّلء م عْجز أحمد. تلمي   بكتاب 1 )َأْحَمَد ْبِن  لديوان الم 
َسْين(.  ٱْلح 

)حبيب بن  وهو أْيضًا ِلْلَمَعِري في شرح ديوان أبي تامام ِذکرىل حبيب. تلمي   بكتاب 2
ائيا   الطا

 (.َأْوس 
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نة، وفنونه غير نات البديع ليست محسا محسا  نا إ :أقول ت  سْ لَ و

ر، إذا تسوا  الفتاة   ي : عند النبيهوالتشبيه، أبلغ ي مستحسنه، ولكن أقول 
ن إذا کانت تستحسن، وتخلخل لما کانت تقبل، وتفرط ر، وتزيَ ظَ نْ کانت ت  
لباب، إذا لم جِ  رَ يْ ي خَ شْ من الوَ  ىل د، وتكسيَ جْ أَ  د  يْ د، إذا کانت ذات جِ وتقلا 

وال سوار، وعندي  يكن العار تحت الثياب، وذات العوار ال يصلحها دملج  
وملل، تفضيل المليحة العاطلة على القبيحة  وللناس فيما يعشقون مذاهب  

. ل، ورأي موالي موافق  لَ ي والح  لِ ذات الح    إن شاء الال
 :ـ الشيخ الميرزا مصطفى التبريزي5

 َقلِْبيي عياکف   1بأرِض الِحَميى ال َزال
 

 
 وهيييو للبَييييِْن واِجيييف   راه  بَييي مٍ َهيييبِ  

 َفيَالَيَْت ِشْعِري َهْل َدَرْت ِجيَْرة  الِحَميى 
 

 
ييذ  ف ييوِني م   َجَفييْوِني َذَواِرف    ِْبييَأنا ج 

 َوَهيييّلا َأتَييياه ْم أَن إنْسييياَن نَييياِظري 
 

 
 َغِريْييق  َفييِإْن لَييْم ي ييْدِرک وا َفْهييَو تَيياِلف   

  الظْ َأِحُن إلى أْرِض الِحَمى َحيْث  تَْسنَ    
 

 
 ِظبَييياء  َوه يييَن اآلِنَسيييات  األََواِليييف    

                                                  
ها يت  « زالَ »َمَع « ال. »1 ها منصوبًا، ويمكن اعتداد  هنا ي  َخُص بالُدعاء، ويكون خبر 

 زائدًة؛ ِليَِصَ  اإلعراب.
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ييون  البَيياِن ِفيَْهييا نَييَواِظر    تَِميييْس  غ ص 

 
 

ها ِفيَْميييا ي َقيييال َمَعييياِطف     َوَأْسيييَماؤ 
ور اليتَِم ِفيي َغلَيِس اليُدَجىل   و ب د   َوتَبْد 

 
 

يييه  َوَسيييَواِلف     َوَميييا ِهيييَي إالا َأْوج 
 َوَمبَْسيييم ِغيْيييِدَهاَسيييَواء  أقاِحيَْهيييا  

 
 

 َوَواِحييييَدة کثْبانهييييا والييييَرَواِدف   
 وبي بَاِبلِي الَطيْرِف ِفيي ِسيْحِر لَْحِظيهِ  

 
 

 َحييَوْت بَيياِبِلَي الَخْمييِر ِمنْييه  الَمَراِشييف   
و َطلََعَة الَشيْمس  يه   ِه َو البَْدر  يَْمح    َوْجه 

 
 

  کَاِسييف   َِغييْرَو إَن البَييْدِر ِللَشييْمسَوال 
ف وِنيِه اليظْ     َوت ْغِضي َحيَاءًا َعْن ِوَقياح ج 

 
 

ف يوِن الَمَراِهيف      ِظبَاء  َوتَْخَفيى ِفيْي الْج 
 ثَْغييِرهِ  َعيْنَيْييِه َويَييا ِسيييْنَ  َفيَييا َصييادَ  

 
 

 لخييدع َأَری َفييْوَ  اللاييداِن الَمَصيياِحف   
 َويَييا بَييَرَدًا ِمييْن بَيياِرِد الثَْغييِر لَييْم يَك يينْ  

 
 

 إاَل َأَن بَْرَقييييَك َخيييياِطف   ِعيْب ييييك  يَ  
ييوَن أنِييي َسييلَْوت     ه  لََقييْد َأْرَجييَف الَْواش 

 
 

ْم ِمنِييي الُضييل وع  الَرَواِجييف     َفكَييَذبَه 
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 َوکَيْيَف النََجييا ِلييْي َوْهيَو ِبالَْقييِد َراِميي   

 
 

 َوِبيياللَْحِظ نَبَييال  َوِبييالَطْرِف َسيياِئف   
 َعلَيْييِه َوَصييبَْوة  َوِبييي ِعلَتَييا: َوْجييد   

 
 

  ِليي َعنْيه  َصياِرف   َِفَما َعياِذِلي ِبيْالََمنْع 
وع    َفَقْول ييه   َِسيييَْغَر   ِفييْي بَْحييِر الييُدم 

 
 

َخييياِلف  ه ييي   َراء  لََعْميييِري ِللَصيييَواِب م 
 لََقييْد َرُدِنييي َأْهييَویل الَْمِنيُييَة َطْرف ييه   

 
 

 الَْمَراِشييف  َوِإْن َأْطَعَمتِْنييي ِفييْي الَْحيَيياِة  
بْييِدل     َفييَّل َأنَييا َعنْييه  َمييا َحِييْييت  ِبم 

 
 

 َواَل ه ييَو لييي إْذ َأکَييَد الَْوْجييد  َعيياِطف   
ف وِنيييهِ  َِوَميييا َأنَيييا إالا ِميييْن ِسيييَهام    ج 

 
 

ِإَذا کَاَن ِلي نَْصر  الِرَضيا َقيُط  
 َخياِئف   1

َراه  ِللَْمكَييييياِرم      َجييييياِمع ِِإَميييييام  ذ 
 

 
  َذا ِفيْييِه اأْلََميياِنْي َعَواِکييف   َِأْجييلَوِمييْن  

  َوالُسييين ون  َجِديْبَييية    َسيييَحاب  نَيييَوال 
 

 
ييوب  َقَواِصييف    َوَشيياِمخ  ِحلْييم  ط    َوالْخ 

ييييْوِدهِ   نِْقييييذ  آَميييياِل الع َفيييياِة ِبج   َوم 
 

 
 َعلَيييِْهْم َوَقييْد َقيياَل الَزَمييان  لََهييا: ِقف ييوا 

                                                  
( لكنا الَوْزَن يَْأباه.1  . هذا َمْوِضع  )َأبََدَأ( وليَس موِضَع )َقطا
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 الييَدْهِر آِمنَيياً تَييَری َحَرَمييًا ِمييْن َسييْطَوِة 

 
 

 َفنَييياه  َسيييَواَءًا ِفيْيييِه بَييياد  َوَعييياِکف   
 َفييإْن َحَجييِت اآْلَمييال  کَْعبَييَة َفْضييِلهِ  

 
 

يينا َعلَييى َفييْرِد الَْمَعيياِلي َطَواي ييف     َفه 
   َفيَا کََفه  کَْم ِفيْي الْيَوَریل لَيَك ِميْن يَيد 

 
 

 َفَهييْل َعيياِرض  ِبييالَعيِْن َقبْلَييَك َواِکييف   
 َويَييا َقلََمييًا ِفييْي بَْحييِر ي ْمنَيياه  َجاِريَيياً  

 
 

ِر َذاَك الْبَْحيِر َميا َأنْيَت َواِصيف     َأِمْن د 
 َسَعى ِللَْمَعياِلي َوْهيَو َواِقيف  َمياَحَوْت  

 
 

  َوَواِقيييف    يَيييَداه  َعلَيَْهيييا َفْهيييَو َسييياع 
 َوَقييْد َفيياَز ِبالَْمْجييِد األَِثيْييِل ِوَراثَييةً  

 
 

 َفَمْجييييَداه  تَِليْييييد  َوَطيييياِرف  َوَزاَد  
 هِ يَِميِْنييي َحلَْفيييت  يَِمييييَْن الال َميييُس  

 
 

َحييياِلف     ِلَميييْن يَْجتَيييِديَْها ِللْيََسييياِر م 
 َها َفَراِئييَداً  ِْإلَيْييَك َفِريْييَد الييَدْهِر خ ييذ 

 
 

 ف  إنا ٱلييُدَر ِللْبَْحييِر آِليي ِمييَن الييُدرِ  
 َعنَْهييا َفِإنََمييار  إْن َقَصييْرت   ِْلييَي الْع ييذ 

 
 

 ِصَفات ك  َأْعيَْت ک يَل َميْن ه يَو َواِصيف   
 



 ديوان أبي المجد النجفي األصفهاني  ............................................................... 18
 َفِإْن َضع َفْت َعيْن َحيِق َميْدِحَك ِهَمِتييْ 

 
 

 َفييِإَن ف ييَؤاِدْي ِفييْي الييِوَداِد ي َضيياِعف   
 :1ـ الشيخ محّمدرضا آل كاشف الغطاء6 

 الرحيمالرحمن   بسم ال ه 
 59حج  27 النجف

 بطول بقاه.  بعد تقبيل أيادي موالي العما متاعنا الال 
وحتاى التحياة ال أطيق أن أ وفي أداءها إليك إذا تمثالت مقامك 

 الكريم.
 ، وإذا قال لي قوم: إناك سباا  في البيان؛ فخطابي إليك تجربة  ومحكا

فها أنا أرتبك وأتلعثم عندما أرفعه لذلك الفضل الشامخ ا. وْ ؤ  طَ خْ فقد أَ 
. وهل يستطيع أن يرسل الكّلم َمن في فيه الشهد وذکرك  واألدب الجما

 شهده؟
                                                 

درضا آل کاشف الغطياء 1 م: مين 1729ي  1572/   ه 1266ي  1212. الشيخ محما
، له شعر وبعض الكتيب المطبوعية، منهيا رسيالة َوعلمائه األعّلم فضّلء أهل النجف

. وردت ترجمته في عيدد  مين المصيادر في الفر  بين الضاد والظاء دةالغيب والشها
، الخيياراتالرجالياة. وهو ابن الشيخ هادي، ابن الشيخ عبااس، ابن الشيخ علي صاحب 

الشيخ آيةالال العظمى . وهو والد المرحوم کشف الغطاءابن الشيخ جعفر الكبير صاحب 
دحسيين حكميتوصحا  هذه الرسالة  علي کاشف الغطاء المعاصر. حفظيه الال  األخ محما

 .تعالى
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تي رهينة، وقد  ومهما يكن من شيء فإناي مدين لموالي العما وذما

، 1أغلق الذهن ني َمحِفل  علميا . وال تحسبني مبالغًا إذا قلت: إناي لم يضما
، إالا وال  واستطرفت لكم حديثًا، وعبقِت المسامع بنكتة   شملني ناد  أدبيا

 علمياة أرويها عنكم.
وميزتي إذا قيست العبقرياات ون ِقَدت القرائ  إناي صقلت قريحتي 
يت ظَمئي العلميا من ذلك البحر الزاخر بالعلم  ، وروا على ذلك المحكا

 والمعارف.
، ننساك وأنت مطبوع في القلوب وماثل في أعما  موالي أبا المجد

بوِع أصبَهان بعظمة   ، وفخرًا ومرحًا لِك يا بّلد إيرانالنفوس؟ هنيئًا لَِك يا ر 
َدْت تاريخِك وأخصبَتْه  بينبوع فضل  ال ينضب.  علمياة مجا

وال أزال ي أنا وذلك المَل الصال  الذي عرف َوْصلََك وسبَر  يکنت 
فيندى ذلك الع ود  َغْوَرَك نتمناى أن تسم  لنا المقادير بَعْودك إلى النجف

اد العلم وتنشر لك الراية، فقد  ويعبق منك ذلك الشذا، ويلتفا  حولك روا
 أقفرت الِرباع وأجدب الخصب وانتثر العقد وعّل األعواد َمن ال يوفي الزاد.

، وماذا راقك من أصبهان؟ أتيتها ومن حقاها أن قبعَت في أصبهان
                                                 

، مين بياب َفيِرَح، أي اسيتحقاه 1 : وقيد َغِليَق اليَرْهن  . کذا ورد في األصل، والصواب 
« ال يَْغلَيق  اليَرْهن  »َك في الوقت المشروط. وفي الحيديث: تِهن، وذلك إذا لم ي فتَ رْ الم  

 وهو إخبار  بمعنى النهي.
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وصفقة  تأتيك. أصبهان ي يوم کانت سو  البَست والب ست فيها رائجة،

الحنك والعكاز حقيقًة ومجازًا رائجة ي تضيق أن تحصيك، وال تتاسع ألن 
تحويك؛ فكيف وقد طلاقت الوجوه اللحى، ومسحت مناديل المدنياة الغربياة 
ما يندى على جبين الحياء، وأقفل الماضي بجّلله بمفاتي  المستقبل 

ومعاهد  لى ما تعهد ي وإن أصب  أ سطورة،ي ع الطائش، وحديث النجف
طحين، وفي  1العلم فيها مهجورة مهجورة، ولكن ال يزال في الثُفال

انَة عجين، وفيها الدست والتاج، وفيها الشهرة والرواج، وفيها ي وکلا  2اإلجا
 شيء فيها ي لو کنت أنت من قاطنيها.

، فلقد قبَضْت على الصولجان،  لتغتبط أصبهان بعصرها هذا الذهبيا
ت إلى أحضانها  وملكَت العرش والتيجان في النجف في ديار قحطان، وضما

وثقافتها، وابتلعت في أحشائها فضلها وکرامتها، فالنجف هي  ِعلم النجف
 الزناد وهناك يشعا المصباح. 2، هنا ي قدح، وأصبهان هي النجفأصبهان

ثك فيه عن عشرائك والفئة النبيلة التي کانت تتّلبس  ( أ حدا )فصل 
ة وألم، بل آالم.  معك، فإنا فيه طرافة، وفيه ظرافة، وفيه لذا

                                                 
 ، ث ف ل.79، ص المعجم الوسيط. ي. الثُفال: الحجر األسفل من الَرح1
انة: إناء. راجع: 2  ، أ ج ن.9، ص المعجم الوسيط. اإلجا
 فلو قال: ت قَدح الِزناد؛ ألصاب شاِکلَة السداد.. الزناد: جمع الَزْند. 2
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الجديد، فهم  2الماضي المجيد، وافتخر بها الحاضر 1فئة  أسأرها

صفحات من تاريخها الغابر وکلمات مصقولة يمليها علينا ماضينا بلهجة 
يها رسالًة للمستقبل نعتبر بها وندسترها لمناهج  2الطهارة والقداسة، ويؤدا

ه 2الثقافة، ويرتالها الحاضر  على مسامع التاريخ لّلحتذاء واالقتداء، وتتوجا
 6في بحور المشيب، وتعكانت 5الزمرة بديباجة وجوه غرقت نضارتها تلك

ست األصّلب حتاى  نت فيها ذکريات الشباب، وتقوا وا بشرتها سطورًا د 
کادت النواصي أن تمسا أديم األرض، وانحنت تلك القامات اللدنة أقواسًا 

 على مبزغ الحياة واأل خرى على 9تمثال أدوار الحياة، ترتكز إحدى سياتها
اغترابها، وأتْكَأتْها ِعِصياًا تضرب بها األرض نكااًل لها من خداعها وعنائها، 
رت عنها لتفترس بها أبنائها،  ت الذقون وما هي إالا أنياب األياام کشا وابيضا

                                                 
 . أسأَرها: أبقاها.1
 ، والصحي  ما أثبتناه.«الحاظر». في النسخة: 2
کلمة ندسترها من الدستور،  . اشتقا العّلامة الشيخ الرضا من آل کاشف الغطاء2

ْعَرب.  مع أناه م 
 ، والصحي  ما أثبتناه.«الحاظر»النسخة: . في 2
 ، والصحي  ما أثبتناه.«نظارتها». في النسخة: 5
ويَْت وانثَنَْت وما في معناهما. وفي ورودها على هيذا السييا  6 . الظاهر أنا مراده: ط 

 نظر.
ِطَف من طرَفيها.9  . مفردها السيَة، وهي من القوس ما ع 
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أو مباسم الدهور تضحك ساخرًة بَمن فتنتهم الحياة، تحمل تلك األبدان 

قها الهزال، والتي عبَث بها الهرم،  والتي دکات صرح شبابها معاول التي أرا
الشيخوخة، نفوسًا رقيقة وديعة طيابًة مبارکة، انعكفت على اإلنتاج العلمي 
ي التاريخ بالجهد األدبي، منكمشة صابرة محتسبة من هذا  وانصرفت لتغذا
بتهم في ديارهم وقطعت  ر الحديث وتلك المفاجأة االجتماعياة التي غرا التطوا

االتاجاهان فّل يتاصّلن حتاى  1شعوبهم، وتوازىالصلة بينهم وبين أبناء 
يكون مرکز الدائرة على محيطها، ولهم بعد ذلك أطوار مميازة وفوار  

ة، وطراز لهذا وذاك في الحياة ال يتشابه.  مختصا
 وُأعطيك لكّل واحٍد منهم صورًة إجماليّة تغنيك عن التفاصيل: كوها أنا أعّدهم ل

 :الشيخ الهادي
مهما انصرف إليه الناس انصرَف عنهم، تتاصل به الجماهير ويتاصل 

ه من ناحيتهم ارتخى من ناحيته.  بهم بسبب  إذا أ حكم شدا
يطلب العزلة ولكناها ت غتصب منه، ال يرغب في الجزاء على إحسانه، 

 وال يطلب إالا الصفاء والهناء إلخوانه وأعوانه.
ر، يزهد في کلا شيء إالا في تآليفه التي يحبا العاف ية ويقنع بما يتيسا

 شغلته عن کلا شيء.

                                                 
 أثبتناه.، والصحي  ما «وتواز». في النسخة: 1



مة المحق ق السي د  41 ........................................ عبدالستار الحسني  تمهيد بقلم العال 
البّلغة ومدارکه ودفع  مستدرك نهجويمث ل للطبع مؤلافه الجليل )

 (.الشبهات عنه

 :الشيخ جواد شبيب
ابتسم له الدهر، وأخصَب له العيش، وقطن أحد قصور أوالده على 

ار في 1دجلة ضفاف . وأوالده رجال في الدولة ذوو مراتب سامية، وتجا
العاصمة، وذوو يسار، والشيخ رمز وحدتهم وحلقة االتاصال بين قديمهم 

 وحديثهم، يوادع الناس بنفس  متواضعة وخ لق رفيع.
ملحة، أو شاردة نادرة. وقد يتشاغل ال يخلو حديثه من نكتة مست

بجمع شعره فيلقي منه في سلاة المهمّلت ما ال يتناسب مع مقامه الجديد 
 الكريم.

بالبيتين أو األبيات بمناسبة تعبث بالعواطف  وربما يفاجئ النجف
د صداها المحافل.  . ..وتثير المشاعر، فتتناشدها األ دباء وتردا

 :السياد رضا الهندي
بل  ي، وفقيه ووکيل عاِلم مرشد األ دباء وکبير الشعراء في النجف

المشخاب التي اتاخذها دار إقامة، وقد يعمل قريحته  2في حاضرةي عالَم 

                                                 
ادة الشرقياة، من محالا بغداد1  المحمياة. . في منطقة الزوياة من الكرا
 ، والصحي  ما أثبتناه.«حاظرة». في النسخة: 2
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األرياف، ويرفع في في الجدل الديني والمذهبي، يستغلا الفتوى في 

عند أ سرة األدب على األکتاف. مل   فقاهته شعره، وعطر أدبه  1الحواضر
 فقهه.

 :الشيخ محماد السماوي
مه  وقد فَصلَه عن وظيفة القضاء الشرعي في الحكومة العراقياة تقدا

ص لنَْسخ الكتب  ا انعزل اعتزل وتخصا ، فلما النادرة ي التي هو من في السنا
ه.  صرعاها ي واقتنائها. وقد جمع في مكتبته الكتب النادرة، وأغلبها بخطا

 وأصبحت مكتبته في طليعة المكتبات.
( في شعراء الشيعة قرأت ترجمتهم فيه، الطليعةوله مؤلاف أسماه )

من البخل اشتهر به الشيخ،  ويحرص على کتبه حرصًا شديدًا، وهو نوع  
تفسير  التبيانالش  ا بجميع أنواعه، ويشتغل اليوم بنسخ کتاب   وقانا الال 

 الشيخ الشهير.
 إلى هنا ننهي هذا الفصل ونضع له کلمة )يتبع(، وننتقل لفصل  آخر.

ا رکد سو  العلم في النجف وأعَوز رجاله ولم يرج  له تلك  لما
د عليه کثير  من أبنائه وَشَردوا إلى التوظيف  ، وتمرا الحرمَة الجمهور 
حنت االبتدائياات  الحكومي، وقامت المدارس العصرياة بدور  مريع، وش 

                                                 
 ، والصحي  ما أثبتناه.«الحواظر». في النسخة: 1
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طات والثانوياات بأبناء األ سر العريقة في المسالك الدينياة وغيرها،  والمتوسا

لتهم دوائر المعار ف الرسمياة إلى ديار الغرب في البعثات، وحتاى قال ورحا
القائل إناه انقطع نسل العلم الديني في النجف، وهذه أ سرتنا )آل کاشف 

( وبعض  غيره ال )عليا   الغطاء( وأنت بها أعرف، أستثني منها المحروس بالال 
م في المدارس الرسمياة والبعثات وفي ي عبأ به من أوالدها، والباقي کلاه

 دواوين الحكومة.
ومن جهة  أ خرى کث َر المتشباهون بأهل العلم وربحوا من الشعب ما 
ر  خسره رجال العلم الحقيقياون، فإنا األسباب التي يزاولها المتشباهون تتعسا
ت  س رجال الدين من العرب بذلك ومدا على رجاله الحقيقيان، وتحسا

سات الدينياة عند الطوائف األ خرى في النجف عنقها  إلى المعاهد والمؤسا
م، وعرفوا أنا  1األقطار العراقياة وفي غيرها، وهي حياة سائرة في سبيل التقدا

ص في الفوضى في التدريس، وأنا شكل التعليم  أسباب السقوط تتلخا
الفردي عقيم في هذه العصور، وأنا الطلبة الديني ال ينج  ما لم ي كفل 

شه، فّل بدا من تنظيم الدروس، وال بدا من کفالة المعيشة، وال يكون معا
ي الحقا مجاالً  ع ومؤدا ذلك إالا أن يتاض  للمَل مناهج التعليم وال يجد المتبرا

 لّلتاهام.

                                                 
 . کلمة غير واضحة، وقد أثبتنا ما نراه مناسبًا للمقام.1
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وعلى هذه المبادئ واأل سس قامت هيئة فاضلة من شخصياات علمياة 

. وهذا 1عتمدمشهورة ووضعت منهجًا للدراسة في مدرستنا مدرسة الم
مشروع إذا صدقت العزائم وأخلصت في المساعي يمكن أن يتما في 

 المستقبل.
جمعياة باسم منتدى النشر، ووضعت منهاجًا للدراسة،  2وکذا تأ لافت

ورتابت للتّلميذ صفوفًا. وال أعتقد أنا في ذلك ما يشفي العلاة ويروي 
ؤالء أن يبنوا هيكًّل الغلاة. وال أزال متشائمًا وعلى شكا من أن يستطيع ه

يضارع الجامع األزهر. وال بدا لكافاة رجال العلم  علمياًا جديدًا في النجف
 في سائر اآلفا  الشيعياة أن يفكاروا في المصير، واألمر بيد الواحد القدير.

أکبر الدروس وأوفرها رجااًل،  العلمياة: وفصٌل آخر من شؤون النجف
، وليس عنده غيره. الحسن الفقهي 2والذي عليه المدار: درس السياد أبي

ولكناه من نوع الدروس التي تكون لَسراة الدين في أدوار الزعامة 

                                                 
د الحسين آل کاشف الغطاء . هي1  .المعروفة اليوم بمدرسة اإلمام الشيخ محما
ِلَفت.2  . الوجه: أ 
ْم بين اِلٱْسِم والك ْنيَِة فما کاَن ٱْسماً  نِ . أبو الحسَ 2 ه  ، َوَقْد َفَرَ  بَْعض  ه  وليس ک ْنيَتَه   ٱْسم 

ال تجري عليه أحكام األسماء الخمسة بَْل ت َقَدر  الَحَرکة  علىل )الواو( َرْفعًا َونَْصبًا 
ًا. ولم ي َفِرْ  آَخروَن بين اإلسم والك ْنيَِة بَْل َجَعل وا ٱِلٱْثنَيِن خاِضَعْيِن ألحكام األسماء  َوَجرا

 .الخمسة
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ة األخيرة، وحتاى قيل فيه: إناه درس شكلي. وقامت حول هذه ال كلمة ضجا

في األوساط العلمياة، وأکثر حضوره من المهاجرين الصابرين على مضض 
 وساعدهم.  العيش المحتسبين، وفاقهم الال 
، وله بحث في األ صول، وآخر في غا ضياءآثما يتلوه بحث الشيخ 

 ومختلف شعوبهم.الفقه؛ يحضره جمهرة المشتغلين من سائر طبقاتهم 
د حسين األصبهاني فقهًا وأ صواًل،  ثما يتلوه درس الشيخ محما

ويحضره نبّلء المشتغلين وأکثر المعروفين بالفضل، ويخطر في کثير من 
الخواطر أنا هذا الشيخ هو وليا العهد للزعامة الدينياة، وهو وارثها 

، ول  ه أ سلوب في التّلبس مع الناس مرضيا في نظر العموم.الشرعيا
ا علماء العرب فإنا دروسهم في األغلب في بيوتهم، ولبعضهم  أما

 صوت  وِصيت ال يستهان بهما.
وفي ما يتبع أذکر لك علماء العرب والباقي  :وهذا الفصل كسابقه )يتبع(

تعرف عناا إالا ما من العلماء من غير العرب، وحيث قد بَع د عهدك بنا وال 
ن ال يحيط بشؤوننا، وإناي أ حبا أن  يرويه لك بعض َمن يطر  أصبهان مما

د األخ  تعرف عناا ما يعرفه أحدنا مناا. فإناي أختم هذا الكتاب بذلك، فقد جدا
ة الروح وحسن األدب وکريم ذکرياتك لنا بخفا  الفاضل العّلامة عزا الدين

األخّل  والفضل الواسع، ومثالك بها، فقد عزمت أن يكون کتابي هذا 
تمهيدًا لكتب متوالية أ وافيك بها وأستعيد بذلك تلك األحوال والعهود حتاى 
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 کأناا حاضرون لديك.
ا الشيخ الوالد ا الوالدة فقد توفايت  أما فناك به، وأما رحمها فقد عرا

 انية أشهر.منذ ثم  الال 
وهو ذخيرتنا وقد  ولي من األوالد الذکور أربعة أکبرهم الشيخ علي

تعالى فنحا نحو آبائه وبلغ في العلم درجة ممتازة، وله مؤلافات   وفاقه الال 
مطبوعة، وقد فرغ من السطوح، وال يفتر عن طلب العلم واالشتغال به مع 

جه من بنت الشيخ  صّلح وتقوى، م وصفر أن نزوا وعزمنا بعد شهَري محرا
د حسين کاشف الغطاء الصغرى مات.محما ت بعض المقدا  ، وقد تما

د ومن بعده جعفر ا جعفرومحما ، فهو في کلاياة الحقو  العراقياة . أما
ج منها.  وقريبًا يتخرا

ج من ثانوياة النجف د ففي هذه السنة يتخرا ا محما  .وأما
ا ولدنا الصغير حسن  فّل يزال يقرأ عند الشيوخ. 1وأما

وهم جميعًا يقبالون أقدامكم، خصوصًا الشيخ عليا 
فوه 2 ، ويرجو أن تعرا

لوا عليه ببعض آرائكم العلمياة  فوه عن تآليفكم األصبهانياة، وتتفضا تعرا
 واألدبياة.

                                                 
خت وفاته1  .. وي عرف بي أحسن أيضًا، وقد أرا
فاَي اإلمام الفقيه الكبير آية الال العظمىل الشيخ . 2 الَوْجه  خصوصًا الشيَخ َعِلياًا. وقد ت و 

.  ه1211علي آل کاشف الغطاء في َسنَِة  ْخت  َوفاتَه   وأرا
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واحتراماتي لحضرة األخ الماجد الطيابة  1وفي النهاية أرفع تحيااتي
ن ال ينسى ذکرکم.العّلامة الكامل الشيخ مجد الدين  ، والسّلم عليكم مما

د رضا کاشف الغطاء  محما
 

تار ـ7 السا وقد بََدا لي في َعفا َعنْه  المليك  ٱلَغفاار:  يقول  األََقُل عبد 
لْ  بها قصيدتي الاتي نظمت ها بعد قراءتي کتابَه   قَ حِ ختام هذه الكلمة أن أ 

الذي طبع أخيرًا بتحقيق الباحث الجليل األستاذ « نقد فلسفة دارون»النفيس 
بعناية سماحة آيةالال الفقيه  سلامه الال تعالى الدکتور حامد ناجي األصفهاني

 .المصنِف  حفيد اإلمام أبي الَمْجد المحقاق الشيخ هادي النجفي
 المذکور: وقد طبعْت في مقِدمة الكتاب
يييوِء واإلْرتقييياْء(  )فلسيييفة  الن ش 

 
 َفنَييَدها الشيييخ  َفعيياَدْت َهبيياءْ  

 ذاَك )أب و الَمْجِد الِرَضا( َميْن ِبيهِ  
 

 الْحُق وَزاَل الِْميَراءْ  َص حَ صْ حَ قد  
يييه     بيييالنَْقِض واإلبْيييراِم َأْحكام 

 
 ِفيْها ِلِذي اإلنَْصاِف َفْصل  الَْقضاءْ  

 الَْخْصييم  إللْزاِمييهِ َقييْد َأْذَعييَن  
 

ْسيِر بَياءْ   ور  ِبالْخ   والَْجاهل  الَْمْغير 
 2وَميييا ِبيييِه َرَد عليييي )َداْرِوِن( 

 
 َشيياِهد  َعييْدل  لَيييَْس ِفيْييِه َخَفيياءْ  

 إْذ إنَيييه  َأْغيييَرَ  نَْزَعيييًا ِبميييا 
 

 َقْد َحَميَل الَسييْل  لَيه  ِميْن غ ثَياءْ  
 َفكَيياَن کَييالَْمْعت وِه ِفييْي َأْمييِرهِ  

 
  الَسيماءْ  ِ َوْحيي ِوَضَل َعْن ِمنَْهاج 

 
                                                 

 والمناسب ما أثبتناه.«. تحياات». في النسخة: 1
( ي لفظ2 راعاِة ا  . )داْرِون   لَوْزِن. َهنا ِباْختزاِل األِلِف َقليًّل ِلم 
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 وکَيَْف ي ْهيَدىل َميْن َعليىل َعيِْنيهِ 

 
ْؤيَِة الَشْمس    ِبَصْحو  ِغشياءْ  َِعْن ر 

 وَمييا َعَسييىل تَق ييول  ِفييْي َأْحَمييق   
 

ْمييق  َداء  َمييا لَييه  ِمييْن َدَواءْ    والْح 
َرکَييب  الَْجْهييل    تَميياَدىل ِبييهِ  ِم 

 
ْفِتيَراءْ  ءَ ْميداأْلَ ٱوَجاَوَز    1ِفيي اإْلِ

 َفَجيياَء يَْحِكييْي ِفييْي َسييَماِديِْرهِ  
 

 ما َجاَش ِفْي َخياِطِرِه ِميْن ه يَراءْ  
يْعبَِة الْيي   إْذ َزَعَم اإْلنَْساَن ِميْن ش 

 
ْوِد ِفييْي َأْصييل  لَييه  واْعتَييزاءْ     ق يير 

 لَْم يَْسيتَِنْد ِفيْي َذا َعلَيىل َميْدَركِ  
 

 فيي ٱلْهيواءْ  ي   ِبياسَ َغيِْر َخيَيال   
 أقيييُل َميييال ي َقيييال  ِفيييْي َرِدهِ  

 
 2اإِلْجِتيزاءْ  ىل بَاِدىَء ِذْي بَْدء  علي 

 وإْن يَك ييييْن َجيييياَء ِبتَْرِتيِْبييييهِ  
 

 ِفييْي َرِدِه ِمييْن بَيياِب َألْييف  َوبَيياءْ  
 2الِْقييْرد  ِقييْرد  َظييَل ِفييْي َهيْييَأة   

 
  لَييْم تَييَزْل وانِْتميياءْ   وِفييْي ِطبَيياع 

 وَهيكَل  اإِلنَْساِن ِفْي َأْحَسِن التْيي 
 

 تَْقييِويِْم َقييْد کَيياَن ِمييَن اإِلبِْتييداءْ   
 َفكَيْييَف َذا َقييِد اْرتََقييىل ِخلَْقييةً  

 
 وَذاَك َمييياَزاَل کََميييا الال  َشييياءْ  

وا الَْخياِلَق اليدْ    وِمثْل ه  َمْن َأنْكَير 
 

 َدياييياَن َذا الِْعيييَزِة والِْكبِْريييياءْ  
يييْم    ِبِإلْحييياِدِهم  َقيييْد َغيييَدْواَفه 

 
 2ِمييْن بََقيير  َأَضييَل َسييْعيًا وَشيياءْ  

لَْميية    وا َعييِن النُييوِر إلييىل ظ   َحيياد 
 

 واْستَبَْدل وا الَرنْيَق ِبنَبْيِع الَصيفاءْ  
وا ِفييْي َمْهَميية  َقاِحييل     وَسيياَفر 

 
ْمِرغ    الِْفكِْر النَِضييِْر اليُرَواءْ  ِِمْن م 

 
                                                 

 . قطع الهمزة للضرورة.1
 . قطعت الهمزة للضرورة.2
. هكذا أکتب الهمزة على األلف، خّلفًا للمتقِدمين، وأخذًا بما علية علماء اللاغة 2

 العصريُون.
: جمع الشاة، النعجة.2  . الشاء 
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 َغيْييَر َمييا لََفق ييْواولَييْم يَنييال ْوا 

 
 ِمْن َعبَِث الْيَوْهِم وَعيْيِث الَغبَياءْ  

 َأْهييِوْن ِبييِه ِمييْن َسييَفر  َخاِسيير   
 

 لَييْم يَْرِجع ييوا ِمنْييه  ِبَغيْييِر الَْعنيياءْ  
م  ِخييياِدع     ک يييٌل لََعْميييِرْي ِمييينْه 

 
 ي ِسُر َحْسَوًا َجاِهيَدًا ِفيي اْرِتَغياءْ  

 َأبْيَدَعْت َقال وا ِهَي الِصيْدَفة  َقيْد  
 

 1َخلَْقًا، َوَأْرَضًا َقيْد َعلَتَْهيا َسيَماءْ  
 والِصييْدَفة  الَْعْميَيياء  َأناييىل لََهييا 

 
يتَْقن  َذي اْسيِتَواءْ    ِإنَْجياز  َخلْيق  م 

 إْذ َفاِقييد  الَشييْيِء ِبييّل ِمْريَيية   
 

ْعِطيْييِه َفكَيْييَف الَْعَطيياءْ    لَيييَْس ِبم 
ْم ِميْن َمْعَشير  َخيالَ    ف وا الْييتَباًا لَه 

 
 َعْقييَل َمييَع النَْقييِل ِبَحييٍد َسييَواءْ   

  يَنَْفييُك َعيينْ  َِوکَيْييَف ِللَْمْعل ييْول 
 

 ِعلَِتيييِه ِعنْيييَد َذِوي اإِلْهِتيييَداءْ  
ْو ِفْطييَرة     َمييا َقيياَل َمييا َقييال ْوه  ذ 

 
ْو َذکَييياءْ    َسيييِليَْمة  أْو َفِطييين  ذ 

 َمييا يَنَْفييع  النَيياَس ِبييِه اْسييتَبَْدل وا 
 

فيياءْ    2َجْهييًّل َوکَيْييَدًا َزبَييدًا َذا ج 
م  نَيياِکص     َقييْد َضييَل َسييْعي  ِميينْه 

 
ييو الْييَوَراَء الْييَوَراءْ    ِللَْقْهَقييَرىل يَنْح 

 َوَميييا َدَرْوا تَْعَسيييًا أِلَْهيييَواِئِهمْ  
 

ِ ِفيْيييِه النََجييياءْ    ِبيييَأَن ِديْيييَن الال
 وَحْسييب نَا التَيياِريْخ  ِمييْن َشيياِهد   

 
ْوِن الِْتييَواءْ يَْهِتييف     ِبالِصييْدِ  ِبييد 

 َحَضاَرة  الُشع وِب ِفيْي ِديِْنَهيا الْيي 
 

ْوم  الْبََقيياءْ     َحييِق لََهييا ِفيْييِه يَييد 
اِليِْميييهِ    فيييِإْن تََخلَيييْت َعيييْن تَعل

 
 وَهْدِيييِه َأنَْحييىل َعلَيَْهييا الَْفنَيياءْ  

ييْذ تََميياَدْوا ِفييْي َأبَيياِطيِْلِهمْ    وم 
 

  واإِلْجِتيَراءْ  ِالَطييْشَوَأْمَعن ْوا ِفي  
                                                  

. هذا من باب عطف الخاص على العام، ألن السماء واألرض من جملة الخلق أو 1
 المخلو .

. مقتبس من اآلية الكريمة: 2                  
   ...  (.19)سورة الرعد، اآلية 
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يييمْ بِ  ىل لَه   ِمْزبَيييِر الَْحيييِق تََصيييدا
 

 َمييْن کَيياَن ِللَْمْجييِد َأبَييًا والَْعييّلءْ  
ييه    َميية  الييَدْهِر الاييِذْي َعْزم   َعّلا

 
بَا ِفي الَْمَضاءْ    َأْربَىل َعلَىل َحِد الظ 

  الْبَيْييِت َطييْود  الِْحَجييا َِفِقيْيه  َأْهييل 
 

نْتََجييع      َمَحييُط الَرَجيياءْ  ِالَْفْضييلم 
    ه يَدًى َمْهيَيع َِمْن َساَر ِفْي نَْهيج 

 
ييَداةَ ٱَقَفييا ِبييِه    َخيْييَر اْقِتَفيياءْ  لْه 

ل ييْوم    َمييا لَييه  َسيياِحل    بَْحيير  ع 
 

 ِبالَْميييِد َزخايييار  ِبَغيْيييِر انِْتَهييياءْ  
ه     َفلَيييَْس ِبييْدَعًا ِإْن َعييّل َقييْدر 

 
 األَنِْبيَييياءْ وَفييياَز ِفيييْي ِوَراثَيييِة  

ْستَْقِصييَاً    ِفْي ک يِل َفيٍن َخياَص م 
 

 لَْم يَْرَض ِميْن َأبَْعاِضيَها ِباکِْتَفياءْ  
يييْوِلٌي َفِقيْيييه  کََميييا  يييَو أ ص   َفه 

 
 ِفي اأْلََدِب الَراِقيْي َرِفيْيع  اللِيْواءْ  

ييييْوف  َشيييياِعر  نَيييياِثر     َوَفيْلَس 
 

 األَبِْينَييياءْ تَْعن يييْوا لَيييه  الَْميييَداِره   
 َفب ْوِرکَييْت َمَواِهييب  َقييْد َغييَدا 

 
 َأْظَهييَر ِفيييِْهَن َسيينًَا ِمييْن ذ کَيياءْ  

ه     وِتلْيييَك بَييييَْن الَْخلْيييِق آثَيييار 
 

  ِفيْهييا اْرِتييَواءْ  ِِلظيياِمىء  ِللِْعلْييم 
ييْوَذج  نْم  ْونَييَك اْقييَرْأ َخيْييَر أ     ود 

 
يَدىل َقيْد َأَضياءْ    ِمنَْها ِبِمْشكَاِة الْه 

َجا   ِسييْفر  ِبييِه َأْسييَفَر َوْجييه  الييد 
 

 بَكَْشييييِفِه ِللنَيييياِبِهيَْن الِْغَطيييياءْ  
 َمَرْت َأَحياِييْن  َعلَيى َطبِْعيِه الْيي 

 
لييي    َفاْمتَيياَر ِبييِه األَْذکَييياءْ  َِأوا

ه    يييِدَد ِإْظَهيييار   فيييالْيَْوَم َقيييْد ج 
 

لَييية  َقِشييييْبَة  واْعِتنَييياءْ    ِفيييْي ح 
 الَساِعْي إِلْخَراِجهِ  1الَْوَرى هاِدي 

 
يول    نا الَرس    َجياءْ  ِِبيالَْعْون 2وَشيْخ 

َحَققيييًا تَْحِقيْيييَق ِذْي ِخبْيييَرة     م 
 

ْو   ِللنَييياِظِر ِمنْيييه  الْبََهييياءْ    يَييير 
                                                  

حفيد  . المقصود به سماحة آية الال الفقيه الشيخ هادي النجفي األصفهاني1
 المؤلاف.

 .أطال الال  تعالى بقاَءه   . المقصود به الكاتب الكبير واألستاذ الشهير الشيخ رسول جعفريان2
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: )َزاِهيَييياً  يييه   ِليييَذا َأتَيييىل تَاِريْخ 

 
 1تَْحِقيْق ييه  ِمنْييه  اْسييتََقاَم الِبنَيياْء( 

  ه1227سنة    
 ِ َوِشي ِحبَِرها ٱلَصنْعاِنيَِة،  َوِلال ِذِه ٱلَْفراِئِد ٱلَجْوَهِرياِة، َوم  ق ْوِد هل َدُر ناِظِم ع 

ْجتَِهِديَْن، َفِقيِْه أْهِل البَيْتِ  ِ َشيِْخ الف َقهاِء والم  ْجتَِهِد ٱأْلَکْبَِر، آيَِةالال ، الم 
َحَمد  الِرضا َأبي ، اإِلماِم الَشيِْخ م  َقَدَس ٱلال   ِد ٱلنََجفي ٱأْلَْصَفهاِنيا ٱلَْمجْ  ٱلْع ْظمىل

ْزداَن ِسَره  َوفي َأْعلىل َفراِديِْس ٱلِْجناِن َأبَْهَجه  َوَسَره   اِئَق الم  ، وما َأْحَرىل هلذا الِديْواَن الرا
ىل   ِبيبالنَْظِم ٱلْفاِئِق َأْن ي ِسما

 (الَمْجِد النََجفِِي ٱْْلَْصفَهانِيّ  اإلماِم أبي )الِديْبـاج ٱلْخْسـروانِّي مِـْن َوْشـيِ 

 ٱلَْمْجد ِمْن تاِلد    َمْن راَم ِحْفَظ 
 

 َوطييياِرف  ِبٱلَْجيييِد َوٱلِْجيييدِ  
اِئيَق   يا َحيوىل َفلْيَْحَفِظ ٱلرا  ِمما

 
 ٱلَْمْجييِد( ِديْييوان  َمْوالنييا )َأِبيْ  

 2خصائص شعر أبي المجد 

وکان  ،محتكاًا بشعرائها الكبار عاش الشاعر أبو المجد في النجف»
ان إبا  مرموقًا بينهم بعين اإلکبار لموهبته العالية، حتاى انتقاله إلى إيران

                                                 
 .1227شوال  15، المقدسة، مكتب الحوزة العلمياة العراقياة . ن ِظَمْت في قما 1
د رضا  . هذا المقال خّلصة ونتائج رسالة الماجستر للباحثة الجليلة2 إسراء محما

المطبوع في « شعر أبي المجد النجفي األصفهاني»، المطبوع باسم: صّلل العكراوي
َشِرفها  ضمن منشورات مكتبة الروضة الحيدرية سة )على م  التابعة للعتبة العلوية المقدا

 . ه1222آالن التحياة والثناء(، عام 
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حياة العلمية وبعده لة األولى، فابتعد عن الشعر النشغاله باالحرب العالميَ 

الشاعر لو  ويعتقد البحث أنا  .نتاجه الشعري لا قَ (، فَ عن وطن األدب )النجف
 لقاسم شعراء طبقته الشهرة وربما فاقهم فيها. کان بقَي في النجف

ة أکثر من سواها، في شعره األغراض األخوانيا  ي عالج أبو المجد
ذلك لم  ه في کلا ولكنا  .ووصف ،ومازح آخرين وهجا، ومدح علماء عصره

 ولم تدفعه للشعر رغبة  أو رهبة. ،ولم يغالط طبعه ،يتصناع مشاعره
فلم  ،ةي حافظ الشاعر في بناء قصائده على مستوى واحد من القوا 

بات في قالب بل کأنا  ،ةقصائده متذبذبة بين الضعف والقوا  دِ بْ ت   ها أفرغت وص 
 واحد.

ات القصيدة )المطلع ي لشاعر بقاعدة التناسب بين محطا ي لم يلتزم ا
بل  ،جزء لا ص ي الغرض ي الخاتمة( في عدد األبيات في ک  مة ي التخلا المقدِ 

وعادة ما کان يسترسل في المقدمة  ،وفيض قريحته ،کان يتبع إحساسه
المحافظة،  حتاى يشبع ذاته المتعطشة إلى هذا اللون في بيئة النجف ،ةالغزليا 

 ة.مة الغزليَ ثما ينتقل إلى غرضه الذي يختصره بأبيات قليلة نسبة إلى المقدا 
تبعًا للحاالت  ،ي أکثَر الشاعر من کتابة المقطعات القصيرة والنتف

الطارئة والعرضية التي تصادفه في حياته کما هي عادة شعراء عصره من 
 کلا آن  کما تجري أنفاسهم في صدورهم.کان الشعر يجري على ألسنتهم 

ي اعتمد الشاعر في الكثير من مقطعاته على التضمين من شعر 
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القدماء، فجعله غاية ينسج عليها فكرته ويستعملها کالشاهد أو المثل على 

 کّلمه.
ي اتاسم الشاعر بسعة معجمه اللغوي وتمكنه من األلفاظ، وقد برع 

 ية وتوظيفها على وفق غرضه.واولع باستعمال المصطلحات العلم
ي اتاسمت لغة الشاعر بالرقة والسّلسة والجمال وبعدها عن الوحشية 

 والتعنت.
ي کما برع الشاعر في استعمال اللفظ في أکثر من معنى في سيا  
واحد، وقد بنى نظريته هذه على أساس االستعمال العملي لَللفاظ 

متكلفًا في ذلك کمن يطبق وخصوصًا في اللغة الشعرية، ولم يبد  الشاعر 
 قاعدة بل مثال العكس تمامًا.

ي استمد الشاعر صوره من مصدرين رئيسين تمثًّل بالتراث الديني 
نة النبوية وأحكام الدين الحنيف، ومن التراث  متمثًّل بالقرآن الكريم والس 

 األدبي.
عت الصور التي حواها ديوان الشاعر منها ما هو حسيا ومنها  ي تنوا
 صور ذهنية وأخرى اعتمدت األساليب البّلغية.

ي أخذت الصورة البصرية حيازاى في شعر أبي المجد وأبرز ما يبدو 
عليها وضوح عامل الحرکة إذ تدخل الحرکة کعامل مهم من عوامل 

 الجمال.
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ي بدا الشاعر محافظًا في رسم صوره من خّلل االستمداد من معاني 

على الرغم من أن شعره لم يخل من التجديد في رسم الصور  سابقيه
 وإدخالها في األغراض بشكل جديد.

ي برع الشاعر کثيرًا في استعمال األساليب البيانية والبديعية في رسم 
ذلك حريصًا على سّلسة اللفظ وخدمة  لا وکان في ک   ،صوره ونسج أبياته

ة المبدعة في قصيدة المعنى الدقيق المبتكر، وقد جسد هذه الشاعريا 
ر( التي أحدثت ضجا  ة في وقتها، عارضها العديد من الشعراء أبيا  أد ة)التنصا

 بعوها منهجًا في نظم أشعارهم في ما بعد.واتا 
ل بهذه ه  رَ صوا    التورية في رسم ي استعمل الشاعر أسلوبَ  ، فحما

ى يتلقا الطريقة اللغة طاقة کبيرة يمكن أن يستشعرها القارئ من خّلل ما 
 فة.حدة ومتراصة ومكثا من معاني وصور وأخيلة متا 

ي حرص الشاعر على صِب قصائده في أوزان تناسب موسيقاها مع 
 م فيها البحر الطويل والكامل.وقد تقدا  ،أغراض الشاعر

ت على سعة بحر الشاعر دلا  ،ي جاءت قوافي الشاعر سلسة منسابة
م حرف ي روي قصائده فتقدا ة فقوبرزت الحروف الذال ،اللغوي والموسيقي

 )الراء، الدال، النون، الّلم، والميم(.
ة لنسج الموسيقى نات اللفظيَ البديع والمحسا  انتهج الشاعر أساليبَ 

نغمات تعتمد ترادف األصوات  فأصب  لشعر أبي المجد ؛ة لَلبياتالداخليَ 
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 بيت من القصيدة. لِ وتكرارها في ک  
ة الشاعر وموهبته في توظيفه الصورة واللغة والموسيقى فنيَ  ي برزْت 

 فجاء شعره يحمل مداليله من خّلل أسلوبه العام. ،والبناء في خدمة الغرض
الشاعر أبا المجد النجفي  ها أثبت البحث أنا وبهذه العناصر کلُ 

ة وذکاء وقاادشاعر مجيد، تمتا  األصفهاني أهاله ألخذ موقعه  ،ع بموهبة فذا
 .1«الطبيعي في األوساط األدبية

وال يفوتني في الختام عن أشكر فضيلة العالم المحقاق الشيخ 
دحسين النجفي  خر وسعًا في مساعدتي  حفظه الال تعالىمحما الذي لم يدا
 بتصحي  هذا الديوان.

والشكر موصل لمنضدة الحروف الباحثة الفاضلة السيدة تهمينه 
 نصرآزاداني لبذل جهودها المضاعفة في هذا المجال.

الَستاِر ٱلَْحَسِنيُ   َعبْد 
 

                                                 
 .275-275. شعر أبي المجد النجفي األصفهاني، ص1



 
 
 
 
 
 

k 
 النجفي اإلصفهاني أبي المجد الشيخ ترجمة

 

 الكبير حق قللم ل في تراجم األعالمالمفص  من كتاب 
1الحجة السي د أحمد الحسيني اإلشكوري

 
 

مة  ر في الفنون والعلوم، األديب الكبير والشاعر القدير، المتبحا العّلا
د الال الشيخ أبو آية دٱ رضا المجد محما بن الشيخ ٱ حسين بن الشيخ محما

د دٱ باقر محما د تقي بن الشيخ محما  ،يوان کيفياإل ،رحيم بيك بن محما
 .«المسجد شاهي»ي : المعروف ب ،صبهانياإل ،الرازي

                                                 
 اآلتية کانت بقلمه الشريف.. ومقدمة التحقيق 1
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 عشيرته وبيته:

د، وجدا «استاجلو»من عشيرة  أصله  رحيم بيك ه األعلى الحاج محما
ل من سكن  :انحدر من هذه العشيرة، وقيل 1219ى سنة المتوفا  هو أوا
 .هانإصب

والفضّلء ذوي األقدار  1شاهيرکان آباء أبي المجد من العلماء المَ 
دسلطان بيكم ةة )السيادة ربابه العلويا أما  والمكانة، کما أنا   ( بنت السياد محما

د علي المعروف  صبهانيباقر اإل المعروف بآقا مجتهد بنت السياد محما
اإلسّلم الشفتي من بيت السيادة والشرف الجامعين للعلم والفضيلة،  بحجة
د، وأم جدا العاملية بنت السياد صدرالدين أبيه العلويا  وأما   باقر ه الشيخ محما

صاحب  ( بنت الفقيه األکبر الشيخ جعفر الجناجي النجفيهي )نسمة خاتون
 .کشف الغطاءکتاب 

د :أبوه من وجوه  ،1225ى سنة المتوفا  ،صبهانيا حسين اإل الشيخ محما
دتّلمذة اإلمام المجدا   .حسن الشيرازيا  د الميرزا محما

د :هوجدا  من أعاظم  ،1221ى سنة المتوفا  ،صبهانيا باقر اإل الشيخ محما
 .الفقهاء في عصره صبهانإعلماء 

                                                 
ْوِر علىل )ٱلَْمشاهير( َأْنكََره  بَْعض  الجاِمِدْيَن علىل النُق ْوِل ِمْن َأْهِل ٱللََغِة 1 . َجْمع  الَمْشه 

ْور  ٱلِدراية،  ِبَدْعوىل َعَدِم ن ْصَرتِه ِبي )ٱلَسماع( للِكْن فاَت هلؤالِء َأَن هذا الَجْمَع َمْنص 
ايَِة ِبي )ٱْلِقياس( الذي ه َو ِمْن َمداِرِك اللَُغِة ٱألَصلية. )السياد الحسني(.َمْرف ْوع    الرا



 ديوان أبي المجد النجفي األصفهاني  ............................................................... 61
دتقي األصبهاني :ه األعلىوجدا  ، 1225المتوفى سنة  الشيخ محما

 :معروف بالتحقيق في الفقه و األصول، وهو صاحب الكتاب المعروف
 .هداية المسترشدين في شرح معالم الدين

 :بزرك الطهراني قال الشيخ آقا
، يعد من أشرفها صفهانإبيت علم جليل في  (الحاشيةصاحب )آل »

الدين  2العلماء ورجال 1وأعرقها في الفضل، فقد نبغ فيه جمع من فطاحل
ة ال ًا في خدمة الشريعة، ونالوا الرياسة العاما األفاضل، کما قضوا دورًا مهما 

 مطلقًا. يرانإبل في  ،فحسب صفهانإفي 
د آخر عظماء هذه األسرة   ي رضا والمترجم له ي يقصد الشيخ محما

ففيهم اليوم علماء وفضّلء  الا إالذين دوى ذکرهم واجتمعت الكلمة عليه، و
 «.وأجّلء لكن ال يقاسون بصاحب العنوان ومن سبقه...

                                                 
ْوِر علىل ٱأْلَْلِسنَِة في عصره،  رحمة الال تعالى . اْستَْعَملَها اإلمام  الِطْهرانيُ 1 جاراًأ ِلْلَمْشه  م 

ِذِه الكلمة  ف ْول( َولَْم تَِرْد هل ي ک ت ِب اللَُغِة بالَمْعنىل الذي يَْقصدونَه  ِمْن َقِبْيِل کلمة )الف ح 
ِز، َوما  َوما في َمْعناها، بَْل َوَرَدْت في َمعان  أ َخَر ال تَْلتَِقيا ِبما يَْقصدونه َولَْو ِبنَْحِو التجوا

.) الليا  ي َسُمْونَه  ِبي )التََطُور ٱلدا
ْعَجم   ر  بالبال ي وهذا  نََعم، ٱْنَفَرد )الم  َولادة  ي کما يَخط  ٱْلَوِسيط( ِبِذْکِرها علىل َأنَها م 

 . َجلَد  َضْخم  ، وفيه ِمَن الَغلَِط والَشَطِط ما يَْحتاج  التَْنبيه عليه إلىل م  تََأِخر  المعجم م 
 )السياد الحسني(.

 .. راجع کتاب السياد هبة الدين الشهرستاني2
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 :مولده ونشأته

م سنة األشرف قبل ظهر يوم الجمعة عشرين شهر محرا  ولد بالنجف
 م القراءة والكتابة.، وبها نشأ األولى وتعلا 12591

، فقرأ النحو وکتاب صبهانإوفي التاسعة من عمره ذهب به أبوه إلى 
 ، وبراهيم القزوينيإعلى السياد  شرح اللمعةو  معالم األصولو  نجاة العباد
 والحديث على أبيه وآخرين. ضوعلم العرو  الفصولو  الرسائل

بصحبة أبيه عاد إلى النجف  1222وفي شهر ذي الحجة من سنة 
دوجدا  ، ودرس بها على علمائها األعّلم، صبهانيا باقر اإل ه الشيخ محما

والحاج آقا رضا  فتتلمذ في الفقه واألصول على الميرزا حبيب الال الرشتي
دکاظم اآلخوند الخراساني ،دانيمَ الهَ  د ،والمولى محما کاظم  والسيد محما

 .بهانيصوشيخ الشريعة اإل ،سماعيل الصدرإوالسياد  ،الطباطبائي اليزدي
د   مهاجرًا من  صبهانيالفشارکي اإل ولما هبط النجف السياد محما
والزمه فاستفاد منه کثيرًا، وکان  ،سامراء صحبه شيخنا صاحب الترجمة

                                                 
 . َأْنَشَد أبوالمجد في تاريخ والدته:1

 وإذا َعيَدْدَت ِسييِنَى ثيما نََقْصييتَها
 

وِلِدي  وِم فتلك ساَعة  م   َزَمَن الهم 
ْنِقذ  الِكناني  رِشد  بن م  ذا البَْيت  أِل ساَمَة ْبِن م  ( الَشيَْزريا المتوفاىل في  وهل )ِکنانَة کَْلب 

وليس فيه تأريخ  بالمعنىل المعروِف ِعْنَد َأْهِل هذا ٱْلَفِن، َوَمْن َسبََر َمْعناه    ه 552سنِة 
 َعَرَف بَّلَغَة َفْحواه. )السياد الَحَسناي(.



 ديوان أبي المجد النجفي األصفهاني  ............................................................... 60
ة فو  ما استفادته منه على قصر المدا  کثير الثناء عليه بحيث کان يعتقد بأنا 

 آخر. عليه من اآلخرين، وبعد وفاة أستاذه هذا لم يدرس عند شيخ  حصل 
 وأخذ علوم الحديث والرجال والدراية عن الميرزا حسين النوري

 .والسياد مرتضى الكشميري ،المستدركصاحب 
رياضية وجانبًا من علم الفلسفة على الميرزا حبيب الال وقرأ العلوم ال

 الشهير بذي الفنون. الطهراني
ج في األدب والشعر على شاعر عصره الشهير السياد جعفر وتخرا 

 ،حتاى برع في الشعر العربي ونظم فيه ،، وساجل کبار شعراء العرا الحلي
 جادة.فأجاد کلا اإل
 :ثقافته العالية

ع بذکاء وعبقرية وحافظة ممتازة، وفي أياام يتمتا  کان شيخنا أبوالمجد
ة ب العلوم والمعارف الدينيا في التحصيل واجتهد في اکتسا دَ دراسته جَ 
بها کبار العلماء  لا وکل مدينة حَ  صبهانإو ة، وخالط في النجفوالزمنيا 

 :والمجتهدين وذوي المكانة العلمية العالية
فكانت ياها... إدة التي منحه الال تعالى ضافة إلى مواهبه الجيا باإل

ة ومعرفة تاما  ،المتداولةة حاطة بالعلوم اإلسّلميا إحصيلتها ثقافة عالية و
 م کلا من ترجمه وعاصره وعاشره.ة، اعترف له بالتقدا بالعلوم العصريا 

 :قال الشيخ آقابزرك الطهراني
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حتاى أصاب من کلا  ،في االشتغال في دوري الشباب والكهولة دَ جَ »
ن، فقد برع في المعقول ة والتفنا وفا  کثيرًا من أقرانه في الجامعيا  ،اً علم حظا 

ة، زًا بالفضل مشارًا إليه بالنبوغ والعبقريا والمنقول، وبرز بين األعّلم متميا 
ه الال بذکاء مفرط عنده، حيث خصا  ر المواهب والقابلياتوفا توذلك ل

وقد جعلت منه هذه .وعشق للفضل  وحافظة عجيبة واستعداد فطري
 ...ة رصينة تلتقي عندها الفضائلة علميا ًا وشخصيا العوامل انسانًا فذا 

رًا في األصول کان مجتهدًا في الفقه، محيطًا بأصوله وفروعه، متبحا 
عًا في الفلسفة، خبيرًا بالتفسير، بارعًا في نًا لمباحثه ومسائله، متضلا قمت

 ..وله في کلا ذلك آراء ناضجة ونظريات صائبة. ة،الكّلم والعلوم الرياضيا 
بالقريض فصحب  عَ لَ إلى ذلك نبوغه في األدب والشعر، فقد وَ  ْف ظِ أ

ي وکان تخرجه عليه کما  فريقًا من أعّلمه يومذاك، کالسياد جعفر الحلي
د براهيم الطباطبائيإحدث به ي والسياد   ،سعيد الحبوبي والسياد محما

والشيخ  ،والشيخ هادي آل کاشف الغطاء ،والشيخ عبدالحسين الجواهري
د السماوي ،جواد الشبيبي  وغيرهم. ،والشيخ محما

بات واألندية لَ ونازلهم في سائر الحَ  ،طويّلً   فذاذ زمناً عاشر هؤالء األ
 عجاب والتقدير.کبار واإلة، حتاى برز بينهم مرموقًا بعين اإلة النجفيا األدبيا 

ينكر أحد طراء والوصف، إذ ال ته في غنى عن اإلشعره وشاعريا  نا إو
ه ء  على بعض زمّلوتفوا  ،مكانته بعد أن بذا کثيرًا من شعراء العرب
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 ؛ر عقولهم وأذهل ألبابهمضوا للشعر فقط، فحيا المذکورين الذين تمحا 

 حاطةً إحاطته بالمفردات اللغوية إو ،وفهمه ألسراره ،لبراعته في األدب
 فضّل عن العلماء. ،تندر عند األدباء

وعشقه ألنواع البديع، وال  ،يالحلا  بالصفيا ره أضف إلى ذلك تأثا 
 . ..يكاد يخلو من ذلك شيء من نظمه.

 ،جميل المحاورة ،کثير المداعبة ،ظريف المحضر ،وکان حلو المعشر
ه وال يجرا  ،ةداب العرفيا ه ال يخرج عن اآليرصد النكتة ويجيد النادرة، لكنا 

المستمعين  يوالرعونة مهما کانت النادرة مضحكة، بل يبلة ذلك إلى الخفا 
بذلك ويبقى محافظًا على وقاره ورزانته، وهو حتاى في حال النظم 

على  ة  يَ مِ لْ عِ  ة  الشعريا  ه  ت  نكا والمساجلة يبدو عالمًا أکثر منه شاعرًا، کما أنا 
 األکثر.

، هذا العالم النحرير الذي اعترف بفضله وفضيلته أبا المجد نا إأقول: 
ة ما في يده، ويتضجر إلى لا قعواز ويشكو يعاني الفقر واإلکان عارفوه 

ص أصدقائه مما يمسه من آالم الحاجة، وربما يبث ذلك في شعره لا خ  
 ونثره...

 بهذا الصدد: بزرك نعود إلى ما کتبه الشيخ آقا
ة على ما ومع تلك المكانة العلمية والشهرة لم تكن حالته الماديا »

ل في يرام، فكان غير مرتاح دائمًا کما يبدو ذلك من مكاتيبه لي، فتراه يتمثا 
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 بقول الشاعر: (تنبيهات دليل االنسداد)آخر 

 البسيوْس  حيرب   الدهرِ  بيني وبينَ 
 

 1نسوس انَ يْ بَ  لحالِ ا شرحَ  شئَت  نْ إ 
 :ءويقول في الفائدة الفقهية الملحقة به عند ذکره األيام سكناه بكربّل 

 يْ عِ جِ رْ ٱأال  نَ يْ َض مَ  ام  أليا  لقلت  
 

 بعيديٱأال  أتينَ  أليام   وقلت   
 في أصبهان 

 المترجم له العلم في الحوزة العلمية بالنجفبعد أن استحصل شيخنا 
وبلغ المرتبة السامية من الثقافة العالية عزم  ،األشرف أکثرمن ثّلثين سنة

للمضايقات والفتن التي کان  على العودة إلى أصبهان 1222في سنة 
بصحبة  قيام الحرب العالمية، فخرج من العرا بسبب  ؛يصيبه طرف منها

حيث بقي الشيخ « سلطان آباد»إلى  الشيخ عبدالكريم الحائري اليزدي
، فوصلها في يوم الثّلثاء غرة شهر صبهانإ أبوالمجد مَ أَ بها و الحائري

 .1222 محرم سنة
وحصل له ما کان لسلفه  ،نِ يْ غَ الْ بِ  کبار  إو ة  بحفاوَ  بهانإصقوبل في 

ة، فنهض بأعباء الرئاسة ة والمكانة الروحيا األعّلم من الزعامة الدينيا 
ة، وقام مقام والده في سائر الوظائف الشرعيا  ،والهداية واإلرشاد والتوجيه

                                                 
ْنِذرِ 1  َمِلِك ٱْلِحْيَرة: . فيه إشارة  إلىل َقْوِل ِهْند  ِبْنِت ٱلنُْعماِن ْبِن ٱْلم 

نا ْوس  ٱلنالاَس َوٱأْلَْمر  َأْمر   َفبَْينانَس 
 

يْوَقة  ن تَنََصيف     ِإذا نَْحن  ِفيْيِهْم س 
 )السياد الحسني(. 
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 مامة والتدريس ونشر األحكام وتمهيد قواعد العلم.من اإل

وهو  ،«مسجد نو»کان يقيم صّلة الجماعة في المسجد المعروف بي 
 .ة المزدحمة في سو  أصبهانمن المساجد المهما 
عند سائر الطبقات، له مكانة عظيمة واحترام فائق،   وکان محبوباً 

ة ب في أحاديثه الخاصا وذلك لبشاشة وجهه وحسن أخّلقه وظرفه المحبا 
إليها األسماع وتتفت   ة، ال تخلو محافله من نكات أدبية طريفة تهشا والعاما 

 لها القلوب.
ب وأرباب الفضل، فقد ولع به الكثيرون من الطّلا  :ا تدريسهأما 

ة ته، فقد کان يشفع أقواله باألدلا وذلك لبّلغة تعبيره وحسن تقريره وجامعيا 
 اللغويين وأکابر السلف.وأقوال  ،والعربيا  والشواهد من الشعر الفارسيا 

سًا نحو سنة واحدة، وبقي بها مدرا  «ما ق  »ذهب إلى  1222وفي سنة 
مين، وکان زعيم الحوزة فتزاحم على مجالس درسه أفاضل الطّلب والمتعلا 

يوصي الطلبة  العلمية في قسم المغفور له الحاج الشيخ عبدالكريم الحائري
ا يعلم من مبلغ علمه مل ويشجعهم على ذلك لِ  ،بالحضور لديه واالستفادة منه

إذ کان شريك درسه عند بعض  ؛ة وغيرهاحاطته بالعلوم الحوزويا إو
إلى  رَ ط  وکان يدرك فائدة وجوده في الحوزة، ولكن اْض  ،الشيوخ واألساتذة

 .وترك قم صبهانإالعودة إلى 
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 :نظرة في شعره

خوانية أکثر من غيرها، فقد مدح إفي شعره أغراضًا  المجد عالج أبو
کبار والتقدير، وأکثر لإل تهم ويراهم أهّلً شخصيا  ر  دِ قَ وي   مْ ه  رْ بِ كْ أناسًا کان ي  

وجماعة من معاريف  ،هؤالء ذکرًا في شعره وجوه علماء آل کاشف الغطاء
ة. وربما هجا ة ومساجّلت شعريا وديا  ّلت  شعراء عصره ممن کان له بهم صِ 

 ع.ذِ قْ أناسًا أصابته منهم آالم روحية، ولكن بأبيات قليلة ذات محتوى م  
تي طرقها في شعره في خرى الخوانياته تأتي المعاني األإوبعد 

ة األبيات مفعمة بالمعاني مقاطع قصيرة ال تتجاوز األبيات، وهي مع قلا 
وألوان من التورية والجناس وغيرهما  ،ة البديعةع البديعيا ئالراقية والصنا

 من اللطائف التي تطرب القاريء، المتذو .
 ه  شوب  تو شعره الترکيب العربي الذي ال ف  اصِ فق عليها وَ والميزة التي اتا 

 ءوال يسري إليه الضعف اللغوي الموجود في شعر کثير من أبنا ،مة  جْ الع  
ه خلق وينظمون في هذه اللغة، فكأنا  ،الفرس الذين يعانون الشعر العربي

 ًا في بيئته وثقافته ولم يزاول لغة أخرى تشوب لغته الخالصة.عربيا 
 الشعرية: يصف مواهب أبي المجد نيقال األستاذ علي الخاقا

وأدبه الذي فاز به  هانيصفاإل 1أديب أن يجحف حقا  ال مجال أليا »
                                                 

. َمَر التعليق على کّلم األستاذ عليا الخاقاني في ترجمه اإلمام أبي المجد من 1
َعر : هلذا ِخّلف  ]ش  ... َوَأق ْول  ه نا َأْيضًا َمَع ِزيادِة بَْسط  [: ويكاِد ال يخلو ک ُل بَْيت  اء ٱْلَغِريا
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ل في سيرته الشك يرى أنا على کثير من  المترجم  أدباء العرب، ومن تأما

 ،وفهمه ألسراره ،ت فيه بعض ظواهر العبقرية، فاحاطته باألدبله قد تجلا 
نا على ذکاء وحافظة ة تدلا المفردات اللغويا ووقوفه على  ،عله بالتتبا وتوغا 

 نادرين.
ومدرسته، فقد عشق البديع وأنواعه  يا الحلا  ر فيه بالصفيا وشعره تأثا 

قه ر بالنكات األدبية الدقيقة، ويكاد ال يخلو کل بيت له من ذلك، وتفوا وتأثا 
في المعنى هو من فهمه لَلدب الفارسي الذي عرف بسعة الخيال 

کونه  امتيازه في شعره الذي لم يتعدا  نواالبتكار في المعاني، فّل بدع إذ

                                                                                                                   
(. َوهلذا ٱلع دول  َعْن َسنَِن ٱْلَفصاحِة َوَقَع ِلَغيِْر  ٱلفصي . َوٱْلَوْجه  تَْقِدْيم  )ال( علىل )يَكاد 

َولَدِ   الشاعر  المشهور  علىل ما واِحد  ِمَن ٱْلق َدماِء من َطبَقِة )ٱلْم 
ْولئَك أبون واس  ْيَن( َوِمْن أ 

تَِكِلِمْيَن تََملُحًا  ر  بٱلباِل في َقْوِلِه ِمْن َأْبيات  َأْدَخَل فيها بَْعَض َمْصَطلَحاِت الم  يخط 
 َوتََظُرفًا:

 ييا عياِقَد ٱْلَقْلِب ِمِنيي
 

 َهيّلا تََذکَييْرَت َحييّلا  
 َقِليييّلً تَيَرْکَت ِمناييْي  

 
 ِميييَن ٱْلَقِلْييييِل َأَقيييّلا  

ا   يَكييييياد  ال يَتََجيييييزا
 

 َأَقلا في ٱللَْفِظ ِمْن )ال( 
( لََسلََك َمْهيََع السبيل، للِكَن ٱْلَوْزن   : )يكاد  ال...( ِخّلف  الفصي  ولو قاَل: )ال يكاد  َفَقْول ه 

ِفْيِد  . َوِمَن االْسِتْطراِد ٱْلم  :ال يستقيم  َمَعه  ِشْيَره تا إلىل َأنا َقْولَه   َأْن أ 
 ييا عياِقَد ٱْلَقْلِب ِمِنيي

 
 َهيّلا تََذکَييْرَت َحييّلا  

(. )السياد الحسني(.  ً ْوذ  ِمَن ٱْلَمثَِل ٱْلَعَرِبيا ٱْلَقِديِم: )يا عاِقد  ٱْذک ْر َحّلا  َمْأخ 



 69 ..................................................... ترجمة الشيخ أبي المجد النجفي اإلصفهاني 
 .«بأسلوب اختلف فيه عن کثير من شعراء عصرهلفظيًا ي  ي

 :وقال السياد محسن األمين العاملي
ه عن أنا  1له شعر عربي فائق، ال يلوح عليه شيء من العجمة رغماً »

بأدباء ، وذلك الختّلطه نشأ مدة في بّلد العجم بعد والدته في النجف
بعد عوده إليها مدة طويلة ومّلزمته لهم وتخرجه بهم کما مرت  النجف
 االشارة.

ما يخلو لا قويكثر في شعره أنواع البديع والنكات األدبية الدقيقة، و
 بيت له من ذلك.
کما  ،ه نظم المعاني الفارسية باأللفاظ العربيةنا إقال فيه: ويص  أن ي  

 .«قيل في مهيار
 ّي:نثره الفن

ة إلى بعض ليفه عن رسائله الخاصا تأفي  تختلف طريقة أبي المجد
 «:النثر الفني» ى بياألدباء وما يسما 

ال تعقيد فيه وال تقييد  ،د األداءسهل التعبير جيا  ففي کتبه ناثر  
القلم ألمثاله من األدباء   ِيرْ ع اللفظية، إالا ما يأتي عفوًا على جَ ئبالصنا

                                                 
أنَه  نََشَأ، َأْو ي قال: بالَرْغِم... . ... رغمًا عن اناه نََشَأ... والَصواب: علىل الَرْغِم ِمْن 1

 )السياد الحسني(.
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 لين في األدب.المتوغا 

ا يريد في أن يعطي صورة واضحة عما  جدُ فاته العلمية يَ وهو في مؤلا 
نات الظاهرية للجمل سَ حَ البحث عنه، فيبتعد سعيًا وراء المعنى عن الم  

ف القاريء والتعابير، تلك المحسنات التي توجب ال محالة تعقيدًا يكلا 
 مزيدًا من الجهد في فهم المقصود.

خوانه األدباء، فهو على طريقة إفي رسائله إلى  أما نثره الفنيا 
واختيار المواد اللغوية  ،ةد بالصنائع البديعيا بالسجع ومقيا القدماء ملتزم 

ها إلى الرجوع إلى قواميس اللغة موادا  المحتاجة في استكشاف معنى بعض
 والمصادر األدبية.

ال تخلو عن التعقيد في  فيها من جمال فنيا  وهذه الطريقة مع ما
 ،نه من علم اللغةلتمكا  المجد أبا ترکيب الجمل وطنطنة في األلفاظ، إالا أنا 

األلفاظ جاءت  دابها يظهر فيما يكتبه کاتبًا قديرًا کأنا وطول دراسته آل
 لقلمه موضوعة في مواضعها الّلئقة بها. ةً عَ يِ طَ 

مة  وإليك فيما يلي قطعة من رسالة کتبها أبوالمجد إلى صديقه العّلا
د الحسين آل کاشف الغطاء  :الشيخ محما

الوفاء  األصحاب، وسلك معي طريقَ  ة  يا من ذکرني حين نَِسيَني بقيا »
ي شكر جميلك بلسان أؤدا  مذ جفاني األخدان واألتراب، کيف أطيق أنْ 

ف باألعجم األبكم، وقد وصلت يالقلم، وأنت المعجز للعرب الفصحاء فك
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. 1القصيدة المزرية بعقود الجمان، فقلت: سبحان من خلقك وعلمك البيان

من فرسان هذا الميدان،  ي لست  الجواب مع علمي بأنا  أمرك بردا  ثلت  تام
ي رأيت امتثال أمرك من الفرض ، ولكنا 2ولو أصبحت من نابغة بني ذبيان

الواجب، فبعثت بأبيات أرجو من فضلك العفو عن جميعها، فلو ال اشتمالها 
 ها معايب.لقلت: کلا على مدحك 

وان، أم کيف يقابل بصغار يْ رى کَ لغ حضيض األرض ذ  بوکيف ي
 «.الحصى غوالي الدر والمرجان

 :شيوخه في رواية الحديث

 .هانيصبشيخ الشريعة اإل .1

ذي القعدة  12السبت ، أجازه ليلة السياد حسن الصدر الكاظمي .2
 .1222سنة 

 .بكربّل ، أجازه في الحائر الحسينيميرزا حسين النوريال .2

                                                 

1 : . ِمْن قوِله تعالىل      *        ،(. 2اآلية  )سورة الرحمن
 )السياد الحسني(.

عاِويَة( 2 بْيان )وهو زياد  ْبن  م  : ولو َأْصبَْحت  ناِبَغَة بني ذ  . ي ْمِكن أْن يكوَن األصل 
ا لو َأراَد الَجْمَع فٱلَْوْجه  َأْن ي قاَل: ِمْن نَوابِغ  ( َأما الشاِعر  الشهير بي )النابغة الُذبيانيا

ذ بيان َأْو ِمْن ن بَغاء بني ذ بيان َمَع َأنَه  لم يكن فيهم َمْن ي َعَرف  ِبي )النابغة( ِسوىل  بني
عاوية( المذکوِر آِنفًا. )السياد الحسني(.  )ِزياد ْبن م 
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د .2  .انيدمَ باقر البهاري الهَ  الشيخ محما

د بن المهدي القزويني الحلا  .5  .يالسياد محما

 .يالسياد حسين بن المهدي القزويني الحلا  .6

 :مجازون منهال

أحال إليها  ،جازات مبسوطة لبعض المستجيزين منهإکتب شيخنا 
جازاته للعلماء واألفاضل إلى أکثر إجازاته المختصرة، وبلغت إفي بعض 
جازات اجتهادية، إجازة حديثية، وقد أجاز بعض هؤالء أيضًا بإمن مئة 

 لعنا عليه من المجازين منه:وفيما يلي أسماء من اطا 
 .هانيصبالدين النجفي اإل ولده الشيخ مجدي 1

 .هانيصبالدين النجفي اإل خر الشيخ عزولده اآلي 2

دي 2 ة حديثيا  :جازتينإ، أجازه بهانيصبباقر النجفي اإل الشيخ محما
 ة.واجتهاديا 

دي 2 حديثية  :جازتينإجازة بأ، هانيصبتقي النجفي اإل الشيخ محما
 واجتهادية.

صفر  2، أجازه في الدين النجفي المرعشي  سماحة السياد شهابي 5
 .1251سنة 

 .حمد الخونساريأسماحة السياد ي 6

 :اهالة سما جازة مفصا إ، أجازها بهانيةصباإلالحاجية الَعلَِويَة  أمينة ي 9
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 «.جازة الشاملة للسيادة الفاضلةاإل»

دي 5 ، أجازه شفاهًا کما ذکره هانيصبرضا الجرقوئي اإل الشيخ محما
دإالجرقوئي في   .علي الروضاتي جازته للسياد محما

دباقر الكمرهالي 7  1225الثانية سنة  دىل ماج   2، اجازه اي ميرزا محما
 .في قم

 .اي ميرزا خليل الكمرهالالحاج ي 12

 .الدين الميردامادي  السياد جمالي 11

 ، أجازه شفاهًا.السياد مصطفى الصفائي الخونساريي 12

د الثقفي الطهراني الميرزا شيخالي 12  جازه باجازتين.أ، محما

 .الحاج آقا رضا المدني الكاشانيي 12

بيري الزنجانيحمد الزنجانيأالسياد ي 15  .، والد السياد موسىل الشا

 .هانيصبالسياد علي الفاني اإلي 16

 .هانيصبالسياد مصطفى المهدوي اإلي 19

دي 15 باجازتين جازه أ، دليگحسين الضيائي البي الدکتور محما
 اجتهادية وحديثية.

دي 17  .هانيصبچهاري اإل حسن سه الدکتور محما

 ّ  :فاتهمؤل

کثيرة على الكتب التي کان يقرؤها في  حواش   المجد لشيخنا أبي
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ن والتفسير والكّلم والتراجم واألدب، فكان يدوا الفقه واألصول والحديث 

يه من النقد والرد والشواهد وغيرها، وفيما يلي قائمة بتآليفه ئما يرت
 نة المطبوعة وغير المطبوعة:المدوا 
 ادة الفاضلةاإل  ة کتبها للحاجية أمينةجازه حديثيا إ، جازة الشاملة للسي

 للمجازة.« جامع الشتات»، وقد طبعت في آخر کتاب هانيةصباإل
 ( بتحقيق السياد2]وطبعت في مجلة علوم الحديث العدد )

درضا  [.الجّللي الحسيني محما

  ميرزا لواألرجوزة ل العروض،أداء المفروض في شرح أرجوزة
 بقم زاده بتحقيق الشيخ مجيد هادي طبع]، مصطفى التبريزي

 .المقدسة[

  في مّلقي  وهو بحث فقهيا  الجواد،استيضاح المراد من قول الفاضل
ة وطبعت في مجلا ] المتنجس، طبع في آخر الجزء الثاني من الوقاية

کما  ( بتحقيق الشيخ رحيم القاسمي22العدد ) فقه أهل البيت
ة فقه أهل وطبعت مع أصلها في مجلا  ،ترجمها إلى الفارسية

 .[(22الفارسياة العدد ) بيت

 ،فه باسم ولده الشيخ في آداب شهر رمضان المبارك، ألا  أمجدية
 مرات. أربع، طبع الدين مجد

 مسائل مشكلة في فنون متفرقة. في حلا  صدار،يراد واإلاإل 
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 ،خرج منه قليل. تصانيف الشيعة 

 ،المنسوبة إلى السياد بحرالعلوم تعريب رسالة السير والسلوك. 

  وقاية األذهان»وهو فصل من کتابه الكبير  نسداد،دليل االتنبيهات »
 [. ه1212 ]طبع محقاقًا في قم .1226سنة  هانإصبطبع ب

  سمطا الّلل » :ويسمى واالستعمال،جليلة الحال في مسألة الوضع
، وهو کالمدخل لكتابه الكبير في أصول «في الوضع واالستعمال

 [. ه1212 ]وطبع محقاقًا في قمالفقه. 

  ثاوذوسيوس «ا کر»حاشية.  

 1252کتبها بين سنتي  للواحدي، يديوان المتنب تعليقة على شرح-
]طبعت باسم )الحاشية على شرح  نة.، وهي غير مدوا 1257

ل من مجموعة الواحدي لديوان المتنبي نصوص ( في المجلد األوا
بتصحي  حفيدته السيدة  صفهان العلمي الخالدإمن تراث  ورسائل

 [.ليلى نجمي

 طبعت. ،حاشية روضات الجنات 

 الزمن العاطل فيمن أدرکته من األفاضل. يحل  

 ،وهو بين يديك. ديوان شعره 

 معالم الدين في فقه آل يس»في شرح کتاب  ذخائر المجتهدين» ،
 .1212منه سنة  وفرغ من کتاب النكاح ،لم يتم
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  ا  فصل القضا»الرد على  .«ة فقه الرضافي عدم حجي

 الروض األريض فيما قال أو قيل فيه من القريض.  

  َا الروضة الغ ى الشيخ المترجم له نفسه في سما  ،اء في تحقيق الغناءن
وقد طبعت في مجلة نور  .«المنعم بن عبد ربه عبد» :هذه الرسالة

]وطبع أخيرًا في مجموعة من الرسائل  .2/122علم السنة الثانية ع
اتوطبعت  ،حول موضوع الغناء وترجمت إلى الفارسية ة مرا  عدا

 [.ستاديللشيخ رضا األ   525« /بيست رسالٔه فارسى»آخرها في 

 ط الدر في أحكام الكرسق.  

  طبع]، 1222ألفه سنة  رقاب منكري علم البديع،لالسيف الصنيع 
 .المقدسة[ بقم زاده بتحقيق الشيخ مجيد هادي  ه1229في عام 

 وهي مسائل   الدين. العقد الثمين في أجوبة مسائل الشيخ شجاع[
، أراك« آباد إبراهيم»عالم  الدين فقهية وردت إليه من الشيخ شجاع

 فارسية[.

 غالية العطر في حكم الشعر.  

 رسالة. ،القبلة 

 على الزهاوي ردٌ  ،القول الجميل إلى صدقي جميل. 

  الضالاة، طبعة ]فارسية في ردا الفرق  .گرانبها در رد عبدالبهاگوهر 
 [.بتحقيق الشيخ مهدي الباقري السياني
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   کبوات الجياد » :ى أيضاً ويسما  ،العباد ةتاد في شرح نجارْ الم   ة  عَ جْ ن

ل من  «.في حواشي ميدان نجاة العباد ميراث ]طبعت في المجلد األوا
 [.بتحقيق الشيخ رحيم القاسمي حوزه اصفهان

 ل والثاني منها ببغداد ،نقد فلسفة دارون سنة  ثّلثة أجزاء طبع األوا
ش بتحقيق الدکتور حامد 1257  = 1222]وطبع في عام  .1221
. في طهران منشورات مكتبة البرلمان اإليراني من هانيصفناجي اإل

إلى الفارسية وترجم المجلاد  وترجمه نجله الشيخ مجدالدين النجفي
وطبعت الترجمة في عام  الثاني منه الشيخ حسن الصافي األصفهاني

في  ش بتصحي  وتكميل الدکتور علي زاهدپور1272  = 1225
 [.المقدسة بقم ضمن منشورات مؤسسة صاحب األمر

 في طريقها إلى الطبع بتحقيق المحقاق الفاضل   .النوافج والروزنامج[
 [.جويا جهانبخش

 طبع قطع من واأللباب ولباب أصول السنة والكتاب وقاية األذهان .
تنبيهات دليل و  ذهانوقاية األ :باسم هانإصبهذا الكتاب ب

]طبعت  .سمطا الّلل في مسألتي الوضع واالستعمالو « االنسداد
في  مؤسسة آل البيت من منشورات  1212في عام  ةمحقاق
 [.المقدسة قم
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 وفاته

سنة م يوم األحد رابع عشرين من شهر محرا هان إصبب يتوفا 
ع تشييعًا وشيا  ،لت له األسوا ، وکان يوم وفاته يومًا مشهودًا عطا 1262
دحتاى دفن بتخت فوالد في مقبرة جدا  ،حافّلً   .1هانيصبتقي اإل ه الشيخ محما

 

 مصادر الترجمة
اصفهان در دو  ىو اجتماع ىتاريخ علمي 

في أکثر من مأتي  217، ص2، جقرن اخير
بيان مجد النبّلء در احواالت : سماه  و ة  صفح

 شيخ ابوالمجد محماد الرضا
 929، ص 2، ج نقباء البشري 
 197، ص مصفاي المقالي 
 مجلدات مختلف في، الذريعةي 
 52، ص سحر بابل و سجع البّلبلي 
 225، ص تذکرة القبوري 
 252، ص 9، ج دبريحانة األي 
 99، ص 1، ج آثار الحجةي 
 222، ص 1، ج دانشمندان هگنجيني 
 51ي22، ص 2، ج شعراء الغَِريا ي 
 16، ص 9، ج أعيان الشيعةي 
 292، ص1، ج معجم المؤلفين العراقيين ي
 26، ص 2، ج للزرکلي األعّلمي 
 162، ص 2، ج معجم المؤلفيني 
 251، ص مستدرك معجم المؤلفيني 
 212، ص 2، ج ماضي النجف وحاضرهاي 
 2522، ص 5، ج مكارم اآلثاري 

 115ي55، ص عالمان دين هقبيلي  
 225، ص 2، ج معارف الرجالي 

 97، ص7، شالعام الثاني، نور علم هي مجل
 226، الرقم 151، ص اإلجازة الكبيرةي 
 59، ص2، جالمسلسّلت في اإلجازاتي 
 ، الطبعة األولىل 11، ص ديوان أبي المجدي 
 25، ص وقاية األذهاني 
 الشيخ 655و  551 ، صچهل مقالهي 
 ستادياال
، و الثالث، طبع 5 ، صرسالة امجديهي 
 الرابعطبع  من 29-22 ص
 ستاديالشيخ اال 225، صمقاله ىسي 
 ستاديالشيخ اال 225، هفده رسالهي 

 215، ص 2، ش علوم الحديث هي مجل
، ىاراک ىشرح احوال آيةالال العظمي 
 227ص

 122، ص 15ش کيهان انديشه،  هي مجل
 222، ص 2، ج دائرة المعارف تشيعي 

 62، ص 11، ش فرهنگ اصفهان هي مجل
 291، ص 1، جاثرآفريناني 

                                                 
. )السياد الحسني(.1  . اإلِْٔصبَهاني )بالفت  والكسر( ال بالكْسِر َوْحَده 
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، مجلد ىالدين هماي ، جّللتاريخ اصفهاني 
، «تكايا و مقابر»، فصل «ابنيه و عمارات»

 117ي116ص 
، 272، ص 2، ج تاريخ آداب اللغة العربيةي 

 تأليف جرجي زيدان
ميرزا ال، 222، ص تاريخ اصفهاني 
 عامنصاري، طبع ألجابري االخان  حسن
 هي. ش 1295

 159، ص 1، ج بغية الراغبيني 
، الثانيجزء ال، موسوعة طبقات الفقهاءي 
 916، ص 12ج
، 212، ص معاصر اصفهان ىشعرا هتذکري 

 مهدويالالدين  سياد مصل ال 196رقم 
، 1، ج الطليعة من شعراء الشيعةي 
د ال، 222ي225 ص  سماويالشيخ محما
، )شرح 297، ص هنوزده ستاره و يك ماي 

حال چند نفر از فقهاء و حكماء(، تأليف 
 ستادياالشيخ رضا ال
، ىاصفهان ىقيام آيةالال حاج آقا نورالال نجفي 
سياد اسدالال رسا، طبع ال، بقلم 92ص

 ش1252
 71، صاديب ماندگاري 
 225، ص 2، ج گلشن ابراري 
، 222، ص 5، ج معجم طبقات المتكلميني 

 921الرقم 
، ى، تأليف رحيم قاسماهل سلوكگلشن ي 
 112 ص
د ، تأليف سيا اصفهان هعلمي هحوز ىشعراي 

 521نژاد، ص  ىبهشت ىمحمدعل
، ىاصفهان ىنجف ىخاندان شيخ محمدتقي 

 522ي622 ، صىتأليف رحيم قاسم
 

 262، ص 2، ج فهرس التراثي 
ر ودکتال 212، ص1، جرجال اصفهاني 

د باقر ال  كتابيالسياد محما
 هعلمي هتشيع و حوز ىها ها و جلوه ريشهي 

 527، ص 1، ج اصفهان
، الشيخ 1211، ص 2، ج تربت پاکان قمي 

 كّلمالعبدالحسين جواهر 
 252، ص استان اصفهان ىتذکرة شعراي 

 ىشهير اصفهان ىهادو ىباهتمام مصطف
 522و  222، ص ىچاپ ىعرب ىها کتابي 
 مشارالمرحوم ال  ،775و  765و  527و 
، 1، ج معجم رجال الفكر و األدبي 
دهادي ال، 125 ص  مينياالشيخ محما
 165، ص6، ج مستدرکات أعيان الشيعةي 

 225، ص 7 و ج
 ى، تأليف مرتضمنتخب معجم الحكماءي 

  ىمنوچهر صدوق ه، تحشيىمدرس گيّلن
 سها
رضا  الشيخ، 572، ص2 ، ججمع پريشاني 
 مختاريال
، 2 ، جدانشمندان و بزرگان اصفهاني 
  622ص
، ص 1، ج فرهنگ اعّلم تاريخ اسّلمي 

 1525، ص 2و ج  522و  272
، تخت فوالد اصفهان ىشعرا هتذکري 
 ى، عليرضا لطف299ص
، تأليف شعر أبي المجد النجفي األصفهانيي 

د إسراء  رضا صّلل العكراوي، محما
 22ي7 ص
 922ي692، ص ناموران ىها نامهي 
 

 



 
 

د الرضا النجفي األصفهاني صورة العِّلمة األکبر اإلمام الشيخ أبي  المجد محما
 هي(1262-1259ناظم هذا الديوان )

 



 
 تحقيقمقّدمة ال

رة عن النسخة التي کتبها أساس العمل في تحقيق هذا الديوان مصوا 
بن الرضا بن الشيخ جعفر آل کاشف الغطاء  1الشيخ کاظم بن موسى

رجب سنة  ة شهر، وقد فرغ من الجمع والترتيب والتحرير في غرا النجفي
 األشرف. في النجف 1225

وعليها بعض  ،قرأ بنفسه هذه النسخة المجد أبا وبالرغم من أنا 
 ه بقيت فيها أخطاء وتصحيفات تدارکناها أثناء عملنا.تصحيحاته بخطا 

ه، کتبها بخطا  المجد النسخة صحائف من شعر أبيوفي آخر هذه 
ها استدراکات على ما جمعه الشيخ کاظم أو أشعار قيلت بعد والظاهر أنا 

ن من قراءة بحيث لم نتمكا  ،المجد رديء کمال الجمع والترتيب. وخط أبيإ
إلى الصحي   وبقيت عندنا مبهمة لم نهتدِ  ،تبعض األبيات أو الكلما

 المقصود.
مة المجد کتبها بخطا  ثما صحائف من ترجمة ألبي ه صديقنا العّلا
د ، وقد ضمنها بعض 2صاد  بحرالعلوم المحقاق المغفور له السياد محما

                                                 
د رضا بن موسى ابن الشيخ جعفر کاشف 1 . هو الشيخ کاظم بن موسى بن محما

ِريَت ه  اليوَم في الِحلاة. )السياد الحسني(  .الغطاء. وذ 
وللسياد  ( في النجف األشرف وأَعَقَب َولَدًا واِحدًا هو السياد مهديا  ه1277. )ت 2
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 الغطاء وال خطا  المجد وفيها أبيات لم توجد في نسخة کاشف أشعار أبي

وبقي منها صفحة واحدة مع  ،الترجمة ضاع أولها الناظم. واألسف أنا 
 صحائف من الشعر.

ومجموع أبيات هذه النسخة في خط الشيخ کاشف الغطاء 
 ( بيتًا.1279المجد والسياد بحرالعلوم مع حذف المكررات ) وأبي

ر له من ما تيسا « شعراء الغري»ي کتابه فجمع األستاذ علي الخاقاني 
نا للفرو  وتعرضا  ،الديوان بما جمعه ا نسخةَ نَ المجد، فعارْض  شعر أبي

، وترکنا ذکر ما کان من قبيل «ش»ة بينهما في الهوامش مع رمز المهما 
 الخطأ المطبعي واألخطاء الواضحة التي يسبق إليها القلم.

فاته، ة من نظمه في مؤلا المجد بعض األبيات الشعريا  بووقد أورد أ
 ،، فأضفنا إلى الديوان ما لم يكن فيه«النوافج والروزنامج»ة کتابه وخاصا 
ة لَلشعار الموجودة في الديوان إذا کان دنا في الهوامش الفرو  المهما وقيا 

 هناك فرو  يحسن ذکرها.
ة ي کتبناها توفيرًا ضافة إلى تعاليق وقيود ي وأکثرها لغويا هذا، باإل
 يحتاج إلى مراجعة المعاجم والكتب، وراعينا ولئّلا  ،الكريم لوقت القارئ 

 في هذه التعاليق االختصار بالقدر الممكن.

                                                                                                                   
 . )السياد الحسني(.َسلََمه  الال تعالىمهديا ٱْبن ه  السياد حيدر في النجف األشرف اليوم 



 
 

ه   ديوان أبي المجد بخطا



 

 
 

ه ديوان أبي المجد بخطا



 

 
 

د رضا بن موسى کاظم بن بداية ديوان أبي المجد بخطا الشيخ  بن محما
  کاشف الغطاءموسى بن جعفر 



 

 
 

د رضا بن ختام ديوان أبي المجد بخطا الشيخ  کاظم بن موسى بن محما
( ابن  کاشف الغطاء موسى بن جعفر وقد سقط من سيا  نسبه )موسىل

  المخطوط.الشيخ األکبر کاشف الغطاء، کما تَرىل في 



 

 
 

 فات الشيخمن مؤلا  «النوافج والروزنامج»الورقتان من کتاب 
  بخطه أبي المجد



 

 
 

د صاد  آل بحرالعلوم  من أشعار أبي المجد      استنساخ السياد محما



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  



 

 قافية الهمزة
ي أعاتب في المنام کأنا  رأيت  «: النوافج و الروزنامج»قال في ( 1

وأقول  ،االسّلم على ترکه رثاء العم ثقة األخ الفاضل السياد رضا الهندي
 له:
 لَْهِفْي َعلَيْها ِمْن َعقاِئيِل ِفكْيَرة 1

 
کْفاءِ   يْطاِء َوٱإْلِ  1َخلََصْت ِمَن ٱإْلِ

ُف غياَدَة ِفكْيِرهِ  2   َوِلَمْن تَراه  يَز 
 

 ِإْن کاَن يَْمنَع هيا َعيِن ٱأْلَکْفياءِ  
 * * * 

:في وقال بَداهًة ( 2  َمْجِلِس ِضياَفة 
 ال تَْشَرِب ٱلْماَء َفِمْن ِرَقية   1

 
 2َأخاف  َأْن يَْشَربََك ٱلْمياء   

  

                                                 
ي ْوِب 1 اِن ِمَن ٱلع  ْوِض َوي َعدا ْصَطلَحاِت ِعْلِم الَعر  ذا ٱلَفِن، . اإليْطاء  واإلْکفاء  ِمْن م  في هل

ْوِف ٱْلق وافي ِبَأْن  ر  خالََفة  ح  وٱإلْيطاء  ه َو تكرير  ٱْلقاِفيَِة لَْفظًا َوَمْعنًى، َوٱإلْکفاء  ه َو م 
 تكوَن قاِفيَة  بَيْت  في ٱلَْقِصْيَدِة َمثًَّل المًا َوقاِفيَة  ٱلْبَْيِت ٱآْلَخِر دااًل َأْو َعْينًا َأْو فاًء... .

ي ْوِب القافية  َوِمْن َطِرْيفِ  ٱلِشْعِر ٱْلَقِدْيم ٱلمذکوِر فيه ٱإلْکفاء  َوٱإلْيطاء  َوَغيْره ما ِمْن ع 
 َقْول  بَْعِض ٱلُشَعراء ٱلطَرفاِء هاِجيًا ِمْن َوْزِن )الَطِويْل(:

 لََقْد کاَن في َعْينَْيَك يا َحْفص  شاغل  
 

 َوَأْنييف  ِکْثْيييِل ٱْلَعييْوِد َعَمييا تَتَبَييع   
ييَرَقش  تَتَ    بَييع  لَْحنييًا فييي کَييّلم  م 

 
 َوَخْلق َك َمْبِنٌي عليىل ٱْللَْحيِن َأْجَميع   

 ) ْكَفييأ  ( َوَأْنف ييَك )م   َفَعْين ييَك )إْقييواد 
 

َرَقييع    ( َفَأْنييَت ٱْلم  ييَك )إْيطيياء   َوَوْجه 
 )السياد الحسني(. 

 بقوله:  الشريعة(الدين الفاضل النوري )نجم  . نقله إلى الفارسية بداهة مضيفه نجم2
 منوش آب که ترسم ز نازکى که تراست

 
 تو آب نوشى و آب از لبت شود سيراب 

  



 
 
 

 باءقافية ال
دضًا ديوان العّلا قال مقرِ ( 2  :حسين آل کاشف الغطاء مة الشيخ محما

 َأْسيكََرتِْنْي َولَييَْس ٱلُسيكْر  ِميْن َأَرِبييْ َقْد  1
 

 
َسيييْن  ال ٱبْنَيية  ٱلِْعنَييِب     1بَنييات  ِفكْييِر ح 

هيييا 2   َرَقيييْت َوراَ  أِلَْهيييِل ٱلَْفْضيييِل َمنَْظر 
 

 
ِب     کََرْوَضييية  َدبََجتْهيييا راحييية  الُسيييح 

 َوتَْسييِلب  َألْبيياَب ٱأْلَنيياِم َفَهييلْ  2تَْحل ييوْ  2 
 

 
ق يِب َسِمْعت     َخْميرًا َحلَيْت فيي سياِلِف ٱلْح 

 ييييا لَيْيييَت ِشيييْعِرْي َأِشيييْعر  ميييا أراه  َوذا 2 
 

 
 2نَْوع  ِمَن ٱلِسْحِر َأْم َضيْرب  ِميَن ٱلَضيَرِب   

 
                                                 

ذا 1 ، وِمْن َطِريِف ما يَْعلَق  بٱلخاِطر ِمْن َأواِئِل الَطلَِب فيما يَتَِصل  ِبهل . ابنة  الِعنَِب: الَخْمر 
َعراِء ٱْلق َدماِء ماِدحًا بَْعَض األْشراف: َرکَب ٱإِلَضافيا َقْول  َأَحِد ٱلش   ٱْلم 

ْول ك مْ  ْو ٱلنََسِب ٱْلَقِصْيِر َوط   َأْنت ْم َذو 
 

 بيياد  علييىل ٱْلك بَييراِء َوٱأْلْشييرافِ  
اِح ِإْن ِقْيَل: ٱْبنَة  ٱْلِعنَِب ٱْکتََفْت    کَٱلرا

 
 َوٱأْلَْوصييافِ ِبييَأب  َعييِن ٱأْلَْسييماِء  

 )السياد الحسني(. 
.«تجلو». ش: 2  ، وهو تصحيف 
 . الضرب ي بسكون الراء وفتحها ي : العسل األبيض الغليظ.2
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 کَيييْم شييياعر  راَم َجْهيييًّل َأْن ي عاِرَضيييه   5

 
 

َأقاَميييه  ٱلِْفكْييير  بَييييَْن ٱلِْعييييِ   
 َوٱلتََعيييِب  1

لْييَق ناِظِمييهِ  2يَْحِكييْي ِبَعييْرفِ  6   َشييذاه  خ 
 

 
ً لنلاِبِهميييا َعيييْن َمنْيييَدل  َرِطيييِب     2ِغنَيييىل

مْ  9  ِل ٱلييِديِْن ِهَمييت ه   يييابَْن ٱأل لييىل َجْمييع  َشييم 
 

 
 2ِإْذ ِهَميية  ٱلناليياِس َجْمييع  الميياِل َوٱلنََشييِب   

تَنَبِيييْي صييياِرَمْي ِفكَييير   5   َجيييَرْدَت َوٱلْم 
 

 
 5ٱلَْقييِريِْض نِبيييْ  َوَغيْيير  َسيييِْفَك يييا َربَ   

                                                  
 «.بين العجز». ش: 1
، کما 2 ْنِتنًَة، َوَأْکثَر  ٱْسِتْعماِلها في ٱأل ْولىل ، َطيَبًَة کانَْت َأْو م  . الَعْرف ِبَفْيِ  ٱْلَعْيِن: الِرْي  

ذا ٱْلَمْوِضع. )السياد الحسني(.  تَرىل في هل
 . المندل: العود الطياب الرائحة.2
 لمال األصيل من الناطق والصامت.ا. النشب: العقار، 2
5 : راعاة« َوَغْير  َسْيِفَك )يا َرَب( ٱْلَقِريِض )نَبْي(». َقْول ه  النَِظْيِر( ِمْن   جاَء ِبِه ِمْن باب )م 

ْوِه. ج   بَْعِض ٱْلو 
للِكَن هذا ٱْلَقْصَد لَْم يَْجِز علىل َسنَِن ٱْلَعَرِبيَِة ٱلَّلِحِب أِلََن ٱلَسيَْف َقْد )يَْنب ْو(، َأْي: ال يَْعَمل  
ِلَك َأِئَمة  ٱللَُغِة، َفي قال   في ٱلَضِربة َوه َو )واِوٌي(؛ أِلَنَه  ِمْن باِب )َسما(، کَما نََص علىل ذل

( ال )نَِبي(.في ِفْعِلِه: )نَبا(   في ٱْسِم فاعله )ناب 
ذا ٱْلبَْيِت بصرِف النظر عن إرادة  معنى ن ب و السيف، ه َو َوْصف  الممدوِح  والظاِهر  ِمْن هل

ذا  تَنَِبي بٱلناْسبَِة إلىل الممدوح ه َو )نَبُي( في هل بأنَه  )َرُب القريض(، وَأَن أبا ٱلطيب الم 
(؟! ٱْلَفِن َوَأْيَن )النبُي( ِمنَ   )ٱلَربا

، بَْل َأْخذ  ِمْن َقْوِل ٱلشاِعِر ٱْلَقِديم في َوْصِف أبي ٱلطياب  وفي َعجز ٱلْبَْيت تَْلِمْي  
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َك ِفييْي ٱآْلفيياِ  َأْجَمِعهييا 7  َقييْد سيياَر ِشييْعر 

 
 

ِب    ييِم ٱلُشييه   کََمْجييِد َأْهِليْييَك َسيييَْر ٱأْلَنْج 
يييمْ  12   َوکَيييْم بَنَيْيييَت ِبَأبْيييياِت ٱلَْقيييِريِْض لَه 

 
 

 1ب ي ييْوَت َمْجييد  َقييِد ٱْسييتَْغنَْت َعييِن ٱلُطن ييِب   
 ِبٱلنَِسييييِْب لَيييه   َحَسييينَْت ک يييَل َميييِديْ    11 

 
 

َوٱلَْمييْدح  ثَْغيير  لَييه  ٱلتَْشييِبيْب  کَٱلَشيينَِب   
2 

 َولَيْم تَق ييْل ِمثْيَل َمييْن َقييْد قياَل َعييْن َخَطييأ   12 
 

 
 ِفييْي خ ييَرِد ٱلَْمييْدِح مييا ي ْغِنييْي َذِوْي ٱأْلََدِب   

ْجتَِهيييداً  12  يييّل َأْهِليْيييَك م   َطلَبْيييَت نَيْيييَل ع 
 

 
 َونَيْيييل  ٱلَْمْجيييِد ِبٱلَطلَيييِب َفِنلْيييَت ذاَك   

 
                                                                                                                   

. ه  ني ٱْسم  ر  ، وال يَْحض   ٱلمتَنَِبيا
(، َوللِكينْ   ه َو في ِشْعِرهِ   )نَِبيي 

 
ْعِجزات ه  في ٱلمعاني   َظَهَرْت م 

ا  : َأَن  َوِمَن َمْحَفْوِظَي ٱْلَقِدْيِم ِمما ه  ي ه نا ي ِمْن فاِئَدة  ذا ٱْلباَب، وال يخل ْو ِذکْر  ي ناِسب  هل
َسْين تَنَِبي َأْحَمد  ْبن  ٱلح  تَنَِبيا )وٱْسم  الم  ل ْوِك ٱأْلَْنَدل س َأْنَشَد يَْومًا بَْعَض ِشْعِر ٱْلم  (، َأَحَد م 

َعراِء   َمْجِلِسه َوٱْرتََجَل قاِئًّل:َفقاَم َأَحد  ش 
َسْيِن َفِإنَما  لَِئْن جاَد ِشْعر  ٱْبِن ٱْلح 

 
ْود  ٱْلَعطايا، َوٱللُها تَْفتَ   ٱللَها   تَج 

ْجبًا ِبيٱْلَقِرْيِض َولَيْو َدرىل    تَنَبََأ ع 
 

 ِبَأنَيَك تَيْرِوْي ِشييْعَره  لَتَيَألَهييا 
 )السياد الحسني(. 

، َوِطنَبَة. . الَطن ب: 1 : َأْطناب  . َوَجْمع ه  راِد   ٱْلابَْيِت، َأْو ه َو ٱْلَوِتد  ِبَضَمتَيِْن: َحْبل  ي َشُد ِبِه س 
 )السياد الحسني(.

 . الشنب: السن األبيض الحسن.2
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 َفييٱْفَخْر َوق ييْل َمييْن لَييه  َجييٌد کََجييِدَي َأمْ  12

 
 

 َأخ  کَِمثْيييِل َأِخيييْي َأْم َهيييْل َأب  کَيييَأِبيْ   
ييذ 2ٱلَْفْخييَر َوٱْفَخييْر ِبٱلَْمكيياِرمِ  1َوَوِشييعَ  15    ْم 

 
 

 2َحِظيْيييَت ِبيييٱلَْمْفَخَريِْن ٱلِْعلْيييِم َوٱأْلََدِب   
 تَْعَجب ييْوا ِمنْييه  ِإْن سيياَد ٱأْلنيياَم َفَقييدْ ال  16 

 
 

 َصييبا ِإلييىل َطلَييِب ٱلَْعلْييياِء َوْهييَو َصييِبيْ   
ْسييتَْقِبل  ٱلْع ْمييِر ماِضييْي ٱلَْعييْزِم ِهَمت ييه   19   م 

 
 

ييِب  2َأْمضييىل َوَأْقَطييع      ِمييْن ِهنِْديَييِة ٱلْق ض 
 بَِليْييييدًا ِإْذ ي قيييياس  ِبييييهِ  5َأَرىل لَِبيْييييداً  15 

 
 

 َوکيياَن ي ييْدعىل َقييِديْمًا َأْشييَعَر ٱلَْعييَرِب   
 
                                                 

، َأْو ِمْن أوَشَعِت ٱأْلَْشجار، أي: َأْزَهَرْت. والكّل1 ه  م  . ِمْن تَْوِشْيِع الثَْوِب َوه َو ِإْعّلم 
 مبنٌي علىل االستعارة. )السياد الحسني(.

 «.ووشع الفخر منه بالمكارم». ش: 2
 . وشع الجبل: صعده وعّله.2
 «.وأفظع». ش: 2
َعراء الَعَرب . لَِبْيد بن َرِبْيَعَة العاِمرُي الِكّلبيُ 5 تََقِدِمْيَن، وهو معدود  في : ِمْن ِکبار ش  ٱْلم 

ْهَرِتِة باإلَجاَدِة في ِشْعِره َعلَقاِت؛ وِلش  َخْضَرِمْيَن وٱلَصحابَِة وأصحاب ٱْلم  اِفِعيُ  ِٱْلم    قال ٱلشال
 ي فيما ي ْنَسب  إليه ي :

 ولو ال ٱلِشْعر  بٱْلع لماء ي ْزِريْ 
 

  ِأْشَعَر ِمْن لَِبْييدلَكلْنت  ٱْليَْوَم  
أقول: َوَدْعوىل إْزراء الِشْعر  بَأْلعلَماِء مغلوط  فيها، وليس هذا مقام البَْسط. )السياد  

 الحسني(.
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يييييِب  1َأِليَييييية   17  ِبع يييييّل آباِئيييييَك ٱلنُج 

 
 

ِب     َعلَيييْوَت ييييابَْن َعِليييٍي هاَمييية  ٱلُشيييه 
 ِإلَيْكَهيييا ِميييْن بَنييياِت ٱلْف يييْرِس غاِنيَيييةً  22 

 
 

يييِب  2َأتَتْيييَك تَْرف يييل  ِفيييْي َأبْراِدهيييا    ٱلْقش 
ييِب قاِئِلهيياَقييْد َأْعَربَييْت َعييْن  21   َمطيياِوْي ح 

 
 

ْوب     َفْهَي ٱلَْعير 
 َوميا کانَيْت ِميَن ٱلَْعيَرِب  2

 * * * 
 وقال يعاتب بعض أقاربه:( 2
َك ال َأْشك ْو َجفياَء ٱأْلجاِنيِب  1  لََعْمر 

 
 

 ِإذا ما َجفاِنْي َمْعَشِرْي َوَأقياِرِبيْ   
 * * * 

وقد نزل في  ،معاتبًا له وله کتبها لصديقه السياد جعفر الحلاي( 5
 :المجد ة العمارة مجاورًا ألبيمحلا 

                                                 
: ٱلْيَِمْين. )السياد الحسني(.1  . األليَة 
ب ي بضم 2 . ترفل: تجر ذيلها وتتبختر. القشيب: الجديد، النَِظيْف، األبيض، جمعه ق ش 

 كونها ي .الشين وس
2 . ب  ر  : ع  تَِحبَبة  إلىل َزْوِجها، وٱْلَجْمع  ْوِس: الم  وب  ِمَن الناساء علىل ِزنَِة ٱْلَعر  . الَعر 

 )السياد الحسني(.
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 1َحلَلْييت  ِحمييىل ٱلِْحلِييِي َألْييتَِمس  ٱلِْقييرىل  1

 
 

 ٱلَْهْجييو  َوٱلَشييتْم  والَسييبُ  2َفكيياَن ِقييراه    
 َجزاِنييْي َولَييْم َأک يينْ  2ِسييِنَمار  َجييزاَء  2 

 
 

ه  ِإذا خيييانَِنْي ٱلَصيييْحب      أِلَْصيييَحَب ِإالا
خيياء َوَسييبَِنيْ  2   َولَييْم يَييْرَع ِلييْي َحييَق ٱإْلِ

 
 

 َوميييا کييياَن ِليييْي ِإالا َمَحبَتيييه  َذنْيييب    
                                                  

( ِجناس  ٱِلٱْشِتقاِ .1 ( َو )ٱْلِحِليا  . بَْيَن )َحلَْلت 
، وتقديم  النُز   ه  : ه َؤ اإِلْحسان  إلىل الَضيِْف َوِإْکرام  ْوِه. َوِمْن َوٱْلِقرىل ج  ِل ِإلَيِْه علىل َأتَِم ٱْلو 

 محفوظَي القديم في هلذا اْلباِب َقول  َأَحِدِهْم:
 أ ضيياِحك  َضييْيِفْي َقْبييَل ِإْنييزاِل َرْحِلييهِ 

 
 َوي ْخِصييب  ِعْنييِدْي َوٱْلَمَحييُل َجييِدْيب   

 َوما ٱْلِخْصب  ِلََلْضياِف َأْن يَْكث َر ٱْلِقرىل  
 

 ٱلكيييريِم َخِصيييْيب  َولِكناميييا َوْجيييه   
 )السياد الحسني(. 

َقَدمًا َوَأْصل  ٱْلكَّلِم: َفكاَن ٱْلَهْجو  َوٱلَشتْم  والَسُب 2 . ِقراه  ي ه نا ي َخبَر  )کاَن( جاَء م 
ر. )السياد الحسني(. ( للتََعذا . ولم يَظَهِر اإلعراب  علىل )ِقراه   ِقراه 

ْطلَق  ِمْن 2 َقَدمًا علىل ِفْعِلِه ٱْلعاِمِل فيِه.. )َجزاَء( َمْفع ْول  م   َقْوِلِه )َجزائي( جاَء م 
اِن ْبِن ٱْمِرِئ ٱْلَقْيِس  ْوا َأنَه  ِإْسكاف  بَنيل َقْصرًا ِللنُعمل ْوِمٌي َزَعم  ( ٱْسم  ر  ا َو )ِسِنمار  ، َفلَما

.َأْعّله   َفَرَغ، َأْلقاه  ِمنْ   ِلئَّلال يَْبِنَي ِلَغْيِرِه ِمْثلَهٔ 
) ّلح ٱأْلَْوِسيا ْوَن َأنَه  غ ّلم  أِل َحْيَحَة )ْبِن ٱْلج  ،   َوَزَعَم آَخر  م  هو ٱْلَقْصر  َمه  )واأل ط  بَنىل أ ط 

 ، : لََقْد َأْحَكْمتَه  ( َفلَما َفَرَغ، قاَل لَه  َسَط   َربَع  م  َوک ُل ِحْصن  َمْبنٌي ِبٱْلِحجاَرة، َوک ُل بَْيت  م 
َحَجِر، َفَأراه  ِعْنِد آِخِرِه، َفَسَألَه  َعِن ٱلْ  قاَل: ِإناي أَلَْعِرف  َحَجرًا لَْو ن ِزَع لَتََقَوَض ِمنْ 

ْحساَن  ِرَب ِبِه ٱلَْمثَل  ِلَمْن يَْجِزي ٱإْلِ ِم َفَخَر َمِيتًا؛ َفض  َحْيَحة  ِمَن ٱأْل ط  ، َفَدَفَعه  أ  َمْوِضَعه 
ساَءة. )السياد الحسني(.  ِبٱإْلِ
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 َطلَبْيييت  ِإلَيْيييِه ٱلْق يييْرَب َأبِْغيييْي ِوداَده   2

 
 

ِليييَك ٱلْق يييْرب  َفعييياَد ِبعيييادًا بَيْن نيييا     ذل
َهنَيييداً  5   َوکَيييْم َجيييَرَدْت کَفالييياَي ِمنْيييه  م 

 
 

ييْوِل ٱلَضييِريْبَِة ال يَنْب ييوْ    ييرازًا َعلييىل ط   1ج 
 َوَقْد کَاَن ِليي َعْضيبًَا ِبيِه َأْدَفيع  الِعيَدىل  6 

 
 

 َفَمييا ِحيْلَِتييي ِإْن َخييانَني ذلييَك الَعْضييب    
 َوَمْربَعيييياً َوکيييياَن آِلميييياِلْي َرِبيْعييييًا  9 

 
 

 2ِإذا ما ٱلَْوَرىل َقْد َعَمها ٱلَْقْحط  َوٱلَْجْدب    
 َوِإْن ه ييَو َملَِنيييْ  2َفق ييْل أِلَِبييْي يَْحيييىل  5 

 
 

 َوِإْحسيياِنك ْم مييا َملاك ييْم ِمنِييَي ٱلَْقلْييب    
ك م  ِرَضيياً  7  ييْخط  ک م  َوْصييل  َوس  ْود  ييد   )ص 

 
 

ييك م     ک م  َعييْدل  َوب ْغض  ييُب(َوَجييْور   5 2ح 
 

                                                 
اع. . السيف  1 راز: الَقطا  الج 
غايَ 2 ْوا فيه إذا . الَقْحط  ه َو الَجْدب  َمَع َأَن الَعْطَف يقتضي الم  بَما تَساَمح  َرَة، لكْن ر 

ْونَها ٱْلنَْأي  َوٱْلب ْعد  »اختلف ٱْللَْفظاِن، کما قال ْوا:   )السياد الحسني(.«. ف ّلنَه  د 
 . )السياد الحسني(.. أب ْو يَْحيىل ک ْنيَة  السياد جعفر  الِحِلي2
َعْن هذه األبيات بأبيات علىل نفس الرويا والقافية،  . أجاب السياد جعفر الحلاي2

 .52، صسجع البّلبلتجدها في ديوانه 
سام الدين الِمْصِريا 5  . البيت  األخير َذکََره  الناِظم  علىل سبيل )التضمين(، َوه َو لح 

( المتوفاى في سنة ) المعروف ِبي  (. )السياد الحسني(. ه622)الحاِجريا
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 وله أيضًا:( 6
 يييا َزمييان  تََرکْييت  ِعلْميياً  1عتابَييكَ  1

 
 

 ِبَأنَيييَك ال تَِلييييْن  َعليييىل ٱلِْعتييياِب   
 ِمين َصيبِْرْي َوَحْزِمييْ  2َوما َقلَْمَت  2 

 
 

ف ييِرْي َونييابْيْ     َوِإْن َقلَْمييَت ِمييْن ظ 
ر   2  َسييَأْهج 

ْوب   2ک ييَل غاِنيَيية   2 َعيير 
5 

 
 

ِبييِل ٱلِْعييراِب ِلَوْصييِل     6ٱلَسيييِْر ِبٱإْلِ
ها 2   َمفيييياِتيْ   األميييياِنيْ  9َمناِسييييم 

 
 

 ِإذا مييا ٱلييَدْهر  َأْغلَييَق ک ييَل بيياِب   
 

                                                 
 )السياد الحسني(.«. ترکت  »مفعول: « َعتابَكَ . »1
 «.وما قللت». ش: 2
 . سأجهر )خ ل(.2
: الجاِرية  ٱلتي َغِنيَْت ِبَزْوجها، َأْو َغِنيَْت 2 ْسِنها َوَجماِلها. )السياد الحسني(.  . الغانية   ِبح 
نَة  ٱلتَبَُعِل. وفي القرآن الكريم: . الَعروب: الَحسَ 5        سورة الواقعة، اآلية(
ِحِباِت أِلَْزواِجِهَن. وفي ذلك يَقول  َعِبْيد  ْبن  ٱأْلَبَْرِص األََسِديُ 29  :( َأي ٱْلم 

 لََهييْوت  ِبِمْثييِل ٱلييِرْيِم آِنَسيية  َوَقييْد 
 

ْوب  َغْيِر ِمْكّلحِ    ت ْصِبْي ٱْلَحِلْيَم َعر 
 )السياد الحسني(. 

ْجنة.6  . العروب والعروبة من النساء: الضحاکة. اإلبل العراب: کرائم سالمة من اله 
 )السياد الحسني(.ِسم )علىل ِزنَِة َمْجِلِس( َوه َو خ ف البَِعيِر. . الَمناِسَم: َجْمع  َمنْ 9
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ْختَِلف  ٱلِرقاِ  ٱلِْبييْضِ  5  2َحْسيِبيْ  1َوم 

 
 

ْشييتَِبك  ٱلِرميياِح الُسييْمِر غيياِبيْ     َوم 
 2ِدالصيياً  2َذِريِْنييْي َأَدِرْع َصييبِْريْ  6 

 
 

نِْضيْ    ْوذَ  5َوأ   9ٱليُذباِب  6ٱْلَعْزَم َمْشيح 
 7ِمييْن ]َراِمييَي رجمييًا[ 5ِإالَم َأشيييم 9 

 
 

 ِمييَن ٱلِضييراِب  12َصييواِرَم ال ت َفييلُ   
 * * * 

 وفيه التورية: ،نًا بيت المتنبيوله مضما ( 9

                                                 
 . الِرقا  البيض: السيوف. )السياد الحسني(.1
 «.حبسي». ش 2
 .«صبراً ». ش 2
 أي: ملساء لينة.« درع دالص». دالصًا: لينًا براقًا، يقال: 2
ُل والكَّلم  َمْبِنٌي علىل ٱِلٱْستعارة ٱْلَمْكِنيَة. )السياد الحسني(.5  . َأْنِضْي: َأس 
ْوذ:6 ،  ٱْسم    . َمْشح  َمْفع ْول  ِمْن َقْوِلِهْم: َشَحَذ الِسِكْيَن، إذا َحَده  )الِسِكْين  ي َذکَر  َوي َؤنَث 

ْوَن الِسِكْين بٱلتَأنيث(. )السياد الحسني(.  َوٱْلغاِلب  عليه التَذکير لكن أهل َعْصِرنا يَْلِفظ 
. َوالكّلم َمْبنٌي ا  . الُذباب:9  السِتعارِة ٱْلَمْكِنيَة. )السياد الحسني(.ِمَن الَسيِْف: َحُده 
. )السياد الحسني(.5 ر  ، َأْنظ  : َأرىل  . َأِشْيم 
 «.ش». بياض في المخطوطة، مابين المعقوفتين من 7
 . ت َفُل، ِمْن ق ْوِلِهْم: تََفلَلَْت َمضاِرب  ٱلَسيِْف إذا تَكََسَرْت. )السياد الحسني(.12
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 ٱلَْحِبيْب  َوزاَرِنيْ  1َأق ْول  َوَقْد َصدَ  1

 
 

 بَِغيْض  ِإلَيِْه ٱلثِْقل  ي نْمىل َوي نَْسيب    
 )َأما تَْغل ط  ٱألَيايام  ِفيَي ِبيَأْن أرىل  2 

 
 

  )  بَِغيْضًا تَنياَءىل َأْو َحِبيْبَيًا ت َقيِرب 
 * * * 

 نًا:وقال مضما ( 5
ْمت  ٱْقِتناَصيه   1  َوَظبْي کَِحيِْل ٱلَطْرِف ر 

 
 

 َأْطَمع  ِفْي ٱلْق ْرِب َولَْم َأك  لَْوال ٱلَشيْخ    
ييْحبَِتْي ِلَرِقيِْبييهِ  2   َفييّل تَْعَجب ييْوا ِمييْن ص 

 
 

يْحبَِة ٱلْكَلْيِب(    2)َفّلب َد ِللَصيااِد ِمْن ص 
 * * * 

 وله في التضمين:( 7
 نَْحَو غ ّلم   2ِلْي َصِديْق  کَْم َدبَ  1

 
 

با    َوَعلىل َظْهِرِه َأطاَل ٱلُرک وا
 َشيْخًا َولَْست  ِبَشيْخ  َوَدعاِنْي  2 

 
 

ُب َدِبيْبا(    )ِإنَما ٱلَشيْخ  َمْن يَد 
 * * * 

                                                 
 «.وقد غاب الحبيب». ش: 1
2. .  مثل  معروف 
 . َدَب: َمشىل کالحياة أو على اليدين والرجلين کالطفل، وذلك ليخفى مشيته.2
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 :1ج بنت السياد القطبوقد تزوا  ،مداِعبًا بَْعَض أصدقائه ( وقال12

بََعيييداً  1  َوال َعَجيييب  ِإْن کييياَن ِمثِْليييْي م 
 

 
 ِمْن ِحمىل ٱلَسيِِد ٱلْق ْطِب  2َوَغيِْري قريب    

بََعيييد   2   کَيييذا َأَسيييد  ٱأْلَْفيييّلِك َعنْيييه  م 
 

 
ييْوَرة  ٱلييُدبِ     2َوَأْقَرب هييا ِمييْن ق ْطِبهييا ص 

 * * * 
 وقال:( 11

ْور  َصبْرًا َجِميّْلً  1  َأيُها ٱلَْمْهج 
 

بَمييا غيياَب َحِبيْييب  َفآبييا   ر 
 َويَع ْود  عياِمر  َأْرب يع أ نْيس   2 

 
 2کاَن ِبٱلِْهْجراِن َقْفيرًا يَبابيا 

 َولَيييال  بييٱلِْحمىل سيياِلفات   2 
 

ْ  ِإآلا ل َميياه  َشييرابا   لَييْم أذ 
 

                                                 
ْصَطلَحاِت ِعْلِم الَفلَك. )السياد الحسني(.1  . وفيه بَْعض  م 
 «.وغيري قريباً ». ش 2

:  أقول : َوِلك ٍل َوْجه  في اإِلْعراِب صحي  
: فعلىل الَخبَرياِة من  ا الَرَفع  وتكون الواو حينئذ  واو «. غيري»المبتدأ في قوله: أما

 الحال، والجملة في محلا نصب  حال.
ا النصب: فعلىل کونه معطوفًا على خبر  الوارد في صدر البيت. )السياد « کان»وأما

 الحسني(
ْصَطلَحاِت ِعْلِم ٱْلَفلَك. )السياد الحسني(.2  . ِمْن م 
 . اليَباب: الَخراب. )السياد الحسني(.2
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يا 2  َقْد َعَرْفنا َأنَيه  ٱلَْخْمير  لَما

 
َأْن َطفا ٱلثَْغر  َعلَيِْه َحبابيا 

1 
 لََج ِفْي ه ْجراِنِه ٱلْيَْوَم َحتاىل  5 

 
ُد    ٱلَْجوابيياِلِكتيياِبْي ال يَيير 

 * * * 
 وقال:( 12

ا ٱْستََقَل ٱلَْحِبيْب   1  َأدَرىل لَمال
 

 َأَن َعيِْشْي بَْعَده  ال يَِطيْب   
 2يا َنِسْيَم ٱلَْكْرِخ َجَدْدَت َوْجِديْ  2 

 
َك ِمنْه  َقِريْب     َأَفَهْل َعْهد 

ْوِبيْ  2  ح  ( ِمناي ش   َأنْكََرْت )ف ّلنة 
 

ْوب  ِسَمة  ِللَْعَرِبِي    2ٱلُشح 
 * * * 

 وقال يداعب بعض أعمامه:( 12
 ويييا َرَب َعييٌم ِلييْي ي ِريِْنييْي بَشاشييةً  1

 
 

 َوِفْي َقلِْبيِه َغييْظ  َعلَيَي َقيِد ٱلْتََهيبْ   
َحَمييداً  2   فيييا َعَمنييا لَْسييت  ٱلنَبييَي م 

 
 

 َفِلْم صاَر َعِمْي ِفْي ٱلَشقاِء َأبَا لََهْب؟!  
 * * * 

                                                 
، َوِقيلَ 1 ه  عظم  : َأْصل ه  ِمْن َحباِب ٱلْماِء َوه َو م  . والَحباب   :. الَحباب  ن فااخات ه  الاتي تَْعل ْوه ٔ

قاِبِل ِلي )ٱْلواِبِل(. )السياد الحسني(. ( الم   َأْيضًا ِمْن َأْسماِء )الَطلا
ْزن. )السياد الحسني(.2 : الح   . الَوْجد 
: ِمْن َقْوِلِهمْ 2 ْوب  ْوع  َأْو َسَفر. )السياد . الُشح  ، إذا تََغيََر ِمْن ه زال  َأْو ج  : َشَحَب لَْون  ف ّلن 

 الحسني(.
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 وقد کتبه إلى بعض أرحامه:وله ( 12

 کاَن الُسك ْوت  َعِن ٱلَْجواِب َجواِبيْ  1
 

 
 َأکَييذا يَك ييْون  تَعات ييب  ٱأْلَْحبيياِب   

 ما ٱلَذنْب  ِإالال ِمْن ف ؤاِدْي َقْد َهيَوىل  2 
 

 
 َمييْن لَيييَْس يَْهييواه  َجنيياَح ذ بيياِب   

نْتَييه   2   َوِإذا َعتَبْييت  َعلَيْييَك ِفيْمييا خ 
 

 
 َفَعلييىل ف ييؤاِدْي ال َعلَيْييَك ِعتيياِبيْ   

 * * * 
 وکتب إلى أحد بني عموته:( 15

 يَع ييُز َعلَييَي يييابَْن ٱلَْعييِم َأنِييي 1
 

ْوب   1أراَك ِبنييياِر ف ْرَقِتيييهِ    تَيييذ 
ْظِهير  بٱلِرْجيِل کَْسيراً  2   َوَغَرَك م 

 
ه  ٱلَرَشيأ     2الَرِتيْيب   2ِلذاَك يَع يْود 

َك  2   ِإنَِنييْي ألق ييْول  ِصييْدقاً لََعْميير 
 

ْوب     َوَغيِْرْي ِفيْي َمقالَِتيِه ٱلْكَيذ 
 ت  ِبيَأْن َأِهييَْم ِبيِه َوللِكينْ مْ َهمَ  2 

 
 ٱلَْمِشيْب   5َعْن َغوايَِتيَ  2َعداِنيْ  

 
                                                 

خاَطب. )السياد الحسني(.1 اِعر  َوٱْلم   بَْيَن الشا
ْود  مير  يَع ْود  َعلىل غاِئب  َمْعه   . الضا

ِمه. )السياد الحسني(2 : الَظْبي  إذا َقِوَي َوَمشىل َمَع أ   .. الَرَشأ 
ْنتَِصب  في َسْيِره. )السياد الحسني(.2 : ٱْلم   . الَرِتيْب 
 . َعداِني: جاَوَزني. )السياد الحسني(.2
ْعَجَمِة ال ِبكَْسِرها کَما شاَع َخَطًأ. )السياد الحسني(.5  . الَغوايَة  ِبَفتِْ  ٱْلَغْيِن ٱْلم 
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ه  ِهَميييم  َوَهيييمٌ  5  َوَقلْيييب  ِملْيييؤ 

 
َوَدْهيير  ِمييْلء  َعيْبَِتييهِ  

ي ييْوب   1  ع 
 ٱلَطيْرف  ِمنْيه  َوَأْحَسن  ما يَراه   6 

 
 َوک ييُل َجماِلييِه َحَسيين  َعِجيْييب   

 فيي َحواِشيْي عاِرَضييْهِ  2ن َميْل   9 
 

 لَهييا ِفييْي َقلْييِب عاِشييِقِه َدِبيْييب   
 يَغ ُض ٱلَطْرَف َعْن َمكْر  وللِكينْ  5 

 
يييه  ِإذا َغَفيييَل ٱلَرِقيْيييب     ي ّلِحظ 

 * * * 
 وقال في من کتب إليه يستهدي خضابًا:( 16

 کَتَبْييَت تَْسييتَْهِدْي ِخضييابًا َوال 1
 

 يَع ْود  ِمْن بَْعِد ٱلَْمِشيِْب ٱلَشبابْ  
ْوِلييهِ  2  ييذا َعلييىل ط   َذْقن ييَك يييا هل

 
 يَْصييل    ِبييٱلنُْوَرِة ال ِبٱلِْخضييابْ  

 * * * 
 وقال:( 19

ىل َزمان  ٱلِصيبا 1  َوَهْب َقْد تََقضا
 

 َفلَيْم يَييتََقَض َزميان  التاصيياِبيْ  
 َوماِهْمت  ِبٱلِْغيْيِد َعيْن َصيبَْوة   2 

 
ي ْوَن ٱلَشيباِب    َوللِكْن َقَضيْت  د 

 * * * 
 وقال:( 15

                                                 
: في األَْصِل َزِبْيل  ِمْن َأَدم )جِ 1 (، . ٱْلَعْيبَة  ِل َمْوِضع  ْلد  َوما ي ْجَعل  فيه الثاياب  َوِمَن الَرج 

دىل  ِه ويوَصف  أئمة ٱْله  ْم َعْيبَة  ٱْلِعْلم ِسرا .  ِبأنَه  ، َوَجْمع  العيبََة: ِعياب  َوِعيَب  َوِعيبات 
: وبيَن )العيبة( و )العيوب( ِجنَاس االشتقا . )السياد الحسني(.  قلت 

( بق2 : تصغير )نَْمل   رينة )دبيب( )السياد الحسني(.. ن َمْيل 
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ک م  مييا َخَضييبْت  ٱلَْمِشيييْبْ  1  لََعْميير 

 
 

 َرجييياًء ِلَعيييْوِد َزمييياِن ٱلَشيييباِب   
ٱلَدْهر  َسيَْف ٱلَْمِشيْبْ  1َوللِكْن نَضىل  2 

2 
 

 
 ٱلِْخضيياِب َفَأْعَمْدت ييه  ِفييْي ِغييّلِف   

 * * * 
 منا »حلوى ب وله وقد أرسل إلى الشيخ أحمد آل کاشف الغطاء  (17

 يبغي منه برتقااًل:« السما
 َأْهييَدْت ِإلَييَي ف ّلنَيية   1

 
 2َمناًا يَف ْو   َعلىل الَضَربْ  

 ِمييْن ِفَضيية   2ِبييَدوائر   2 
 

 َذَهيبْ تَبِْغْي ک رات  ِميْن  
 * * * 

 وله في التوجيه بعلم الحساب:( 22
ْغَرم   1  ِبٱلِْحسياِب ِطْفيل   5َوم 

 
 َأْهواه  بَيَْن ٱأْلَنياِم َحْسيِبيْ  

 ِإْن قاَل َفَرْقَت ق لْت  ِفكِْريْ  2 
 

 َأْو قاَل َضَعْفَت ق لْت  َقلِْبيْ  
 * * * 

                                                 
: َسَل. )السياد الحسني(.1  . نَضىل
 «.سيف المنون» :. في النوافج2
، لِكناه بالتحريك أشهر. وقد 2 . الَضَرب، بَفتْ  الراِء: الَعَسَل األَبيض، وقد ت َسكَن  راؤه 

ِکَر تَْعِرْيف ه  في موضع الحق لكن ٱأْلَْولىل تعريفه في َأَوِل َورودِ   ِه. )السياد الحسني(.ذ 
 . َصَرفها للضرورة. )السياد الحسني(.2
َب. « ومغَرم  »الواو في: . 5  )السياد الحسني(.واو ر 
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وفيه التوجيه ببعض  ،وکتب إلى الشيخ هادي آل کاشف الغطاء( 21

 أحكام الِرِ :
 َأِسيْر  نَواَك ِإْن تَْمن ْن َعلَيْهِ  1

 
 ِبيتَْحِريْر  تَنَْل ِمنْه  ٱلَْمثابَيةْ  

 ِإذا ما لَْسَت ت ْعِتق ه  ِبَوْصل   2 
 

 َفّل تَبَْخْل َعلَيْيِه ِبٱلِْكتابَيةْ  
 * * * 

 «:النحولباب »وقال يصف کتاب ( 22
ييا 1  )ل بيياب النَْحييِو( فيياَ  الك تْييَب لَما

 
 

ْغِنْي اللَِبيِْب(    َعِن )ٱلِْكتياِب( 1َغَدا )م 
يييْر إليييى ک ت يييب  ِسيييواه   2   َفيييّل تَنْظ 

 
 

ييْور  َعييِن ٱللُبيياِب     َفت لييْيِهيََك ٱلْق ش 
 * * * 

 وقال مداعبًا:( 22
 فييّلْن ک ييِل ِذْي ]...[ َأتيياه   1

 
 ميل  َوَرْغبَةْ  2فيِه ِليْ َولَْم يَك   

 َفَصَ  لََدَي ما َقْد ِقيَْل ِقْدماً  2 
 

 ِبَأَن ٱلْي ]...[ ِمْسمار  ٱلَْمَحبَيةْ  
 * * * 

                                                 
. )مغني  اللبيب( ِلٱبن ِهشاِم و )الكتاب( ِلِسْيبََوْيِه، وکّله ما في النَْحِو وفي البَيِْت 1

 تَْوِريَة  لَِطْيَفة. )السياد الحسني(.
 ِفْيِه ِلْي... الخ ولم يَك  لي ِبِه... الخ )السياد الحسني(. . َولَْم يَك  2
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داِعبًا ومضما ( 22  نًا:وقال  م 

 ِللَْخْزَرِجيييِي لَحييياه  ٱلال  واِليييَدة   1
 

 
لَها ِحر    

ْضِوْي ِفْي تََطلُِبيهِ  1  َسْعي  ع 
َهَذب   2   َعْن کَِثيِْف ٱلَشْعِر کَْم َزَمن  م 

 
 

َهَذِبيِه(    )َجَعلْيت  نَْظَم َطِويِْلْي ِفْي م 
  

                                                 
ْون َوه َو َفْرج  ٱْلَمْرَأة. )السياد 1 : َأْحراح  َوِحر  : ِحْرح  )ِبكَْسِر ٱلْحاء( والَجْمع  ، َأْصل ه  . الِحر 

 الحسني(.



 
 
 
 
 
 

 قافية التاء
في نظم هذه القصيدة،  رحمهما الال  اشترك هو والسياد جعفر الحلاي( 25

صا فيها إلى مدح الشيخ األشرف، وتخلا  وکانا في بعض ضواحي النجف
دحسين آل کاشف الغطاء  ، فكتباها إليه وهو في البلد:محما

 ِللَْمَهييا ِمنْييَك نظييرة  والتفييات   1
 

 السييماِء ِمنْييَك ِسييَمات  وببييدِر  
 ولَوْرِد الريياِض ِمنْيَك ابتهياج   2 

 
 َرَسييَمتْه  الخييدود  والَوَجنَييات   

وْ  2  وْ لْ ٱ د  َوق د   ِن ِإْن هي َمالَيْت غ ص 
 

نَْعِطَفييات     َفْهييَي َشييْوقًا إليييَك م 
 لك نفسي الفداء يا حامل الكَأْ  2 

 
 1ِس َأِرْقها فإَن کاِسيْي الِلثيات   

 القلب  منيك ِعبْئَيًا ثقييّلً َحَمَل  5 
 

 )  2)يا َخفيفًا َخَفْت به الحرکيات 
 َمييْن َعييذيري بييه َرِخيييَْم َدالل   6 

 
يييه الفييياترات     َفتَنَتِْنيييي ألحاظ 

                                                  
ت ها ٱلِلثَة  ِبتَْخِفْيِف ٱلثااِء َوِهَي ما َحْوَل 1  ٱأْلَْسنان. )السياد الحسني(.. اللاثات  واِحد 
تََقِدِمْين في بيان وزن )الخفيف(. کما إنا هذه 2 . أحسب  هذا الشْطَر ِمْن نَْظِم بعِض الم 

 األبيات على وزن )الخفيف( أيضًا. )السياد الحسني(.
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 1ونَبَييات  الِعييذاِر زاَد َول ييْوعي 9

 
 َوِمَن الَجْهل أن ي عياف النَبَيات   

 فاستناَرْت  2َعكََسْت َخَده  الِطّل 5 
 

 2تعكس  الشموَس الِميَراة  مثلما  
 يحلو 2َغِنج  اللَْحِظ أتلع  الجيدِ  7 

 
 ٌل وغميييزة  والتفيييات  ِمنْيييه  دَ  

َحيَّْله  واألَکَاِويْب   12   ت ْجلَيى 5ما أ 
 

 بَيْنَنَييا إْذ نَق ييول  َهيياک ْم َوَهييات وا 
 َوِبَخَديْييِه َغييُض َوْرد  نَِضيييْر   11 

 
 الَراَحيييات  َقَطَفتْيييه  الِشيييَفاه  اَل  

 َدَب ِفي َخيِدِه الِعيَذار  َفزاَدتْيي 12 
 

 6ِنْي َمَّلمًا َعلَيى َهيواه  اللُحياة    
 لَيَْت ِشْعري وللنُداَمى اجتمياع   12 

 
 في ِريَاض  ت ْجلىل بها الكَاَسات   

ييقاة   12  ييموس  تطلاعييْت َأْم س   َأش 
 

 ورحيق  في الكاِس أم َوَجنيات   
 بهيا بأْطيَيِب َعييْش  َقْد نَِعْمنَيا  15 

 
شيياة    ه  َوَولَييىل الو  َسيياد   َغيياَب ح 

 9َعِميَْت أعيين  الكواشي  عنايا 16 
 

 لَيَْس يدرون أيين ِبتْنَيا َوبَيات وا 
 يييا َمِبيْتَييًا بييه الَصييبَا نََفَحتْنَييا 19 

 
 َفَحِمْدنَا الَصيبَا َوَطياَب البَيَيات   

 
                                                 

، کَما شاَع َخَطًأ. )السياد الحسني(.1  . بفت  الواو وليس بٱلضما
: ِبكَْسِر ٱلطا . 2 ْهَملَِة َوبٱلَهْمِز: الَخْمر  ِعْنَد بَْعِض ٱلَْعَرب، َوَقْد َحَذَف ٱْلَهْمَزَة الِطّلء  اِء ٱْلم 

ْورة.   )السياد الحسني(.للَضر 
َخَفف  الِمْرآة، خفاف همزة 2  للضرورة. )السياد الحسني(.« المرآة». المراة  ي هناي : م 
 . أتلع الجيد: طويل العنق مستقيمه.2
 جمع الكوب، وهو قدح ال عروة له.. جمع األکواب، 5
ِحي، َوه َو ٱلِّلِئم. )السياد الحسني(.6 : َجْمع  الّلا  . اللُحاة 
 . الكواش  جمع الكاش : العدو الذي يبطن العداوة.9
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 نييامْ َوَعلييى َغْفلَييِة الرِقيْييَب نَعِ  15

 
 بفتييياة  تََغيييار  ِمنهيييا الَمَهييياة   

 فييإذا َطرف هييا َرنييا فهييو ِريْييم   17 
 

 وإذا ِعْطف هيييا انْثَنَيييىل َفَقنَييياة   
َضيابي 1َطَرَقتْنَا َوْهنَاً  22   وقالْت ر 

 
 ِلَقتييييِل الَغيييَراِم ِفيْيييِه َحيَييياة   

 َفَسييَقتْنَا ِمييْن ِريِْقهييا َفَأَرتْنَييا 21 
 

فات  کَيَْف ت حيي الِعظاَم َوْهَي    ر 
ييَذاباً  22   َوَشييِربْنا ِمييَن العقيييِق م 

 
 فهنيئيييًا للشيييارِب الَرَشيييَفات   

 وانْتََشيييْنَا ِمييْن خ ْمييرة  بل َماَهييا 22 
 

ييَحاة     َفَسييِكْرنَا بهييا َونَْحيين  ص 
 َوَعِجبْنَا ِمْن ثَْغِرَهيا کَيْيَف ِفيْيهِ  22 

 
 2ي ْوَجد  الدُر وهو َعذب  فيرات   

 المحبِييين ال ميياهييذه خمييرة   25 
 

 عتَقتهييييا ِبييييَدنِها الَحانَييييات   
 ن ورهييا ق بليية  المحبايييَن طييَراً  26 

 
يييِليييَوِبتَيييْذکاِرَها تَ    داة  ُج الح 

 * * * 
 ييياِض َهِلُمييوايييا نَييَداماي للرِ  29

 
يقاة  وإِ    لى الَراِح فانهضوا يا س 

 ف ْرَصيية  للَشييباِب فانتهزوهييا 25 
 

ييه     سيياعات  فييي زمييان  أعوام 
 بييادروا لييَذَة الَغييراِم َفِللْتَييأْ  27 

 
 ِخيْييِر عيين کييلا لييذة  آفييات   

َضاب  َعْذِب الَمَذاِ  ولكينْ  22   ِبر 
 

ف يوِن الُرَمياة     َقْد َحَمتْه  ِمَن الج 
 ال نَخاف  ٱلُسي ْوَف إالا إذا َميا 21 

 
 ِمْن سيوِف الِظبا ت َسُل الُظبياة   

                                                  
َ  لَه  بقوِله: 1 ؛ ألَن الَطْرَ  ال يكون  إالا في «طرقتنا». َوْهنًا: أي منتصف الليل. وقد َرشا

 حسني(.الليل. )السياد ال
َر ال يكون  إالال في البَْحِر الِمْلِ  ]وال ي قال: المال [، ال في البَْحِر 2 . المعروف أنا الد 

 الَعْذِب. َوِمْن ه نا أظهر الشاعر  َعَجبَه. )السياد الحسني(.
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 الَصييبَابََة ِديِْنيييَخلِييياِني إَن  22

 
 1َوَعلَيِْه الَمْحيَا َوِفيْيِه الَمَميات   

ن ييوبيمييا أ بييالي إذا ثَق   22   لْييَن ذ 
 

 ِبَوْزِنَهيا الَحَسينَات    واستََخَفْت  
َسيِْن( 22  َب )ٱلْح   ِشبِْل َعِليٍ  2ِإَن ح 

 
 فيه ت ْمحىل الذنوب  والسيئات   

 * * * 
  بياِة ٱلْْضيمن بني جعفِر الكراِم أ   25

 
 

ييِدَد الكييرام  األ بيياة       َضيييِْم إْن ع 
 كمييييياء  ة  ح  َميييييئِ علمييييياء  أَ  26 

 
 

 سيييادة  قيييادة  أ بييياة  ه يييداة    
ييِرَف الييدِ  29   مْ هِ يْ لَييوإِ  ،ين  ميينهم  ع 

 
 

 َخبَيير  الِعلْييِم أْسيينََدتْه  الييُرواة    
 ْد )کشف الغطاء( ِعياناً شاهِ ي   نْ مَ  25 

 
 

 بأنْيييه آييييات  ليييم ي َشيييكِْك   
  ْوبأنواِرهييا اسييتنارْت َسييراة  ال 27 

 
 

 ِعلْم إن ضيلَِت الَطرييَق الَسيَراة     
 

                                                 
 . هذا ِمثْل  قول اآلَخر:1

ِلْي َوْعِدي ِعِدْيني  ِعِدْيني َوٱْمط 
 

 َي ِدْينيييَفْهيي ةِ َوِدْيِنييي بالَصييبابَ  
 )السياد الحسني(. 

َسْيَن آَل کاِشِف الغطاء2 َحَمدًا ٱلْح   . )السياد الحسني(.. يريد: اإلماَم الَشيَخ م 
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  ال تَِقيْس غيييَرهم بهيم َفلَعْميير الْ  22

 
 

 َمْجِد بٱليُدِر ال ت قياس  الَحَصياة     
ييا 1لهييم المجييد  َحب ييوة   21   وهييو مما

 
 

هيييات      َوَرثَتْيييه  اآلبييياء  واألما
 رَشحتْهم له األسيود  الَضيواِريْ  22 

 
 

م ِلبَانَييييه  اللَبييييوات      َوَسييييَقتْه 
 * * * 

 لهييم  المجييد  طاِرَفييًا وتَِليْييَداً  22
 

ميات     َوِسواه ْم ال تَْعِرف  ٱلَْمكْر 
ْم کعبييية  لكيييِل قبييييل   22   بييييت ه 

 
 وإليها حيُج اليَوَرى والَصيّلة   

 أبْنَياَوَوِرثْنَا ِميْن َجْعَفير  إْرَث  25 
 

، ومثل  البَِنيِْن تَْحَظى البَنَات     2ه 
 * * * 

 :أيضاً  قالو( 26
 َأتْبَْعيييَت مدرسيييَة البنيييييْ  1

 
  بمدرسيِة البَنَياتِ  ًَن هوىل   

( َطْورًا وَطيوْ  2   َفِإلىل )األ ْولىل
 

 رًا يا فؤاد  إليى )الليواتي( 
 

                                                 
ثََلثَة ٱلحاء( ِمْن َقْوِلِهْم: َحباه  َأْي َأْعطاه  ِبّلَجزاء  َوال َمٍن، 1 ، )م  ْطلَقًا . الِحَيي ْبَوة  َأْو ه َو م 

ِلْلَعطاِء، وِمْثل ها ٱْلَحباء. َوٱْلَحْبَوة ما يكون  للولد األکبر ِمْن سّلح أبيه وما في معناه بعد 
 َوفاِة األَِب وتفصيله في َمباِحِث الِفْقه. )السياد الحسني(.

 .(إرَث أبناِئِه، وحذف الهمزة للضرورة. )السياد الحسني«: إرث َأبناه». أصل قوله: 2
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بَييك ذا الفتييى 2  لييم تَْسييل  ح 

 
بِيييَك ِذْي    1الفتييياة  إالا ِبح 

 فيييإلىل َمتَيييى اَل تَنْثَِنييييْ  2 
 

 َم تَْرَغب  عن ِعظاتي و إلى 
 حتاييى َم ي ْضييِنيَْك الَجمييا 5 

 
 ل  فقاَل لي: حتاى الممياتِ  

 * * * 
 وقال:( 29

انًا َفَفتََر َعنْ  1 ما  َأْفِدْي الذي َعَض ر 
 

 
 َغيِْر َمْمق يوتِ  2ِبيِْض الثَنايا ِبَعْذب    

ئْي  2  َق الَعِقيِْق َحَوْت فمن ر   2قبلَه  ح 
 

 
 کََسييَرْت َحبايياِت ييياقوتِ  2آللئيياً   

 * * * 
 قوله: (الساعة)وله في ( 25

نتمييييىل  غالييييية   1  غاليييييَة الم 
 

 في الشرِ  والغرِب َحْوت ق بَِتي 
 يييا َعَجبَييًا ميين طفييِل َرقااِصييها 2 

 
 5يقييرأ فييي الجييزِء بتَبَيياَعِتي 

 * * * 
                                                 

ها النَْصب  َعلىل البدل ِمْن )ِذْي( الذي ه و مفعول  1 ْكم  . هذا مخاِلف  للنحو أِلَن )الفتاة( ح 
ِبَك(، َفّلِحْظ. )السياد ٱلحسني( ضاِف إلىل ٱلكاِف في )ح   .به ِلْلَمْصَدر الم 

 «.عذاباً ». في النوافج: 2
 «.درج العقيق حوى». في النوافج: 2
 .للضرورة. )السياد الحسني(. َصْرَف )آَلِلَئ( 2
ًا. )السياد ٱلحسني(5  . هذا الَوْصف  جميل  ِجدا
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مة ( 27 وقد ترك زيارته  ،الشيخ أحمد آل کاشف الغطاءوکتب للعّلا

: ،ة طويلةمدا   وفيه لزوم  ما ال يلزم 
 إنا َقْطِعي لَْو کَاَن َقْطَعًا قلييّلً  1

 
ية  ت رينيي الَمَحَجيةْ  1ِللِْقَّل   جا  ح 

 اليوَم حين أکثرت  قطِعي لكنِ  2 
 

 حَجيةْ ال أبالي وإْن يكن ألَف  
 َأَو َما قيال جيُدنا قبيَل هيذا: 2 

 
اع ليس بحَجْة(   2)إَن قطَع القطا

 * * * 
 وقال هاجيًا:( 22

 َوصياحييييب  کلافت ييييه حاجييييةً  1
 

 
ييْذ َأکْثَييْرت  ِإْزعاَجييهْ  2َفَقييال    م 

 لم ت ْقَض حياج  مين يَيِدْي إنَميا 2 
 

 
 5الحاَجةْ  2يقضي الفتى في َذَقِني  

 * * * 

                                                 
 «.للعّل» :. ش1
لَماِء األ صوِل: والظاهر أنَه يقصد الَشيخ جعفرًا کاشَف الغطاء2 الذي ه َو  . ِمْن کَّلِم ع 

من جهة األ َمهات. )السياد  من جهة األباِء، َوَجُد الشيخ أبي الَمْجد َجُد الشيخ أحَمد
 الحسني(.

 «.فقلت». ش: 2
 «.في ذقنك». ش: 2
ْنسان. 5  )السياد ٱلحسني(. أْي: يَْسلَ   في َذَقِنِه، َوه َو َمْجَمع  ٱللَْحيَْيِن ِمَن ٱإْلِ
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 وله أيضاً ( 21

( الَعْقيييِل َأْودىل  1 َعلِيييم   بَْعيييَدک ْم َفِليييذا 1)م 
 

 
 2ِفْي )َمكْتَِب( الَْقلِْب )أطفال ( الَجَوىل لَِعبَْت   

  
 

                                                 
: َهلََك. )السياد الحسني(.1  . َأْودىل
 [:115بقوله ]ديوانه، ص الدين الهمائي . ترجمه األستاذ جّلل2

 در دبسيييتان روزگيييار تيييرا
 

 جز خدا نيسيت رهنميائى ادب 
 بر سرت سايه خرد گر نيسيت 

 
 در هوسكارى تو نيست عجب 

 رسييد گييه بييازىکودکييان را  
 

 چون برون شد معلام از مكتب 
  



 
 
 
 
 
 

 قافية الحاء
 لقان:ب الب  رْ قال من قصيدة حَ ( 22

مْ ولما  1  بنيو الب لقياِن سياءْت ِفعيال ه 
 

 
  ِوجلاْت َخطاياه ْم عن الَعِد والَصيْف   

كْييِم الَمْشييَرِفيَة 2   بيننييا 1َرِضيييْنَا ِبح 
 

 
 2 ِفقالْت بأَن الحرَب خير  من الُصلْ   

                                                  
ْوبَة  إلىل ق رًي ِمْن َأْرِض الَعَرب 1 اِء المهَملاة: ِهَي الُسي ْوف  الَمْنس  . الَمْشَرِفيَة  بَفتِْ  الرا

َمشاِرِفٌي؛ تَْدن ْو ِمَن ٱلِرْيِف َوت ْعَرف  ِبي )َمشاِرف ٱلَشْأم(، ي قال : َسْيف  َمْشَرِفٌي. َوال ي قال  
ذا ٱْلَوْزن. وقد َقلََد الَشْيخ  الناِظم  ِبِذْکِرِه  أِلََن ٱْلَجْمَع ال ي ْنَسب  إلَْيِه إذا کاَن علىل هل
َرْت( في  تََقِدمة. َوِإالا َفَقْد تََغيارت َأْنواع  األَْسِلَحِة َو )تطوا ع راَء الع صوِر الم  )اْلَمْشَرفياة( ش 

ْوب  کَما ه َو َمْعل ْوم. )السياد الحسني(.َزماِنه، ال ِسيَما فِ  ر   ْيما کاَن يََقع  بين الُدَوِل ِمْن ح 
2 : ْبحانَه  : )بأنا الَحْرَب َخْير  من الُصْلِ ( ال ي ناِفي َقْوَل الَحِق س  .... َقْول ه    

 ...  ( علىل 125)سورة النساء، اآلية ْكم  ( ِلٱختّلف )الموضوع( ٱلذي يَْجِرِي )ٱْلح 
، والال  الهادي. )السياد الحسني(. ْقتَضاه   م 
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 علييهم   1َفَما بَِرَحيْت تتليو اليُدخانَ  2

 
 

يْوَرَة الفيت      َِمدافع نا َحتَيى تَلَيْت س 
 * * * 

 رت األبيات إلى:غيا « النوافج والروزنامج»وفي ( 22
 ولمييا أبييي البلقييان إالا ِقتالَنييا 1

 
 

  ِللُصيلْ  2ولم تكِن الب لقان  تَْجينَ     
 َرَجْعنا َفَشاَوْرنَا الُسيي وَف علييهم   2 

 
 

  ِفقالت بأنا الحرَب خير  ِمَن الُصل   
 إلى آخر األبيات. 
* * * 

 وقال:( 22
 َسلَبَْت ل َب اللُِب ِمنايي َوميا 1

 
 َأبَْقيَْت ِمناي غيَر َقلْب  َجري ْ  

  
 

                                                 
ْوَرِة الُدخان، بٱإِلضاَفِة إلىل المعنىل الظاِهِر. )السياد الحسني(. . فيه تلِمي   إلىل 1  س 
2: : قاَل تعالىل : تَِمْيل  . تَْجنَ                 ( سورة األنفال، اآلية

 (. )السياد الحسني(.61



 
 
 
 
 
 

 قافية الدال
ى أرواحنا فداه وصلا  ،نِ يْ سَ عبدالال الح   قال في رثاه سياد الشهداء أبي( 25

 :لهعليه اإل
 1ِفْي اليداِر بَييَْن الَغِمييِْم والَسينَدِ  1

 
 

 أيييام  َوْصييل  َمَضييْت َولَييْم تَع ييدِ   
 ضيياَع بهييا القلييب  وهييي آهليية   2 

 
 

ييْذ َأْقَفييَرْت ِبَهييا َجلَييِديْ     وضيياَع م 
 کََميياَجييَرىل َعلَيْنييا َجييْور  الَزميياِن  2 

 
 

 2ِمْن َقبِْلهيا َقيْد َجيَرى َعليىل ل ِبيدِ   
                                                  

. الغميم: الكَل األخضر تحت اليابس. والسند: ما قابك من الجبل وعّل من السف . 1
 وهما أيضًا ٱْسما موضعين يمكن إرادتهما.

ْوِر ل ْقمان الذي کاَن ِمْن ل بَد ِبَضِم ٱلّلِم . 2 َوَحَدِة َقْيَل: ِإنَه  کاَن آِخَر ن س  وَفتِْ  ٱْلباِء ٱلْم 
، وهو غير  ل ْقماَن الحكيم

َد ٱلنبيا  َقْوِم عاد  ، َوبََعثَتْه  عاد  إلىل الذي کاَن َعْصِرَي داو 
ِيَر ل ْقمان  ٱْلَحَرِم  ْهِلك ْوا خ  ا أ  َدِة َحياِته. َوَأَحد   يَْستَْسِقْي لَها، َفلَما بَْيَن َأَحِد َأْمَرْيِن في م 
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يوِم وَهيلْ  2  َطاَل َعنَيائي بَييَْن الُرس 

 
 

يييِر َغيْييير  الَعنييياِء والنَكَيييدِ     ِللح 
نَْفييِرَداً  5   أال تَييَرى ٱبْييَن النَبييِي م 

 
 

نَْفييِردِ     َوْهييَو ِمييَن الَعييْزِم غييير  م 
 1بماِضيييييَْي َسيييييِْفِه وِمْقَوِلييييهِ  6 

 
 

 َفييَرَ  بيييَن الَضييّلِل والَرَشييدِ   
 فقيياَل: ال أطلييب  الحييياَة َوَهييلْ  9 

 
 

نْييياکم َسييَوى َوکَيييدِ     2ِفييرا   د 
ييا قعييدت ْم عيين نَْصييِر دييينك م   5   لما

 
 

ييدى إلييى البَييددِ     وآَل شييمل  اله 
ه   7  ييير   بقيياِئِم الَسييييِْف ق ْمييت  أنْص 

 
 

ِقِوميييًا ميييا َدهييياه  ِميييْن َأَودِ     2م 
 

                                                                                                                   
ْوَر  ، َفٱْختاَر ٱلنُس  ، ک لَما َهلََك نَْسر  َخلََف بَْعَده  نَْسر  ر  َرْيِن بَقاء  َسْبَعِة َأْنس  َوکاَن َذْيِنَك األَْما

ا ماَت ماَت ل ْقمان   ها ل بَدًا، َفلَما ِلَك قال النابَغة  الَذْبياِنيُ َاِخر   :. وفي ذل
 َأْضَحْت ِخّلًء َوَأْضحىل َأْهل ها ٱْرتََحل وا

 
 َأْخنىل َعلَْيها ٱلايِذي َأْخنيىل عليىل ل بَيدِ  

 )السياد الحسني(. 
 الِلسان. )السياد الحسني(.. الِمْقَول: 1
 . أي: غايتي وطلبتي. )السياد الحسني(.2
 . األََود: اِلٱْعِوجاج. )السياد الحسني(.2
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 ولسيييت  أ عطيييي َمقيييادًة بييييد   12

 
 

 وقييائم  السييييِف ثابييت  ِبيَيييِديْ   
ه   11   واليييوَم َوْصييل  الحبيييِب موعييد 

 
 

 ِلَغييدِ  فكيييَف أرضييى تييأخيَره    
 ب شييراَي إَن الحبيييَب شيياَء يَييرىل  12 

 
 

 في الَطِف َميْداَن َخيِْلكم َجَسيدي  
 نايي َعلَيى الَقنَياِة َغيَداً والرأس  مِ  12 

 
 

 دِ لَيييدة  إليييى بَ لْيييبَ  نْ ي سيييار  ِمييي  
 واه  مختبييراً فييي َهيي 1َدنيلييو َقيي 12 

 
 

 2ْن أقيول  َقيدِ ک يلم أَ  2الهوىَقْد وَ   
 أو َقيياَل للَعييْذِب ال تَييِرْد أبييداً  15 

 
 

ِردِ    باييييِه لَييييْم َأِرْد ولييييم أ   2َوح 
 

                                                 
ْستَطيل.1 ْستَأِصل والم  ْواًل، أو الم   . الَقُد: الَقْطع  َأِو الَشُق ط 

ْوِلِه، اإلمام أميرالمؤمنين علي : َأنَه  کاَن ِإذا وفيه جاء في َوْصِف َأسدالال و أسد َرس 
 اعترَض َقَد وإذا استطال َقَط.)السياد الحسني(.

 واو القسم )السياد الحسني(.« والهوى». الواو في قوله: 2
. )السياد الحسني(.2  . َقِد: َحْسبي َأْو يكَفْيني، وهو ٱْسم  ِفْعل 
من اإلرادة. )السياد « ولم أ ِردِ »في قوله: «  ْأ ِرد»ود. و األولىل من الور«  َْأِرد. »2

 الحسني(.
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قتِرحياً  1لو جياز ليي أن أکيونَ  16  م 

 
 

 لق ليييت  ال تييينقِص اليييبََّل وِزدِ   
 ولسييت  أبغييي سييوى رضيياه  وال 19 

 
 

لْيد      2الِجنياِن فيي َخلَيدي يدور  خ 
 مؤبَيييَد الوصيييِل ميييا أروم  وال 15 

 
 

يييُد شييييئًا نعيَمهيييا    األبيييِديْ  2َأع 
 عليييا فييي نفيير   2إن لَييْم ي َصييلَ  17 

 
 

 علييَي َصييلَىل المهيييمن  األحييِديْ   
 وال تشيييقاوا لنيييا اللحيييوَد فميييا 22 

 
 

  باللَِحيييدِ  ِالغيييرام يصييينع  قتليييىل   
 5فإْن يكن َقيْد َقتَليت  َفْهيَو يَيِدي 21 

 
 

 6وِإْن يَك ْن َقْد ق ِتلْيت  فهيو يَيِدي  
 إَن بنيييا يَخيييتم  الوجيييود  کميييا 22 

 
 

 َقبْيييل  بنيييا أول  الوجيييود ب يييدي  
                                                  

 «.أن أقول» :. ش1
ِم: البال. )السياد الحسني(.2 ْعَجَمِة والّلا  . الَخلَد: بفت  الخاء الم 
 «.نعيمه ». ش: 2
 «.ان لم تصل». ش: 2
. )السياد5  (.الحسني . اليَد  أْي ِبيَِدِه َقتَْلت 
 ي َوِدي الِديََة، َوَجْمع ها: ِديات )السياد الحسني(.. أي ه َو 6



 101 ................................................................................................... قافية الدال 
 1َوَسيييَل ِميييْن ِغميييده زبانييييةً  22

 
 

 تقييول يييا جمييرَة الييوغى اتَِقييدِ   
ْهتَييِدياً  ِيَك ييْن للنَِعيييْمَميين لَييْم  22    م 

 
 

  ه ييِديْ  ِإلييىل الَجِحيييْم 2ِبَوْعِظييهِ   
 للحييِد مناييي ال يَييْدن  ِمييْن أحييد   25 

 
 

ْسييتَبغيًا علييى أحييدِ     إْذ لسييت  م 
يييذ 2 ِأقيييول للِقيييْرن 26  يييه   ْم  َخاِلط    أ 

 
 

يييدِ    يييًا ِسيييْر وللقتييياِل ع   تََهكما
يذ 2الَجفن 29    َعِلَميْت  ْتبكي علييا م 

 
 

ييْد ولييم َأکَييدِ     لوصييِلَها لييم أع 
 6 5يرتعييد  الخصييم  فييي َفرائِصييهِ  25 

 
 

 مرتعييييدِ  9 ِإذا رآنيييي بِجْسييييم  
                                                  

 وهو األَْشبَه  بالَصواب.« يمانية». ش: 1
 «.يقول ربي». کذا صح  في األصل، وفي ش: 2
كاِفيء  في الشجاعة عند البروز في ميدان الحرب. )السياد 2 ، ِبكَْسِر ٱْلقاِف ٱْلم  . الِقْرن 

 الحسني(.
 «.الحصن»ي ش: . کذا صح  في األصل، وف2
 «.من فرائصه». ش: 5
: َجْمع  الَفريصة، َوِهَي ٱللَْحَمة  بَيَْن الَجْنِب َوٱْلكَِتِف ال تزال  ت ْرَعد 6 عند  . الَفراِئص 

 الَغَضب. )السياد الحسني(.
 )السياد الحسني(.«. ِبِجْسِم علىل اإلضافِة ال ٱلَْوْصِف ليستقيم ٱْلَوْزن  . »9
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 وال يغَرنْيييَك فيييي اللِقيييا َزَرد   27

 
 

َردِ     َفَطالميييا َقيييْد هيييزأت  بيييالزا
 صرت  ذا ظميأ 1 کحاِمِلي ]اليْوم[ 22 

 
 

 إْن لييم يَييِرْد ميين دمييائكم َأِردِ   
 2اليوَم في الطفوِف ]کما[ وأصنع   21 

 
 

ييدِ بَيييْ صيينعت  فييي خَ     ر  وفييي أ ح 
 أفنيييت  آبيياَءک ْم وصييرت  إلييى 22 

 
 

 ِإْفنيياَء مييا أعقبييوا ميين الولييدِ   
وا لَك يْم َخبَيري 22   إْن لم يكن َأْسينَد 

 
 

 فييإنا َمتِْنييي ي غنييي عيين الَسيينَدِ   
 َواَل يََرى واليوطيس  َقيْد َحِميَيْت  22 

 
 

وب  من ذي    ط   2ِبكَِف ذي ل بَيدِ  2ش 
 َوى رقيياب  وال رؤوَس لهيياَييييِ س   25 

 
 

ييدِ  5وغيييَر أيييد  بانييْت     عييِن الَعض 
 

                                                 
 «.ش»من . زيادة البد منها 1
 «.ش». زيادة الزمة من 2
 «.من ذي سطور» :. ش2
: ذو ِلبَدة، والم  2 . وذو ِلبَد  هو األسد َوِمثْل ه  ْوب  ي هنا ي الَسْيف  ط  راد  بذي ش  راد  ي . الم 

جاع. )السياد الحسني(. ل الشا ج  ، أي: الرا  ه نا ي المعنىل المجازيا
 . بانَْت: اْنَفَصلَْت )السياد الحسني(.5
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 وأشييجع  القييوِم ميين يَِفييُر بييهِ  26

 
 

 کمييا تَِفييُر الِمْعييَزى ِمييَن األسييدِ   
نْفيييرد   29   َفَفيييَرَ  الَجْميييَع َوْهيييَو م 

 
 

 1َرَوىل الثَرىل بالدماِء َوْهَو َصيِديْ   
  ًَأْفِديْييِه ِمييْن وارد  ِحيَيياَض َرَدىل  25 

 
 

 علييى ظمييًا للفييراِت لَييْم يَييِردِ   
ِمِهمْ  27   أ صييييَب فيييي قلِبيييِه بأسيييه 

 
 

ذ    ه  من کَِبيِديْ  ْ قالِت القوس  خذ ْم 
 ٱآْلمييياِل واخيييدةً  2أييييا َمَطاييييا 22 

 
 

َسيييِْن ال تَِخييِديْ     2ِقِفييْي َوبَْعييَد الح 
 2أال اغتمضيييفييياجفون ٱلْع ييّل  21 

 
 

  ک ِحلْيييِت بالَسيييَهدِ  ْفطالمييا َقيييد  
 * * * 

في قرية من ضواحي  رحمهما الال  وکان هو والسياد جعفر الحلي( 26
 ،باالشتراك هذه القصيدة نَظماوقد  5«الرجيبة» :ىاألشرف تسما  النجف

                                                 
 الَصِدي: الَعْطشان )السياد الحسني(.. 1
 «.ويا مطايا». ش: 2
 . الواخد: السريع الرامي بقوائمه کالنعام.2
 «.وياجفون عدى اختمضى». ش: 2
 .. )السياد الحسني(وکربّل ي بين الِحلاةِ  . هي اليوَم ِمْن ضواحي )طويري ( ي الِهْنِدياة5
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 لَم  عَ ن م  ا، فما هو لصاحب الديوالشيخ هادي آل کاشف الغطاءوکتبا بها إلى 

 «:ج»وما للسياد جعفر بحرف  ،«ض»بحرف 
نَْحنَيييى َقيييْدكَ  1  َفَقيييدْ  1)ض( أييييا َغيييَزاَل الم 

 
 

ييْرَت علييى الع     يياِ  فييي لَ ج   ظ  َوَقييدْ ْحييشا
د)ض( وليييييم  2    غ لَيييييًة لعاشيييييق   ْتبيييييرا

 
 

ك بَييييْردًا َوبَييييَرد َْوَقييييد     ْ َحييييوىل ثَْغيييير 
 )ج( ت َسيييِوف  الوعيييَد إليييىل َغيييد  وييييا 2 

 
 

لْيييَف َوَميييا َأبَْعيييَد َغيييد     ْميييا أقيييرَب الخ 
 ه  )ج( َأَعْرت يييييَك القليييييَب َفَميييييا َرَدْدتَييييي 2 

 
 

َعييييييار  ال ي ييييييَردَوَمييييييا َسييييييِمْعنَا      ْبم 
  َجَسيييِدي وال تَك يييينْ  ْأوخ ييييذ)ج( َأِعيييْده   5 

 
 

  ِْرقييييًا مييييا بيييييَن قلييييب  وَجَسييييدفَ م    
 ي  أخشييياَك وِإنِيييي َأَسيييد  بْييي)ض( ييييا ظَ  6 

 
 

  َْمتَيييى َعِهيييْدنَا الَظبْيييَي يْخَشييياه  األََسيييد  
َحييييييَرم   2 َ)ض( الال  9   فييييييي َسييييييْفِك َدم  م 

 
 

 2 َْوَقيييَود 2ألسيييَت تَْخَشيييى فييييه َعْقيييّلً   
                                                  

 . َقْدَك: کَفاَك )السياد الحسني(.1
. )السياد الحسني(.2 ْوب  ِبتَْقِدْيِر )ٱْخَش( أو ما في معناه   . ٱْسم  الجّللَِة َمْنص 
 . أْي: ِديًَة )السياد الحسني(.2
: الِقصاص  )السياد الحسني(.2  . الَقَود 
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  ًفييييك قيييد ذاَب َأَسيييىل  )ض( فليييي فيييؤاد   5

 
 

  ْْميييع  َعييييْن  فييييك َقيييُط ميييا َجَميييدَودَ   
د  ليييك ييييا ِريْيييم  َوَقيييد 7    ْ)ج( أنيييا ابييين  و 

 
 

ييينَْع عليييٍي بيييابِن َود    1 ْصييينعَت ِبيييي ص 
  )ج( أقمييَت يييا ِريْييَم النَقييا عقيياِرَب ٱلْْصيي 12 

 
 

 2ُصييييْدِغ علييييى َوْرد  ِبَخييييَديَْك َرَصييييدْ    
ييي)ج(  11   َرْت َعنْيييه  يَيييِديْ َميييَدْدَت َشيييْعرًا َقص 

 
 

  ْأنيييا فيييي َحيَْرِتيييْي َقْصييير  َوَميييد فهيييا  
 )ض( سييييلبَت مناييييي کَِبييييِدي ِبنَْظييييَرة   12 

 
 

  َْف يرجيييو الَعييييَْش مسيييلوب  الكَِبيييدوکيييي  
ْهَجييية   12   )ض( َفِفيييي سيييبيِل الحيييِب ِمنايييي م 

 
 

  ِْريْييييم  َوْجييييَدًا َوکََمييييدأتلْفت هييييا يييييا   
 

                                                 
ِحُب لَك. َوٱْلو   . قوله في َصْدر1 ِد لََك( َأْي م  الَمَوَدة    ُد َمثلَث  الواو: ِ َالبيت: )َأنا ٱْبن  و 

. ْوف   کَما ه َو َمْعر 
ْنَع َعِلٍي بٱْبِن وَ  ْبَن َعْبِدَوٍد ِلَعْمِرو   د(. َأراَد ِبِه َضْربََة َعِلِي   وَقْول ه  في َعجِز البيت: )ص 

ًا( کاَن  ٱْلعاِمِرِي ٱْلق َرِشيا  ( ِمْن َأْسماِء ٱْلَعْصِر ٱْلجاِهِليا أِلََن )َودا َودا يَْوَم ٱْلَخْنَدِ . َو )َعْبد 
ْوا ي َصنَمًا ِلَقْوِم ن ْوح   ي  .في القرآن الكريم . وهو مذکور  فيما َذکَر 

ِت ٱلقافية  الناِظَم إلىل َحْذِف کِلمة )َعْبد(. )السياد الحسني(.  َوَقِد ٱضطرا
 . الَرَصد: الَحَرس. )السياد الحسني(.2
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 ر  فييي ِإْشييراِقهِ دْ بَييلْ ٱ)ض( َوَهييْب َحكيياَك  12

 
 

  ْفكييييييييف يحكييييييييَك َدالاًل َوَغيَيييييييد  
فون ييييه   15   )ض( نَْفِسييييي فييييداء  َشيييياِدن  ج 

 
 

 1 ْتَْرِميييي ِسيييهامًا نافيييذات  فيييي اليييَزَرد  
ه  َظبْييييي  النَقييييا إذا َرنَيييياحْ )ض( يَ  16  ِسييييد 

2 
 

 
  َْحَسييد نْ ِميي وْ ل ييخْ وليييَس حتاييى الييوحش  يَ   

 )ض( وکييييَف يحكيييي َقيييَده  غ ْصييين  النََقيييا 19 
 

 
 2 َْوَقيييييُده  َقيييييْد َعلَيييييَم الغ ْصيييييَن األََود  

 2ب  َشييينَ  يْ )ض( نفسيييي فيييداء  َمبَْسيييم  ذِ  15 
 

 
ييييواكِ      ْمييييا َوَرد 5ِلَعْذِبييييِه ِسييييوى السا

 
                                                 

، أي: ٱلتي تداَخَل بَْعض  ِحلَِقها في بَْعض. )السياد الح1 َزَرَدة   سني(.. الَزَرد: الِدْرع  ٱْلم 
 . النقا بفت  النون: القطعة من الرمل المحدودبة.2
 . األََود: االهتزاز والَميََّلن. )السياد الحسني(.2
 َسن ها.. ذي شنب: أبيض االسنان حَ 2
ْوف  ي تََخذ  ِمْن َشَجِر األراك5 واك: الِمْسواك  َمْعر  َمْعنىل  ، َوِمْن َقديِم ِحْفظي في. السا

 ٱلِسواك  علىل التَْوريِة َقْول  الشاِعِر القديم:
ْزَت ِبوادي ٱأْلَراكْ  ِ ِإْن ج   ِبٱلال

 
ْضر  فاكْ    َوَقبَلَْت َأْغصان ه  ٱْلخ 

 َفٱْبَعْث إلىل َعْبِدك ِمْن بَْعِضها 
 

ِ مييالي ِسييواكْ    َفييإنَناي َوٱلال
 )السياد الحسني(. 
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 الَهْجييير  ولييييَس يَنَْقِضيييي 1د  َفييينْ )ض( ال يَ  17

 
 

  ْنَِفيييدلكيييَن کَنْيييَز الَصيييبْر منايييي َقيييْد   
 )ج( مييا لييَذة  العيييِش ِلَصييٍب قييد َمَضييْت  22 

 
 

ييييه  مييييا بيييييَن هجييييران  َوَصييييد     ْأياام 
 )ج( يييا ليييَت شييعري هييْل ِسييواي هييائم   21 

 
 

  ْمعييييَذب  أْم لَييييْم يَِهييييْم َقبِْلييييي َأَحييييد  
ييييذرة   22   2)ج( َأَشييييُد أهييييِل الِعْشييييِق آل  ع 

 
 

  ْوليييو رأونيييي ليييرأوا ميييا بيييي َأَشيييد  
  الطوييييِل ناعمييياً  ِ)ض( ييييا نيييائَم ٱلْلَيْيييل 22 

 
 

  ِْنْمييييَت َهِنيئييييًا إنا َطْرِفييييي مييييا َرَقييييد  
ييي)ض( ِبيييُت أَ  22   ُد الييينَْجَم حتايييى ِخلْت يييه  ع 

 
 

  َْمسيييياِعَي )الهييييادي( وحاشييييا أن ت َعييييد  
 

                                                 

. اليَْنَفذ  أي: ال ينتهي، قال الال تعالى: 1               ...  سورة(
 (. )السياد الحسني(.76النحل، اآلية 

ة العشق، أنظر: . عذرة بن سعد2 : بطن عظيم من قضاعة من القحطانية، معروفون بشدا
 .965، ص2، جمعجم قبائل العرب

ل  ي َوه َو المشهور  ي َأنَها ِمْن ِحْميَر  تار الحسني: في ق ضاعة قوالِن: األَوا قال عبدالسا
 .القحطانية. واالََخر  أناها ِمْن َمَعدا ْبِن َعْدنان
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 يله  ِضيييفْ )ض( قيييد أجميييَع الناييياس  عليييى تَ  25

 
 

ييييذ     ْْن أب  َوَجييييد َوِرَث العلييييياَء َعيييي ْم 
 كيييييابر  ًة لِ ثَيييييوْ ر  وْ )ج( ِميييييْن کيييييابر  مَ  26 

 
 

وها بييييييينهم يَييييييَدًا ِبيَييييييد     ْتََسييييييالَم 
 )ج( ميييْن جعفييير  إليييى عليييٍي البْنيييه  الْيييي 29 

 
 

  ْ للهييييياِدْي وتَبَْقيييييى للَولَيييييد َِعبَيييييِاس   
 ِحيييلْ تَ رْ )ج( مقيمييية  فيييي بييييِتِهْم ليييم تَ  25 

 
 

  ْأوِل اليييييَدْهِر آلِخيييييِر األَبَيييييد نْ ِمييييي  
 ک ْفيييؤ  أِلَبكييياِر الع يييَّل  1)ج( )أبيييو الرضيييا( 27 

 
 

ه       ْو  َأَحييييدْفييييليييييس لهييييا ک   وغييييير 
 )ج( روى حييديَث المجييِد َعييْن أبيييه َعيينْ  22 

 
 

  ْأجييييداِدِه َفَجيييياَء فييييي َأْعلَييييى َسيييينَد  
 )ج( َضيييَفْت َعلَيييى ِعْطَفيْيييِه أبيييراد  الع يييّل 21 

 
 

ييييي ِقديمييييية  النَْسيييييج     ْدد   وتَلَْقاَهيييييا ج 
يييُم الَميييْوِت مييين َوِعيْيييِدهِ  22  ييير  س   )ج( يَْقط 

 
 

  ْإذا َوَعيييييييد 2ويَْسيييييييتَِهُل ِديَْميييييييةً   
                                                  

مة الشيخ هادي آل کاشف الغطاء1 الممدوح في القصيدة.  . )أبوالرضا( هي کنية العّلا
 )السياد الحسني(.

ْمطر. وِمن محفوظي القديم قول  أبي تَمام2 : الَسَحاب  الم  ر  بالبال: . الِديَمة   َعلَى ما يخط 
 ِديَميية  َسييْمَحة  الِقييياِد َسييكوب  

 
ْستَِغْيث  ِبَها الثَرىل الَمْسك وب     م 
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ه   22 ْسييييتحيل  َجييييْزر   )ج( بحيييير  ولكيييين م 

 
 

  ْوالبحيييير  ِمييييْن عاداِتييييِه َجييييْزر  َوَمييييد  
 )ج( تَبَييييًا ِلَمييييْن يييييروم  نيييييَل مْجييييِدهِ  22 

 
 

ؤ  إليييى الييينَْجِم َصيييَعد    ؟! َْهيييْل قبلَيييه  ٱْمييير 
 )ج( نييييياَل الع يييييّل بَجيييييِدِه وِجيييييِدهِ  25 

 
 

 « َْميييْن َجيييَد َوَجيييد»فصيييَ  فييييه القيييول :   
  ِميييْن َرَأىل  ِ)ج( يفيييَرح  فيييي ييييوِم الِسيييبَا  26 

 
 

  ْغ بيييياَره  فرحييييَة َمييييْن نيييياَل األََسييييد  
 )ض( إْن َأْوَقيييَد الِكيييَرام  نييييراَن الِقيييَرى 29 

 
 

  ْدَفييييَفَضييييْوء  وْجِهييييِه َدليييييل  َمييييْن وَ   
ْهييد  ِمنَْحييةً  25   1)ض( نَيياَل الع ييّل ِمييْن غيييِر ج 

 
 

ه  مييييا نَالََهييييا لَِكييييْن َجَهييييد     ْوغييييير 
 

                                                                                                                   
 )السياد الحسني(.

ة ما َزَعْمت ه  قول  الشاعِر 1 ، وَحْسب َك في ِصحا . هذا ليس َمْدحًا بل ه َو بالَذم  َأشبَه 
تَنَِبي في َمْدِح کاَفْور   «َوَمْن َطلََب الع ّل َسِهَر اللَيالي»القديم:  ذا ي َذِکر  في ِبَقْوِل ٱْلم  َوهل

ْستَْبِطِن ِلخّلِفه:  ٱْلم 
ييييّلَك وِإنَمييييا ِ ِسييييٌر ع   َوِلال

 
 کَّلم  ٱْلِعدا َضْرب  ِمَن ٱْلَهَذيانِ  

يَخ أبا الَمْجدِ   َسلََك سبيَل ٱْلَمْدِح ِبَما يَْرتَِئي کَْوَفه  سبيًّل َجَددًا َوِإْن کاَن للناِقد  ولِكنا الشا
 )السياد الحسني(. فيه نََظر.
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 )ج( أطييييييب  أبنييييياِء الع يييييّل َفكاهيييييةً  27

 
 

َهييييَذب  ي       ْْرِضيييييَْك فييييي َهييييْزل  َوَجييييدم 
 )ض( ال َغييييْرو إْن يَْحييييِك أبيييياه َطبْع ييييه   22 

 
 

ييييبْلَ      ِْمييييْن َذاك األََسييييد فييييإَن َهييييَذا الشا
 )ض( َمييا َرکََعييْت فييي کِفييِه بيييض  الُظبَييا 21 

 
 

  َْخْوفيييييًا َسيييييَجد 2ِقْرِنيييييهِ  1األوهيييييام    
  ْ)ض( يييييا مبتغييييي َعييييِد مزاييييياه  اتَِئييييد 22 

 
 

  ْي اَل ت َعيييييدفإنَهيييييا ِمثْيييييل  اليييييَدَرارِ   
 )ض( قييد َأْعَجييَز األَْفكيياَر ِفييي تَْحِديْييِدها 22 

 
 

  َْحييييٍد أناهييييا ليسييييْت ت َحييييد َفَخيْيييير    
 * * * 

 :ءمن کربّل الشيخ مصطفى التبريزي ه  لَ وله مراسًّل خِ ( 29
مْ  1 َ َمييْن سيياَرْت رکييائبه   َأْسييتَْوِدع  الال

 
 

 2ِمَن الطفوِف إلى أرض الِحَميى تَِخيد    
 

                                                 
 )السياد الحسني(. . الهام َجْمع  هامة.1
ِکَر في َمْوِضع2 َك في ٱلَشجاعة، َوَقْد ذ  اء: ک ْفو  : ِبكَْسر الرا  آَخَر َأْيضًا. )السياد   . الِقْرن 

 الحسني(.
 . تخد: تسرع في المشي.2
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وا ولييو  2 ه  َسييار  ييوا َميياَذا أکاِبييد   َعِلم 

 
 

وا    ِمْن بعِدِهم َقُط ميا َشيُطوا وميا بَع يد 
 وَغيياَدروا َصييبَهم ميين بَْعييِد ِفييْرَقِتِهمْ  2 

 
 

ْشيييِجياِن الهيييُم والكََميييد     ه  الم   يعتييياد 
 إن يسييألوا عيين محييٍب بيياَت بعييَده م   2 

 
 

 ِبلَيْييِل َمييْن َعيياَث فييي أجفاِنييِه الَرَمييد    
ه  نََفييس  لييم  5   يَبْييَق َغيْيير  َأِنيييْن  واْسييم 

 
 

ه  َجَسييد      يجييري بمثييِل َخيَييال  واْسييم 
 قد کياَن ِميْن َقبْيل  ذا صيبر  وذا َجلَيد   6 

 
 

 وأصييبَ  اليييوَم ال صييبر  وال َجلَيييد    
 َع بعيَده م  مْ ليدَ ٱيا طرف  حتاى َم ت ْذري  9 

 
 

وا   وك ولكيْن َعنْيَك قيد َرَقيد   قد أْسَهر 
ييْوا بالييذي َطْرِفييي ي   5  ه  َولَييْو َرض   كابييد 

 
 

 ِمْن بعِدِهْم َهياَن ميا يَلَْقيى وميا يَِجيد    
 * * * 

مة المرحوم السياد  وکتب إلى ابن خاله السياد مهدي( 25 نجل العّلا
 :طاب ثراه سماعيل الصدرإ
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 1َشيييَدِنيَةً فييييا راکبيييًا زياافيييًة  1

 
 

 الفيييافي بالَرِسيييِْم وبالَوْخييدِ  تق ييدُ   
ْل ي هداَك الال  ي أزکيى تحيية   2   تحما

 
 

 تبلاغها عناي إليى السيياد المهيديْ   
 فتًى فاَ  في المجِد المشايَخ يافعاً  2 

 
 

 ِة الَمْهدِ وحاَز المعالي وهو ِفي دارَ   
 * * * 

 :يوالبيت الثاني للمتنبا « محمود»اسمه زًا برجل هاجيًا وملغا  ه  لَ وَ ( 27
 في أرِض الغرِي ولي 2کيَف المعيشة   1

 
 

  توعيييد  وتَهديييد   ِميين أرذِل النايياس  
 أحسب  أن أبقى إلى زمين   2ما کنت  » 2 

 
 

 «يسييء  بي فيه کليب  وْهيَو محميود    
                                                  

. الزيافة: االبل المسرعة في تمايل. وشدن: موضع باليمن، واإلبل الشدنيَة منسوبة 1
 إليه. وقيل: شدن فحل باليمن، إليه تنسب هذه اإلبل.

 «.من أنذل الناس»و « کيف التوطن»خ ل(: ). 2
تَنبي: ما ک ْنت  أْحِسب ني َأْبقىل إلىل 2  ... .. في ديوان الم 

اج  )وليس أبا  وقال شارح  ديوانه عفيف  الِدْيِن علُي ْبن  َعْدالن الموصلي على الرا
« ساَء ِبِه وإلَْيِه... ويجوز  أْن يكوَن ال ي سئيء  بي»البقاء الع ْكبَِريا کما ک ِتَب علىل َأولِه(: 

: َويَ  شرح ديوان الَمتَنبي «. ْهَزأ  بي...، َفِعَداه  علىل الَمْعنىل ال َعلىل ٱللَْفظِ علىل َمْعنىل
، ج ًالمنسوب غلطا  .. )السياد الحسني(22، ص2 إلى أبي البقاء الع كبريا
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 «:جواد»سم أبيه ٱًا بيا رِ وَ وم   ،«جعفر» ه  م  سْ َمِن ٱوله مادحًا ( 22

لْيق  أجعفر  ف   1  ْقَت في َخلْيق  وخ 
 

 جميَع الخلِق حاضَرهم وبادي 
يي 2  م إلييى ٱلَْعلْييياِء ط  اً سييبقتَه   را

 
 فّل عجب  فأنَت ابن  )الَجواِد( 

 * * * 
 ومخاطبًا به صديقًا له: ،وله في التوجيه بعلم الكّلم( 21

 فليكْن في المحِب مذَهب ك الَعدْ  1
 

 کََما ِفيْيَك ميذهبي التوحييد    َل   
 * * * 

 وله في التورية والجناس:( 22
 لقييد زرت  فييي کييانوَن سيياحَة حييارث   1

 
 

 َدِة البَييْردِ ِشيي نْ َصييكِك  لَلْسييناِن ِمييأ    
يييي 1فأوقييييد بَْرِديَيييياً  2   داعبًا:فقلييييت  م 

 
 

  ِبالْبَْرِد)ْي( َِمتىل يَْصَطلي المقرور  يا َصاح  
 * * * 

د القزويني( 22 مة السياد محما  في التيلغراف: وکتب للعّلا
 لقد کنت  أرجو أن أراک يْم لعلَِنيي 1

 
 

 أبُث لديكم قَصَة الَشْوِ  والَوْجيدِ   
 بعيَده   ولَما أتانيا اللَييل  أصيبْحت   2 

 
 

 أنيياجيكم  سييَرًا کييأنَكم  ِعنْييدي  
                                                  

 . اْلبَْرِدْي: نبات  کالَقَصب.1
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وقد کان سافر ومن  ،فراه لما سب  داعخوانه ي  إوکتب إلى بعض ( 22
 ه:کان يحبا 

 شيو    يياكَ قْ وبعد  فلي إليى ل   1
 

 لى الورودِ شوِ  الحائماِت إِ کَ  
( والحزن  منايي 2   وشوقي )وافر 

 
( والبعاد  من الحدييدِ    1)طويل 

 أنَت من سفر  قريب  رجع ٱأال  2 
 

 ليرجييَع ذاَك ِمييْن سييفر  بعيييدِ  
 * * * 

 وله:( 25
 لال جمع  فييه مين أْشيتَهي 1

 
 خلو  من العياِذِل والحاسيدِ  

 لكنَييه جمييع  بييّل شيياهد   2 
 

 2والجمع  محتاج  إلى شاهدِ  
 * * * 

 :ه الشيخ مهديما وکتب إلى ابن عَ ( 26
 العّل 2األقوام  عن َسنَن   2إْن ضلات 1

 
 

ْرشيادِ لًى يَ وْ ولم يجدوا َمي   يُت إِلِ  م 
                                                  

ْوِر الِشِعرِ . لعلها: من )المديد( وهذه الثّلثة من باب التورية بِ 1 وهذه األبيات  بَْعِض ب ح 
 الثّلثة بحرها من )الوافر(. )السياد الحسني(.

بالمعنى المقصود هنا مستعمل في شعر « الشاهد: ». قال في النوافج والروزنامج2
 العرب قليّل وفي شعر الفرس کثيرًا.

َصْدَر ٱْلبَْيِت األََوِل علىل ما  . لعل األْصَل لِئْن، راجع الديوان الذي علاقنا عليه؛ أِلَنَ 2
ِر ِمَن )الطويل(.ذ   ه  من )الكاِمِل( وسائر ٱأْلَْشط   ِکَر ه نا بَْحر 
 . الَسنَن  ي ِبَفتِْ  الِسين ي : الطريق. )السياد الحسني(.2
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 ُل أِلَنَيييه  ِضيييَفإنايييا أ نييياس  ال نَ  2

 
 

 يُنا الهياِديدِ ْهيإلى َسنَِن العليياِء مَ   
 * * * 

 مضاء کتبه الشطر األخير:إوقال في من کان ( 29
 البدا ليي ييا قليب  ِميْن ثغيِرهِ  1

 
 ق ِطييَع مناييي الوريييدْ ِوْرد  وإْن  

ذ 2    َخيَط فيي ِطْرِسيهِ  ْقلت  له م 
 

 بييديعًا کنظييام الفريييدْ  1َسييْطراً  
لمًا على َمْن َغَدا 2   يا من َجنَى ظ 

 
  الحِب بعيَض العبييدْ  ِله  بَشْرع 

يينا کاتبيياً  2   َحييَرَر ِمييْن ِرِ  الضا
 

يْد رشييْد(   )َحَرره الجاني محما
 * * * 

 تورية:وقال وفيه ( 25
 وهل ي رَجى صّلح  من َصِبيٍ  1

 
؟   بييه َوِبِمثِْلييِه يََقييع  الفسيياد 

 وقيييالوا: إنَيييه  ِثَقييية  َفق لنيييا 2 
 

 2لذا أمسيى علييِه اإِلْعِتَمياد   
 * * * 

 :2فقال ،ةً لزم ألجله العصا مدا  وعرض لرجله عارض  ( 27
                                                 

 «.خطأ». خ ل 1
ْم هلذا مع َعَدم . 2 الضرورة، َقَطَع الهمزَة ه نا للضرورة، وأکثر المتأِخِرين يقع لَه 

«. ٱْلَوْصل( ِبكَْسِر الّلِم َمَع َأِلَف الَوْصِل )َهْمِزةِ »والَصواِب: َأْن ي ْضبََط هكذا: ٱِلٱْعِتماد 
 )السياد الحسني(.

 . البيتان ليسا بواضحين في خطا الناظم.2
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 وکنت  على الرجليِن أمشي بّل َعَصا 1

 
 

 للمشِي ِمْن ب دِ  َوَمالَي هذا اليومَ   
 ترکت  ِرَماَح الَخِط ]...[ متنها 2 

 
 

َميْ َ     2 2َسعادِ  أبي 1وألزمني دهري ر 
 * * * 

د علي اليعقوبيو( 52 ن يْ ، وضمنها هذَ له في رسالة بعثها للشيخ محما
 :البيتَيْن

 بق ييْربكم؟بنييي الَضيياِد هييْل َعيِْنييي تََقييُر  1
 

 
 َوَهْل يستَِقي ِمْن َوْصِلك ْم َقلِْبَي الَصاِد]ْي[؟  

                                                  
(. )السياد الحسني(.1 ْم    . تصغير  )ر 
رمي  »أول من نظم في  . کتب الناظم معلاقًا على هذا الموضع: کنت  أظن أني2

 «.الريحانة»إلى أن ظفرت بعد مدة على عدة منظومات فيه في کتاب « سعد أبي
. الَخُط َمْوِضع  بٱليَماَمِة َوه َو َخُط َهَجر )اأْلَْحساء( َوي ْطلَق  علىل ٱْلَقِطْيِف أيضًا، ت نَْسب  2

َفت َقَوم  ِبِه، َوي ْنَسب  إليه َجماَعة  ِمْن  الِرماح  ٱلَخِطياة؛ أِلَنَها ت ْحَمل  ِمْن ِبّلِد ٱلِْهْندِ إليه 
اِعر  القاضي الَشيخ   مة  األديب  الشا تََأِخِريهم العّلا َأعّلم اإلمامياة وف َضّلِئهم، وِمْن م 

نَْيِزيا الَخِطُي الَقِطيفيا   َعِلٍي َأبي ِٱْبن  اإلماِم الفقيِه الكبير الشيخ عبدالحميد  الَحَسِن ٱْلخ 
 .رحمهما الال  تعالىل 

َمْي   َأِبي َسْعد  »َو  ، أي: اتاكَأ َعلَى َمْأخ ْوذ  ِمن « ر  َمْيَ  َأبي َسْعد  َقْوِلِهْم: َأَخَذ ف ّلن  ر 
ِمَر  ِ ، َأْو ه َو ل ْقمان  آَخر  ِمْن َقْومالَعَصا َهَرمًا، وقيل: إنا أباَسْعد  ه َو ل ْقمان  الَحِكْيم    عاد، ع 

ر،  َرِم. َطِوْيًّل ِبِمْقداِر َأْعماِر َسْبَعِة َأْنس  ها )ل بَد( َوِقْيَل: ِإْن َأباَسْعد  ک ْنيَة  ٱْلِكبَِر َوٱْله  آِخر 
 ِمْن َقْوِم عاد. )السياد الحسني(. َوِقْيَل: ه َو َمرثَد  ْبن  َسْعد  
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 َأِحيييييُن إلييييييكم والمفييييياِوز  بَيْنَنَيييييا 2

 
 

َصيياَفِة بغييدادِ  1وَأيْييَن ٱبْيين  َجيييٍ     2ِمييْن ر 
                                                  

القديمة، وتنوين ها ي هنا ي للَضرورة؛ ألنَها ممنوعة  من  من أسماء إصفهانَ « َجيُ . »1
 الَصْرف، ويمكن تّلفي الضرورِة بإشباِع فتحِة الياء، على نحو اإلمالة.

وقد جاءت في شعر غير واحد  من القدماء، ومن ذلك قول  شاعر  معاصر  لمصعب بن 
 :الُزبَْير

 َجيييٍي تََّلَفْيتَيييه  َويَيييْوم  بِ 
 

 َولَْواَلَك الْصَطلََم الَعْسكَر   
كنَىل بأبي ه َرْيَرة، َوه َو ِمْن معاصري مصعب أيضًا:  َرْي ، الم  ، واسمه ش   وقال آَخر 

 َألَْم تََرْوا َجيًَا َعلَىل الِمْضيَمارِ 
 

 ت ْمِسي ِمَن الَرحمن في ِجَوارِ  
ا )جيا »ِبَقْوِلِه:  المبِردَوتََعَقبَه  أبوالعبَاس   (: فاألجود فيها أن تقول: )َألَْم تََرْوا َجَي َوأما

ِمي باسم   ، واالسم أعجمٌي، والمؤناث إذا س  َعلَىل الِمْضَمار(، فّل ت نََون؛ ألناها مدينة 
م ينصرف إذا کان مؤنثًا، وإن کان أوسطه ساکنًا نحو: أعجمٍي على ثّلثة أحرف ل

ور، وحْمص... وما کان مثل ذلك، ولو کان اسمًا لمذکار  النصرف، فإن َصَرْفتَه  جعلتَه   ج 
، وإن لم تصرفه جعلته اسمًا لبلدة  أو لمدينة   -699، ص2]الكامل، ج« اسمًا لبلد 

 [. )السياد الحسني(.695
، کما هو شائع  في بها الناظم  الجانب الشرقيا ک لاه من بغدادأراد «: بغداد رصافة. »2

 العصور األخيرة.
مع أنا )الرصافة القديمة( کانت محلاة کبيرة مجاورة لمحلاة أبي حنيفة النعمان بن 

، ومو ثابت قعها الحالي بين محلاة العيواضياة ي اإلْيْلواِزياة ي ، إمام المذهب الَحنَفيا
 ومحلاة أبي حنيفة.

وکذلك حصل للجانب الغربي من بغداد؛ فإنا محلاة )الكرخ القديمة( کانت ِإحدىل 
الچية( إلى محلاة  محالا الجانب الغربي، وموضعها في ِخَطِط عصرنا محلاة )الشا
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 وله مخاطبًا بعض األعّلم:( 51
موا علييَك َمينْ  1  إْن قدا

 
 1دونََك في ِجِد َوَجيدْ  

( في في) 2   حساِبِهمْ  الثور 
 

 2َدم  عليى )األََسيْد(قَ م   
 * * * 

ه ومداعبًا له لحبا  ،درسماعيل الصَ إمخاطبًا خاله السياد  ه  ل  وْ قَ ( 52
 ه هو للطماطة:الباذنجان )الكهكب( وحبا 

 أيُها الخال  َدْع طرييَق العنيادِ  1
 

کَْن َأکَْل َأْسَود    َوٱتْر 
 کٱلِمدادِ  2

 ال ت َفِضْل على الطماطِة شييئاً  2 
 

 ِإَن شَر األلواِن ليون  السيوادِ  
 * * * 

 وله ملغزًا:( 52
  َهَويْت ييه   ِإَن الييذي بَيييَْن الِمييَّلح 1

 
 

 وإْن ابت ِليْيييت  بَهْجيييِرِه َوِبَصيييِدهِ   
 أْضَحى ٱْسم  واِلِدِه َأَخَص ِصيفاِتهِ  2 

 
 

َصييِدَ  َجييِدهِ وبثغييِرِه أْضييَحى     م 
                                                                                                                    

َعْيفر(. ولكن المتأخرين أطلقوا )ا  لكرخ( على الجانب الغربي ک ِله.)الج 
 ( ي هنا ي للضرورة. )السياد الحسني(.وقد صرف الناظم )بغداد

د علي اليعقوبي1 بقصيدة على نفس الرويا والقافية، ذکرت  . وقد أجابه الشيخ محما
 في التمهيد، فراجع.

ْصَطلَحاِت الَفلَِكِيينَ  . هلذا2 ى ِبي ) ،من م   ٱأْلْبراج(. )السياد الحسني(. وما ي َسما
راعاِة ٱْلَوْزن. )السياد الحسني(.2  . َصَرَفه  لم 
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 وله أيضًا:( 52

دت ييه  ِمييْن ِثياِبييهِ  ِوللِسييبْ  1   کَييْم جرا
 

 
ِرَد السيف  الصقيل  من الِغْمدِ     کما ج 

 لنياِظِري 1رقيقاِن َقْد َماَجيا ِغيَداقاً  2 
 

 
 َوِجْسم  الذي أْهَوى َأَرُقهما ِعنِْديْ   

 * * * 
ها نَ إوقد ضاعت، وقيل  بهِ  مَ لَ أَ  ض  رَ وله من قصيدة قالها في مَ ( 55

 ل شعره:أوا 
ذا اللييِل َغيدْ  1  َأما ِلهل

 
 َأْم لََك ييا داء  َأَميدْ  

 * * * 
 1225في سنة  وکتب إلى الشيخ هادي آل کاشف الغطاء( 56

 :ه  ب  تِ عاي  
 َحْسنَاء  کَْم َقْد َحَوْت  2بَِتيْ حَ مَ  1

 
ْسن  لَْم أ ِطْق َعيدَ بديَع     ْهح 

جت هيييا منيييك قطلاقتَهيييا 2   زوا
 

يَدةْ    ِمْن بَْعِد ما باَشيْرتَها م 
 َفييٱْرِجْع إلَيْهييا عيياِجًّل إنَهييا 2 

 
 ما َخَرَجْت بَْعد  ِمَن ٱلِْعيَدةْ  

هييا 2   َفييِإْن تَييِبْن ِمنْييَك َفأکفاؤ 
 

 ةْ دَ ک ثْر  وَميْن يَْخِطب هيا ِعي 
                                                  

 . ِمَن الَغَدِ ، وهو الماء  الكثير، والكّلم َمْبنٌي علىل ٱالستعارة. )السياد الحسني(.1
 )خ ل(.« صداقتي. »2
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د الثقفي الطِ وقال في إجازته ( 59 ن يْ راني من نظمه هذَ هْ للشيخ محما

 ن:يْ البيتَ 
 َقْد َجَد في کْسِب العلوِم واْجتََهيدْ  1

 
 

 فَصَ  ِفيِْه الَقيْول : َميْن َجيَد َوَجيدْ   
 اَل َغييْرَو إْن َحييَوىل العلييوَم إنَهييا 2 

 
 

وث  َعيْن َأب  َوَجييدْ     تراث يه  الَميْور 
  



 
 
 
 
 
 

 الذقافية ال
 اًل:قال متغزا ( 55

بِهِ  1  َأبَْصْرت  َمْن هاَم الفؤاد  ِبح 
 

 شارب ه الَشِهُي َفحبَذا 1َقْد طرَ  
ه  َعِقيقاً  2   زانَيه   2َقْد کاَن َمبَْسم 

 
ٌر َفَأبَْدلَه  الَشيباب    يُرذاد  م   2ز 

  
 

                                                 
 سياد الحسني(.. َطَر: نَبََت. )ال1
ْوِمْية. والعقيق  ٱْليَمانُي 2 : َأْکثَر  ما ي ْوَجد  باليََمن وبسواِحل بَْحِر ر  . الَعقيق  َخَرز  َأْحَمر 

ا َدَفَع کثيرًا ِمن المؤمنين إلىل ٱْقِتنَاِئِه  ِويَْت في َفْضِلِه بَْعض  األْخيار مما ، َوَقْد ر  ْوف  َمْعر 
 خاتََمه، َفَقْد فاَز  ِىل إَن َأَحَده ْم لَيََظُن َأنَه  إذا َزيََن ِبَفِص ٱْلَعِقْيق في ِشراِئه، َحتا  ِوالتَناف س
ْسن   ٱْلخاِتَمة. )السياد الحسني(. ِِبح 

ا ي ْوَصف  2 َعَرب. َوه َو مما اِء ٱلْمهَملَِة َوتَْشدْيِدها ي : الَزبَْرَجد. َوه َو م  ُرذ  ي ِبَضِم ٱلرا م  . الز 
انالوسيم    بي )الَزبَْرَجد( ِلَجماِله. )السياد الحسني(. ِبِه کما ل ِقَب َقْيس  ْبن  َحسا



 
 
 

 اءرّ قافية ال
مة الشيخ ( 57  :هادي آل کاشف الغطاءٱلْ قال مادحًا العّلا

 َهييَب النَِسيييْم  ِمييَن الِحَمييىل َعِطييرا 1
 

 
 َفَعَسيييى تََحَميييَل مييينهم  َخبَيييرا  

ييدول  خ ييدوِرهم  2   َحَجبييْت َعييَرب  س 
 

 
ن َطْرف يييه  َحيييوَرا   َى تكيييوا  أْحيييول

َقييل   2   يييا ظبييي  کَييْم أْسييَهْرَت ميين م 
 

 
 قبييَل الَهييَوى لَييْم تَْعييِرِف الَسييهَرا  

ييذ 2  مييوعي ِفيييك م    کَث ييَرْت  َْهانَييْت د 
 

 
 َويَِقيييُل َقيييدر  الشييييء ِإْن کَث يييَرا  

شييياِة وکيييم 5  قَت أقيييواَل الو   َصيييدا
 

 
 الَسيييْمَع والبََصيييَراکيييَذبت  فييييك   

كييم  َفييّل َعَجييب   6  ييرَت فييي ح   ِإْن ج 
 

 
ييذ     َقييِدَرا ْکَييْم ِمييْن َمليييك  َجيياَر م 

 َمييا کيياَن َضييَرَك لييو َجنييَى نََظييِريْ  9 
 

 
َده  النَِضيييَرا ه  دَ ِميييْن َورْ     َخيييِدَك َور 
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 َطْرفي َوَطْرف يك فيي َدِميي اْشيتََرکا 5

 
 

 1َغيييَدا َهيييَدَراَفَعِلْميييت  أَن َدِميييي   
 لَيييْو أنا أْهلَيييَك أنَْصيييف وا انتجَعيييوا 7 

 
 

 َطْرِفيييي وثغيييَرك واکتفيييوا َسيييَفَرا  
ْوِ  ِغنيىً  12   ِفي الثَْغِر ِمنْيَك َعيِن الب ير 

 
 

م َمَطيييَرا   يييْوع  َعيِْنييييا َحْسيييب ه  م   َود 
 2أْذِنبَيييةً  يَ نَييييْ عَ  نْ ت  ِميييْحيييتَ مَ لَ  11 

 
 

ييي لَ ِعييمْ دَ  نْ ومييَلت  ِميي   َرا مْ ه   2غ ييد 
ييْرب  قلبييي فييي حبَييائِ  12   2كم  يييا ع 

 
 

 َضيييْف َفَهييَل َغيْيير  الُصييدوِد ِقييرىل   
 َسييياِئلَك مْ  5َن اليييَدهرَ وْ ر  َهيييميييا تَنْ  12 

 
 

ِعيييْي ن ِهيييَرا    َفَعيييّلَم سييياِئل  َأْدم 
 

                                                 
( َوال َعْقل )دية(. )السياد الحسني(.1  . َأْي ليس فيه َقَود  )ِقصاص 
 نوب ي بفت  الذال يمت  الماء: نزعه. األذنبة جمع ذَ «. لمحيت من عيني ذنبهم». ش: 2

 الدلو له ذنب.
ها ٱلَسْيل. )السياد 2 ر: َجْمع  الَغِدير َوه َو في األَْصِل الِقْطَعة  ِمَن ٱْلماِء ي غاِدر  . الغ د 

 الحسني(.
 «.في جنابكم». ش: 2
 )السياد الحسني(.الَدْهَر ي ه نا ي َظْرف  َزمان  )مفعول  فيه(. . 5
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  اليِذماِم ي َعِهيْدت  ي ِشييَْمت ك مْ   ِحْفظ 12

 
 

ِفيييييَرا   ِدي مالَيييييه  خ   1َفيييييِذمام  و 
 2لييي فييي بيييوتكم َخييذول َرَشيياً  15 

 
 

يييْوَد َشيييَرىل  2يغتيييال   ه أ س   نييياظر 
 ل  ِلييْي فييي َهييواه  ولييوذِ کييم َعييا 16 

 
 

 را ََعييييذ نظيييير الييييذي أحبيت ييييه    
 إْن َهيييييَز قامتَيييييه  وإْن َسيييييَفَرا 19 

 
 

ييوَن وأْخَجييَل الَقَمييَرا    َفَضييَ  الغ ص 
 لَيييْم يَيييَدَعا 2َعينييياِن نَْجيييّلوان 15 

 
 

 للَصيييييبِْر ال َعيْنيييييًا وال َأثَيييييَرا  
کنيييييا وَحاِجب يييييه   17  را  بالكَْسيييييِر ح 

 
 

ب ييييرا    َقلَييييم  الَمّلَحييييِة َخَطييييه  ز 
فاَرَقيييةً  22  يييه  يَْخشيييىل م   َهيييْل ق ْرط 

 
 

نْييييذ    ِعَرا َِمنْييييه  َفييييّل يَنَْفييييُك م 
 

                                                 
. ِمْن َقْوِلِهْم: َأْخَفَر ٱْلَعْهَد ِإذا نَ . 1  )السياد الحسني(.َقَضه 
 . خذلت الظبية: تخلافت عن صواحبها، وانفردت عن القطيع، فهي خاذل وخذول.2
 )خ ل(.« يختال. »2
 )السياد الحسني(.نَْجّلوان: واِسَعتان. . 2
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ييييا هييييَز َقاَمتَييييه   1والبَييييان   21  لَما

 
 

 َخَجيييًّل بيييأورا   ليييه اْسيييتَتَرا  
 ِمييَن الَهييوىل َعَجييب   وَجييرىل َعلَيييَ  22 

 
 

يْوَل اليَدْمع     کييَف َجيرىل  ِفاسأْل َرس 
 :2کَيييْم آمييير  بالَصيييبِْر ق لْيييت  لَيييه   22 

 
 

 اليييرأي  فيميييا ق لْيييَت ليييو ق يييِدَرا  
فوِنيييه َجَزعييياً  22  يييْوَع ج  م   أفنيييى د 

 
 

 َولَيييِو اسيييتطاَع تََصيييبُرًا َصيييبَرا  
 لَواِحِظييهِ وأخييذت  ِحييْذِرْي ِمييْن  25 

 
 

  الَقييييَدَرا ِللِكنَييييه  لَييييْم يَييييْدَفع  
يييْر إليييى َدْمِعيييْي وَمبَْسيييِمهِ  26  نْظ   أ 

 
 

نْتَِثيييييَرا   نْتَِظميييييًا َوم  َريْييييين م   د 
ْسييِن َوْجِهييَك عين ييه  َعِميَييْت  29   ِمييْن ح 

 
 

 وعييين الَمّلَميييِة َمْسيييَمِعْي َوِقيييَرا  
 

                                                 
 . البان: نَْوع  من الَشَجر. )السياد الحسني(.1
 «.قاله له». ش: 2
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 َقَضيى 1لَْهِفي َعلَيى َزَميِن الشيباِب  25

 
 

 بييه الييَوَطرا 2ِمييْن َقبْييل َأْن أقضيييْ   
 وأطعييت  فييي تَييْرِك الَغييراِم ِبييِه ٱلْييي 27 

 
 

َسيييييلِيَيِْن: ٱلَْهيييييَم والِكبَيييييَرا     م 
يكِْر الِصيبا َعِجيّلً  22   وَصَحوت  عين س 

 
 

و    الييذي َسييِكَرا 2البييَد أْن يَصييح 
 ِإنايييي إذا َشيييبَبْت  فيييي کَِلِمييييْ  21 

 
 

 َشييييبَابِه ٱَدکَييييَرا ِلَعْهييييِد   َشيييييخ  
 مييا ِحْرَفِتييي نَْظييم  القييريِض َوِإنْ  22 

 
 

 ِمييييْن َأبْييييراِده ِحبَييييَرا 2َفَوْفييييت    
                                                  

 «.زين الشباب». ش 1
ِذِه ٱلْياَء  َسكََن ٱلْياءَ . 2 ِلَك؛ أِلََن هل ْوَرِة، َمَع َأَن َحَقها ٱْلَفتْ   )َأْن أْقِضَي(، َوِإنَما جاَز ذل للَضر 

اِعر  إلىل ِإْسكاِنها في ٱلنَْصِب قاس َر ٱلشا ِذِه  َتَْسك ن  في ٱلَرْفِع َوٱْلَجِر، َفإذا ٱْضط   في هل
اِقَطتَيْنٱْلَحَرکَِة َعلىل ٱْلَحَرکَتَْين ٱلَضَمِة و  َفَشبََهها ِبِهما. َوِمْن َشواَهِد هلذا  ِالكَْسَرِة ٱلسال

ْور ي : ٱْلباِب َقْول  األَْعشىل  اِعِر الجاِهلِي الَمْشه   ي الشا
 َفتًَى لَْو ي باِرْي ٱلَشْمَس َأْلَقِت ِقناَعها

 
ياِرْي أَلَْلقيىل ٱْلَمقاِليدا   َأِو ٱلَقَمَر ٱلسا

 ِفْيما َحِفْظناه. )السياد الحسني(. هلكَذا َذکََر ٱلنُحاة   
َو(. . 2 : )َأْن يَْصح   )السياد الحسني(.َسكََن ٱلواَو للضرورة، َوَحَقها الَفتْ  
ِلَك إذا کاَن َرِقْيقاً 2 ، َوَقْد ي ْوَصف  ِبذل ْوط  ِبْيض  : ِفْيِه خ ط  َفَوف  ، ِمْن َقْوِلِهْم: ب ْرد  م  . . َفَوْفت 

: ب ْرد  يَمان  )ي ْصنَع  في ٱْليََمن : َجْمع  ِحْبَرة   (. )السياد الحسني(.َوٱْلِحبَر 
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 نََشيييَر الثَنيييا ِمنايييي نَيييَداه  کميييا 22

 
 

ِطييَراوْ نشيير  الييرَ  داد  زْ يَيي    ِض ِإْن م 
 ه  يَييد  الكميياِل لَهيياتْ قييد َصييَورَ  22 

 
 

ييَوَرا   ْوحييًا َوَصييَوَره  الييورى ص   ر 
 َوَمناَقييييب  لَييييْو َأنَهييييا ت ِليَييييْت  25 

 
 

يييَوَرا ِِللناييياس     َفَصيييلَها اليييورىل س 
ها ٱلْشيي 26    َوَعييزاِئم  کَييٱلبَْر  ي بِْصيير 

 
 

ْونَهييا البََصييَرا 1َشيياِني َفيَْرِجييع       د 
 َأْخّلق يييييه  وِصيييييَفات ه  نََظيييييَرْت  29 

 
 

 منهيييا العييييون  الُزْهيييَر والَزَهيييَرا  
 ت ْمِطييير  ِديَْمييية  َذَهبييياً ليييو کييياَن  25 

 
 

 َشيييبَهت  َعييياِرَض کَفايييِه َمَطيييَرا  
بَْت  27   َوَوَسيييْمت ه  بيييالبَْحِر لَيييْو َعيييذ 

 
 

ه  َومييييا َجييييَزَرا    ِمنْييييه  َمييييواِرد 
ْوَت لَيْو ِبِسيوىل ٱلْْسي 22    َوَدَعْوت يه  َهيار 

 
 

ق ْولَنيييا َسيييَحَرا ِِسيييْحِر ٱلَحيييّلل      ع 
                                                  

ْم ي َعُدْونَه  ِبٱأْلَِلَف: 1 ْدِرکََة؛ َفِإنَه  تََعٍد عند الَعَرب اال قبيلَة ه َذْيِل ْبِن م  . َرَجَع الِزم  َوم 
.َوٱْلَفِصيْ     . )السياد الحسني(.: َرَجَعة  وهي ل َغة  ٱْلق ْرآِن ٱْلكَريمَأْرَجَعه 
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 فيييي ب  ِنيييي طْ حريييير  النيييافع  النِ  21

 
 

 2 1مْختَِصييَرا ويييّله   النَييدىل  نِ َفيي  
 لييييم يَْعتَييييِذْر َمْطييييًّل ِلسييييائلهِ  22 

 
 

ْعتَييييييِذَرا    للِكنَييييييه  ي ْوِليْييييييِه م 
 کَالْبَيْيييييِت َمْربَع يييييه  بأبَْطِحيييييهِ  22 

 
 

ْعتَِميييَرا   ف يييْوِد أقييياَم م   َرکْيييب  الو 
 دىً نَيييتَِسيييل بِ  مْ لَييي وْ لَييي ويَمين يييه   22 

 
 

 َدَعْوت َهييييا الحَجييييَرا 2لّلثمييييينَ   
( َوَقييَف الَرجييا ِبييي) 25   َمواهبييهِ   ِمنىل

 
 

نيييىل )نََفيييَرا(    حتايييى إذا بليييغ الم 
َمييييراً  26   تَْجث ييييو أميييياَم مقامييييِه ز 

 
 

َميييَرا    وتطيييوف  حيييوَل َمِقيِْليييِه ز 
 

                                                 
 «.منن الندى وبّل ومحتصراً ». ش: 1
، والظاِهر  َأَن فيه تَْحِريفًا. . 2  )السياد الحسني(.کذا َوَرد وال يَتََجه  َمْعناه 
التَْقبيل  َوبَْعض  َمْعناه  مأخوذ  ِمْن قوِل الشريِف  . الصواب: ِللّْلِثِمْيَن ِمَن ٱللَْثِم، َوه وَ 2

(: أميِر الِحجاز َقتاَدَة ْبِن إدريَس الَحَسنيا   في َعْصِره )القرن السابع الِهْجريا
َعِوَدة  لَْثَم المل ْوِك ِلَظْهِرهيا  م 

 
ْجِدِبْيَن َرِبْيع  وفي    بَْطِنها ِلْلم 

 )السياد الحسني(. 
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 فكأنامييييا َحيييياَن النشييييور  بييييه 29

 
 

ِشيييَرا   يييه  ح  طام   ِللَْخلْيييِق َحيْيييث  ح 
 بييه 1والييذي أغنييىل الع فيياةَ  قييد 25 

 
 

ْفتَِقيييَرا    2أضيييحى الميييدي   إلييييه م 
 هيييياَوَرَد العلييييوَم َفخيييياَض ل َجتَ  27 

 
 

يييييوَ    ْوَن و  يِ س  وِدِه َصيييييدَ واه  د   َرار 
 تَْسييييت ْوِقف  األْفييييّلَك َعْزَمت ييييه   52 

 
 

 َوت طيع ييييه  األقييييدار  ِإْن َأَمييييَرا  
 ِهَمييم  َقييْد َقَدْمتَييه  علييىل الييَورىل  51 

 
 

 ترکيييْت َسيييوابَق حاِسيييِديِْه َوَرا  
 کييييم رافييييع  ِلينالَييييه  بََصييييراً  52 

 
 

 2َسيييراكَ َفٱنْ  2أقيييذاه نيييور  ذ کييياه    
 ييييا َميييْن ت َميييُد ِبيييِذکِْرِه ِسييييَِريْ  52 

 
 

 ْرد  نَشييياِئدْي ق ِصيييراب يييَوَعلَيْيييه   
 

                                                 
، َوک ُل طاِلِب َفْضل  َأْو ِرْز . )السياد الحسني(.1  . الع فاة: َجْمع  ٱْلعافي: الَضيْف 
 «.مغتفرا». ش: 2
. )السياد الحسني(.2 ه  ْعَجَمِة: َشْمس  اِل الم  : ِبَضِم الذا  . ذ کاه 
 . لََعلَها: َفٱْنَحَسرا.2
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 أمسييييت  أعظيييَم ماليييك  ِلع يييّلً  52

 
 

 أِشييييَراوَغييييَدوت  ال بَِطييييرًا وال   
 أطلقييت  فييي ِتلْييَك المفيياِخِر ِميينْ  55 

 
 

ه يييَرا ِغ يييَرِر الفَضيييائل   ميييًا ز    َأنْج 
ييًّل وال َعَجييب   56  لْييت  الِسييماَك ع   ط 

 
 

يييَرا   يييلَم  ِفكَْرتيييي َقص   ِإْن َعنْيييَك س 
 َشيييَخَص األنيييام  ِلذاِتيييِه َفيييَرأوا 59 

 
 

ْم بََشييييَرا    َملَكييييًا تَمثَييييَل بَيْيييينَه 
 * * * 

 ومادحًا بها الشابَ  ،ومتظلمًا من زمانه ،الً وله أيضًا متغزا ( 62
مةِ  لَ جْ نَ  بدالمجيدالمرحوم عَ  األديبَ  الشيخ هادي آل کاشف  العّلا
 :الغطاء
يييْوِم اللَيْيييل 1   ال تَْسيييِريْ  ِميييا ِلن ج 

 
 

 يَهييوى بييّل َفْجييرِ َهييْل ليييل  َمييْن   
نِْحهييا 2   کَييْم ليليية  زاَرتْييَك فييي ج 

 
 

 والثَْغييييرِ  1واِضييييحة  اللَبايييياتِ   
 قوياييييية  الفتيييييك بع َشييييياقها 2 

 
 

 ضييييعيفة  الميثييييا  والِخْصييييرِ   
                                                  

: َجْمع  ٱللَباِة: الَمْنَحر. )السياد الحسني(.1  . اللَباات 
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 1کحيلييية  الَطيييْرِف بيييّل ِإثِْميييد   2

 
 

 طيابيييية  الب ييييْرِد بييييّل ِعْطييييرِ   
 وَمينْ  2 2رار   ِواَفتَْك فيي لَيْيِل َسي 5 

 
 

 َأبَْصيييَر بَيييْدرًا آِخيييَر الَشيييْهِر؟!  
 لثمت هيييا فيييي نَْحِرهيييا ليليييةً  6 

 
 

  کانيييت ليليييَة النحيييرِ  ِِللَيييثْم  
 قبالييت  بييدَر الييتِم فييي َوْجِههييا 9 

 
 

 والنحيييِر حتايييى َمْطلَيييِع الفجيييرِ   
 مقتطفيييًا ِللْيييَوْرِد ِميييْن خيييِدها 5 

 
 

انيييييَة الصيييييدرِ    ما  مجتنييييييًا ر 
 خميييرةً جنييييت  مييين مرشيييفها  7 

 
 

 ميييا دنََسيييتْها الكيييُف بالعصيييرِ   
 

                                                 
: َحَجر  ي ْكتََحل  ِبه. )السياد الحسني(.1  . اإِلْثِمد 
 «.في ليل سرور». في ش: 2
هر يَْستَِسُر فيها القمر  ِ. سَ 2 : بفت  الِسْيِن َوکَْسِرها وليلة  السرار: آخر ليلة  من الشا رار 

( وقد يكون َسر  اره ليلتين.)يخفىل
 وفي السرار يقول الشاعر:

 َرَأْت َمَر السنيَن أخذَن مناي
 

َرار  من الِهَّللِ    کما َأَخَذ السا
 )السياد الحسني(. 
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يي 12  َجْفنَهييا ْت کََسييرَ  ذْ قييد َفتَحييْت م 

 
 

 1قلبَيييَك ال بالعسيييكر المجيييرِ   
 أْعِجييْب بييه ميين نيياظر  فيياتر   11 

 
 

 والكسيييرِ   ِيجميييع  بيييين الفيييت   
ْسيين  أديمييي اللِقييا 12   دام لَييِك ٱلْح 

 
 

 ال  ت ْعِقِبييييْي َوْصييييلَِك ِبييييٱلَهْجرِ   
ْوِشييِْت ِمينْ  12  لَْوَة األَعطاِف ح   2يا ح 

 
 

ييرِ    لْييَو َمييَع الم  ِجييْي الح   أن تَْمز 
 َصيييبُِك کَيييْم بييياَت وأجفان يييه   12 

 
 

ِم الُزْهييييرِ     َمْعق ييييْوَدة  بيييياألنْج 
ِك َواأليييام  ِفييْي َصييْرِفها 15   َهْجيير 

 
 

 کَييْم َقلَبَييا َقلِْبييْي َعلييىل الَجْمييرِ   
 ِلَفْضيييِلي َفميييااليييَدْهر  عييياداني  16 

 
 

  َمييَع الييَدْهرِ  َِذنْييب  َذِوي الفضييل  
 

                                                 
ِمَي ِبذِلَك؛ ِلِثَقِلِه َوِضَخِمِه. )السياد الحسني(.1  . الَمْجر: الَعِظيم، س 
 «.يا حلوة االعطاف منى أما». ش 2
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 دهييري فييي تصيياريفهِ  1حلبييت   19

 
 

ْسير  وِميْن ي ْسير   2َشْطَريْنِ     ِميْن ع 
 ت  َقييْدرًا بييهِ دْ َوِصييْفر  کييٍف زِ  15 

 
 

ييييفرِ  ِِزيييييادَة األعييييداد     بالصا
 وإناهيييا األييييام  کانيييت َوِمييينْ  17 

 
 

يييييرِ عاداِتهيييييا َعيييييداوة      الح 
ييَدع  للِحْجييرِ  22   أولييى بييأنْ  2کَييْم م 

 
 

 2َحْجرِ لْ ٱفيييي ماليييِه ي ْحكَيييم ِبييي  
 وعيييييادم  ِللمييييياِل لِكنَيييييه   21 

 
 

ْوَن بيييالِكبْرِ     5فييياَ  عليييىل قيييار 
                                                  

َره  »الَعَرب: . ِمْن َقْوِل 1 ي ِبنَْصِب ٱلَدْهِر علىل ٱلَظْرِفيَة ي َوه َو َمثَل  « َحلََب الَدْهَر َأْشط 
ِکَر في َمْوِضع  آَخر.  ِمعروف  يَْضِرب ْونَه  ِلَمْن َعَرکَتْه  ٱلتَجارب َوَسبََر َأْحواَل ٱْلَحياة. وقد ذ 

 )السياد الحسني(.
 «.شطريه». ش: 2
ر ٱ. 2 ، بكَسا : الِحْجر  . قاَل تَعالىل ْهَملَِة: الَعْقل   ْلحاِء ٱلم             

 )السياد الحسني(.(. 5)سورة الفجر، اآلية 
ْهَملَِة، ِمْن َقْوِلِهْم: 2 ، بََفتِْ  ٱْلحاِء ٱلم  ِمَن ٱلتَصُرَف  َمنََعه  «: َحَجَر ٱْلقاضي َعلَيْهِ ». الَحْجر 

 في ماِلِه؛ ِبِعلَة ٱلَسفاَهِة، َوما في َمْعناها. )السياد الحسني(.
5 .. ىل ِبنَْفِسِه. َوَمَع تَْعِدْيِتِه ه نا ِبنَْفِسِه يَْختَُل ٱْلَوْزن   المعروف  في اللَُغِة َأَن )فاَ ( يَتََعدا

ْون   ، َوه َو فيما ِقْيَل ٱْبن  خالَِة موسىل : ه َو ٱْلعاِتي ٱلْمَ َوقار  ْوب  ِبِه ٱْلَمثَل  ِبٱْلِغنىل ْضر 
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 وعاصييير  للخمييير کَيييْم يَيييَدِعيْ  22

 
 

 1ِنيابيييًة َعيييْن صييياِحِب الَعْصيييرِ   
 وعيييادل  طييياَل َعنَيييائي بيييهِ  22 

 
 

يييْذِريْ َأَميييا     َدَرىل َأَن الَهيييَوىل ع 
 وجاهييييل  نيييياه  بهييييا آميييير   22 

 
 

 اليعيييِرف  النَْهيييَي مييين األميييرِ   
 أَخَرِنيييْي َعنْيييه  َزَمييياِني کَتَيييأْ  25 

 
 

 بكيييرِ   َعيييْن أبي ٍِخيْيييِر عليييي  
 َقييْد قاَسييه  ِبييْي َمْعَشيير  ِمثْلَمييا 26 

 
 

ييم 2قيياَس    ييهىل األنْج   بالبَييْدرِ  2 ِس 
 

                                                                                                                   

ه  في الق ْرآِن الكريمٱْلكَليمِ  : ، وقد جاَء ِذکْر   ، قاَل تَعالىل     
                                      
 ...  [.96]سورة القصص، اآلية 

ْصطل  عليه في اللاَغة؛ َفِإَن الع ْصبََة ِهَي  ْوَظ ي ه نا ي حصول  )الَقْلب( الم  ٱلَِتي َوِمَن الَمْلح 
 الَعَرِب، ليس  ِ، أي تَْستَِقل  بها في ِثْقل: َوِللَقْلِب َشواِهد  کثيرة  في کَّلم ِتَن ْوء  ِباْلَمفاِتيْ 

ذا َمْوِضَع ِذْکِرها. )السياد الحسني(.  هل
 «.ش». هذا البيت والذي يليه ليسا في 1
 )السياد الحسني(.قاسوا.   لعلا الصواب:. 2
ْونَه   ،ٱلنااس  ِبِه َأبَْصاَره مْ  َخِفُي يَْمتَِحن  الُسها: کَْوکَب  . 2 َوي َسِمْيِه الق َدماء  الَصْيَدَ ، َويَع د 
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 1شييباه ميين َجهلييهِ  أو کالاييذي 29

 
 

 عبيييَد الَمِجيْيييِد الَحبْيييَر بيييالبَْحرِ   
 َفاَ  بَِنيْي الَخْمِسييَْن َفْضيًّل َوَميا 25 

 
 

 َقييْد بَلَييَغ الَعْشييَر ميين الع ْمييرِ   
ْسييين  َأْفعييياِل َسيييجايَاه  َقيييدْ  27   َوح 

 
 

 َجيييَل عييين التَْعيييداِد والَحْصيييرِ   
بَييييِرْد( 22   2بَْعييييض  تّلميييييِذه 2)م 

 
 

(و     صيياحب الَقْطييرِ  2)ابيين ِهشييام 
 

                                                                                                                   
ِريِْه  ع ْوبَِة الُرْؤيِة َفقاِلْوا: )أ  . وبِه َضَرب ْوا الَمثََل في ٱْلب ْعِد َوص  ِمْن بَناِت نَْعش  ٱلُصْغرىل

عر  الَمَعَرِة أبو الَعّلِء في الِميَتِْه المشهوَرِة، فقاَل علىل ٱلُسها َوي ِرْيني ٱلثَُرياا( َوَذکَره  شا
ر  بالبال  : ِما يخط 

يياِئَي ِبٱْلب ْخييِل ميياِدر    إذا َعيَييَر ٱلطا
 

يييًا ِبٱْلَفهاَهيييِة باِقيييل     َوَعيَيييَر ق سا
 َوطاَولَت ٱأْل ْرض  ٱلَسماَء َسيفاَهةً  

 
 َوقاَل ٱلُسها ِللَشْمِس: لَْون ِك حاِئل   

 َفيا َميْوت  َزْر ِإَن ٱلحيياَة َذِمْيَمية   
 

 َويا نَْفس  ِجِدِي ِإْن َدْهيَرِك هياِزل   
 )السياد الحسني(. 

 «.أو کالذي شبه جهّل بذي» :. ش1
َحَمد  بْن  يَِزْيَد ٱلثَماِلُي األزدي. 2 : َأبوالَعبااس م  بَِرد  النحو واللُغة ومن  ، ِمْن أئمةِ الم 

 )السياد الحسني(.«. الكاِمل في اللُغة واألدب»أْشَهِر آثاِرِه: 
هكذا بدل الشاعر هذا الشطر بخطه في الهامش، ولكناه «. بحر من العلم له زاخر. »2

 لم يكمل البيت.
ِة النَحِو المعروف2 ْغِني اللبيب( . ابْن  ِهشام من َأِئما َهب( و )م  يِن، َوه َو صاحب  )شذور الذا
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 أکْييِرْم بهييا يييا عييُم ميين غييادة   21

 
 

َفيييْت بيييّل مهيييرِ     إلييييك قيييد ز 
 هييالِ بْ قَ  نْ ِميي ومييا رأى الييراؤونَ  22 

 
 

 ل ْؤل يييَوًة ت ْهيييدىل إليييى البحيييرِ   
 مييياکَ  يِْنييييْ عَ أقيييَر فييييك الال   22 

 
 

 قيييد َشيييَد بيييه أزري أبيييوكَ   
 الْع ييّل أبييوك بَييْدر  فييي َسييماءِ  22 

 
 

ِريْ     وأنييت فيهييا الكوکييب  الييد 
ْمَت لنا فيي َخْفيِض َعييْش  ِبيّل 25   د 

 
 

ْرتَِفيييَع القيييدرِ  1َضيييِم َأَذىً     2م 
 * * * 

 اً يا لِ اًل ومراسًّل بها الفاضل األديب المرحوم السياد عَ وله متغزا ( 61
 :طاب ثراه  ّلا العَ 
 ونَثْيييييَرا   ًنَْظَميييييا  ببيييييدائعي 1

 
 

 فميييًا َونَْحيييرا 2حلاييييت  ِمنْيييكَ   
                                                                                                                    

َصنَفات. )السياد الحسني(. (، وغيرها من الم   و)َقْطر النَدىل
 «.ضم أولى». ش: 1
ْرتَِفع(»و « َضمَ »َو « َخْفَض »وفي هذا البَْيِت: . 2 ْصَطلَحاِت « َرْفع )م  َوِهَي ِمْن م 

 )السياد الحسني(.«. ٱلنَْحو
ِئق  ِبٱْلَمقام.« فيك حليت». ش: 2  َوه َو الّلا
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ف يييوْ  2  وکنيييزت  شيييعري فيييي الج 

 
 

وَن ِسييييْحرا    ِن َفخالَييييه  الييييراؤ 
 هييل ِصيييَْغ ِمييْن قلبييي الَخف ييوْ  2 

 
 

 1ِ  لَييَك الِرعيياث  فمييا اسييتقرا  
رَ   َوَصييييييبَبْت   2   َمييييييداِمِعي    د 

 
 

 َفنََظْمت هيييييا ِعْقيييييدًا َوثَْغيييييرا  
 َوِسييييهام  لَْحييييظ  َقييييْد بَييييَرْت  5 

 
 

 َجَسييِدْي َوَعْهييِدْي الَسييْهم  ي بْييرىل   
ْوْل َمّلَمِتيييييْ  6   2َدْع يييييا َعييييذ 

 
 

 ِفيييْي ِمثِْليييِه َميييْن الَم َأْغيييَرىل   
ييير   ٱلَْهيييوىل  9   َقيييَدمت  فيييي ط 

 
 

 2ِرْجيييًّل َوميييا َأَخيييْرت  أ ْخيييرىل   
 َخيييييِدهِ   ِبَصيييييْفِحةَ   َرَشيييييأ   5 

 
 

 ٱلَْهيييوىل ِلَشيييقاَي َسيييْطراَخيييَط   
ه   7   بَييييييدا لََمييييييا   وِعييييييَذار 

 
 

ييْذرا   ييِب ع   لييم ي بْييِق ِلييْي فييي الح 
                                                  

 . الرعاث جمع الرعثة: القرط.1
 «.مّلم من» :. ش2
 ِبخّلف َمْن ي ْوَصف  بأنَه  )ي َقِدم  ِرْجًّل َوي َؤِخر  2

. يعني َمضىل ِلَطيَِتِه ِبَعِزْيَمة  صاِرمة 
ا.)السياد الحسني(. تََرِددًا في َأْمر  ما ( إذا کان  م   أخرىل
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ييييل    لََحظات ييييه   12 س   ٱلَْهييييوىل   ر 

 
 

 ِفيييْي َفتْيييَرِه األجفييياِن تَتْيييَرىل   
 َغيييدا  ِليييمْ   ِريْيييق    يَ ْهدِ ي  َشييي 11 

 
 

يييَرا   لْيييِو ل َمييياه م   1َعيِْشيييْي ِبح 
 هِ ِقييييْ رِ   َخْميييرةَ  ذقيييت   ميييا  12 

 
 

يييكْرا  ِتْهيييت   مييياذا لِ   فبهيييا    س 
 غيييدا قيييد  َخْصييير    وضيييعيف   12 

 
 

ييييتَحِمّلً     َوقييييرا  للييييِرْدفِ   م 
 الَطِويْييييي  ٱلَْهييييم  و )نتيجيييية( 12 

 
 

   ) ( و )ک بْيرىل يْغرىل  2ِل ه ما لها )ص 
 َخصييييِرهِ   ِميييينْ   شيييياَحه    َأوِ  15 

 
 

ييييا ِ   َأْظَهييييْرَت    ا  للع شا  ِسييييرا
 16  ِ  زاَرِنيييييييييي  لَيْلَيييييييييةَ   ِلال

 
 

 غ ْصييَن الَقييِد َهْصييرا 2فَهَصييرت    
 ٱلَغيييرا  ِديْييينِ   فيييي  وفتحيييت   19 

 
 

 ِم وقيييد َفتَْحيييت  الييييوَم ثَْغيييرا  
                                                  

 بتثليث الّلم: سمرة أو سواد في باطن الشفة يستحسن. . اللمىل 1
 )السياد الحسني(.ِمْن مصطلحاِت عْلِم الَمْنِطق. . 2
ىل ِبنَْفِسِه َوِبٱْلباِء، ي قال : َهَصَر ٱْلغ ْصَن... َوِبٱْلغ ْصِن: إذا َأَخَذ ِبَرْأِسِه، فَأمالَه  . 2 َهَصَر يَتَعدا

 )السياد الحسني(.ِإلَْيِه. 



 161 ...................................................................................................قافية الراء 
 1(  َسّلِسييييل  )ذاَت   َوَشييييِهْدت 15

 
 

 مييين َشيييْعِره َوَشيييِهْدت  )بيييدرا(  
 تَيييرى  فيييّل  الشيييهيد    فأنيييا 17 

 
 

 ِذکْييرىل  الع شيياِ   فييي  واَي ي  ِلِسيي  
 2ِريِْقييييه    َقْرَقييييَف   َوَشييييِربْت   22 

 
 

يييمْ   ثَْغيييِرهِ   ِمييينْ     غْفيييرا  ٱللَه 
 2َحَسييوْ   2 ًَشييي ْهدا  هييل  َأْدرِ   لَييمْ  21 

 
 

ْقييييت  َخْمييييرا    ت  ِبِريْقييييِه َأْم ذ 
 َخمييييرة   أو  ة  دَ هْ ي  َشيييي  هييييي 22 

 
 

 5ي يييْدرا  بالُشيييب هاتِ   والَحيييدُ   
 ألحاَظيييييييه    تأخيييييييذوا  ال 22 

 
 

 َسييكْرىل   يَ ْهييفَ   أراقييت  ِبييَدم    
                                                  

من ٱْلَمعاِرِك المعروفِة في تاريخ السيرة الشريفة. « بَْدر»َو « ذات  الَسّلسلِ ». 1
 )السياد الحسني(.

 . القرقف: الخمر.2
، لِكَن . 2 ْعَجَمِة َوَضِمها: الَعَسل  في َشَمِعها )الَعَسل  ي َذکَر  َوي َؤنَث  الُشَهد بَفتِْ  ٱلِشْيِن اْلم 

، علىل ما َذکََره  أِئَمة  ٱللَُغة(. ٱأْلَْغلََب عليه ٱلتَْأنِ   )السياد الحسني(.يْث 
 «.حويت». ش: 2
دود  ت ْدرأ  بٱلَشب هات». من الحديث المعروف: 5 راعاِة القاِفيَِة «الح  ، َوَسَهَل الَهْمَزَة لم 

 )السياد الحسني(.
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 َوِإنَييييييه    الَغي ييييييْور    ظيييييينا  22

 
 

 َأْدرىل   کيييان  ب يييْرِديْ   ِبَعفيييافِ   
 للتقيييييى  نَْهيييييياً   وأطعيييييت   25 

 
 

 َأْميييرا  للشيييهواتِ   وعصييييت    
 * * * 

 :وله مادحًا صديقه الشيخ مصطفى التبريزي( 62
 1بَمْن َأْوَدَع الَطيْرَف ِمنْيَك الَحيَورْ  1

 
 

 
 ِللْبََشييييرْ   ِفتْنَييييةً   2َوَصيييييََره    

 الَهيييوىل   أِلَْهيييلِ   ه  نْيييمِ   وَسيييَددَ  2 
 

 
 َوتَييرْ  ال َعييْن   ت َقييِو    ِسييهامًا   

 ذابيييييّلً  نَْرجسيييييًا   َوکََونَيييييه   2 
 

 
 نَِضيييرْ   َوْرد    فيييو  َوَرکَبَيييه    

 ٱلَفَضيا  ِخيّللَ   الرحييقَ   وأجرى 2 
 

 
 بالييييُدَررْ   ياق وتَييييه   َوَرَصييييَع   

 الخيدود َصيْحَن   بالخيالِ   وزيانَ  5 
 

 
بَْ      2الُطيَررْ   ِبلَيْيلِ   ٱلَْجبييْنِ  َوص 

                                                  
: ِشَدة  بَياِض ٱلْ . 1 : الَحَور  . الَجْمع  ل  َأْحَور  َوٱْمَرَأة  َحْوراء  َعْيِن في ِشَدِة َسواِدها. ي قال : َرج 

ْور.   )السياد الحسني(.ح 
 «.وصوره». )خ ل( 2
َقَدم2 : النااصية، َوِمْن تَفريعاِتها: َأْن ي ْقَطَع ِلْلجاِريَِة في م   ناصيَِتها کَاْلَعلَِم  ِ. َجْمع  الُطَره 
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 َوِفيْيييي غ ْصييينًا   َقيييَدكَ   َوَعيييَدلَ  6

 
 

 ِه َغيَْر ٱلْنَوىل لَْم يك يْن ِليْي ثََميرْ    
 تََرَفييْق ِبَطييْرف  َغييدا فييي َهييواكْ  9 

 
 

يييْوِد کثييييَر الِعبَيييرْ    ج   قلييييَل اله 
 ت  ولَييم يَييَر کَيْييَف ٱلْكَييرىل يْييبِ يَ  5 

 
 

 َولَْوالَك ميا کياَن يَْهيوىل الَسيَهرْ   
ييوْ   أعنييي  ثَْعييِركَ   َشييبيهات   7   النُج 

 
 

 القمييرْ   وأخييوكَ   بييه  تَييْدِريْ  َم   
 هيواك  فيي سيائًّل   1َدْمع يه   غدا  12 

 
 

 نََهيييرْ  ميييا   2سييياِئلَه    َوِمثْل يييكَ   
 الِعييَدىل   ِسييهامَ   َحييِذْرت    َوَهبْنيييْ  11 

 
 

 َفِمْن َسْهِم لَْحِظَك کَيْيَف ٱلَْحيَذْر؟  
ْم ِ   َوِمنْ  12   النَجياْة؟ َأيْيَن  َقيِدَك   ر 

 
 

 َوِمْن َسييِْف َجْفِنيَك َأيْيَن ٱلَْمَفيْر؟  
 َفَميينْ  َوْرد    َخييِدكَ  َرْوِض  َوِفييْي  12 

 
 

 بييييالنََظْر؟  يَْقِطف ييييه    ِلَطْرِفيييييَ   
                                                                                                                    

اَمِک )َوه َو َشيء  َأْسَود  يَخلَط  ِبٱلِْمْسِك(. )السياد الحسني(. َوَقْد يَتََخذ  ِمنَ تَْحَت ٱلتاآج   ٱلرا
 «.ترى دمعه» :. ش1
. )السياد الحسني(.2 : ما نََهَر ساِئلَه  َقَدم  واألَْصل   . َمْفع ْول  م 
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 يَنَْقِضييييْ   َهيييْل َأَميييد    َوِللَْهْجيييرِ  12

 
 

 ي نْتََظيْر؟  َمْوِعيد    َهيلْ  َوِللَْوْصِل   
 عيياذِليْ  يييا   البصيييرةَ   َعييِدْمَت  15 

 
 

 إذا کاَن َقيْد َصيَ  ِمنْيَك ٱلْبََصيرْ   
يرْ   کَِبيِديْ  ِإلىل  16   َطْرَفيه   َوَدْع   ٱنْظ 

 
 

ييذا ٱأْلَثَييرْ    ِلييَك ٱلَْسيييِْف هل  َفِمييْن ذل
بْتَييدا( َعييْن   تَْسييَأل    ک نْييَت  إذا  19   )م 

 
 

ييْوِعْي )ٱلَْخبَييْر(   م   َغراِمييْي َفِعنْييَد د 
 ٱلْبَيييانْ   تَف ييْو    َجمييال   بَييِديْع   15 

 
 

 1ٱلِفكَيرْ  َوت ْعييْي  َدْوميًا  َمعاِنيِْه   
لَ  17   ( ِمييْن َشييْعِرهِ قييرأت  )المطييوا

 
 

ْختََصيْر(    2َزمانًا على َخصيِرِه )ٱلْم 
 22 )  نَييواهْ   ِبِجْسييِمي  َأَضييرَ   )َفِقيْييه 

 
 

 2الضيرر( )نفيي دليل يرى عنيه  
 

                                                 
 .«َوَوْصَف َمبَاِنْيِه َوت ْعِيي الِفكَر»في المخطوط: . 1
ل 2 وا طا  والمختصر ِمْن ک ت ِب ٱلبّلغة المعروفة. )السياد الحسني(.. الم 
َوِهَي « ال َضَرَر وال ِضرار». قاِعدة )نفي الضرر( مأخوذة من الحديث الشريف 2

ْولياة. )السياد الحسني(.  قاعدة  ِفْقِهيَة  ال أ ص 
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نيي  ومذ 21  ليه ي ِحيوْ ر    ت  ْعيبِ   غرا

 
 

 1َصيَ  )بييع  الَغيَرْر( َسل وه  َمتَيىل   
 الِعيَذارْ   )َدْور( تيَم  عجب    ومن 22 

 
 

 (رْ َظيينَ   )فيييه ذلييَك  بعييد   ولييي  
يييْوِليْ   ِلَفيييْرطِ  22   ت يييه  رْ ز   إذا   ن ح 

 
 

 2القمير(  وي رينيي  ٱلُسَها  )أريه  
لْييو   22  ييُر   الشييمائلِ   َوح  ْودْ  م   الُصييد 

 
 

ييْر( َفييوا َحيَْرِتييْي بَيييْنَ    لْييو  َوم   )ح 
 الغ ْصييِن َمْهمييا ٱنْثنييىل فيييا َخْجلَييَة  25 

 
 

 2 2رْ نََضيَمْهميا  َخْجلََة ٱلْبَيْدرِ  َويا  
 َمضييىل   َشييباب    َعْهييدَ   الال    َسييقى 26 

 
 

 5ٱلْييَوَطرْ  ِللَْهييِو فيييه َأْقييضِ  َولَييمْ   
 

                                                 
ْيِع ٱْلَغَرِر، َوَقْد َمثَل ْوا لَه  ِببَْيِع ٱلَطْيِر في ٱْلَهواِء، . إشارة إلىل ماَوَرَد ِمَن النَْهي عن بَ 1

 وبيع ٱلَسِمك في الماء )السياد الحسني(.
ْرِيِه ٱلَسها وي ِريِني ٱلثَُرياا»قال الَعَرب  في أمثالهم . 2  )السياد الحسني(.«. أ 
 «.مهما نظر»وفي ش: «. ويا خجلة الظبل مهما نفر». خ ل: 2
ْسِن، َولَْيَس ِمَن النََظِر؛ أِلََن ٱْلبَْدَر ال ي ْوَصف  بٱلناَظِر الجميِل  . من2 النَضاَرِة أي ٱلْح 

 )السياد الحسني(.
 «.فيه وطر». ش: 5
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 الَشبابْ   بَْعدَ   اللَْهوِ   في  خير  وال 29

 
 

 الِكبَييرْ   بَْعيدَ   ِللَْعيييَْش   َخيْيرَ   وال  
 َمييُر الزمييان 1شيييََب الَفييْودَ  َومييا 25 

 
 

 ٱلِْغيَيييييرْ   َشييييييَبَتْه    َوللِكنَيييييه    
 َولََمييا ِمييَن ٱلَرکْييِب حيياَن الَرِحيْييلْ  27 

 
 

ييْوع     ييَدْت ن س   بَنيياِت الَسييَفرْ  2َوش 
ييْوط  تَتَثَنالييى  بَييَدْت  22   2األراك کخ 

 
 

ييوْ    رْ  ِبَجييِر   خ طاهييا  ِلتَْمح   ٱأْل ز 
 ٱلَْحشيىل   ب كاهيا َطيْورًا   َفَأْجَهَش  21 

 
 

 ٱلَْخَفييرْ  ب كاهييا   َطييْوراً   َوَأْخَفييَت   
رَ  علييى َوَأْذَرْت  22  ْوعْ  ٱلَْخييِد د   الييُدم 

 
 

 َفييٱنْتَثَرْ  ِسييلْك ه    َوهييىل   کَِعْقييد    
يْوب   َم   إلى  َوقالَْت: 22   ٱلْيِبّلدْ   تَج 

 
 

ييوْ     َوبَييرْ   بَْحييراً  ٱلَْمهاِلييَك   َوتَنْح 
                                                  

الفود: جانب الرأس مما يلى االذنين إلى اإلمام، الشعر «. وما شاب فودي». ش: 1
 الذي عليه.

حبل عريض طويل  بكسر النون: سير أو النسوع: جمع النسع «. وشدت رحال». ش: 2
 تشد به الرحال.

 الغصن الناعم. . الخوط:2
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 ٱلَْوِجيْييْف   بَنيياِت  ُ ت ِغييذ  َفيْْوميياً  22

 
 

 1اليييُدث رْ   ذات    ت ِقلُيييكَ   َويَْومييياً   
 الُشيرىل   ِمنْيكَ   ٱلَْخيْل    َملَتِ   أما 25 

 
 

 َمْسيييتََقرْ   بَلَيييد    فيييي  أمالَيييكَ   
 26  :  ٱلَْفييّل َوَقْطييَع   َذِريِْنيييْ  َفق لْييت 

 
 

يييا   يييا  ِلَخيْييير    َفإما  ِلَشيييرْ   َوِإما
ْوَعييكِ   َوک ِفيييْ  29  م   الَزمييا  َعييلَ   د 

 
 

 َن يَْصف ْو لنيا بَْعيَد ميا َقيْد کَيِدرْ   
 ٱْسييتَقالْ   إالا   الييَدْهر    َعثَييرَ  فمييا  25 

 
 

 َجبَييرْ  إالا   الييَدْهر    کََسييرَ   َومييا  
ء   تَِعييييُز   َزمييييان   27   ِفيْييييهْ   ٱأْلِذالا

 
 

ييرْ   ک ييلُ  ِبييِه  ي ضييام   َوللِكييْن     ح 
 َأتيييىل   َقيييدْ   َوللِكنَيييه    َأسييياءَ  22 

 
 

 يَْعتَييِذرْ   ِعنْييَده    مييا  ِبَأْحَسيينِ   
 2َوَقييْد جيياَد لييي ِبِإخييا المصييطفى 21 

 
 

 ت ْغتََفيييييرْ   ِإسييييياَءِتهِ   َفك يييييلُ   
                                                  

. تغذ: تسرع، يقال: أغذ في السير، إذا أسرع. الوجيف: اإلسراع، وأوجف الفرس: 1
 جعله يعدو عدوًا سريعًا. ذات الدثر: المراکب التي يوضع عليها الدثار.

 «.ومذ جاء لي بأخي المصطفى» :. ش2
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 َرَأيْيييي ميييا   ِسييييَْرت ه    ت صيييِد    22

 
 

 ت  ِمْن َمْجيد آبائيِه فيي ٱلِسييَرْ    
ييمْ  22   َوال َغييْرَو ِإْن طيياَب َفْرعييًا لَه 

 
 

 ِإذا ماَزکييا األَْصييل  طيياَب ٱلثََمييرْ   
بْييراً   فييا َ   َخبَيير   َوکَييْم  22   وَميينْ   خ 

 
 

بْييَر فيياَ  الَخبَييرْ     1َرآه يَييرىل الخ 
 ِإذا ِخْفييَت ياَسييْعد  َريْييَب الَزمييانْ  25 

 
 

ييَج     َوٱْعتَِميييرْ  بيتييِه   إليييى َفح 
 للخيياِئِفيْنْ   فيييه  َحَرميياً  تَييرىل  26 

 
 

 يَْفتَِقييرْ   ِلَميينْ   2َوکَنْييز   َأمييان    
 أطراف يييه    تَْشيير      ٱلييَدم ِمييَن  29 

 
 

رْ   ِبنَْحيرِ   ال  الِعيدى  ِبنَْحرِ    يز   الج 
 

                                                 
تَِنبْي َوزاَد َعلَْيِه ِإْذ يَق ْول : . َألَمَ 1  ِبَقْوِل ٱْلم 

 َوَأْستَْكِثر  ٱأْلَْخبياَر َقْبيَل ِلقاِئيهِ 
 

ْبر    ا ٱْلتََقْينا َصَدَ  ٱْلَخبََر ٱْلخ   َولَما
ْجر  ٱلَسْعِديا   َوَرَد هذا  للخطيب البغدادي ي ِمْن تاريخ بغداد وفي ترجمة ي علي ْبِن ح 

ُل علىل َأنَه  نَظم قبل ِوالَدِة المتنبي، علىل ما يخطر بالبال؛ فإْن َص ا الخبر  البيت ِبَما يد 
تَنَِبي.  ٱْنتََظَم هذا البيت في ِسْلِك َسرقات ٱْلم 

 «.أمانًا و کنزاً ». ش: 2
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 2َفتْييَرة   فييي  ٱلِْعلْييِم   أميية    1بََقييْت  25

 
 

ْصيطفىل َقيْد َظَهيرْ     إلىل َأْن لَها الم 
 عفييا  قييد مييا   َمعيياِلمَ   َفييأْحيىل  27 

 
 

 َدثَييرْ   َقييدْ  مييا   َوَجييَددَ   َزمانيياً   
ييْوَن الَسييحابْ  52   2َوکييٌف ت سيياِجل  ج 

 
 

 يَْسيييتَِمرْ   واِبلَهيييا َأَن   ِسيييوىل   
ييه   51   َويَْضييَحك  ِعنْييَد النَييدىل َوْجه 

 
 

 5يَكَْفِهيرْ  2َوذا البَْدر  ]ِمْن[ َوْجِههِ   
 َعلْيائيييهِ   َأْوصيييافِ   بَْعيييض    َوذا 52 

 
 

 ذ ِکيرْ  ميا   َعلىل  ِسواه    ما  َفِقْس   
ْونَكَهييا 52   َعلَيْييي  َصييِديْق    ِميينْ   َود 

 
 

ْونَ   كَ      اْقتََصير  األَنَيامِ    َِجِميْع  د 
 

                                                 
: بَِقيَْت، لكنا الَوْزَن ال يستقيم  َمَعها. )السياد الحسني(.. الصَ 1  واب 
َدَة التي َعراها ٱلف ت ْور  . 2 َدِة أِلناها تعني الم  . َوِمْن ذلك تسمية الَفتَْرة  َأَخُص من الم 

َحمَ  المسي   )الفترة( ِلما بين بَْعثَِة عيسىل  ، َوِمْن ه نا يظهر لك: د  وبعثة نبيانا م 
تََأِخِرْيَن:   َخَطأ  فاِحش. )السياد الحسني(.« نَِشَط الفكر في تلك الفترة»أَن َقول ٱْلم 

 «.بكف حكى السحب وکافها». ش: 2
 ش(.). الزيادة من 2
. )السياد5 ْكَفِهر: الاذي َعلَتْه  غ ْبَرة  َوَعب وس   الحسني(. . الم 
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 الصييديقْ  ِللَْفييِظ   َمعنْييىً   َرأيت ييكَ  52

 
 

كَ    ه    َوغيييير   والُصيييَورْ   أشيييباح 
 المصيطفى  حبيى  اکيرم  ]لذلك 55 

 
 

ه    دا  2 1أدخيير[  مييا  أحسيين وو 
 * * * 

  ِسرْ ع  بِ  بن الرضا آل کاشف الغطاء بها الشيخ عليَ  ئنا هَ وله ي  ( 62
 : ًوقال قبلها نثرا آل کاشف الغطاء الشيخ کاظم بن موسى

 الرحيمبسم الال الرحمن 
َحَمداً  لال الاِذي َخلََق نبيَنَا م      َخلْق ِ ِصَفة، وأْحَسن َِعلَى َأکَْرم  الَحْمد 

لْق ِوأْعَظم ْوَدِعيَْن أسراَر َوْحِيِه    خ   کما َوَصَفه، وَجَعل آلَه  مؤَدِبْيَن بآدابه، م 
 النَِضيْر، َوَما َصَقَل  َِوَعلَيْهم ما أعرس نَور الَروضه، َصلَىل الال َعلَيِْه تابِ کِ وَ 

 زرد نثرة؟ الغدير؟ النَِسيْم  
َحَمد الِرَضا بن الجواد ، فيقول  الراجي ِرَضا الال م  إنِي َطالََما  َوبَْعد 

ْن أَرىل أل دباء َوَطِني نََفاِئَس  اإلنَْشاِء واإلنَْشاد، َوأحُب أ ِأْصب و لَمَحاِسن
ره ِبِعْرس ِتَْسل ك  َطِريَْقي اإِلْتَهام   ِ أطيَب ِ واإِلنَْجاد، َحتَىل إذا شاء الال ذلك وقدا

                                                 
 . البيت ليس في ش.1
ذا البَْيت  َغْير  مستقيم الَوْزن2  من النااِسخ أْو  ً َأْو تَْحِرْيفا ً، والظاِهر  َأَن فيه تصحيفا ِ. َوهل

 ه َو ِمن َسْبِق ٱْلَقلَم، والال العالم. )السياد الحسني(.
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ه    غرس  من أزکَىل شجرة، عرس  َسَقىل ود  اليمن دوَح الفخر، فأيْنََعْت ف رْوع 

ىل به التََهاني َعِلُي بن الِرضا بن ، وبَِشَر بكاظم الَغيْظ، تَلَقا رَ مثْ  أَ  ِ وبالفرح
ود طنبه َعلَى األثير،  ِميْد الَقِبيْل وِعَماد البَيْتِ ، عَ موسىل بن جعفر الَمْمد 

ه  في جبهة القمر المنير.  الثابت َوتر 
   بَيْييت  َعلَييىل َهَضييبَات الِعييْز مرتفييع

 
 

  والَفلَيكِ  ِالَضيْم  بَْعَد األْرضَقْد بَاَعه   
 لَْم تَلَْق في َدْسِتِه ٱلْعاِلْي ِسَوىل َمِلك   

 
 

  فيي ه يَدىل َمليكِ    إَمام ِيَْقِضي ِبَعْدل 
، من   عليا قدر  ، بحرها الندب الروىل ، حائز فخر  ، نافذ أمر  ، َسِنْي نجر 

 :أحرز َوَحَوىل 
 أبا حسن  في علم موسىل بن جعفير

 
 

 وفضل  علٍي في مكاشيفِة المهيدي 
َ بابِن أِخيْه َسَره، وَصيَره  ي وأکرم به طهرا   ي ِصْهَره،  ًوحيث إنا الال

جرت جياد القريض في حلبِة مدِحْه، وتََسابقت وتََخالََفت في االستبا ، 
 ولكناها على َمْدِحِه تواَفَقْت.

وأحرز الَقَصب، َوَقال ِلك لا  الكََمال  َِر في وجوه َفْرَسانَفِمَمن َغبَ 
م  : أنا من فارس، َفَهل مَ   فاِرس ، وتقدا لي ِبِجيَاد العرب َوَساِبْقني َوَسْوَف تََرىل

ه َوميض  البر ، ونَِبيل    واإلنصاف أن تكوَن َوَرا، نَبيْه  َقْوم  ال ي َجارىل فكر 
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، الَعاِلم  الاذي َظَهر في نانِ کِ  نبال   مْ ه  َمْعَشرِ   آية، والِحبْر الخافق  ِالَعالَمة الحقا

َضا َحَمد الرا واية، م  مة، ولَْوال يَْمن ذکر  َعلَيْه علما الدراية والرا َخلَف الَعّلا
َسيْن َحَمد  الح  ، وأکرْم به من  م  لكاَن في التاعريف الَحِد الَجامع المانع وکََفىل

 َقاَم عنه الِرضا َخلََفا. ولوال َأنَه  يَْذَهب  به القول   أعلم َخلَف  َعْن باقِر ِعلْم
الحق مذهب جعفر، وتوصل غ ْصنه الَقْربىل من آل موسى بأصل النََسب 

َها  ِحمِده المشَجر لما َصبَا للقوافي، وهي لَوجهة  1الرئيس قواِفي؛ إذ هو َشيْخ 
  ِلَداء الجهل َشافي.  الذي کم بَقانون ِعلِْمِه ِمْن عّلج

تيه من  ً وتَْقريبا ً ولكنا القرابَة َساَرت به ِللَْوفاء جبنا ، فأْغِرب مطلعة روا
َدَع بهِذِه المخلعة فما ابن النَِبيه لو تََدبَرها ، وأبْ  ً غريبا ًف ن ون البِديع ِسْحرا

 قالت للُسّلفة: أنيطي علٍي على أنوار ربيعي،   ِببَِدْيعي، وَسبكها نَْشوة فكر
 ...«.رقلبي بشرع الَهَوىل تنصا »وهي: 

 َقلِْبْي ِبَشيْرِع ٱلَْهيوىل )تَنََصيْر( 1
 

َزنَييرْ    َشييْوقًا إلييى َخْصييِرِه ٱلْم 
 ِکنَيياس   َأْم  ِتلْييَك   کنيسيية   2 

 
يييْؤَذرْ    2َوِغلْمييية  َأْم َقِطيْيييع  ج 

ْسين   2   َوکَْم ِبِهيْم ِميْن َمِليْيِك ح 
 

 جيياَر علييى النايياِس ِإْذ تَييَأَمرْ  
ن ييييْود  ِبيَأْجفيانييييهِ   لَييييه   2     ج 

 
تَْظِفيير  ِبييٱلَْفتِْ  ِحيييَْن ت كَْسييرْ  

2 
                                                  

 الحسني(.. )السياد تورية بٱْسِم الشيخ الَرئيس بن حسين ْبِن ِسْينا. 1
 . الكناس: بيت الظبي. الجؤذر: ولد البقرة الوحشية.2
ذا َمْعنًى طريف آِخذ  ِمَن البَِدْيع2 ، المجد  بأْوفىل نصيب، وفي َمعناه  َقْول  صديق أبي ِ. هل
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 واَحييَرَب ٱلَْقلْييب ِمييْن َصييِغيْر   5

 
 تَكَبَيير  ِتيِْهييهِ  ِمييْن   َعلَيييَ  

 يَْضَحك  ِمين لَيْوَعِتْي َوَأبِْكييْ  6 
 

 يَنييام  َعييْن لَيْلَِتييْي َوَأْسييَهرْ  
 َوِدْدت  َأنِيييي لَيييه  ِوشييياح   9 

 
 لَيييْو َأَن ِللَْميييْرِء ميييا تََخيَيييرْ  

 َهَصيْرَت غ ْصيناً  کَيمْ  1ِوشاَحه   5 
 

 ي ْهَصييرْ  مييا کيياَن لييوالَك َقييُط  
ييْول  ِلْعبيياً تَييرىل  َأمييا 7  ييْذ تَج   م 

 
ييييَوَقرْ   2ٱلثااِبييييَت  إزاَره     ٱلْم 

 َوِخْصيير    لييه  ِرْدف     ِجيياَران 12 
 

يييذا   َأنَْجيييدَ    َغيييَورْ   َوذاكَ  هل
ْضييَمر  ِبَوْجييِدي 12   2کييم ظيياهر  م 

 
ميييا  ِلظييياِهر    ْضيييَمرْ   ِمنه   َوم 

ْستَْأِسيييد   َعلَيييَي  12   َغيييزال   م 
 

 تَنََميييرْ   ق بْلَيييةً   ِسيييْمت ه   ِإْن  
 

                                                                                                                   
مة الكبير السياد رضا الهندي  (: ه1262-1272) العّلا

ْهَجِتْي ِبِصفاِح ٱلِلحاْظ   َغزا م 
 

ْلِمييَي ال يَْصييَف      َول ييْوع  ِبظ 
 َولَييْم َأَر ِمييْن َقْبييِل َأْجفاِنييهِ  

 
ن ْودًا إذا ٱْنكََسيَرْت تَْفيتَ      ج 

؛ أِلَنَه المجد أَخَذ هذا ٱْلَمْعنىل ِمَن الشيخ أبي ولدىل التحقيق َظَهَر لي َأَن السياد رضا 
، بَْيتًا من أبيات هذه القصيدة المجد َضَمَن في قصيدة  له قالها في َمْدِح صديقه أبي

ُل علىل َسبِْق  ا يَد  ِذِه القصيدة، وکاَن معجبًا بجملة أبياِتها، ِممال وأشاَر إلىل َأنَه  أخَذه  من هل
 )السياد الحسني(. في هذا المعنىل البديع. للسياد الهندي المجد الشيخ أبي

(. ِ. منصوب  علىل الخطاب1   في حاِل اإلضافة، أي: )بأِوشاَحه 
 عن لساِن عزيِز ِمْصَر  ًَوَحْذف )ياء( النادا جائز  في لغة الَعَرب، قال تعالىل ِحكاية

         السياد الحسني(.27)سورة يوسف، اآلية( .) 
 «.الثاقب» :. ش2
 «.لوجدي». ش: 2
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 للِكيينْ   إلَيْييكَ   َفِقيْيير    إنِييي 12

 
ْعتَييييرْ   قيييياِنع    ِبق بْلَيييية     َوم 

بَ  15   َخيييدٍ  ِبلَيييثِْم   َوْعيييد    َور 
 

 جيياَد ِبييِه بَْعييَد مييا تََعييَذرْ  
 َسييقاه  ميياء  ٱلَشييباِب َحتاييىل  16 

 
 َأيْنَييَع نَبْييت  ٱلِْعييذاِر َوٱْخَضييرْ  

ْوِليْ  1َألَيَْس َمْن مياَت  19   ييا َعيذ 
 

ييذا ٱلِْعييذاِر ي عييَذرْ    ِبِمثْييِل هل
نِْحييِه َغراِميييْ  15   َأْخَفيْييت  فييي ج 

 
 َأْخفييىل لَييه  َوَأْسييتَرْ  2َفٱللَيْييل   

 17 )  عاِرَضيييييْهِ   الم    )َعَرَفييييه 
 

 )تَنَكَييْر(  بَْعييَدها  ِلييمْ   َعلَيييَ  
 ِبَجنْييِب َخييِط ٱلِْعييذاِر خييال   22 

 
يييكِلَْت   کَن ْقَطيييةِ    ِبَعنْبَيييرْ   ش 

 ِبَحتِْفيييْ   خال ييه    ِليييْ   َوَقييعَ  21 
 

ييا  ييَزَورْ   َخَطييه    تَييّل  لَمال  ٱلْم 
ْقلَتَيْييييهِ  22   َقتِْليييييْ   ي ِريْييييد    ِبم 

 
 َوال ت َعِسييرْ  2يييا َرِب َسييِهلْ  

 َأْخَفيْت  َوْصَف الَْحِبيْيب  َدْهيراً  22 
 

 َأْجَهيرْ َوٱلْيَْوَم ِبٱْسيِم ٱلَْحِبيْيِب  
 َهَويْت  َأْحيوىل ٱللِثياِت ألْميىل  22 

 
ف يْوِن َأْحيَورْ    َأْهيََف ساِجْي ٱلْج 

وْ  25   کاللَيِْث َوٱلَظبِْي ِحييَْن يَْسيط 
 

ييوْ   ييرْ  2َوِحيييَْن يَْعط   َوِحيييَْن يَنْظ 
 

                                                 
 «.من هام». ش: 1
 )السياد الحسني(.«. اللَيل  َأْخفىل ِلْلَوْيل» الَعَرب:  ِ. ِمن أْقوال2
 «.يا رب يسر». ش: 2
ْو: يَْرَفع  َرْأَسه  َويََدْيِه َمتطاِواًل إلىل ٱلَشَجِر 2 .. يَْعط   ِليَتَناَوَل ِمْنه 

:  قال الشاِعر 
َقَسييم    َويَْومييًا تَواَفْينييا ِبَوْجييه  م 

 
ْو إلىل وار     ٱلَسلَمْ  ِکََأْن َظْبيَة  تَْعط 

 َشَجر  کثير  الَشْوك. )السياد الحسني(.«: الَسلَم»و  
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ييه   26 ييْوِريْ   َجنَِتيييْ   َفَوْجه   َوح 

 
ف ْون يييه  َوٱلِشيييفاه  کَيييْوثَرْ    ج 

ْوليَعنيياَي  29   1ِمنْييه  َوِمييْن َعييذ 
 

يييذا َوذاَك ي ْهَجيييرْ   ييير  هل  يَهج 
 ِفيْييهِ   کَِلْفييت    َعَميينْ   يَسييَأل   25 

 
 َوْهييَو ِبييِه لَييْو يَشيياء  َأْخبَييْر: 

: َأْحلىل هْ ي  َهْل ِريْق ه  الشَ  27  ؟ َقلْت   د 
 

ه  ٱلْبَْدر    : َأنْيَورْ  ؟َأْو َوْجه   ق لْيت 
 َحكياه  قاَل: َفيذا ٱلْغ ْصين  َقيْد  22 

 
: َقَصيرْ   ْسيِن َقيٍد َفق لْيت   ِفْي ح 

ييْوعاً  21   الْغ ْصيين  يَْهييِوْي لَييه  خ ض 
 

 َوٱلَظبْييي  ِمييْن َأْجِلييِه تََعَفييرْ  
 َولََمييييا  عيييياِذِليْ  َصييييَغَره   22 

 
 شييياَهَد ذاَك ٱلَْجمييياَل کبَيييرْ  

ييا 22  ييْوَرًة  َرأىل   لَمال  َسييبَتِْنيْ  ص 
 

 2ت َصييَورْ  ِمثْل هييا  مييا  َصييَدَ   
 2َرْميل   2يا غ ْصَن بان  َوِدْعَص  22 

 
ييْؤَذرْ    َوِجيْييَد ِريْييم  َوَطييْرَف ج 

يذا الَضيِعيْف  يَْعييىل  25  َك هل  َخْصر 
 

 5نَْجييرْ  ِِمييْن َحْمِلييِه قاَميية  َوخَ  
َؤنَث  ٱلَطيْرِف ِمنْيَك َأْمضيىل  26   م 

 
ييَذکَرْ  6َشييباً    ِمييَن الَصيياِرِم ٱلْم 

ه   29  اً   ي قييياس   ال   فييياتر   َحيييدا
 

 َأبْتَيييرْ   للسييييُْوف  ِببيييارد   
                                                  

 «.و من عذول». ش: 1
ي بعد أن نقل ثّلثة أبيات من هذه القصيدة « سمط الآللي»في کتابه  . قال أبوالمجد2
وهذين البيتين: قد أردت من هذه القوافي الثّلث »ي : «. واحرب القلب من صغير...»

 «.معاني ستة من کل واحدة اثنين
ْجت ِمع  َأِو ٱلَصِغير.   اذا ِ. الِدْعص: الِقْطَعة  من الَرْمل2 ْستَِدْيَرًة، َأِو ٱْلكَِثْيب  ِمْنه، ٱْلم  کانَْت م 

 )السياد الحسني(.
 . کثيب الرمل المجتمع.2
ْعَجَمِة وکَْسِرها. )السياد الحسني(.5  . ِبَفتِْ  الخاء الم 
. )السياد الحسني(.6  . الَشبا: الَْحدا
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 َأْغِميييْد َشيييباه  َفيييَأُي َقيييْرم   25

 
 ِمْن بَْأِس َجْفنَيَْك لَييَْس ي يْذَعرْ  

َحلايي  َسيييَْفه   شيياِهرًا  يييا  27   ىل ٱلْم 
 

 َأْشييَهرْ  1َجْفن ييَك ِبٱلَْفتْييِك ِمنْييه   
نْييد   22  ْسييِن نَْحيين  ج   ِلَدْولَييِة ٱلْح 

 
ييلْطان ها   َوَأنْييَت   َظَفييرْ  س   ٱلْم 

ييرْ  21  ع ييْوِد ِفيْنييا  ِلييواءَ   َفٱنْش   ٱلْج 
 

تَكِْسر   
 ِکْسيرىل ِبنيا َوَقيَْصيرْ  2

كْر  الَشباِب َحتاىل  2يا صاحَ  22  س 
2 

 
 5أثيياَر ِفييْي عاِرَضييَي ِعثْيَييرْ  

يبْ   ٱلَْمِشييِْب نَْحيِويْ  22   َأْقبََل ص 
 

 يَْسعىل َوَعْصر  ٱلَشيباِب َأْدبَيرْ  
ذ 22    کاَد غ ْصن  ٱلَشباِب يَْذِويْ  ْم 

 
 ِبع ييْرِس َفييْرِع ٱلِْكييراِم َأثَْمييرْ  

ْرس  ِبيِه ٱلَْهيُم عياَد ي ْطيوىل  25   ع 
 

 ال بَْل ِبيِه ٱلَْميْيت  کياَد ي نَْشيرْ  
ييْرس   26   ٱلْبَرايييا  َأبَْهييرَ   َفتييىً   ع 

 
 َوَمْخبَيرْ   َمنَْظير    َحَسينَيْ   في 

 6ِعِليييٍ   َعِمييهِ   ِإلييىل   َأنْهييىل  29 
 

 َحييِديَْث َمْجييد  لَييه  َوَمْفَخييرْ  
                                                  

 «.منك أشهر». ش: 1
؛ لك2 ونِه َجواَب الَطلَب  المتضِمن معنى الَشْرِط، لِكَن الَوْزَن ال يستَقيم  َمَعه  . َحُقه  الَجْزم 

 )السياد الحسني(.
 )السياد الحسني(.«. ما صاحَ »لعلا األَْصَل: . 2
، ج2  ؛ َوَرَد هذا البيت هلكذا.61، ص2. في شعراء الغِريا

ْكر  ٱلَشباب إْثم   ِيا صاح   س 
 

 ي كََفيرْ  بٱلَشْيب ِميْن بَْعيِدهِ  
 )السياد الحسني(. 

 . العثير: التراب والعجاج.5
مة  الكبير  الشيخ  علٌي آل کاشِف ٱْلِغطاءِ 6 «. الحصون المنيعة»صاِحب   . هو العّلا

 )السياد الحسني(.



 177 ...................................................................................................قافية الراء 
 َعِليييٌ   ِللْع ييّل  َروىل  ]ومييا  25

 
 1َوَأْشييَهْر[  َأْخباِرهييا  َأَصيي ُ  

 27 ) ْوسىل  َعِن )الِرضا( َعْن َأِبيِْه )م 
 

َسلَْسييًّل َعييْن َأِبيْييِه )َجْعَفييْر(   م 
واِء صيياد   52   2إْن َحييَدث ْوا َعييْن ر 

 
 ي ييْروىل َوَعنْييه  ي ييؤثَرْ  َفَعنْييه   

 ي ْشييتَُق ِفْعييل  ٱلَْجِميْييِل ِمنْييه   51 
 

 2َوْهَو ِلِفْعيِل ٱلَْجِميْيِل َمْصيَدرْ  
ْو َقلَييم   52   ِبييَأْمر    َجييَرىل   ِإنْ   ذ 

 
َقييَدرْ    َجييَرىل َعلييىل ٱللَييْوِح بٱلْم 

ْديَيية    ِميينْ  َعِجبْييت   52   بََرتْييه    2م 
 

 َأثَيييرْ   ِبٱلُسيييي ْوفِ  َوَحيييُده   
 مييا کيياَد ِسييٌر َعلَيْييِه يَْخفييىل  52 

 
 يَْظَهيييرْ   يَكييياد    ال  َوِسيييُره   

 إْن ساَل ِبٱلِْحبِْر َفيْوَ  ِطيْرس   55 
 

َحبَييرْ    راَقييَك ِفييْي َوْشييِيِه ٱلْم 
ميياِن ِمنْييه   56   تَييَرىل نَِظيييَْم ٱلْج 

 
ْوِس ي نْثَييرْ   يير  ييْوِه ٱلط  ج   َعلييىل و 

 ِقييْدما َحييواه   غيياب    َحبيياه   59 
 

ييْوَرَة ِصييٍل َوبَييْأَس َقْسييَورْ    ص 
 

                                                 
 «.ش». أضيف البيت من 1
2 :  َعْطشان. )السياد الحسني(.. صاد 
ني بما َقَرْأت ه  من الخّلِف بين النُحاة  الكوِفياين2 ذا البيت  ي َذِکر   والنُحاِة البَْصِرياين . هل

شتٌَق ِمَن الَمْصَدِر کما عليه البَْصرِ  ْشتٌَق من الِفْعِل في أناه َهِل الِفْعل  م  يُْوَن، أو ٱلَمْصَدر  م 
لَماَء اإلمامياة المتأِخِرْيَن َقْد بَلَغ وا  ، لكَن ع  علىل َقْوِل الك ْوِفيايَن. َوِلك ٍل ِمَن الَقريقيِن َأِدلَت ه 
ْوا َمناَطه  في ْوه  فيه َونََقح   الغاية من التحقيق في تحرير هذا الموضوع وخ ّلَصة  ما َضبَط 
روِفها(  ة الكَلمة )ح  ً من الِفْعِل والَمْصَدِر مأخ ْوذاِن ِمن مادا )مباِحث األلفاظ( ه َو أنا ک ّلا

 َقْبَل َأْن تكوَن ِفْعًّل َأْو َمْصدرًا وللتفصيل َمْوِضع  َغْير  هذا. )السياد الحسني(.
ثَلَثَة ٱلميم(: الَشْفرة. )السياد الحسني(.2 ْدية )م   . الم 
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 ِر ٍ  َوَفييِك   َأْسيير    َحييلِ  کَييْم  55

 
 1َوَحييَررْ  َرِقييِه   َعلييىل   َخييَط  

 ت ْحصييىل  تَكيياد    ال  َمناقييب   57 
 

ييْؤَدد     ي ْحَصييرْ  يَكيياد    ال َوس 
 للِكيينْ   َختَْمييت    مييا  ق ْرانَييه   62 

 
 تَيََسييرْ   ٱلَييِذيْ  ِمنْييه    َقييَرْأت   

 َفتيياةً   2َأْحَمييد    َأبييا  خ ييْذها 61 
 

 تََعثَيرْ   ٱلَْحييا  ِلَفيْرطِ   جاَءْت  
  َمْدَحييه  َعلَيييْك مْ  ِِمييْن قاِصيير 62 

 
 َوِإْن يَك ْن فيي ٱلَْميِديِْ  َقَصيرْ  

ْهيييِديَْت  َعِقيْلَييية   62   ِلك ْفيييؤ    أ 
 

ْسييِن ٱلَْقب ييْوِل َأْمَهييرْ    لَهييا ِبح 
 َألَْقييْت ِقناَعهييا َعيينْ لََديْييِه  62 

 
 َعييْن ِسييواه  ت ْسييتَرْ  2َمحاِسيينِ  

 َفِريْييَدة  فييي ٱلَْجميياِل فاَقييْت  65 
 

 َألْييَف َقِصيييْد  أِلَلْييِف َعنْتَييرْ  
ه ْم نَِظيْييراً  66  ييار   مييا حيياَك بَشال

 
 َوْهييَو ٱبْيين  ب ييْرد  لَهييا َوَحبَييرْ  

 کَييْم َخَطبْتهييا ن ف ييْوس  َقييْوم   69 
 

 ِبييِه َوَأْجييَدرْ َفك نْييَت َأْولييىل  
 َفٱْسلَْم َمدىل ٱلَدْهِر ِفيِْه َوٱبْيقَ  65 

 
 ِلَصييْدِر َدْسييت  َوَظْهييِر ِمنْبَييرْ  

 * * * 
 وقال:( 62

 ِإَن َالَِتْي َقْد هاَم َقلِْبيْي ِبهيا 1
 

هييا سيياِحَرةْ    فيياتَرة  َألْحاظ 
                                                  

ل  ِمْن َقْوِلِهم: َحَرَر ٱلِكتاَب، إذا َقَوَمه  )کَتَبَه  . فيه توري1 ة: إْذ له ي ه نا ي َمْعنَياِن: األوا
، َوَقْد َرَشَ  لَه  في َصْدِر ٱْلبَيْت  :( واآلَخر    علىل َوْجه  َصِحيْ  ِمْن )تحرير ٱلَعْبِد( َوه َو ِعتْق ه 

 )السياد الحسني(.«. َوَفكا ِر ٍ »ِبَقْوِلِه 
 َصَرَفه  لضرورِة ٱْلَوزِن )السياد الحسني(.. 2
 . َصَرَفها ِلَضرورِة ٱْلَوْزَن )السياد الحسني(.2
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نْياً  2 ِميَْت د   َوِفْي َحبِها 1َقْد س 

 
نْيا    2َوال آِخَرةْ َأْصبَْحت  ال د 

 * * * 
من  وله من کتاب کتبه إلى صديقه الشيخ مصطفى التبريزي( 65

 على طريق المداعبة: کربّل
َشييييَوه  َأْسييييَود  کَييييٱلِْقيْرِ  1  م 

 
 کََأنَييييه  ِمْحييييراث  تَنُييييْورِ  

 ٱبِْن آوىل َوِمنْ ِمْن َفِمِه َصْوت   2 
 

 َأْسيييَفِلِه َصيييْوت  ٱلَْعصييياِفيْرِ  
 2کَييَأَن فييي َأْسييَفِلِه )َمْعبَييدًا( 2 

 
 2يَْضيييِرب  ِبيييٱلْبِم َوِبيييالِزيْرِ  

 * * * 
 وله أيضًا:( 66

 ِإْن شيياَء َدْمِعييْي ال يَِسيييْل  ِلب ْعييِدک مْ  1
 

 
 َأْخَرْجت ييه  ب ْغضييًا لَييه  ِمييْن نيياِظِريْ   

                                                  
 )السياد الحسني(.اسم حبيبتِه. «: دنيا». 1
 للناظم هكذا:«. أغّلط الروضات». ورد البيتان في رسالة 0

 علقت هييا هيفيياَء ممكييورةً 
 

 سيياحرةْ فيياترًة أجفانهييا  
 قْد سميت دنيًا ومن حِبها 

 
 أصبحت  ال دنيًا وال آخرةْ  

 )السياد الحسني(.ممكورة: صاحبة غنج ودالل.  
2: اِعر  ْور  في َأياام ٱلَْعبااسياين، وفيه قال الشا َغٍن َمْشه  : م   . َمْعبَد 

ِغنايِن َجَمة    َمحاِسن  َأْصناِف ٱْلم 
 

 ِلَمْعبَدِ َوما َقَصبات  ٱلَسْبِق إالا  
 )السياد الحسني(. 

 . البم: أغلط أوتار العود وأغلط أصواته. الزير: الدقيق من االوتار.2
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 َغيِْرک م  َألََم لَيَدىل ٱلْكَيَرىل  َأَو َطيْف   2

 
 

 َسَد ٱلَْمنام  َعلَيْيِه َطيْرَف َمحياِجِريْ   
اَك وفي ِسيِريْ  2   َأْخَفيْت  ِفْي َقلِْبْي َهول

 
 

اَك  َسيراِئييييِريْ     1تَييييْدِرْي  بييييذل
ْوَب َحِميَييةً  2   َوتَكيياد  نَْفِسييْي َأْن تَييذ 

 
 

 خيياِطِريْ  ِعنْييَد ٱلتَييَذک ِر َغيْييَرًة ِميينْ   
 2َأْشك ْو َوَأْخشىل َأْن ت َصِدَ  َشكَْوِتيْ  5 

 
 

َك َرْحَميةً     2ييا جياِئِريْ  2َفيَِقَل َجيْور 
 

                                                 
 . کذا ورد في األصل، وهو ي کما ترىل ي غير موزون.1
ْعَجماِت ٱللُغِة َأنَه  ي قال : َشكا2 ً َوَشكاًة َوَشكاَوًة َوَشِكيًَة  . الَمْذک ْور  في م  َشْكَوىل

جارىل ِفْيها ٱِلٱْسِتْعماَل  . َولَْم يَِرْد ِفْيها: َشْكَوة. والَظاِهر  َأَن ٱلَشيَْخ ٱلنالاِظمَ َوِشكايَةً 
اِرَج ِعْنَد ٱلنااِس في َعْصِره. )السياد الحسني(.  ٱلدا

ك. . ن ِصبَْت کَِلمة  )َرْحَمة( أِلَنَها َمْفع ْول  ِمْن َأْجِله. َأْي ِمْن َأْجِل َرْحَمِتَك إيااَي 2 يَِقل  َجْور 
 )السياد الحسني(.

تَكَِلم، ال يَِصُ  ِمْن َحْيث  ٱْلَعَرِبيَة؛ أِلََن 2 : يا جاِئِري، ِبِإضاَفِة )جاِئر( إلىل َضِمْيِر ٱْلم  . َقْول ه 
ىل ِبَحْرِف ٱْلَجرِ  ىل  ِبنَْفِسِه، بَْل يَتََعدا (  )جاِئرًا( ِمْن )جاَر(، َوه َو ِفْعل  الِزم  ال يَتََعدا )َعلىل

َوَحْرِف الَجِر )َعْن(؛ أِلََن ٱْلَجْوَر ه َو ٱْلَمْيل  َعِن ٱلَقْصِد، تَق ْول : جاَر َعِن ٱلُطِريِق أْي ماَل، 
 : . قاَل تعالىل ْستَِقيْم  وطريق  جاِئر  أي َغْير  م                 

 (.7)سورة النحل، اآلية 
.) كِْم َفتَْعِدْيِه ِبي )َعلىل  َوتَق ْول : جاَر َعلَْيِه في ٱْلح 
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 َأْرضىل ِبما تَْقِضْي َعلََي ِميَن ٱلَْجفيا 6

 
 

 َفيَف ييْوت ِنْي ِمييْن ذاَك َأْجييَر ٱلَصيياِبرِ   
 * * * 

 وله أيضًا:( 69
ْقِبيل  لَْم ت ْقِبِل ٱلُدنْيا  1 ْمِرْي م   َوع 

 
 يَْومييًا َعلَييَي َوآَذنَييْت ِبِنفييارِ  

 ما ک نْت  َأْطل ب ها َوَأْقبَل  َوْصلَها 2 
 

ِإْذ َأْقبَلَْت َوٱلْع ْمر  ِفيْي ِإدبيارِ  
1 

 * * * 
 وله في التوجيه بعلم النحو:( 65

ْسيين  َطْرف ييه  عاِمييل   1 ييلْطان  ح   س 
 

 
 َفكَيَْف ٱلِْحيذارْ ِبٱلْكَْسِر ِفْي َقلِْبْي   

 َأْدَرَك  ِفيييْي  عاِميييِل  َأْجفاِنيييهِ  2 
 

 
اه  ِبيييّلِم ٱلِْعيييذارْ     َضيييْعَفًا َفَقيييوال

 * * * 
                                                                                                                   
ي  تَِعدا ىل تَْعِدياَة ٱْسِم الفاِعل ِمْن )َظلََم( ٱلم  َوال َوْجَه ِللَقْوِل بَتََضُمنِه َمْعنىل )الُظْلِم( َفْيَعدا

َفٱْلَوْجه  َأْن ي قاَل ي ه نا ي : يا جاِئرًا َعلََي، لِكَن ٱْلَوْزَن ِبنَْفِسِه؛ لََعَدِم ٱِطراِد ٱلتَْضِمْين، 
 َوٱْلقاِفيًَة يَْأبَياِنه. )السياد الحسني(.

 :. َألَُم فيه بقريب  من َمْعنَى قول أبي فراس اْلَحْمَداِنيا 1
 َأتَْت َوِحبَال  الميوِت بَْيِنيي وبَْينَهيا

 
  ِحْيَن ال يَْنَفع  الَوْصل    َوَجاَدْت بوصل 

 )السياد الحسني(. 
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تَِغزِ ( 67 ْوِض:َولَه  م  َوِجهًا ِبِعلْم الَعر   اًل َوم 

 َمْن ِلْي ِبَأْن َأْقِطَف ِمْن َخيِدهِ  1
 

 1َوْردًا بَدا ِفْي َرْوِضِه ٱلنالاِضرِ  
 2 )  الييَوْرد  فييي َوْجنَِتييِه )واِفيير 

 
( َقْد يَلَْزم  )ِللْيواِفِر(   2َو)ٱلَْقْطف 

                                                  
، َوَعلَْيِه َقْول ه  1 ْسن  وٱلِرْونَق  ْعَجَمِة ي : ِمَن النَْضَرِة، وهي ٱْلح  اِد ٱْلم  . ٱلنالاِضر  ي بٱلضا

 : تَعالىل        ىل 22)سورة القيامة، اآلية ذا المعنىل َسما (. َوَعلىل هل
ف  ٱْلبَْحراِنيِ  َحِدث  الكبير الَشْيخ  ي ْوس  الحداِئق » ِکتابَه  الكبير في الفقه: ِبي الفقيه الم 

 )السياد الحسني(....«. ٱلنااِضَرة
ْوَفة، وتقطيع  َوْزِنِه هلكذا: . الوافر2 ور الِشْعِر ٱْلَمْعر   من ب ح 

فاَعلَت نْ  فاَعلَت ْن م  فاَعلَت ْن م   م 
 

فاَعلَت نْ   فاَعلَت ْن م  فاَعلَت ْن م   م 
ْوضة َفتَِصْير:   فاَعلَت ْن »قال ْوا: ولكناه  لم يَِرْد َصِحْيحًا َقُط، بَْل الب َد ِمْن )َقْطِف( َعر  م 

 ، َوي َسمىال ِحْينَِئذ  ِبي )الَمْقطوف(.«َفع ْول نْ »َوت َحَول إلىل  «َمفاَعل
ِف آِخِر َسبَب  ِمْنه َوِإْسكاِن  ِْإْذ َجَعلَه  ِبَحذ َوَأْوَجه  اآلراِء فيه ما ٱختاَره  الخليل  ْبن  َأْحَمدَ 

: ه َو ٱْجِتماع   . فالَقْطف  ِعْنَده  زء بَْعَد إْسقاط  ْالَحذ  ما َقْبلَه  ِف والَقْصِب، فيَبْقىل ِمَن الج 
فاَعل»الَسبَِب الخِفيِف َوِإْسكاِن ثاني الَسبَِب الثقيل  ، کما َذکَر «َفع ْول نْ »، َفي ْنَقل  إلىل «م 

ْوض، ومنهم الشيخ  الناِظم  .ذلك َجماعة  ِمَمْن َصُفْوا في الَعر 
ْوَزِتِه في الَعروض « الِعْقد»في کتابه  بَِه األَْنِدل سيُ َوقد َذکََره  ٱْبن  َعْبِد رَ  ْرج  في ِضْمِن أ 

 إْذ قاَل: ي 
ْوفِ   َوِمْثل ه  المعروف  ِبٱْلَمْقط 

 
يروفِ   ك ون  آِخِر الح   لو ال س 

َحَرکييًا َسييكَْنتَه     َوِإْن يَك ييْن م 
 

ْوَب ِإْن َسَميَتَه     َفَسِمِه ٱْلَمْعص 
ضاِرع«. والَقْطف  َقْد يَْلَزم  للواِفر: »َوَقْول  الَشيخ الناِظم      ِبإْدخال )َقْد( علىل اْلِفْعِل الم 

( في َجِميع أحوال )الواِفر( َوَقِد ٱْستَْعَملَه  الَشْيخ   إلفادِة ي ْوِهم  َأنَه  للتَْقِليل َمَع َأنَه  )الِزم 
ضارع کما قاَل الشاعرالقديم ي فيما  اللازوم والتحقيق ي َوإْن کاَن َمجيئ ه  قليًّل ي َمَع الم 
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ه  ( 92  «:خضر»وله في بَنالاء  ٱْسم 

ْضير  َجهاليةً  1  َوبان  لَنا ي ْدعىل ِبخ 
 

ْضرا   َوللِكنَه  ِفْي ِفْعِلِه خالََف ٱلْخ 
ْجيَرةً َأقاَم ِجدارًا ث َم لَيْم يَيْيِغ  2   أ 

 
 هلذا َويَبِْغْي لَيه  َأْجيرا 1َوَهَدَمه   

 * * * 
َوِريًا به: 2«کافراً » :في زارع ويسمى ل َغةً  الً وقال متغزا ( 91  َوم 
 َأَطييَل َدِمييْي َرَشييأ  زاِرع   1

 
 َومييا ِلييَدِمْي ِعنْييَده  ثيياِئر   

 َأطاَل َعذاِبْي َوما َرَ  ِليْ  2 
 

ْسِلِم    ٱلْكياِفر  َمتىل َرَ  ِللْم 
 * * * 

َوِريًا َوي َسما ( 92  :أيضاً  «کاِفراً » ىوله في الليل م 
 َرَ  ِلَي ٱللَيل  أال َفٱْعَجب ْوا 1

 
ْسِلم  َرَ  لَه  ٱلْكاِفر     ِلم 

 * * * 
 :2وله في التورية من فن البديع( 92

                                                                                                                   
 يَْعلَق  بٱْلبال ي :

تََأِني بَْعَض حاَجِتيهِ   َقْد ي ْدِرك  ٱْلم 
 

ْستَْعِجِل ٱلَزلَل     َوَقْد يكون  َمَع ٱْلم 
ضاِرع(    َوَأراَد ٱْلكَْثَرة. )السياد الحسني(.َفٱْستَْعَمَل )َقْد( َمَع )الم 

 «.ويهدمه». ش: 1
2 : . کما في َقْوِلِه تعالىل              ...  ْوَرة الَحِدْيِد، اآلية )س 
 (. )السياد الحسني(.22
2 . ، ْو   َوه َو من َأْقساِم ِجناس التَرکيب الذي ه َو من َأقسام الِجناِس وفيه الجناس  الَمْفر 
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 َوِبنَْفِسييْي ِمييَن ٱلَْجييواِرْي َفتيياة   1

 
 

 ٱلَْجييوىل ِريْ ذات  ثَْغيير  ِبييِه ِلييداِء   
ق يْوَ  ِمنْهيا َوِإناييْ  2   َقْد َرَعيْت  ٱلْح 

 
 

ق ْوَ  ٱلَْجيواِر)ْي(    لَْم َأَزْل راِعيًا ح 
 * * * 

 :1وقال( 92
نِْد َخِط ٱلِْعذارْ  1  لََقْد ک نْت  ِمْن ج 

 
ذ َوللِكنَنِيْ    َهَويْيت  ٱلَْعيذارىل   ْم 

 نََصيْت  َمِليْكًا َهيوىل ٱلْغاِنيياْت  2 
 

 َوِمْن بَْعِدِه َقْد َخلَْعيت  ٱلِْعيذارا 
 * * * 

 وله:( 95
يَِدْت  1  َوَمْدَرَسة  ِبٱْسِم َاأْلَکاِبِر ش 

 
يَِدْت إالا ِلِفْعِل ٱلْكَبياِئرِ    َوما ش 

 إذا ٱْجتََمَعْت ِفيْها ٱأْلَکاِبر  لَيْلَةً  2 
 

مْ    إالا ِنكاح  ٱأْلَصاِغرِ  2َفما َهُمه 
 * * * 

َوَشْطر  لغيره من  ،يوفيه التضمين لشطر بيت المعرا وقال ( 96
 :ري شعراء العرا متأخا 

                                                                                                                   
 )السياد الحسني(. ٱلتااِم.
1 .. َحَرف   )السياد الحسني(. َوِفْيِه الجناس  ٱْلم 
 «.فما شغلهم» :. )خ ل(2
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 َأْدنَيْت  ِمْن َفِمِه ٱلَْعْذِب ٱلَشيِهِي َفِمييْ  1

 
 

 )َفَظَل َحيْيراَن بَييَْن ٱلْيِوْرِد َوٱلَْصيَدِر(  
 َوماَرَشييْفت  لَييْه ِريْقييًا َعلييىل َظَمييأ   2 

 
 

فراِط ِفْي ٱلَْخَصرِ  ْ)َوٱلَعذ   ب  ي ْهَجر  ِلإْلِ
1) 

 * * * 
 وقال:( 99

 قال ْوا: ف ّلن  بْن  ف يّلن  َفتيىل  1
 

 ال ِللَْوغىل ي ْرجىل َوال ِللِْقرىل  
ييْم: 2   َفمييا ن َسييِميِْه؟ َفق لْنييا لَه 

 
 َمِكيْنًَة ي ْصينَع  ِمنْهيا ٱلَْخيرا 

 * * * 
 وقال:( 95

 َشكَْوت  َدْهِريْ ِلْي صاِحب  َقْد  1
 

 ِإلَيْيييِه يَْوميييًا َفقييياَل: َصيييبْرا 
اً  2  يييُر َميييرا يييذا يَم   َصيييبْرًا، َفهل

 
ا  يييُر َميييرا : للِكيييْن يَم  َفق لْيييت 

2 
 * * * 

وفيه  ،والشطر األخير ألبي فراس ،وکتب إلى الصدر الحائري( 97
 التورية:

                                                 
ْوَدِة.1  )السياد الحسني(. . الَخَصر: أْي ِشَدة ٱْلب ر 
 لهذين البيتين هكذا:« النوافج». رواية 2

 وصاحب إْن شكوت  يوماً 
 

 إليه دهيري يقيول صيبرا 
يييرا َميييَراً    فيييإَن هيييذا يَم 

 
ا  ييرا ييُر م   فقلييت: لكيين يَم 
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َك َحييَل ٱلْحيياِئِرُي ِمييَن ٱلْع ييّل 1  لََعميير 

 
 

ْوِن َأْخَمِصهِ    ً َغدا ِمْن د  ٱلنَْسر   1َمَحّلا
2 

 ٱلنايياس  ٱلِْكييراَم َفِإنَييه   2إذا ٱْقتََسييمَ  2 
 

 
  ) ْوَن ٱلعالَِميَْن َأِو ٱلَْقبْر  )لَنا ٱلَصْدر  د 

2 
 * * * 

 وکتب معه: فهرس الجواهر ه الشيخ مهديمِ وأهدى إلى ابن عَ ( 52
 يٱبَن ٱأْل ْولىل َوِرث يْوا ٱلْع يّل 1

 
 َعْن کياِبر  ِميْن بَْعيِد کياِبرْ  

 َأْحيَيْييَت ِمييْن آثيياِر َمْجييي 2 
 

 ِده م  لَنيا الُسينََن ٱليَدواِثرْ   
ْهييِدْي ِإلَيْييَك )َجييواِهرًا( 2   أ 

 
ي ْوَن َذِوْي    ٱلْبَصاِئرْ تَْغشىل ع 

                                                  
: ما َدَخلَ 1 باِطِن ٱْلَقَدم َفلَْم ي ِصِب ٱأْل ْرض. َوِمْن محفوظي الَقِدْيِم في   ِمنْ   . األَْخَمص 

ا)األخمِص( َقْول   ام  ٱلطا ْوِسيَ  يا ئِ َأِبْي تَما اِئَي ٱلط  َمْيدًا الطا ر  ِبٱْلبال: يَْرثي ح   َعلىل ما يَْخط 
ْسيتَْنَقِع ٱْلَميْوِت ِرْجلَيه    َفَأْثبََت في م 

 
 َوقاَل لَها ِمْن تَْحِت َأْخَمِصك ٱْلَحْشر   

 )السياد الحسني(. 
، ِبَفتْ 2 اِئر. )السياد  ِ. النَْسر  ، َوِلآلَخِر: الطا  النُْوِن: ٱْسم  کَْوکَبَْيِن ي قال  أِلََحِدِهما: ٱْلواِقع 

 الحسني(.
. اقتسم ه نا بمعنىل ٱْختاَر و)الكرام( منصوب  علىل المفعولية، وليس صفة ِللنااِس کما 2

 .قد ي تََوَهم  )السياد الحسني(
ه  ي فيما َأْحَفظ  ي :2  . َصْدر 

 َوِإناييا أ نيياس  ال تََوُسييَط بَْينَنييا
 

ْوَن ٱلعالَِمْيَن َأِو ٱْلَقْبر     لَنا ٱلَصْدر  د 
 )السياد الحسني(. 
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 يييا َمييْن َرأىل َقبِْلييْي َفتَييى 2

 
 َأْهدىل ِإلىل ٱلْبَْحِر ٱلَْجواِهرْ  

 * * * 
 وقال:( 51

 َوقال ْوا: ٱلَشيْخ  جاَء َعلىل ِحمار   1
 

ِء ثياِبييِه ِخييْزي  َوعييار     1َوِمييل 
 َشيكًّْل َوَعْقيّلً  2َوِحيَْن تَشابَها 2 

 
؟َسَألْت  ٱلَْقْوَم: َأيُهما    2ٱلِْحميار 

 * * * 
 وقال:( 52
 قولي 2ب نَي ٱْسَمْع ِإلىل  1

 
بْييرِ   ناييي علييى خ   تكيين م 

 5َحلَبْت  الَدْهَر َشيْطَريْهِ  2 
 

ْسيير  َوِمييْن ي ْسييرِ    َفِمييْن ع 
 

                                                 
 «.وکان على الحمار بذاك عار: ». في النوافج1
 «.تساويا: ». في النوافج2
اِعِرٱْلَقديم:  هذا َقِريْب  في الَمْعنىل ِمْن َقْولِ . 2  الشا

 َفِأنََك لَْو َرَأْيَت َعِبْيَد تَْيم  
 

؟  م  ٱْلَعِبْيد   َوتَْيمًا ق ْلَت: َأيُه 
 )السياد الحسني(. 

(، واألَْصل  في )َسِمَع( َأَن 2 اه  ِبي )إلىل ىل ِبنَْفِسِه. . َضَمَن )ٱْسَمْع( َمْعنىل )َأْصِغ( َفَعدا يَتَعدا
ىل ِبي ، کما في َقْوِل: )َسِمَع الال  ِلَمْن َحِمَده ( علىل ٱْلَوْجِه  وقد يتعدا ذا المعنىل م( علىل هل )الّلا

 ٱلَِذي يَِليْق  بالمولىل تباَرَك وتعالىل )السياد الحسني(.
َجِرِب مأخ ْوذ  ِمَن الَمثَِل العربيا القديم: ف ّلن  َحلََب ٱلَدْهَر . 5 ِل ٱْلم  ، ي قال  للَرج  َره  َأْشط 

ْور، َوَمنْ  . ِلَل م   قاسىل ٱلِشَدَة َوٱلَرخاَء، َوتََصَرَف في ٱلفَْٓقِر َوٱْلْغنىل
(، ي قال : َحلَْبت ها َشْطرًا بَْعَد َشْطِر. : )َجْمع  ِخْلف  َوه َو ٱلثَْدي  ل ْوَفه  (: خ  َره   َويَْعني َقْول ه  )أْشط 
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 َوذ ْقت  ٱليَدْهَر َطْعَميْيهِ  2

 
ييرِ   لْييو  َوِمييْن م   َفِمييْن ح 

ِميييْرت   َوَذَرْفيييت   2   َوع 
 

ْمِريْ َعلىل    ٱلَْخْمِسيَْن ِمْن ع 
 َفكَييْم  ناِئبيية   نابَييْت  5 

 
 َفمييا ضيياَ  ِبهييا َصييْدِريْ  

 َوحاشا َأْن يَِضيَْق ٱلَصدْ  6 
 

 ر  ِمناييْي َومِعييْي َصييبِْريْ  
 إذا  َمْشيييِكلَة   َعنَيييْت  9 

 
 َوْأَعيييىل َحْمل هييا ِفكْييِريْ  

 5  ِ  تََوکَلْيييت   َعليييىل  ٱلال
 

 َأْمييِريْ َوَفَوْضييت   لَييه    
 فييي يَييِد ٱلتالاِجييي 1  کَبَيزا  7 

 
 ِر بَيييَْن ٱلَطييِي َوٱلنَْشييرِ   

 ِلِعلِمييْي َأَن َمييْن َأبْييدَ  12 
 

يْ   ييرا  َع َخلِْقييْي کاِشييف  ض 
 َفكَييْم ِمييْن َفييَرج  َعنْهييا 11 

 
 أتييىل ِمييْن َحيْييث  ال َأْدِريْ  

 * * * 
قًا على عيوب معلا  ،للثعالبي« فقه اللغة»وکتب في حاشية ( 52

 عادات الحيوانات في الفصل الثامن عشر من الباب السابع عشر:
ييوْ  1 ييْوِض َوال ٱلَْجم   ال ِبٱلَْعض 

 
ْوِس َوال النَف يييْورِ    ِح َوال الَشيييم 

وْ  2   کَيييّلال َوال ِهيييَي ِبيييٱلَْقم 
 

ْورِ    2ِص َوال ٱلَْحي ْوِص َوال ٱلَْجر 
 

                                                                                                                   
ذا ِمَن ٱلتَنَُصِف؛ أِلََن ک َل ِخلْف  َعِديْل  ِلصاِحِبه. وقد ذ ِکَر هذا قاَل َأِئمَ  ة  اللَُغِة: َوَأْصل  هل

  آَخر. )السياد الحسني(.  الَمثَل  في َمْوِضع
 . البز: الثياب من الكتان أو القطن.1
: نفور. . القموص: الفرس يرفع يديه معًا ويطرحهما معًا، ويعجن برجليه. دابة حيوص2

 فرس جرور: ال ينقاد وال يكاد يتبع صاحبه.
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يييوْ  2  َأْو ِبٱلَشيييب ْوِب َأْو ٱلَْقط 

 
يييْوِح َأْو ٱلَْعث يييْورِ    1ِف َأِو ٱلَْرم 

 * * * 
للفقيه الكبير السياد « العروة الوثقى»ضًا کتاب وقال مقرا ( 52

دکاظم الطباطبائي اليزدي  :محما
ْرَوِة ٱلْيي 1  کاِظم  َأْهيِل ٱلْبَيْيِت ِبيٱلْع 

 
 

ثْقىل َأتيىل َفٱْسيتَْوَجَب ٱلُْشيكْرا     و 
 َوالنالاس  ِفْي ٱأْلَْشياِء َقيْد تَْسيتَِويْ  2 

 
 

بْييرا    َومييا ٱْسييتََوْت ِعلْمييًا َوال خ 
ييدىل قيياِئم   2   َوٱلَشييْرع  بَيْييت  ِللْه 

 
 

 َأْدَرىل َوٱلْبَيْييييَت َأْهل ييييْوه  ِبييييِه   
 * * * 

 وقال في مدح بعض األعّلم:( 55
 َرَجْعييَت َوَأْحيَيْييَت ٱلَْغييِرَي َوَأْهلَييه   1

 
 

 َوکََذبَْت َقْوَل ٱلنالاِس: ال يَْرِجع  ٱلْبَْدر    
 * * * 

جواهر »وکتب إلى ابن خاله يطلب منه مجلدًا من کتاب ( 56
                                                 

. الفرس الشبوب: تجوز رجّله يديه. القطوف من الدواب: التي تسيء السير 1
. اَضة   وتبطيء. دابة رموح: َعضا
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 «:الكّلم

ٱلَصييّلَة ِمييَن ٱلَْجييواِهِر ِبييي ْغيَِتيْ ِإَن  1
1 

 
 

سيياِمرا    2ِليَك يْوَن ِلييْي ِحيْنيًا َخلَييْوت  م 
 َفٱبَْعْث ِإلىل ٱلِخِل ٱلَْقِريْيِب ِبيِه َوک ينْ  2 

 
 

 2)کييٱلْبَْحِر يَْقييِذف  ِللَْقِريْييِب َجييواِهرا(  
 * * * 

 وقال:( 59
ْستَْقِرياً  1   لَه   2کَتَبْت  ِإلَيِْه ٱلَْخَط م 

 
 َفَأنَْعَم ِفيِْه َوْهَو َأکَْرم  َمْن َقَرىل  

 * * * 
 وله من مقطوعة لم يوجد منها إالا هذا البيت:( 55

                                                 
ْوَن علىل ٱلَضِم 1 ، َوِهَي ِبكَْسِر ٱْلباء َوَضِمها، والنااس  ٱْليَْوَم يَْقتَِصر  : الحاَجة  . الِبي ْغيَة 
 السياد الحسني(.)
ساَمَرةِ 2 : ِمَن ٱلَسَمر َوٱْلم  ساِمر  ار   ،. الم  َوه َو ٱلحديث  في ٱللَْيِل خاَصَة، َوَجْمع ه  ٱلَسما

: وفي الِذْکِر الحكيم:  اج: الحاجا جا ، کَما ي قال  ِلْلح  اِمر  ... والسا      سورة(
 (. والَشْطر  المذکور  جاَء علىل َسبيِل اِلٱْستعارة. )السياد الحسني(.69المؤمنون، اآلية 

تَنَِبي. 2  ، َوأصله:َهَذا َصْدر  بَْيت  ألبي الَطيِِب الم 
  ً َجَواهرا ِ يَْقِدف  ِلْلَقِرْيب ِکاْلبَْحر

 
ْودًا،    َويَْبَعث  ِلْلبَِعْييِد َسيَحاِئبَاج 

 )السياد الحسني(. 
2 : ْستَْقِريًا: طالبًا ِمْنه  الِضيافة. وقد يكون  المعنىل طالبًا منه قراَءَة َخِطي. واألَْصل  . م 

ْحتََمْل. )السياد الحسني(. ِهلَِت الَهْمَزة، وکّل الَمْعنَيَْيِن م  ، َفس  ْستَْقِرئًا لَه   م 
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 کَتَييبَْن بََعنْبَيير   1َأْقييّلم  ييياق ْوت   1

 
 

رِ     ِفْي َصْفَحِة ٱلْبَلُوِر َخْمَسيَة َأْسيط 
 * * * 

 بديعة:هما لغيره، وفيهما تورية نا إ :وقيل ،وينسب إليه( 57
 ِفْي ِبّلِد ٱلْف ْرِس ِعنِْديْ  1

 
 ِبٱْختيييارْي َوٱْخِتبيياِريْ  

 آيَيية  ٱلْكَْرِسييِي َخيْيير   2 
 

 2ِمْن َأحاِديِْث ٱلْب خاِريْ  
 * * * 

                                                 
اني. . فيه 1 ، َوَأْجَود  َأْنواِعه األْحَمر  الُرما َعَرب  ، َوه َو م  ْوف  : َجْوَهر  َمْعر  ؛ َفٱْلياق ْوت  تَْوِرية 

اِعر  ِمَن  ، وفي ذلك يقول الشا وِمْن َخصاِئِصه ي علىل ما نََقل ْوا ي أنَه  ال ت َؤِثر  فيه الناار 
 )البَِسْيط(:

 َغَضىً  َوطا لَما أ ْصِلَي ٱْلياق ْوت  َجْمرَ 
 

 ث َم ٱْلَطفا ٱلَجْمر  َوٱْليياق ْوت  يياق ْوت   
 وي َقَرب  إراَدتَه  ِذْکر  )الِبلَْور(. 

ِ الَمْوِصليا  : ه َو َأب ْو ٱلُدِر َأِمْين  الِدْيِن ْبن  َعْبِدالال الكاِتب  الخطاط  المشهور  َوياق ْوت 
اِب  ِه. قال ْوا: َولم يك ْن في آِخِر َزماِنه َمْن  الذي کان ي ضاِرع  ٱْبَن ٱْلبَوا ْسِن َخطا في ح 

.  ي قارب ه  في َجْوَدِة ٱْلَخطا
 )السياد الحسني(. وي َقِرب  إراَدتَه  ِذْکر  )األَْقّلم(. )أقّلم ياق ْوت( وعباَرة  )کَتَْبَن(.

ِن . 2 الا ؛ إْذه ما ي َمَع ٱلمعنىل الظاِهِر ي يَد  ( و )الب خاري( ه نا تَْوَرية  في کَِلمة )الك ْرسيا
 )السياد الحسني(..  ِمْن َأَدواَت ٱْلَوقوِد َوٱلتَْدِفئَِة قديمًا في ِبّلِد إيران  َأْيضًا علىل نَْوع
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 وينسب إليه أيضًا:( 72

ْستَِعيَْر ٱلْك ت ِب َدْعِنيْ  1  َأال يا م 
 

يْوِ  عيار     َفِإَن إعاَرَة ٱلَْمْعش 
ْوِقيْ  2   ِمَن ٱلُدنْيا ِکتاِبيْ  َفَمْعش 

 
ْوقًا ي عار     1َفَهْل َأبَْصْرَت َمْعش 

  

                                                 
ما ِلشاِعر .1  )السياد الحسني(..  ً َأْقَدَم ِمْنه  َعْصرا  َوالاذي َحِفْظت ه  َأنَه 



 
 
 
 
 
 

 قافية الزاي
 :قال( 71

لْف  ِمْن ِشيَِميْ  1  ال تَيَْأَسَن َفلَيَْس ٱلْخ 
 

 
 ِإنْجاِزيْ  1َأْوَعْدت  َوَقبَْل َقْوِلْي إذا   

 خ ييْذها ِإلَيْييَك ِبييّل عييار  َوَمنَْقَصيية   2 
 

 
ْعيييوازِ    ِ ال ت كْسيييىل إِلِ  َفكَْعبَييية  ٱلال

 * * * 
 وقال:( 72
ة  عهدَي )...( َوهو ذو ق ي 1  وا

 
  ْک ُل َفتياة  تَْشيتَِهْي َوْخيَزه 

 کاَن ابَن شداد  َزمان الِصبا 2 
 

 َخيْرزةْ َفْأْصبََ  ٱلْيَيْوَم أبيا  
  

                                                 
؛ أِلَنا )َأْوَعَد( للَشِر والتهديد، خّلف )َوَعَد(، َولَْو قاَل: 1 ذا َخَطأ  ...». هل «. إذا واَعْدت 

 لََصَ  ٱْلَمْعنىل َوٱْستقاَم ٱْلَوْزن  )السياد الحسني(.



 
 
 
 

 قافية السين
مستعيرًا کتاب  کتب لشيخنا الشيخ علي آل کاشف الغطاء( 72

 :1الجاسوس على القاموس
ل ْوِمييهِ  1  يييا َمييْن ِبَفيييِْض َأک ِفييِه َوع 

 
 

ْوس   ًا َعِن )ٱلْقام  را  2( َِأْغنىل ٱلَْورىل ط 
بِيَك قياِطن   2   ما ِفْي َفيؤاِدْي َغييَر ح 

 
 

ْوسي)َفٱبَْعْث إذا کَيَذبَْت بي    ( ِٱلْجاس 
 * * * 

 هًا بالمنطق:وله في من أرسل له صورًة، وموجا ( 72
 ٱلَيِذيْ  2لََقْد ک نْت  َمشتاقًا ِإليىل َوْجِهيكَ  1

 
 

ْول  ِبييهِ    نِْسيييْ  يَييز  ييل  لييْي أ   َهِمييْي َويَكْم 
                                                  

َدباء  الَجوائبصاِحِب  أِلَْحَمد فارس الِشْديا  س علىل القاموسالجاسو. ِکتاب  1 ِمْن أ 
 . )السياد الحسني(.وکتاابها، کاَن نَْصراِنياًا ث َم َأْسلَمَ  ل بنانَ 
.. القاموس  ي ه نا ي : 2  البَْحر 
 «.إلى وجهه» . ش: 2
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 َفَرتَبْييت  ِمييْن ِفكْييِرْي َقضييايا کَِثيْييَرةً  2

 
 

 1َفما َأنْتََجْت ِتلَْك ٱلَْقضايا ِسوىل ٱلَْعكِْس   
 * * * 

 «:ياس»ى وقال في صديق له بعث إليه بالورد الذي يسما ( 75
 2کَْم ِمْن َصِديْق  َقْد َرَجْوت  َوفاَءه   1

 
 

ييذا ٱلناليياس    َوٱْختَْرت ييه  مييا بَيييَْن هل
نيىل  2   َفَزَرْعت  ِفْي َقلِْبْي َأزاِهيْيَر ٱلْم 

 
 

 2 2ِلِكنَِنْي لَيْم َأْجيِن َغيْيَر ٱلْيياِس   
 * * * 

 وقال عن لساِن َمْن َأْبطَأ الجواب:( 76
 َقْد طاَل ِمنْها ٱلْع ْمر  َفٱْستَيَْأَسْت  1

 
 ِللْيييياِئِس َوال َأرىل ٱلَرْجَعيييَة  

 * * * 
                                                 

ْود  ِمَن )ٱلتَْوِجْيِه( 1 : الُصورة  في ل َغِة ٱْلف ْرس، َوِبِلحاِظ هلذا ٱْلَمْعنىل يَتُم ٱْلَمْقص  . الَعْكس 
(. )السياد الحسني(.  ٱلَِذي ه َو ِمْن ف روع فِن البَّلَغِة، وِمْثل ه  )التَْوِريَة 

 «.وداده» :. في النوافج2
 «.منه فلم أظفر بغير الياس»النوافج: . في 2
ه  في للَُغِة ٱْلف ْصحىل اآلس. وقد َذکََره  ٱْلَعَرب  في ِشْعِرِهْم 2 ، وٱْسم  . الياس  تَْسِميَة  عاِميَة 

اعر القديم ي فيما أْحَفظ  ي : ذا ٱللَْفِظ )اآلس(، َوِمْنه  َقْول  الشا نَْثِرِهْم ِبهل  و 
 ي ال َشَك ي واحد   َأب ْوَك َأِبْي َوٱْلَجدُ 

 
يييْودان    آس  َوِخيييْرَوع   َِولِكنَنيييا ع 

 )السياد الحسني(. 
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 وقال:( 79

 َقييْد کَِلييَف ٱلَْقلْييب  بََعباليياِس  1
 

 َرِقيْيييق  َحيييٍز َقلْب يييه  قاِسييييْ  
ْهَجِتيْ  2  بِْي لَه  م   َأْرَخْصت  في ح 

 
 1َفِبْعت هييا  ٱلْيَييْوَم  ِبَعبااِسيييْ  

 * * * 
ده الشيخ وکتب البن عمِ ( 75 الشهير  هانيصباإلٔ  النجفي باقر محما

 :«ألفت» بي
 يا باِقرًا ميا َدَ  َعيْن نََظيِر ٱلْيَورىل  1

 
 

اِرَسيةْ    ِت ٱلْف ن يْوِن ٱلدا ْضيَمِحّلا  ِمْن م 
ها ِمنَْك ٱْستََوت َوَقِد ٱنَْطيَوْت  2   َأْعّلم 

 
 

ها ٱْخَضَرْت َوکانَيْت ياِبَسيةْ     َوِرياض 
  

                                                 
 . عباسي: نقد إيراني ضئيل.1



 
 
 
 
 

 قافية الضاد
دسعيد الحبوبي( 77 مة السياد محما  :له مخاطبًا العّلا

 َعييِذيِْرَي ِمَمييْن ک لَمييا ٱْزَدْدت ييه  َهييَوىً  1
 

 
باًا يَِزْد     ِبيٱلَرْغِم ب ْغضيًا َعليىل ب ْغيضِ َوح 

ه   2   لَييِئْن کيياَن َأْضييحىل )ناِصييِبياًا( ف ييؤاد 
 

 
 َفَقلِْبييَي ِفيْييِه َقييْد تَييَديََن )بييٱلَرْفِض(  

 َسيييَأْقَطع ه  َوٱلَْميييْرء  يَْقَطيييع  بَْعَضيييه   2 
 

 
 1إذا کاَن ِحْفظ  ٱلْك ِل ِفْي ٱلَْقْطِع ِللْبَْعضِ   

 * * * 
 وقال:( 122

ييا بَييدا عاِرضييا َحِبيِْبيييْ  1  لَمال
 

ْوِلْي ِفي ٱاِلْعِتراضِ    لََج َعذ 
: لَييَْس ٱلَيِذْي تَيراه   2   َفق لْت 

 
 ِإالا َسييوادًا علييىل بَييياضِ  

 
 

                                                 
. )السياد الحسني(.1  . کَما َحكََم بذلك الَعْقل  والَشْرع 



 
 
 
 
 
 

 قافية الطاء
إلى صديقه الشيخ المصطفى  ءکربّل نْ في ِضْمِن کتاب  مِ  بَ تَ کَ ( 121
صاِحبًا له على طريق المداعبة: التبريزي  يصف م 

 نَييتَن  ٱلَْفْسييِو لَييْو َفسييا ِفييْي َأذار   1
 

 
يييباطِ     لَبَِقيييْي نَتْن يييه  ِلَشيييْهِر ش 

اِم في َضِريِْ  ٱبِْن ِهنْد   2   َأْو َعلىل الشال
 

 
 ِإليييىل ِدْميييياطِ لََسيييرىل نَتْن يييه    

 َوَقر  ِمنْه  ِفْي ٱلِصماِخ وفيي ٱلَْعيْيي 2 
 

 
 1ِن َعَميًى َوالُصينان  فيي اآلبياطِ    

 َفَقفيياه  ِللَصييْفِع بٱلنَْعييِل َوِللَْقْطييي 2 
 

 
 ِع يَيييداه  َوَذْقن يييه  ِللُضيييراطِ    

 * * * 
                                                 

 . الصماخ: خر  األذن الباطن الماضي إلى الرأس. الصنان: ذفر اإلبط، النتن عمومًا.1
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 :   ألثغ  وقال في ملي ( 122

 مييا بَييَدل الثَيياَء بسييين  َغلَطيياً  1
 

 َحاَشاه  من َسْهو  عراه  أْو َغلَيْط  
 لَِكيييْن فيييم  کن ْقَطييية  واحيييدة   2 

 
 يَِضيْق  َعْن ذاِت ثّلث  ِمْن ن َقْط  

 * * * 
وکتب جوابًا َعْن بيتين لذي الفضل الجلي المرحوم السياد ( 122
 :1لايجعفر الحِ 

 ِفيْنيا:َأال ق ْل ِللَِذْي َقيْد قياَل  1
 
 

ْوطِ    ِبَأنالييا مييا َوَفيْنييا بالُشيير 
 َولَييْم نَْعَهييْد لَنييا َذنْبييًا ِإلَيْييهِ  2 

 
 2ِسوىل تَْأِخيِْر ِإْرساِل النُق يْوطِ  

اِب  2   ِإْرسال  ٱلْهدايا 2ن ق ْوط  الشال
 

ن يْوطِ    لَه  َوٱلَشيِْخ ِإرسيال  ٱلْح 
ِديْ  2   َأال َفٱْقنَْط َفما لََك ييابَْن و 

 
 ن ق ييْوط  ِعنْييَدنا َغيْييَر ٱلْق ن ييْوطِ  

  

                                                 
 السياد الِحلاي هما:. بيتا 1

 شروط  الحبا نحن  بها َوَفْينَيا
 

 وأنييتم مييا وفيييتم بالُشييروطِ  
   صدَدت ولم تبارْك لي بعرس 

 
 لخوِفك سوَء عاقبيِة النُقيوطِ  

  

. النقوط کلمة دارجة في اللهجة العراقية قديمًا. يقصد منها الهدية التي ترسل 2
 للزوج أو الزوجة بمناسبة عرسهما.

ْوَرة. )السياد الحسني(.. 2 ، بَتَْشِدْيِد ٱْلباِء، َوَخَفَفها ِللَضر  ابا  الشا



 
 
 
 
 
 

 قافية العين
األشرف، کتبها مخاطبًا  خًا ارتفاع الوباء عن النجفقال مؤرا ( 122

مةَ العَ  ، وکان ظهوره في [الحصون]صاِحِب  الغطاء کاشفِ  آلَ  اً يا لِ عَ  خَ يْ الشَ  ّلا
 :1222األول سنة  1ربيع 15

                                                 
. الفصي   َأْن ي قاَل: )شهر ربيع...(؛ ِلما َذکََره  َأِئَمة  ٱللَُغِة ِمْن َأَن ک َل َشْهر  يَْبَدأ  ِبَحْرِف 1

اء( ي ْسبَْق بكَِلَمِة )َشْهر( علىل ٱلفصي ، وٱْستَْثنَْوا ِمنْ   ذِلك )َرَجبًا(. )ٱلرا
: )َشْهَر َرمضان( َو )َشْهر  ر  ذا تَرىل َأنا کلمة )َشْهر( يَْنبَغي َأْن تَْسِبق ثَّلثََة َأْشه  َوِمْن هل

ل( َوَشْهر ربيع ال(، َوال شهر َرَجب. ربيع ٱأْلَوا  ٱآْلِخر(. وال ي قال َمثًَّل: )شهر شوا
َمَة األديَب اللُغَ  ر  بٱْلبال َأَن العّلا يَخ محِمد بَْهَجة األثَِرَي َويَْخط  َعَمَر صديقنا الشا ِوَي ٱْلم 

 ِلْلِعماِد ٱإْلِْٔصبَهانيا « الخريدة»( َذکََر في َأَحِد َهواِمِش کتاب  ه1216)ت  البَْغداِديا 
ي الذي ٱْضَطلََع بتَحقيقِه َوَشْرحِه ي َعلََق علىل ِعبارة: )في  ( ي ِقْسم العرا  ه579 )ت

، َأِو الَصواب  )والتُرديِد مناي(: في )شهر َرَجب(. وَقْد فاتَه   َأَن  رَجب( ِبَقْولِه: الفصي  
ابطة( المذکورِة آِنفا ْستَْثنًى ِمَن )ٱلضا  . ً)َرَجبًا( م 

ْم: )َشْهر ربيع الثاني(  وعلىل  ِذْکِر )شهر ربيع اآلِخر( أق ْوَل: هلذا ه َو الفصي ، َوَقْول ه 
ما،  ْوا َأَن ک َل ٱْثنَْيِن ال ثاِلَث لَه  لَماء  ٱللَُغِة. َوَذکَر  ِخّلف  ٱلفصي  کَما نََص علىل ذِلَك ع 

 



 011 ................................................................................................... قافية العين 
ْرتَضىل  1 ماَم ٱلْم   بَلِغ ْوا َعنِي  ٱإْلِ

 
ل يْوِم ٱْرتََفعيا   َمْن ِبِه َقْدر  ٱلْع 

فايياِدهِ  2   َفييَرَ  ٱلْميياَل َعلييىل و 
 

معيا   َوِبِه َشيْمل  ٱلَْمعياِلْي ج 
ه   2   يا لََك الب ْشرىل َفَما نَْحيَذر 

 
ِفعييا   ِبيَأِبْي الِسييبَْطيِْن َعنايا ر 

ْستَْشييِفعا 2   1 ِشيييَْعت ه   ًجيياَءه  م 
 

 َوْهَو ِفْي ِشييَْعِتِه َقيْد َشيَفعا 
ْزنَيية  ٱلَْعْفييِو َعلَيْنييا َهتَنَييْت  5   م 

 
 2ٱنَْقَشيعاَوَغمام  الَْغيِم َعنايا  

 غاَب َعنالا طاِلع  ٱلنَْحِس َوذا 6 
 

 2طاِلع  ٱلَسيْعِد َعلَيْنيا َطلَعيا 
: )ک يُل ٱلَْوبيا 9  يه   َفَأتىل تاِريْخ 

 
ْؤِمِنيَْن ٱْرتََفعيييا(   ِبيييَأِميِْرٱلْم 

    (1222) 
* * * 

ضًا ببعض  ،وله مادحًا صديقه الشيخ مصطفى التبريزي( 125 ومعرا
                                                                                                                   

اًل ِمْن َحْيث  فالفصي   َأْن ي قاَل في ٱأْلَِخْيِر ِمْنهما )اآلِخر( َأِو )اآل راعاِة المذکور َأوا ِخَرة( ِبم 
مادىل  ْمَت ٱلنُْطَق بٱْلَفصي  ي شهر ربيع اآلِخري ، َوَشْهر  ج  . َفق ْل ي إْن ر  ٱلتَْذکير  والتَْأنيث 

 اآلِخَرة. )السياد الحسني(.
ْفَرِد أيضا ِ. الِشْيَعة  ت ْطلَق  علىل الَجْمع1 فَرد( َوَحُقه  . وقد جاَء  ً َوعلىل الم  ٱلحال  ه نا ِمَن )ٱْلم 

ْوِضع ْستَْشِفِعْيَن، لكن  ِ ِمن الَجْمع ِأْن يَك ْوَن في هذا ٱلم  ْوه  م  : جاؤ  ْستشِفِعْيَن(، أيا : )م 
. )السياد الحسني(.  الَوْزَن ال يستقيم َمَعه 

ع . المزنة: القطعة من المزن، المطرة. هتنت السماء: تتابع مطرها وانصب. انقش2
 الغمام: زال و انكشف.

 لهذا البيت هكذا:« ش». رواية 2
 قد مضى النحس  وهذا طالع  

 
 السعِد ييا هيذا علينيا َطلََعيا 
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 عمومته ألذاهم له:

 َأيَنَْفع ِنييْي ِبَمييْن َأْهييوىل ٱْجِتميياع   1
 

 
 2 1ِإذا َقلِْبيييْي لَيييه  َهيييٌم َشيييعاع    

 َسييواء  يييا َحِبيْييَب ٱلَْقلْييِب ِعنْييِديْ  2 
 

 
َك َوٱلْييَوداع      ِلمييا َألْقييىل َسييّلم 

 : ًتَق يييْوَل ِإذا أ کَلِف هيييا ٱْصيييِطبارا 2 
 

 
 ت كَلِف ِنييييْي ِبمييييا ال ي ْسييييتَطاع    

ييْوالً  2  ييْوا أ ص  م   ب ِليْييت  ِبَمْعَشيير  کَر 
 

 
َمييْت ِطبيياع     م  لَؤ   2َوللِكييْن ِميينْه 

                                                  
 . الشعاع: المتفر .1
ر  بالباِل:2  . َوِمْنه  َقْول  َقَطِريا ْبِن ٱْلَفجاَءة ي خاِطب  نَْفَسه  علىل ما يخط 

 : ًَأق ْول  لََها َوَقْد طاَرْت َشيَعاعا
 

 ِمَن ٱأْلَْعداِء َوْيَحَك لَْن ت راِعيْ  
 )السياد الحسني(. 

ابة  2 َمة  الفقيه  النسا ني بما قالَه  العّلا ذا ي َذِکر  َعيََة  . هل الشريف  السياد  تاج  ٱلِدْيِن ٱْبن  م 
( ِعْنَد ما أْطلََع علىل َأْعماِل جماَعة  من )األشراف( لم  ه996)ت  الِدْيباِجُي ٱْلَحَسنيُ 

ؤ ْوا َشَرَف َمْحِتِدِهَم َونَباَهَة س  ِدِهْم، َفاْرتَكَب ْوا ما ال يليق  ِبَمن کاَن بتلك الَمثابَِة ِمَن  ْي راع  د 
َشَجَرِتِهْم:  الَمْجِد َوالَشَرِف، فكتبَ   علىل م 
 ك ْم يا بَِني ٱْلع يّليَِعَز علىل َأْسّلفِ 

 
 إذا ناَل ِمْن َأعراِضك ْم َشتْم  شاِتمِ  

 بَنَوا لَك م  َمْجيَد ٱْلَحيياِة َفَميالَك مْ  
 

  َِأَسْأت ْم إلىل ِتْلَك ٱْلِعظاِم ٱلَرمياِئم 
 أرىل َأْلييَف بييان  ال يَق ييْوم  ِبهيياِدم   

 
 !! َِفكَْيَف ِببان  َخْلَفيه  َأْليف  هياِدم 
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يييم  إليييىل ٱلَْعلْيييياء داع   5  َفميييا لَه 

 
 

ييم  َعييِن ٱلَْفْحشييا ٱْرِتييداع      َومييا لَه 
ِوِهْم ِبِهييييم  ِضييييرار   6   َوال ِلَعييييد 

 
 

 ِلَصيييِديِْقِهْم ِبِهيييم  ٱنِْتفييياع  َوميييا   
 َفيييِإْن َسيييِمع ْوا ِبَمنَْقبَييية  َأَسيييُرْوا 9 

 
 

يييْوا    َوِإْن َسيييِمع ْوا ِبَمثْلَبَييية  َأذاع 
َميية  َضييياَعاً  5   َولَييْم يَْخَشييْوا ِلَمكْر 

 
 

ييْم ِتلْييَك ٱلِضييياع     ِفَظييْت لَه   1ِإذا ح 
ْم ِإذا مييا 7   َومييا َرِبَحييْت ِتجيياَرت ه 

 
 

ْوا    َشَرْوا َعَرضًا َوباِقي ٱلَْمْجِد بياع 
مْ  12   ِإذا َقنَْعييَت َوْجييَه ٱلْعيياِر ِميينْه 

 
 

ْه ٱلِْقنيياع      بَييدا مييا لَيييَْس يَْسييت ر 
َوماِلْي َغيْير  َفْضيِلْي َوْهيَو ِعلْيق   11 
2 

 
 

 2نَِفيييييْس  ال ي عييييار  َوال ي بيييياع    
 

                                                                                                                   
 الحسني(.)السياد 

: واِحَدت ها: الَضْيَعة  َوِهي الَعقار، وقال بعض علماء اللغة: الَضْيَعة  ِعْنَد . 1 الِضياع 
، والَعَرب  ال تَْعِرف  الَضيَْعَة إالا ٱْلِحْرَفَة َوالِصناَعة.  الحاِضَرة: النَْخل  والكَْرم  َوٱأْلَْرض 

 )السياد الحسني(.
: النفيس من کل ش2  يء.. الِعْلق 
ه  ي َسكاِب ي   ليْ . ِمن محفوِظَي القديِم َقْول  َأَحِد َفْرساِن الَعَرِب في َفرس  أصِ 2  له  ٱْسم 
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 َولِكييْن َمْعَشييِرْي َوَسييراة  َقييْوِميْ  12

 
 

ْوني َوَأَي َفتَيًى أضياعوا(    1)َأضاع 
 َفق لْييت  لَهييا َمكانَييِك ال ت راِعيييْ  12 

 
 

 َوِبالَصيييبْر ٱلَْجِميْيييِل لَيييِك ٱِدراع    
 َفِمثْل يييَك ال يَِضييييْق  لَهيييا ِذراع   12 

 
 

 ِذراع    ِبناِزلَيييية    َضيييياَقْت   إذا  
 َوِفييْي َجنْبَيْييِك َأْعَهييد  َقبْييل  َقلْبيياً  15 

 
 

 َوال ي يييراع   ٱلْحاِدثييياِت   يَِريْيييع    
َويْييَدِك ِإَن بَْعييَد ٱلْع ْسييِر ي ْسييراً  16   ر 

 
 

 َوبَْعييَد ٱلِضيييِْق ِلَْلَْمييِر ٱتِسيياع    
                                                                                                                    

ر  بٱلبال:  علىل ِزنِة َحذاِم ي هلكذا يخط 
ْوا ِبَأَن َسكاِب ِعْلق    أما َعِلم 

 
 نَِفييْيس  ال ي عييار  َوال ي بيياع   

ْوظ  َأَن الَشْيَخ َأبا   ا علىل ِجَهِة التاْضمين، أْو َأنَه  کاَن  ٱْلَمْجد  َوٱْلَمْلح  ْعَظَمه  ِإما َأَخَذ م 
ع ْور،  ، َوَظنَه  ِمْن َفيِْض الخاِطِر َوَوْحِي ٱلش  من محفوِظِه َوما أْکثره، فٱْلتَبََس عليه األَْمر 

ْور.َوالال  العاِلم    بحقاِئِق األ م 
ذا الَفَرس األَصيل في البيت الخامس والعشرين من  وقد َذکََر الشيخ أبوالمجد ٱْسَم هل
 القصيدة نَْفِسها إْذ قاَل:

ه  کََسكاِب ِعزٍ   َوي ْمِسْي جار 
 

 ي جاع  لَه  ٱْلِعيال  َوال ي جياع   
 )السياد الحسني(. 

ْثماَن ْبِن َعفااَن الع ْثمانيا 1 َمَر ْبِن َعْمرِو بن ع   ِلْلَعْرِجيا )َعْبِدالال ْبِن ع 
ذا َصْدر  بَْيت  ( ِمْن . هل

 : ه  َعراء الَعْصِر ٱأْل َمِوِي َو َعْجز   )السياد الحسني(.«. کَِرْيَهة  َوِسداِد ثَْغرِ ِليَْوِم »ش 
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 َألَيييَْس ٱلْبَييْدر  تَْمَحق ييه  ٱللَييياِليْ  19

 
 

يييعاع     ْو بَْعيييَده  َولَيييه  ش   َفيَبْيييد 
ل ييْوع   15   َوِمييْن بَْعييِد ٱأْل ف ييْوِل لَييه  ط 

 
 

نِْحطيياطِ     لَييه  ٱْرِتفيياع   1َوبَْعييَد ٱإْلِ
لْمياً  2ِهيَ  17   ٱأْلَْرحام  َقيْد َقَطع يْوِك ظ 

 
 

ِ لَيييَْس لَييه  ٱنِْقطيياع      َفَفْضييل  ٱلال
 ِإذا مييا َأبَْطييَأْت َعنْييِك ٱأْلميياِنيْ  22 

 
 

ييب  ٱلِسييراع      تََضييَمَن ق ْربَهييا النُج 
 بَْحييراً َسييفاِئن  ِللُسييرىل لَييْم تَييْدِر  21 

 
 

 َوتَييْدِرْي مييا الَسباِسييب  َوٱلْيَفيياع    
يييْو ِلَمْسيييراها َقب يييْوالً  22   َوال تَْرج 

 
 

 لَهييا ِشييراع   2َوال يَْخشييىل الييَدب ْورَ   
 

                                                 
ذا َسِبْيل ه  في ِمْثِل: 1 . َقَطَع الَهمَزَة للضرورِة، وأْکثَر  المتأِخِرْيَن يَْقَطع ْوَن َهْمزَة ما هل
ِبين. )السياد الحسني(.«اِلٱجتهاِد واِلٱْمِتثاَل...»  ، َونَْحوهما، َوه َو َخَطَأ م 
ْو ٱ». لَْو قاَل: 2 ْلمًا...َذو   )السياد الحسني(. .لَكاَن َأْحَسن«. أْلَْرحاِم ِإْن َقَطع ْوَك ظ 
ِرَفْت ِبي )الَدب ْور(؛ أِلَنَها تَِجيْئ  ِمْن 2 اَة ِبي )ٱلَصبا(. ع  َسما . الَدب ْور: ِرْي   ت قاِبل  الِرْيَ  ٱلْم 

، َوٱْلَعَرب   ُب ِبِشَدة  ب ِر ٱْلبَْيِت ٱْلَحرام، َوِهَي تَه  ْو ٱلَسحاب. َو  د  ت َسِمْيها )َمحَوة(؛ أِلَنَها تَْمح 
. ( َمْعِرَفة  ال تَنَْصِرف   )َمْحَوة 

 ِ ن ِصْرت  ِبٱلَصبا، »قاَل:  َوکان وا يْكَره ْوَن ٱلَدب ْوَر، َوَقْد َروىل ٱلَرواة  َأنا رسوَل الال
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 1إذا قحيييط الرجيييال صيييّلح؟ 22

 
 

نِْتجيياع      ِلبيياِب َأِبييْي الَصييّلِح ٱإْلِ
 ِبيييِه ِللْواِفيييِديَْن لَيييه  ِقبيييياب   22 

 
 

 َوَأْفِنيَيييية  وسيييياع  َرِفيْعييييات    
ه  کََسييكاِب  25   ِعييزا  2َوي ْمِسييْي جييار 

 
 

 ي جييياع  لَيييه  الِعييييال  َوال ي جييياع    
ِطيْيييع   26  يييا ِلخاِلِقيييِه م   َفتَيييًى َأما

 
 

طييياع     يييا ِفيييْي َخِليَْقِتيييِه م   2َوَأما
نَِن ٱلِْكيراِم َجيرىل َوللِكينْ  29   َعلىل س 

 
 

ميياِت لَييه      ٱْخِتييراع  ِبَشييْرِع ٱلَْمكْر 
 

                                                                                                                   
ْهِلكَْت عاد   َوَقلَما يك ْون  ٱْلَمَطر  ِبٱلَدب ْوِر؛ أِلَنَها تَْضِرب  الَسحاَب َوتَْستَِخفُه  « ِبالَدب ْورَوأ 

ُب ِبِشَدة  َفتَكاد  ت ْغِر   ٱلُسَفَن  ، َوٱْلغالب  َأنَها تَه  . ويك ْون  فيها ٱْلغ بار  َفيَتََفَر   َويَْنَقِشع 
ْوع.َوتَْقلَع  ٱلْب ي ْوَت َوت َدِمر  ا  لُزر 

ِم، َوه َو الَمْطَرة  ٱلاتي  ( باألِلِف والّلا ( الذي ه َو أْسم  )الَدب ْور( ي قاِبله )الَمْحَوة  َو)َمْحَوة 
ْو ٱْلَجْدَب. )َوَشتااَن ماه ما(. )السياد الحسني(.  تَْمح 

تَِجه ٱْلَمْعنىل  . کذا ورد في األصل، وهو غير َموزون  1  . )السياد الحسني(.َوال م 
. َسكاب  ي کََسحاب  َوَقطاِم ي : ٱْسم  َفَرس  َأِصْيل  لبعض َأشراِف ٱْلَعَرِب، َوَقْد َمَر 2

. )السياد الحسني(. ه   ِذْکر 
 . َحَذَف )ٱْلفاَء( ِللضرورِة. )السياد الحسني(.2
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ييْوح   25  لَييْه َطييْرف  إلييىل ٱلَْعلْيييا َطم 

 
 

 1َوَسيييْمع  ِللْثَنييياِء لَيييه  ٱْسيييِتماع    
ييْوِد فييي يَييِدِه ٱنْييِدفاع   27   ِلَسيييِْل ٱلْج 

 
 

ييَرِم ٱلَصييِديِْق لَييه  ِدفيياع      َوَعييْن ح 
 َوِمنْيييه  ِلَميييْن ي واِليْيييِه َصيييِنيْع   22 

 
 

 ٱْصييِطناع  َوِمنْييه  ِلَمييْن ي عاِديْييِه   
 َعِفيْييف  ميياَدرىل ٱلَْفْحشيياَء للِكيينْ  21 

 
 

ل يييْوِم لَيييه  ٱْفِتيييراع      2أِلَبْكييياِر ٱلْع 
 لَيَدىل ٱلَْعطاييا 2َوي ْخَدع  َعْن ل هياه   22 

 
 

 2َفيَْقِضييْي َوٱلْكَييِريْم  لَييه  ٱنِْخييداع    
ِليييَك َفْضيييل ه  ال َريْيييَب ِفيْيييهِ  22   َوذل

 
 

يييياع  َوِإْن َأنْكَيييْرَت     َأثْبَتَيييه  ٱلشا
                                                  

1 : : يكون  َمَع الَقْصِد. قاَل تَعالىل . اِلٱْسِتماع                     
     َو الذي يكون  ِبّلَقْصِد َوأْذک ر  15و  19)سورة الزمر، اآلية ماع  َفه  ا ٱلسا (. َأما

ْنذ  أيااِم ِصباَي  ْكِم الِغناء،  َِأَن َأَحَد المراِجعم  ِئَل َعْن ح  .  َفَأجابَ  ٱلِكبار س  ِبما َمْعناه 
ه  جاِئز. وال َمجاَل للتمثيل ه نا. )السياد الحسني(.  اْستاماع  الِغناِء َحَراَم، َوَسماع 

: َمْصَدر  )ٱْفتََرع( ي قال : ٱْفتَرَع ٱْلبْكَر، َوَفَرَعها، إذا ٱْفتََضها، والكّلم  ي ه نا ي 2 . اِلٱْفِتراع 
 لسياد الحسني(.َمْبِنٌي علىل ٱِلٱْسِتعاَرِة. )ا

 )السياد الحسني(.َجْمع  ل ْهيَِة وهي َأْفَضل  الَعطياة. . 2
اِعِر القديم: 2  )السياد الحسني(.«. إَن الكريَم إذا خاَدْعتَه  ٱْنَخَدعا». من َقْوِل الشا
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 لَييه  ِبٱلَْفْضييِل يَْشييَهد  ک ييُل ِطييْرس   22

 
 

 1َويَْشييَهد  ِفييْي بَراَعِتييِه ٱلْيَييَراع    
 تََفيييَرَد ِبيييٱلْع ّل َوٱْخيييتََص ِفيْيييهِ  25 

 
 

 َوبَيييَْن ٱلَْوفييِد مييا يَْحييِوْي َمشيياع    
 * * * 

 :آل کاشف الغطاء« عباس»وله ملغزًا باسم الشيخ ( 126
 َأيا َميْن أِلَْشيتاِت ٱلَْفضيائِل جياِمع   1

 
 

 َوَمْن ِللِواء ٱلَشيْرِع َوٱلَْمْجيِد راِفيع    
 َوقاَك ِإٓله  ٱلَْعيْرِش ِميْن ک يِل نَكْبَية   2 

 
 

 ٱلَْمساِمع   2َأِبْن ِلْي َعِن ٱْسم  تَْشتَِهيْهِ   
ييَد َأعييّلم  ٱلْييَوَرىل إ 2  ييدَ ذا ع   َأَوالً  ع 

 
 

بيياِئع   2لَييه  ِمييْن َعِلييٍي َعيْن ييه      َوٱلطا
 

                                                 
. وکانَِت األَقْ 1 ، َوه َو في األَْصِل الَقَصب  : َجْمع  يَراَعة  : الصحيفة. واليَراع  ّلم  . الِطْرس 

، حتاى  ذا المعنىل ي الَقلَم  يَراَعَة، َوکَث َر ٱستعمال ه  في هل قديمًا ت تََخذ  ِمَن الَقَصِب، َفي سما
تَباِدَر إلىل الِذْهنِ  صاَر ه َو   ِعنَْد اإلْطّل . )السياد الحسني(.  الم 

 «.ابن لي عمن تشتهيه». ش: 2
 «.على من له في عينه». ش: 2
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بْتََدىل ِفْي َعيدِ  2  ک يِل َفِضييْلَة   1ِبِه ٱلْم 

 
 

 َفْهييَو سيياِبع   2َوللِكييْن إذا أعكسييته  
 * * * 

 وقال والتوجيه من علم البديع:( 129
ْسن   1 ِصْفِت لَنا ِبح   ف ّلنة  إْن و 

 
بَْر    ک يِذَب ِبٱلَسيماعِ َفإَن ٱلْخ 

ْسن   2  ِصْفِت لَنا ِبك ِل بَِديِْع ح   و 
 

تِسياعِ    2َولَْم نََر ِفيِْك َغيَْر ٱإْلِ
 * * * 

:بِ وفيه االقتباس   ،وقال في وصف ساعة( 125  تَصُرف 
 َقلْييب  خيياِفق  دائميياً  2َوذاتِ  1

 
ْرتاَعييةْ    َولَييْم تَك ييْن َقييُط ِبم 

 َعلىل َوْجِههياتَْحِمل  بالَرْغِم  2 
 

يياَعةْ  5َعقاِربيياً    لَيَْسييْت ِبلَسال
 َوِإْن تَك ييْن تَْحِمل هييا سيياَعةً  2 

 
اَعةْ    6يَْسَأل َك النااس  َعِن السا

 
                                                 

 «.في عين» :. ش1
 «َوللِكناه  في حالَِة ٱْلَعْكِس ساِبع  »في العربياِة )أْعكَْس( بَْل )َعكَس( َولَْو قال:   ِس. لي2

 لََصَ . )السياد الحسني(.
ْورة، واألَْصل  اِلٱِتساع. )السياد الحسني(.2  . َقَطَع الَهْمَزَة للَضر 
. )السياد الحسني(.2 با  . الواو ي هنا ي : واو ر 
 ِللَضِرْوَرِة )السياد الحسني(.. َصَرَفها 5
 . نَُص اآلية:6         ( وِمْن 62سورة األحزاب، اآلية .)

ْستَْطَرفاِت النَواِدر ما َسِمْعت ه  ِمْن أستادنا آيةالال المجتهد الكبير السياد هبةالدين  م 
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* * * 

في نسخة الديوان، وفي  المجد کذا هذه األبيات بخط أبي( 127
 هكذا وردت: «شعراء الغري»رواية 
 َوذاِت لَْهييو  َوِغنيياء  نََعييى 1

 
اَعهْ    وما َدَرْت ِللَْقْصِف َوضا

 ذات  ف ييؤاد  خييافق  داِئميياً  2 
 

ْرتاَعيةْ    َولَْم تَك ْن ِللْبَييِْن م 
 تَْحِمل  بالَرغ ِم على َوْجهها 2 

 
 َعقاِربييًا لَيَْسييْت ِبلَسيياَعةْ  

 جاِهلَة  ِبٱلَْوْقِت کَْم َعَرَفيْت  2 
 

 َأثّْلثَييه  ٱلَْوْقييَت َوَأْرباَعييهْ  
ها ِطْفل  لَدىل َمكْتَب   5   َرقااص 

 
ْزِء ِبتبااَعيْة(   1)يَْقَرأ  ِفْي ٱلْج 

 َوِإْن تَك ْن تَْحِمل هيا سياعةً  6 
 

اَعةْ    يَْسَأل َك النالاس  َعِن السا
 * * * 

َوِريًا بٱسم ( 112  «:رحمة»وله م 
 يا لَيْلًة ِبيُت َوِفيْي جياِنِبيْ  1

 
ْسيِنها باِرَعيةْ    َجِميْلَة  ِفْي ح 

                                                                                                                    
سيني الشهرستاني أْو قرأت ه  في بعض أوراقِه َأنَه  َعَرض ساَعتَه  علىل الحاجا  الح 

ا  الع ويناتي البغداديا  َوَسلَمها إليه، واتََصَل  َرِحمه الال تعالىل الساعاتي المشهور  عبدالرزا
به بعد ذلك في الهاتف قاِئًّل:          َفَأجابه العويناتي. علىل

 البديهة:             السياد الحسني(.9)سورة الحج، اآلية( .) 
)سورة نباء،  َعمَ الذي يكون لَلطفال على األکثر جزء  من الجزء القرآني. يراد 1

اعة: العّلمة من الور  أو الريش، توضع بين أورا  القرآن أو کتب (. وتبا 1اآلية 
 راءته.األدعية وما إليهما، لمعرفة ما وصل إليه القاريء في ق



 011 ................................................................................................... قافية العين 
 َوِقيَْل ِلْي: ِإَن ٱْسَمها َرْحَمة   2

 
ذا َأْصبََحْت واِسَعةْ   : ِلهل  ق لْت 

 * * * 
وقد کتبوا إليه  ،يرانإأوائل وروده  خوانه بالعرا إوکتب إلى ( 111

 يسألونه عن حاله:
 ما بَيَْن َأْمواِج ٱلَزماِن َمْوِقع يهْ  1

 
يه  ِحيْنييًا َوِحيْنييًا يَْرَفع ييهْ    يَْخِفض 

ييه   2  بيياِء َأْرَوع  ييُر ٱإْلِ  للِكنَييه  م 
 

 َفلَْم يَك ْن بَْر   ٱألَماِنْي ي ْطِمع هْ  
 * * * 

 ه له:منه في مجلس الدرس والظاهر أنا  عَ مِ وس  ( 112
سييياِفر  َفلَيييه  ِإيييياب   1  َوک يييُل م 

 
وِع؟   َفَهْل لََك يا َشباب  ِمَن ٱلُرج 

  



 
 
 
 

 قافية الفاء
 ،األبيات حين طلب منه ظروفاً کتب إلى بعض أحبابه هذه ( 112

 1إليها: ه  ع  دْ وکانت ِعْنَده  وليمة ولم يَ 
 َأِمْن ٱلَْعْدِل ِمنَِي ٱلَظْرف  للِكنْ  1

 
ْوفييا   َفييم  َغيْييِرْي ي َقبِييل  ٱلَْمْظر 

يْوم   2  م   َفكَأناي ِفْي ذاَك ِفْعيل  ع 
 

ييْوفا   َجَعل ييْوه  ِلَظييْرِفِهْم َمْوص 
 ِبك ييِل ِلسييان  َظْرف ييه  داِئيير   2 

 
ْوفا  َقيييَدرًا َمْحيييذ   َونَيييراه  م 

 * * * 
 وفيهما توجيه بعلم العروض: الً وله متغزا ( 112

 َمييْن بَِنييْي ٱأْلَتْييراِك ِغييرٍ  2َوِريْييم   1
 

 
 2ثَِقيْييِل ٱلييِرْدِف ِذْي َخْصيير  لَِطيْييفِ   

                                                  
 . فيها توجيه  بعلم النحو. )السياد الحسني(.1
َو 2 ها َمْحضًا َفه  اء  ِمنْه  وکان کَْسر  : الَظْبي  ٱلْخاِلص  ٱْلبَياض، َوه َو إْن کَِسَرِت ٱلرا . الِرْيم 

اء َقْبَل الهمزة ق ِلبَْت )ياء(. واألَْصل   َخَفف  ِمَن ٱلِرئِم )بالهمزة( وِبِلحاِظ کَْسر الرا في م 
اِء َوَقْد ت مال  الَفتَْحة  إلىل الكَْسَرة. )السياد الحسني(. يم َفتْ   الرا  الرا

 «.ش»وکذا في: « نحيف». خ ل 2
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 َطييوىل َعييْن َصييبِِه کَْشييحًا َخِفيْفيياً  2

 
 

 1)َطُي ٱلَْخِفيِْف( َوِمْن َعَجِب ٱلَْهوىل   
 * * * 

: استيضاح المراد من الفاضل الجوادقال الناظم في رسالته ( 115
 بيت الدرة:فإناي أغيار 

كْم  ِبٱلتَنِْجيِْس ِإْجماع  ٱلَسلَْف  1  َوٱلْح 
 

 
 َوَشييَذ َمييْن خالََفييه  ِمييَن ٱلَْخلَييْف   

 * * * 
 إلى قولي:( 116

كْم  ِبٱلتَنِْجيِْس ِإْحداث  ٱلَخلَْف  1  َوٱلْح 
 

 
 َولَييْم نَِجييْد قاِئلَييه  ِمييَن ٱلَْسييلَْف   

 * * * 
ل وكصُ وأين کّلم ال» :بقولي ه  ت  عْ بَ تْ أَ وَ ( 119  :«ْعل ْوك من کّلِم ٱلْم 

                                                 
: طوىل کَْشحًا. ِمْن َقْوِلِهْم: َطوىل ف ّلن  َعناي کَْشَحه  َأْي َقَطَعني َو )الخفيف( ِمْن 1 . قول ه 

:بحور الِشْعِر المعروفة وفي تَْقِطْيِعِه   يقول الشاعر 
 يا َخفيفًا َخَفْت ِبِه الحرکات  

 
ْستَْنفع  لَْن َفعّلت نْ    فاِعّلت ْن م 

ْستَْفِعْلن( في الخفيف،   وض( َأَن ٱلَطَي ال يَْدخ ل  علىل تَْفِعْيلَِة )م  َقَرر  في َفَن )الَعر  َوٱلم 
ُي ال يدخ ل  إالا على  ، والطا بِب الخفيف. وليَس هذا ألنَها ذات  َوِتد  َمْفرو   ثاني السا

 َمْوِضَع التفصيل. )السياد الحسني(.
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كْيييم  ِبٱلْمييياِئِع َقيييْد تََحَققيييا 1  َوٱلاح 

 
 

َخِصصييياً    ْطِلقيييا َفق يييْل ِبيييِه م   ال م 
َوِفْي ِسي واه  ٱْسل ْك َسِبيَْل ٱلْحاِفَظةْ  2 
1 

 
 

 للِكنَيييه  َميييَع ٱتِحييياِد ٱلْواِسيييَطةْ   
  

                                                 
ْهَملََة في ٱْلقاِفيَة. 1 اَء( ٱْلم  ْعَجَمَة ال ت ساِو   )الطا . الظاِهر  َأَن فيه تَْصِحْيفًا؛ أِلََن )الَظاَء( الم 

 َوَأرىل َأَن األَْصَل:
 َوِفْي ِسي واه  ٱْسل ْك َسِبْيَل ٱْلحاِئَطةْ 

 
 ِكنَيييه  َميييَع ٱِتحييياِد ٱْلواِسيييَطةْ لل  

َوٱْلحاِئطة ٱْسم  ِمن )الٱْحِتياط( کَٱْلِحْيَطِة َوٱْلَحْوَطِة، )َولَْيَس بَناِکب  عِن ٱلِصراط َمْن  
 َسلََك َسِبْيَل ٱِلٱْحِتياط(. )السياد الحسني(.



 
 
 
 
 

 قافية القاف
کتابًا  کتب من کربّل إلى صديقه الشيخ مصطفى التبريزي( 115

 على طريق المداعبة منه:
  لَيْتَيييه  لَيييْم ي خلَيييقِ   ِميييْن َفيييْوِ  َرْأس 1

 
 

يييَش  اللَْقلَيييقِ     ِعَماَمييية   ت ْشيييِبه   ع 
 َرْجَراَجييية  األْطيييَراِف ِمثْيييل  الِزئْبَيييقِ  2 

 
 

 1َطيَات َهيييا  إْن  ِشيييئَْت  َأْن  ت َحَقيييقِ   
ف ِقيييييْ َطييييٌي  2  ييييوِدٌي وَطييييٌي أ   َعم 

 
 

ييلََما    ،  ک نْييت   َعلَيْييِه  َأْرتَِقيييْ  ًلَييْو  س 
 2 أبَْصييْرت  عيييوَن ِجلِييقِ  ِِفييي الكَييْرخ 2 

 
 

 2بَْل َوِمَن ٱْقَصىل الَمْغرِب ٱْقَصى الَمْشِر ِ   
                                                  

، َمَع َأَن کلمَة )َأْن( َمْصَدِريَة  1 . )السياد الحسني(.. کذا َوَرَد َهَذا البَْيت   نَاِصبَة 
ِم المشَددة. ِجِلِق: ِمْن أْسماء َدِمْشقَ 2  . )السياد الحسني(.جميعاً  ، وهي ِبكَْسر الِجْيِم والّلا
لََة 2 عاملَِتها َمعام  ِبتَْسِهيل َهْمزِة الَقْطِع في )أْقصى( وم  َهْمزِة الوصِل . ال يَْستَِقْيم  الَوْزن  إالا
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 عرفيييت  َأنَيييه   الَضييييَاء   الَمنِْطِقييييْ  5

 
 

   َأْزَر ِ   ِبلَيييْونَولَيييْم  تَيييَر  الَسيييَما    
 

 

 1البََهيييييقِ   اء  دَ   رَ َضيييييأَ   هِ نِ ْسيييييح  بِ 
 * * * 

إِلحسانه  ةً اجازوقال يشكو من بعض أرحامه وقد أساء إليه م  ( 117
 عليه:
فيياِرِقيْ  1  لَيْييل  الَشييباِب ِإْذ َغييدا م 

 
 

 الَح َصييباح  الَشيييِْب ِفييْي َمفيياِرِقيْ   
 لَيْييَت بَييياَض ذا الصييباِح مييا بَييدا 2 

 
 

 2 2َوداَم ِلييْي َسييواد  ذاَك ٱلْغاِسييق  
 2َقْد شاَب لَْهِوْي ِمثَْل ماِشيبْت  َفيّل 2 

 
 

 1َوٱلَْقراِطيقِ  5أْصب ْو ِليذاِت ٱلْق يْرطِ   
                                                                                                                    

 )ألِف الوصل(. )السياد الحسني(.
، َولَيَْس ه َو ٱلبََرَص، َوي َسِميِه 1 : بَياض  َرقيق  يَْعتَري ظاِهَر ٱْلِحلِْد ي ي خاِلف  لَْونَه  . البََهق 

 ٱلبها . )السياد الحسني(.  ِ في ٱْلِعرا  ِأکثر  النااس
 «.سواد ذاك الغابق ودام لي» :. ش2
: اللايل  إذا غاَب ٱلَشَفق. ي ريد سواَد شْعِره. )السياد الحسني(.. 2  الغاِسق 
 «.قد شيب لهوى مثل ما شيت فّل». ش: 2
: ما ي َعلَق  في َشْحَمِة ٱأْل ذ ن. )السياد الحسني(.5  . الق ْرط 
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 ال َأْسيييتَِعيْر  الْغ ْصيييَن ِللَْقيييدا َوال 2

 
 

َشييييبِه     ْوَد   أ  ييييد   ِبٱلَشييييقاِئقِ  ٱلْخ 
 َأنَهييا أْصييب ْو إلييىل الييُدنْيا َوَأْدِريْ  5 

 
 

ييل  َوْعييَد ٱلْعاِشييقِ    ييْوَقة  تَْمط   َمْعش 
يييا َأْدبَيييَرْت  6   َفلَْسيييت  باليييَذِليِْل لَما

 
 

 بيييٱلْواِثقِ   ِإْقباِلهيييا  َعليييىل   َوال  
لَبيياً  9   مييا ِشييْمت  بَْرقييًا َقييُط إالا خ 

 
 

 َومييا َرَأيْييت  ضييْوَء بَييْر   صيياِد ِ   
 َفيييإنَِنيْ   َمْعَشيييِريْ   َفلْيَْقَطَعنِييييْ  5 

 
 

ْم َعّلِئِقيييْ    ْم َقييبْلَه   َقَطْعييت  ِميينْه 
 ما ٱلْق ْرب  فيي ٱأْلَنْسياِب نياِفع  إذا 7 

 
 

 تَباَعييَد ٱأْلْرحييام  ِفييْي ٱلَْخّلِئييقِ   
ْم[ َرَجْوت  َسيْبَه   2کَْم عاِرض   12   2]ِمنْه 

 
 

 َفلَْم أ ِصيْب ِمنْيه  ِسيَوىل ٱلَصيواِعقِ   
 

                                                                                                                   
1 : : ک ْرتَه، وَمعناه   اللُْبس. )السياد الحسني(.. َجْمع  الق ْرَطِق: َوه َو َمَعَرب 
ْعتَِرض  في ٱأل ف ق: وفي القرآِن الكريم: 2 . العاِرض  ي ه نا ي : الَسحاب  ٱْلم      

          ...  السياد الحسني(.22)سورة األحقاف، اآلية( .) 
: الَعطاء. )السياد الحسني(.. 2  والَسيْب 
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ِرْمت ييه  فييإنا َذاال َغييْرَو ِإْن  11  َعِمييْي ح 

 
 

 َجييزاء  ِمييْن يَْأَمييل  َغيْييَر ٱلْخيياِلقِ   
 لَيَْس ٱبْن  َعِميْي مياِنَع ٱليِرْزِ  َوال 12 

 
 

ٓلييِه راِزِقيييْ    ْوِن ٱإْلِ  َعِمييَي ِمييْن د 
 َأْعَضيييل  داء  ِقلَييية  ٱلَْحيييِظ َفكَيييمْ  12 

 
 

 1َأْعيييىل َدواه  ک ييَل َطييٍب حيياِذ ِ   
  ِفييْي َحلْبَيية   ًَفكَييْم تَييَرىل َمَقِصييرا 12 

 
 

يياِبقِ  ِبييَوْهِم  ٱلَْحييُظ   َأْوَهَمييه      ٱلسا
بيياءِ  15   ِشيييَْمة   2يييا نَْفييس  ِلييْي ِمييَن ٱإْلِ

 
 

 فييياِرِقيْ   َأوْ  َميييَرًة   َفصييياِحِبيِْني  
 کَِفييْي ِإلييَي بَْعييَد مييا 2ال َرَجَعييْت  16 

 
 

ييَدْت   ِلحاجيية      ٱلَْخّلِئييق  ِإلييىل   م 
ؤ  ال ٱلْي ْسر  ي ْطِغيِْنْي َوال ٱلْي 19   ِإنِي ٱْمر 

 
 

ييْوِد تَييراه  عيياِئِقيْ      ع ْسيير  َعييِن ٱلْج 
 

                                                 
 «.اعيي الدوا کل طبيب حاذ ». ش: 1
 «.مر الوفاء». ش 2
عاء. )السياد الحسني(.2 ْملَة  د   . ج 
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 َقييُط َوال 1ِلييْي َسيييْف  َعييْزم  مانَبييا 15

 
 

ه      2فييياَرَ  يَْوميييًا عييياِتِقيْ  2ِنجييياد 
 * * * 

َوِريا ِبٱْسِم صاِد   ( 122  :وله م 
 َحَقنات  َدِمْي َدْهَرًا َعِن ٱلِْبيِْض َوٱلَْقنا 1

 
 

راِهييق     ييذا ٱلْم   َفَأْهَرَقييه  ِبييٱللَْحَظ هل
 أ َصييِدق ه  ِفييْي َوْعييِدِه َوْهييَو کيياِذب   2 

 
 

 َوْهيَو صياِد    2َويَكِْذب  ِفْي ِميْعاِدهِ   
 * * * 

 وقال:( 121
ُو ٱأْلْزَر    1  َوَطْرف يييه  َوْهيييَو ٱلَْعيييد 

 
 

 َوغ ْصيين  ِعْطييف  ِبٱلِْعييذاِر ي ييْوِر     
                                                  

، إذا لَْم يَْعَمْل في ٱلِضِرْيبَة. )السياد الحسني(.1  . نَبا، ِمْن َقْوِلِهْم: نَبا ٱلَسْيف 
: َحماِئل  ٱلَسيف. 2  )السياد الحسني(.. الِنجاد 
، والكّلم َمْبنٌي علىل 2 ، والتذکير  أکثَر  : ما بَيَْن ٱْلَمنكب َوٱلْع ن ِق، ي َذکَر  َوي َؤنَث  . َوٱْلعاِتق 

 ٱِلٱْسِتعاَرة. )السياد الحسني(.
ه  . 2 ا َأْحَفظ  قابلََة َأْن يَق ْوَل: َويَْكِذب  في إيعاِدِه. َوِمما ْقتَضىل ٱلِسياِ  َوٱْلم  ْسن  م  في ح 

: ام  ْسنا إْنجاِز ٱلَوْعِد َقْول  َأِبي تَما ْلِف ٱْلَوِعْيِد َوح   خ 
 وِإناييي إذا َأْوَعْدت ييه  َأْو َوَعْدت ييه  

 
ْنِجز  َمْوِعِديْ   ْخِلف  إْيعاِدْي َوم   لَم 

 )السياد الحسني(. 
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ِرَفييْت  2  1َوَوْجنَيية  بَييْل َجنَيية  َقييْد ع 

 
 

ها ٱلِْمْسك  ]الَفِتيْق[    الَعِبق   2 2ِسياج 
 ِمْن َفِميِه ٱلَْعيْذِب اللُميىل َونَْهيِدهِ  2 

 
 

 َهيََمِنيييْي  ٱلَْمْوه يييْوم   َوٱلَْمَحِقيييق    
يبا  2  ْهَجية  وفي َسيِبيِْل الح   ِمنِيْي م 

 
 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 
 * * * 

 ، في التورية:للبرقي المحاسنوله وفيهما توجيه بكتاب ( 122
 يييا ليلييًة َسييِمَ  ٱلَزمييان  ِبهييا 1

 
 ِفْي َوْعِدِه بالِصْدِ  ِفْي ِصْدِقيْ  

طالََعييةً َفَأَطلْييت   2   ِفييْي لَيِْلييْي م 
 

 ِمْن ثَْغِرِه )ِلَمحاِسيِن ٱلْبَْرِقيْي( 
 * * * 

َضِمنًا بيتي الشاعر الفارسي المعروف حافظ ( 122 داِعيًا َوم  وقال م 

                                                 

َحَمد  1 ْوَرِة )م   (:6، اآلية . ِمْن َقْوِلِه تعالىل في س             . 
ر بالبال.  راد  ِبذِلَك علىل َأَحِد األَْقواِل َطيََب َعْرَفها وهو الرائحة  الطيابة هكذا يخط  والم 

 )السياد الحسني(.
ْدِخَل َعلَْيِه َشيء  2 . )السياد . لََعلَها: ٱلَفِتيْق وهو من أْوصاِف المسك إذا أ  ْوَع راِئَحت ه  ِلتَض 

 الحسني(.
 . کلمة غير واضحة في خط الناظم.2
 . البيت لم يكمل في خط الناظم.2



 001 .................................................................................................. قافية القاف 
 :الشيرازي

ييياِقْي( 1  )َأال ييييا َأيُهيييا ٱلسال
 

 َأِدْر ِليييْي َقْهيييَوَة ٱلِريْيييقِ  
 کَْأسيييًا  َوناِولْهيييا()َأِدْر   2 

 
 َوخييياِلْف ک يييَل َزنْيييِديْقِ  

 )که عشق آسان نمود اول( 2 
 

 ِبتَييييييْدِقيْق   َوتَْحِقيْييييييقِ  
 )ولييى  افتيياد  مشييكلها( 2 

 
 َفَألْقيييييياِنْي  بَتَْضييييييِييْقِ  

  



 
 
 
 
 
 

 قافية الكاف
في ضمن کتاب  کتب إلى صديقه الشيخ مصطفى التبريزي( 122

 :أرسله إليه ويشير إلى أخيه الحاج ميرزا خليل
 1َعلَْوَت ِفْي ٱلَْفْضِل ٱلُسها َوٱلِسماكْ  1

 
 

 2َوَأنْييَت بَييْدر  َوٱلَْمعيياِلْي َسييَماكْ   
يييّلً  ال َغيييْروَ  2   ِإْن ف ْقيييَت ٱلثَُريايييا ع 

 
 

ِليييَك تَْقف يييْو َأبييياكْ     َفَأنْيييَت ِفيييْي ذل
                                                  

اِم (، َوٱآْلَخر  1 ه ما ِبي )ٱلرا : واِحد  ٱلِسماکَْيِن َوه ما نَْجماِن نَِيراِن، ي ْعَرف  َأَحد  . الِسماك 
ل(. وفي ذلك يَق ْول  َأب ْو ٱلْ  ِبي وم ما  َعّلِء ٱْلَمَعِريا )ٱأْلْعز  ر  بٱلباِل ي وفيه ل ز  علىل ما يخط 

 ال يَْلَزم:
ْتبَيييةً   ال تَْطل يييبَُن ِبآلييية  لَيييَك ر 

 
 َقلَم  ٱأْلَِدْييِب ِبَغْييِر َحيٍظ ِمْغيَزل   

 َسكََن ٱلِسماکاِن ٱلَسماَء ِکّله ما 
 

ييذا   ْميي   َوهل  َأْعييَزل  هييذا لَييه  ر 
 )السياد الحسني(. 

ِذفت الهمزة َضرورًة. )السياد الحسني(.2 ك، َوح   . کلمة )سماك( أصلها: َسَماؤ 



 001 ................................................................................................. قافية الكاف 
بَْعييدًا بَْعييَد مييا 2  َعِلْمييَت َقلِْبييْي م 

 
 

 َرَأيْتَيييه  بَييييَْن ٱأْلَنييياِم ٱْصيييَطفاكْ   
يييْذ َحلَلْيييَت ٱلَْقلْيييَب َأکَْرْمت يييه   2   َوم 

 
 

 َوکَيْييَف ال ي كْييِرم  ِمثِْلييْي ِحَميياكْ   
 ِميييْن بَييييِْن َأْضيييّلِعهِ  1َأْخَطف يييه   5 

 
 

يييِ  ِإنْ     واكْ َهيَم َأْن يَْعَشييَق َشْخصيًا س 
 ِمييَن الب كييا َأْذَهبْييت  َطْرِفييْي َومييا 6 

 
 

 َأْصيينَع  ِبييٱلَطْرِف ٱلَييِذْي ال يَييراكْ   
 ک يييُل بَِنيييْي ٱأْلَتْيييراِك َأْهيييواه م   9 

 
 

ْم )َخِليييًّْل( َأخيياكْ     َوَأْصييِطِفْي ِميينْه 
 * * * 

ومعها  ،هديةً   ًنعاال وبعث لصديقه الشيخ مصطفى التبريزي( 125
 هلذاِن ٱلْبَيتاِن نظمهما فيها:

ْرِسيييِلهِ  1  إذا بََعثْيييت  َحِقيْيييرًا ِمثْيييَل م 
 

 
 کََرَمكْ  2َرَجْوت  ِفْي ٱلَْعْفِو َعْن ِإْرساِلها  

 
                                                 

 وهي اللَُغة  الَجيَدة. )السياد الحسني(.« َفِهمَ ». ِمْن بَاب: 1
 «.عن إرساله»  :. ش2
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 ٱْختَيْرت  ٱلنِعياَل ِلكَييْ ِمَن ٱلَْهدايا َقِد  2

 
 

 2َقييَدَمكْ  1تَن ييْوَب َعنِييَي ِفييْي تَْقِبيِْلهييا  
 * * * 

 وله:( 126
 اِلبِْن َأِخْي ٱلْهاِدْي َوماِلِكْي َغَدْت  1

 
 

 َألِْفيَيييًة  َمْوِضيييَحَة  ٱلَْمسييياِلكِ   
تْبَيةً  2   َوْهَي َأعيَز ٱلْك تْيِب ِعنْيِدْي ر 

 
 

 )ِليِك( 2ٱبْيِن مياِلِكيأِلَنَها ألِْفيَية    
 * * * 

 وله:( 129
َر ثَْغِر الَحِبيِْب َمْن نََظَميكْ  1  يَا د 

 
 َفَمكْ  5واألََقاحَ  2َوَأْوَدَع الَراحَ  

 
                                                 

 «.في تقيبها». ش: 1
ضاف )تقبيلها(. )السياد 2  الحسني(.. مفعول  ِبه للمصدر الم 
ىل َعْن ذِلك . فيه تورية، فإن الناظَم من آل کاِشِف الِغطاء، َوه ْم ِمْن بني ماِلك2 ، َفَورا

 «.ألفياة ٱبن ماِلكِ »بقوِلِه: 
َحَمِد ْبِن ماِلك   هن إليها؛ وإناما  وألفية م  ي المشهورة في النحو ي هي التي يتبادر الذا

 . )السياد الحسني(.يريد ألفية الشيخ هادي آل کاشف الِغطاء
: الَخمر. )السياد الحسني(.2 اح   . الرا
وان: َوه َو نَْبت  َطِيب  ال5 ائحِة، َحوالَْيِه َوَر   ِبيْض  . األَقاح  واألَقاِحي: َجْمع  ٱأل ْقح  را

 



 005 ................................................................................................. قافية الكاف 
 َأْصبََ  َمْن َقْد َرآَك ِمْن َطَرب   2

 
كَْرا    َفكَيَْف َميْن لَثََميكْ  ًيَِتيْه  س 

 * * * 
 خًا:وله مؤرِ ( 125

 َهيياَم الف ييَؤاد  ِبييهِ إَن الَييِذْي  1
 

 ي ِرْد َفكَا 1َأَسَر الف َؤاَد ]َولَْم[ 
ِتَمييْت َمَحاِسيين ه   2   ِبِعييذاِرِه خ 

 
ِرْخ:   ه  ِمْسكَا»أ   «َفكَاَن ِختَام 

    (1215) 
* * * 

 وقال وفيه تضمين شطر بيت النابغة:( 127
 ِجْسيَمَها 2 ِلثْيالجَ  َفاِحمِ لْ ِبٱَوساترة   1

 
 

تِْرطاَب تََهتُِكيْ َوِفْي     ِمثِْل ذاَك ٱلسا
تِْر َخلْخالها: ٱتَِئدْ  2   2يَق ْول  ِلَوْقِف السا

 
 

ْدِرکي(    2)َفِإنََك کَٱللَيِْل ٱلَِذْي ه َو م 
 * * * 

                                                                                                                   
: الباب ْونَج أْيضا ىل ، َوي َسما ه  َأْصَغر   . )السياد الحسني(. ًَوَوْسط 

 . کلمة غير واضحة في خط الناظم.1
 . الفاِحم ٱْلَجْثل: الَشْعر. )السياد الحسني(.2
 . اتَِئْد: تََأَن َوتََمَهْل. )السياد الحسني(.2
. )السياد . هذا َصْدر  2 ْنتَأىل َعْنَك واِسع  ه  ي ِفْيما َأْحَفظ  ي : َوِإْن ِخْلت  َأَن ٱْلم  ، َوَعْجز  بَيْت 

 الحسني(.
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 وقال:( 122

يْدغ 1    َقْد نَقَط ٱلْخال  داَل ص 
 

نِْ  ٱلْغ راِب حاِلكْ    ِمنَْك کَج 
 ٱلْجماِل ذاالً کَْم َخَط کَُف  2 

 
ِليْك(   1َوما َرَأيْنليا َشيِبيَْه )ذل

 * * * 
 وقال فيما يقاربه:( 121
ْسن َفْرد   1  َفَأنَْت ِفْي ٱلْح 

 
ِلكْ    َوَقييْد َحكَْمييت  ِبييذل

 * * * 
للفقيه الكبير السياد  العروة الوثقىضًا کتاب وقال مقرا ( 122

دکاظم الطباطبائي اليزدي  :محما
 َفِقيْه  بَيِْت ٱلَْوْحي ماخاَب ِفييْ  1

 
ثْقىل َمِن ٱْستَْمَسيكا  ْرَوِتِه ٱلْو   ع 

 َفييِإَن أهييَل ٱلْبَيْييِت َأْدرىل ِبمييا 2 
 

 َمْدَرکاِفْي ٱلْبَيِْت ِمْن َأْحكاِمِه  
  

 

                                                 
ضافا ؛. فيه تورية  1 ال( م   إلىل ضمير  ًإْذ فيه َمْعنيان: ٱسم اإلشارة للبعيد، َوَحْرف )الذا

 المخاطب. )السياد الحسني(.



 
 
 

 قافية الالم
مة الشيخ هادي آل کاشف الغطاء( 122 وکان في  ،قال مراسًّل للعّلا
 :ةالكاظميَ 

َقييلِ  1َحيَتْييَك نَْشييوانَة  ٱأْلَْعطييافِ  1  2َوالْم 
 

 
ييْوبىل َفَقييْد ِنلْييَت ِمنْهييا غايييَة ٱأْلَمييل ِ    ط 

 َوٱلييَدْهر  َأْعطيياَك مييا َقييْد ک نْييَت تَْأَمل ييه   2 
 

 
 َفٱْغِفْر لَه  ميا َمضيىل ِميْن سياِلِف ٱلَزلَيل ِ   

 َوَأْقبَلَييييْت تَتَثَناييييىل ِفييييْي َغّلِئِلهييييا 2 
 

 
لْييي   لَييل ِتَِميييْس  ِمييْن َمييَرح  فييي ٱلْح    ِ َوٱلْح 

ْسيييِن ياِنَعييية   2   ِفيييْي َخيييِدها َرْوَضييية  ِللْح 
 

 
 َفيييٱْقِطْف َأزاِهيَْرهيييا ِبيييٱللَثِْم َوٱلْق بَيييل ِ  

                                                  
اِء ي : واِحد  ٱلِعْطَفْين، َوه ما جاِنبا ٱلَشْخص و ِ. الِعْطف  ي ِبكَْسِر ٱْلَعيْن1 ك ْوِن ٱلطا  ِمْن  ِس 

ْن َرْأِسِه إلىل َوِرِکِه. َوکاَن َحقاه  َأْن يقوَل: َحيَتَْك نَْشوانَة  الِعْطَفْين ... إلى آخره. َوِلما  ِلَد 
. )السياد الحسني(.  جاَء ه نا في ل َغِة الَعَرِب َوْجه 

َقل: َجْمع  2 ْقلَِة، َوِهَي َشْحَمة  ٱْلَعيْن. الم    ِ ٱلَتي تَْجَمع  ٱْلبَياَض َوٱلَسواَد. َوِلإْلْنساه ِٱْلم 
ْقلَتان  . )السياد الحسني(. ً َوْجه  أْيضا ِ. َوِلما جاَء ه نا ِبِصْيَغِة الَجْمع ِم 
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ه   5  َأِمنْيييَت ک يييَل َرِقيْيييب  ک نْيييَت تَْحيييَذر 

 
 

 َفييينَْم َهِنيْئيييًا ِبيييّل َخيييْوف  َوال َوَجيييل ِ  
ْوِس َعليىل َطلِْق  6  ْوَمْك َوٱْخِطيْب ِبيٱلْك ؤ   ه م 

 
 

 1 َِمْهييِر الُسييِرْوِر ٱبْنَييَة ٱأْلَْفييراِح َوٱلَْجييَذل  
 يييييا راِحييييًّل َوف ييييؤاِدْي راَح يَتْبَع ييييه   9 

 
 

ْرتََحيييل   ِفْقيييَت ِللَْخيْيييِر ِفيييْي ِحيييٍل َوم    ِو 
ْقبييال  ِعنْييَدكَ   5   َوٱلْييي 2َقِريْن ييَك ٱلَسييْعد  َوٱإْلِ

 
 

ْوس  َأتَيْت تَْسيعىل َعليىل َعَجيل    نىل َعر   2 ِم 
 ِسييْر َحيْييث  ِشييئَْت تَييَر ٱآْلميياَل خاِضييعةً  7 

 
 

  ِلَييَديَْك َوٱنَْهييْج َسييِبيًّْل َأنَْجييَ  ٱلُسييب ل  
ييْرتَِحّلً  2َوَسييْوَف تَْسييِرْي ِمييَن الييَزْوراء 12   م 

 
 

ْرتَِحيييل    5 ِإليييىل ٱلَْغيييِرِي ِبِعيييٍز َغيْيييِر م 
 

                                                 
 : الَفَرح. )السياد الحسني(. ِ. الَجَذل1
كَعبْ ». الذي يَل ْوح  لي أَن األْصَل: 2  )السياد الحسني(.«. د 
 «.قرنتك... على وجل» . ش: 2
. الُزْوراء: من أسماء بغداد. قيل َسِميَْت ِبذِلَك، آِلْزِوراِر ِقْبلَِتها، َوِقْيَل: أِلََن أبوابَها 2

وراء  من أسماء ِدْجلََة الناهر المعروف. وقد  ْزَوَرًة عْن الخارجة، والزا ِعلَْت م  اِخلََة ج  الدا
ت أخبار في باب المّلِحم  والِفتَن، وفيها ِذْکر  الَزوراء لكنا َأْکثََرها ان لم يكن َوَرد

. )السياد الحسني(.  ک لاها َمْوضوع 
 «.غير منتقل». ش: 5
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ْم َوٱبَْق َوٱْسَعْد َوٱْرَ  واْحَظ َوف زْ  11  َفِعْش َود 

 
 

ْد وٱْعل  وٱْصَعْد َوٱنَْخ َوٱْسم  ِصل     ِوف ْق َوس 
 1َملَكْيييَت ناِصييييََة ٱآْلمييياِل َأْجَمَعيييِيَها 12 

 
 

ِلييَك ِليييْ     2َفييّل تق ييول  ِلَشييْيء  لَيْييَت ذل
 يييا َأيِهييا ٱلَْعلَييم  ٱلْهيياِدْي ٱأْلنيياَم إلييىل  12 

 
 

ييدىل َوٱلتُقييىل ِبييٱلِْعلِْم َوٱلَْعَمييل     ِنَْهييِج ٱلْه 
 2 2َعلَيَْك ِميْن َفْضيِل َرِب ٱلَْخلْيِق سياِبغة   12 

 
 

  َِفك يييْن بَِنيْيييِل ٱأْلَعييياِدْي َغيْيييَر َمْحتَِفيييل  
 * * * 

ومما قاله مراسًّل به األديب الفاضل الشيخ مصطفى آغا ٱبْن ( 122
 وکان ِمْن خ لَِص َأْصحاِبِه: ،الشيخ حسن آغا التبريزي

 5إذا ما ِشئْت ما َأْن تَْطل با ِفْي ٱلَْهَوىل َذْحِلىْ  1
 

 
ْوِص اَل ٱأْلَْعي ِن ٱلْنُْجيلِ    ي ْوِن ٱلْخ   6َفِعنَْد ٱلْع 

                                                  
 . کّله ما صحي   فت  العين وکسرها. )السياد الحسني(.1
 «.فّل تقولن ليت ذلك لي». ش: 2
 «.ساِبَغة  عليك من حفظ رب الخلق ». ش: 2
( أْو ما في َمْعناها. )السياد الحسني(.. 2 : )ِنْعَمة  ه   تَْقدير 

ْوف  محذوف   َوْصف  ِلَمْوص 
: الثَْأر.)السياد الحسني(.5  . الَذْحل 
 ْجل: الواسعة الحسنة.. العيون الخوص: الغائرة في الرأس. العيون النُ 6
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 َفيييِإنَِنيْ  1َأباِدييييَة ٱأْلَْعيييراِب َعنْيييكِ  2

 
 

ييْغلِ     ِبحاِضييَرِة ٱأْلَتْييراِك َعنْييِك لَِفييْي ش 
 َغيييدا َشيييبَهًا ِمنْيييِك ٱلْف يييؤاد  َوِإنِميييا 2 

 
 

ْغييلِ  2َمراِجل ييه      2تَْغِلييْي ٱْشييِتياقًا إلييْي ٱلْم 
يييْوِر ِبَأْرِضيييِهمْ  2   نَِسييييْت  ِلتَيييْذکاِر ٱلْق ص 

 
 

نَْقَطييع  ٱلَرْمييلِ    ل ييْواًل ِلُسييلْمىل َحيْييث  م   ط 
اِت ٱلَسييْروِ يَِحييُن  5   َقلِْبييْي َولَييْم يَك يينْ  2ِلييذل

 
 

 6َوِذْي ٱأْلَثْييلِ  5يَِحييُن إلييىل ذاِت ٱلَْعييرارِ   
 

                                                 
 ْينا َعْنِك. )السياد الحسني(.. أي: ٱْبعِدِي َعناي، وکأنا َأْصَل الكّلم: َدعِ 1
: َجْمع  ٱْلِمْرَجل. 2  )السياد الحسني(. ، َوه َو ِقْدر  ِمْن ن حاس. ِالَمراِجل 
ْغل: الَمغ ْول، وي ريد ِبِهم )األتراِك(. )السياد الحسني(.2  . الم 
: نوع  من الَشَجِر معروف  ومن محفوظي القديم:2  . الَسرو 

م  َمثَيل  في َشَجِر ٱلَسْرِو   ِمْنه 
 

واء  َومييا لَييه  ثََميير     لَييه  ر 
 َفك لا ما َذکََره   ِ الَعرار واألثْل ِ ذات ِ الَسْرِو، واألرض ِوال يظهر الَفْر   بين األرض ذات 

في َصْدِر ٱْلبَْيِت َوَعْجزه ه َو ِمما يَث بت  في بّلَد ٱْلَعَرب، َمَع أَن ٱلناِظَم في مقام ِذْکِر ما 
 ي َمِيز بّلَد ٱلتُْرِك َعْن ِبّلد ٱْلَعَرب. )السياد الحسني(.

: ه َو بَهار  ٱْلبَرا وِمْن محفوظي القديم:. الَعرَ 5  ار 
 تََمتَْع ِمْن َشِمْيِم َعراِر نَْجد  

 
 َفما بَْعَد ٱْلَعِشيَِة ِمْن َعرارِ  

 )السياد الحسني(. 
 رجس البري. األثل: َشَجر  ي ْشِبه الطرفاء.. العرار: بهار ناعم أصفر طيب الرائحة، الن6
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 ِميْن نَْحيِو َأْرِضيك مْ  1َفّل َهبَيِت ٱلْنَكْبياء   6

 
 

ْميييلِ    يييِقيَْت دار  الَربييياِب َوال ج   2َوال س 
مْ  9  بَن ْو التُيْرِك َقلِْبيْي َقيْد تََعلَيَق َخِييي ْشَفه 

2 
 

 
 2 َِفلَييْم يَييك  يَْصييب ْو ِميينْك ْم ِلبَِنييْي ِعْجييل  

ييْور  لَيييَْس يَْعييِرف  مييا ٱلَْفييّل 5   َرِبيْييب  ق ص 
 

 
ييْوب      9َزيالاَفيية  ٱلْب ييْزلِ  6ٱلْييَدوَ  5َوکَيْييَف تَج 

 
                                                 

. َأق ْول : 1 وا َأَن ن ْكَب الِرياح َأْربَع  . النَْكباء: ِرْي   ٱْنَحَرَفْت َوَوَقَعْت بَْيَن ِرْيَحْيِن، وقد َذکَر 
ْملَة القول: ِإَن النكباَء: ري   ضاَرة. )السياد الحسني(.  َولَْيَس هذا موِضَع ِذْکِرها لكنا ج 

ْمل ِمن أْسماِء ِنَساِء الَعَرب. )السياد الحسني(.2  . الَرباب  وج 
، َأْو َأَوَل َمْشِيه، وما زاَل الِعراقياوَن  ِ. ِبتَْثِلْيِت ٱْلخاِء، َوه َو َولَد  ٱلَظْبي2  َأَوَل ما ي ْولَد 

 الحسني(.  عليه. والبَُس، األَْصِل: َزْجر  لإلِبل )السياد َي ْطِلق ْوَن هذا ٱْللَْفظ
: َوَذکََر لَْفَظ الِعْجل. 2 َيِيْشِف( الذي ه َو َولَد  ٱلَظبي  بمناَسبَِة ِذْکرِ  ِيَْصب ْو: يَِميْل   َأَوَل  ِ)الخ 

، َأْو َأْول َمْشِيه، َفكََأنَه  يَريد  َأْن يَق ْوَل في تَْعِليِْل َمْيِلِه ِمْن بَنات   ِ الَعَرب إلىل بَنات ِما ي ْولَد 
َيِيْسف؟!التُرْ   ك: َأْيَن الِعْجل  ِمْن َجماِل ٱلخ 

: لبني ِعْجِل يَِشْير  فيِه إلىل بَْعِض قباِئِل الَعَرِب َوه ْم فيما َأْحَفظ  ي : بَن ْو ِعْجِل بِْن  وقول ه 
َجِدْيلََة ْبن ل َجْيِم ْبِن َصْعِب ْبِن َعِليا ْبِن بَكِْر ْبِن واِئل بن قاِسط ْبِن ِهْنِب ْبِن َأْفصىل ْبِن 

 . )السياد الحسني(.َأَسِد ْبِن َرِبْيَعَة ْبِن نزاِر ْبِن َمَعِد ْبِن َعْدنان
. )السياد الحسني(.5 : تَْقَطع  ْوب   . تَج 
 . والَدِو: الَصحراء. )السياد الحسني(.6
 . الزياف: المتبختر، والبازل الزياف: البعير المنشق الناب الذي فيه تبختر.9
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 ٱلَْحييْرِب َضييْرعًا ِلناقيية   1َومييا بَييَس ِعنْييدَ  7

 
 

بْييلِ َولَيْم يَيِع ِمييْن َرْعيِي ٱلِشييياِه َميَع     ٱأْلِ
 َولَيْم يَييْدِر بَيْييَت ٱلَشييْعِر ِإالا ٱلَييِذْي بَنَييْت  12 

 
 

اِهيْي يَيد  ٱلَشيَعِر ٱلَْجثْيلِ     2َعلىل َوْجِهِه ٱلْزا
 إذا مييا َجييرىل ِفييْي َخييِدِه َعييَر   ٱلَْحيييا 11 

 
 

ِشييَ  ِبٱلَْطييلِ     2تََخيَلْييَت َغييَض ٱلْييَوْرِد و 
 ِفْي ٱلَْشيمِس سياِرياً َوتَْحَسْب ِمنْه  ٱلْخاَل  12 

 
 

 َوِمْن َجْعيِدِه ٱلِْمْسيِكِي آَوىل إليىل ٱلِْظيلِ   
 يَق ييْول  َفِميييْي َدْعِنييْي أِلَْرِشيييَف ِريَْقيييه   12 

 
 

ِلَقيْت ِتلْيَك ٱلَْمراِشيف  ِميْن َأْجِلييْ     َفَقْد خ 
يييْود  ٱلبَشيييامِ  12   أِلَنَيييه   2َوَقيييْد غييياَظِنْي ع 

 
 

َقبَيييَل ِميييْن َقلِْبييييْ ي َقبَيييل  َذيالييياَك     ٱلْم 
 َأتَيييْذک ْر بَيييْدَر ٱليييتَِم َوْعيييدًا نَِسييييتَه   15 

 
 

 َوٱلَْمْطيييلِ  5َفت نِْجيييَزه  ِميييْن بَْعيييِد لَيِيييكَ   
 

                                                 
ُر إالا 1 ْوس  وهي التي ال تَد  علىل اإلبْساِس، أي التَلَُطف بَأْن  . بََس ِمْن َقْوِلِهم: ناَقة  بَس 

 َأْو ب ْس ب س. )السياد الحسني(. ،ي قاَل لَها: بَْس بَْس 
2.  . الشعر الجثل: الكثير األسود الملتف وقد َمرا بيان ه 
 . الطل: المطر الضعيف، الندي.2
: شجر  طيْب الرائحة تتخذ عيدانه إلخراج ما دخل بين األسنان من الطعا2  م.. البَشام 
.... اللَُي: الَمْطل  واِلٱْعِوجاِج. َوفي الِذْکِر الحكيم: 5         ،سورة النساء(
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شاَشييِتيْ  16  إلييىل َم ِبنيياِر ٱلَْخييِد تَْصييِلْي ح 

 
 

 َفَهيييْل ِلَفِميييْي يَْوميييًا ِبِنيْراِنيييِه تَْصيييِليْ   
ْدَت ِلْي  19   ِبٱلَْوْصِل کََذبْت  ِفْي ٱلَْهوىل َولَْو ج 

 
 

ْم ِضيييَْق ٱلْع ي ييْوِن ِمييَن ٱلْب ْخييلِ     َمقييالَتَه 
ِلييَك ٱلثَْغييِر ِريَْقييه   15   َوَدْعِنييْي َأِرْد ِمييْن ذل

 
 

 2يَْطَفيييأ  ِبٱلَْعيييلِ  1َفَعيييَل أ واَم ٱلَشيييْو ِ   
 ِإالال ٱلَيِذْي َحيَوْت  2َوما ٱلَْعَسيل  ٱلْمياِذيُ  17 

 
 

 ِميْن ک يَوِر ٱلنَْحيلِ  2ثات َك ال ما ٱْشيتَْرت  لِ   
 َأعيياِذلَِتْي ک ِفييْي ٱلَْمييّلَم َفييِإَن فييي ٱلْييي 22 

 
 

 َحييواِدِث َمييا ي ْغِنيْييِك َعييْن ک لَْفييِة ٱلَْعييْدلِ   
ييْوِل تَجيياِرِبيْ  5نََصييْحت   21   َخِليِْلييْي بَْعييَد ط 

 
 

ْخِلييَص ٱلنُْصييَ  ِللِْخييلِ     َوِمييْن ِشيييَِمْي َأْن أ 
                                                                                                                    

َو ِمْن َذواِت ٱلْواو. )السياد الحسني(.26اآلية  ، يَْلِوْي، َفه   (. وه َو مصدر  الِفْعل: لَوىل
)السياد َفلََعَل َعَطَش ٱلَشْوَ ، واأل وام  ه َو َأَحُر ٱْلَعَطش. «: َفَعَل أ واَم الَشْو ِ . »1

 الحسني(.
ْم: 2 َو ٱلنَْهل  َوِمنْه  قول ه  ل؛ َفه  ا الُشْرب  األوا : الَشْرب  ٱلثااني. وَأما  بَْعَد  ًَشِرَب َعّلا ». الَعلا

 )السياد الحسني(.«.   نَْهل
 : اْلَعَسْل ٱأْلَْبيَض. )السياد الحسني(.. الماِذيا 2
: ِمَن األْشِتيار، وه َو ٱْجِتناء  الَعَسل. )السياد الحسني(.2  . ٱْشتَْرت 
، َوِبِه نََطَق ٱلِذْکر  الحكيم. . 5 م َأْفَص   ِم، َوه َو ِبٱلّلا ىل ِبنَْفِسِه َوِبٱْلّلا )السياد نََصَ  يَتََعدا

 الحسني(.
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بْ  22 ْمَت نَيَْل ٱلِْعِز َفٱْعر  إذا ر 

 2َعيِن ٱلِْحجيا 1
 

 
 َوإْن ِشئَْت َفْضَل ٱلْماِل َفٱبَْعْد َعِن ٱلَْفْضيلِ   

 تَحيياَمْق تَنَييْل مييا تَْشييتَِهيِْه َفِإنَمييا ٱلتْييي 22 
 

 
ق  ِفْي ذا ٱلَْعْصِر َضيْرب  ِميَن ٱلَْعْقيلِ      تَحام 

 َوَدْع َقيْوَل ک يِل َمينَوک ْن جاِهًّل تَْسيَعْد  22 
 

 
 يَق ييْول  ِبييَأَن ٱلِْعلْييَم َخيْيير  ِمييَن ٱلَْجْهييلِ   

  َحق ييْود  َومييا ٱنَْطييوىل   َعييِذيِْرَي ِمييْن بيياغ 26 
 

 
 2 ِ ِبٱلِْحْقييِد َوٱلِْغييلا  َُعلَيْييِه َضييِميِْرْي َقييط  

ْغِضيييْي تَكَُرمييياً  29  ًا َفأ  ِنْي ِجيييدا  َويَْشيييِتم 
 

 
 ٱلِْجيَد َصيْفحًا َعليىل ٱلَْهيْزلِ  َوَأْحِمل  ِمنْيه    

 َوميييا ضييياِئِرْي َشييييْئًا تََقُول يييه  َوَهيييلْ  25 
 

 
ييِم ٱلَصييفا   ي ييَؤثِر  ِفييْي ص 

 َمييْدَرج  ٱلنَْمييلِ  2
 5َولَييْو ِشييئْت  فييي نَْعِلييْي َصييَفْعت  َقذالَييه   27 

 
 

 َوللِكنَِنيييْي کََرْميييت  َعيييْن ِمثِْليييِه نَْعِلييييْ   
                                                  

ْب: أْي ت ب1  اَعْد. )السياد الحسني(.. َفٱْغر 
 . الِحجا: الَعْقل. )السياد الحسني(.2
، بٱْلكَْسر: اْلِغُش َوٱْلِحْقد. . 2  )السياد الحسني(.الِغلا

ْصَمتَة. )السياد 222 ُم الَصفا: الَصْلبَة  ٱْلم  . الَصفا: َجْمع  َصفاة  وهي الَصْخَرة  ٱْلَمْلساء. َوص 
 الحسني(.

 الذنين من مؤخر الرأس.. القذال: ما بين ا5
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ْسييَوة   22  ِفيْمييا لَِقيْييت  ِمييَن ٱأْلََذىل  َوِلييْي أ 

 
 

 ِبمييا َقييْد لَِقييْي ِمييْن َقْوِمييِه َسيييِد  ٱلُرْسييلِ   
ييف   21  ْخَوت ييْه بََغييْوا 1َعلييىل ي ْوس   ِمييْن َقبْييل  أ 

 
 

ِ ِقييييْدمًا َأب ْوَجْهييييلِ    ييييْوَل ٱلال  َوآذىل َرس 
َب َقِريْيييييب  يَْسيييييتَِحُق َقِطيَْعيييييةً  22   َور 

 
 

َب بَِعيْيييد      ِمنْيييه  َأْجيييَدر  ِبٱلَْوْصيييلِ َور 
ْصيَطفىل ِليَي صياِحبا 22   2 ًَفِإنِْي ٱْصَطَفيْت  ٱلْم 

 
 

ييه  َأْرِضييْي َوال َأْهل ييه  َأْهِليييْ     َوال َأْرض 
يييا َرَأيْيييت  ٱلَْفْضيييَل جيييانََس بَيْنَنيييا 22   َولَمال

 
 

 ِللَشيييكْلِ  2تََألَْفت يييه  َوٱلَشيييكْل  يَنْيييِزع    
 ِمثِْلييْي َأخييًا َغيْييَر ِمثِْلييهِ َوال يَْرتَِضييْي  25 

 
 

ِد َغيْيَر َفتيًى ِمثِْلييْ     کَما ما ٱْرتَضيىل ِللْيو 
 

                                                 
ْوَرِة )السياد الحسني(.1  . َصَرَفه  ِلْلَضر 
مة کتابه  . قال النااِظم  2 التي   أرجوزة العروض ِأداء المفروض من َشرْحفي مقدا

مة الشيخ مصطفىل نظمها صِ  العاِلم الكامل، وبحر الفضل الذي »... المذکور:  ِدْيق ه  العّلا
لَْيَس له ساِحل، وحيد َعْصِرِه في المعقوِل والمنق ْول... َمْن ٱکْتََفْيت  به َعْن جميع الناس 

ْصَطفىل  ْصَطفي َوٱْلم  َو الم  داِد وٱْصَطَفْيت ه  َفه  ، وٱْصَطفاني ِلْلو  م  ٱْکتَفىل )السياد «. کماِبَي َعْنه 
 ي(.الحسن

ذا ِمن باب: شبْيه  ٱلشيء َمنَْجِذب  إلَْيِه. )السياد الحسني(.2  . هل
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ييْوَب ٱلييَدْهِر ِفيْييِه إذا بَييَدْت  26  َدَفْعييت  خ ط 

 
 

 ِبَأنَْفييَذ ِمييْن نَبْييل  َوَأْقَطييَع ِمييْن نَْصييلِ   
لَيييْت َأْخّلق يييه  َغيْيييَر َأنَيييه   29   َفتَيييًى کَم 

 
 

 1ِفيْي َأْمواِليِه غايَيَة ٱلَْعيْدلِ يَرىل ٱلَْجيْوَر   
 ِفيْمييا يَِزيْن ييه   2َغييدا ِمييْن بَِنييْي نَبْهييان 25 

 
 

ْهييلِ    ييا شييانَه  ِمييْن بَِنييْي ذ   َوللِكييَن َعما
 َأِصييييْل  َوللِكيييْن ِفيييْي َجِميْيييِل ِصيييفاِتهِ  27 

 
 

( ِبها ٱْستَْغنىل ٱلَْفِقيْه  َعِن )ٱأْلَْصيِل(    2)َدِليل 
 2آثييياَر آباِئيييِه ٱتَِئيييدْ َفييييا نييياقًّل  22 

 
 

 َوإْن َصييَدَقْت ي ْغِنييْي ٱلِْعيييان  َعييِن النَْقييلِ   
                                                  

اِعِر ٱْلَقِدْيم:1 ذا ِمْن باِب تَؤکيد ٱْلَمْدِح ِبما يَْشِبه  ٱلَذَم علىل َحِد َقْوِل ٱلشا  . هل
مْ  ي ْوَفه   َوال َعْيَب ِفْيِهْم َغْيَر َأَن س 

 
 ٱْلكَتاِئيِب ِبِهَن ف ل ْول  ِمْن ِقيراِع  

 )السياد الحسني(. 
. بنو نَْبهان  بَْطن  ِمْن َطيائ القحطانياة، َوبنو ذ ْهل  بَْطن  ِمْن بَْكِر بِن واِئِل ِمن َربيَعَة 2

ىل الشيخ ا يَِشْين   العدنانياة. َوَقْد َورا )السياد  .ِبِهما َعِن ٱلنَباَهِة ِلما يَِزْين  َوٱلَُذه ْوِل َعما
 الحسني(.

. يَْعني َأَن الفقيَه إذا َوَقَف علىل الَدِلْيِل ال يحتاج  إلى ما ي ْصطل  َعلَْيِه ِبي)األ صول 2
الَعَمِليَة(: )اِلٱحتياط، التَْخيير، البَراءة، االْسِتْصحاب(. وإنما ي صار  إليها عند فقد الدليل. 

ْوف. )السياد الحسني(.  کما ه َو َمْعر 
 تَِئْد: تََأَن َوتََمَهْل. )السياد الحسني(.. ٱ2
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ييييُط ِبناِديْييييِه ٱلَْفخييييار  ِرحالَييييه   21  يَح 

 
 

 الَرْحييلِ  2لَييْم يَييَزْل َقِلييقَ  1َولَييْوال ِفنيياه    
  منييه والَقلْييَب ثابتيياً  ًتييرى الوْجييَه َطلْقييا 22 

 
 

 قاَميْت َعلَيى ِرْجيلِ  2إذا الَسينَة  الَشيْهبَاء    
فالييياِد َعنْيييه  َمَحَرمييياً  22   يَيييَرىل ٱليييَرَد ِللْو 

 
 

 َفيَأِتْي ِميَن ٱلَْمْعيِرْوِف ِبيٱلَْفْرِض َوٱلنَْفيلِ   
يييْم َخيْيييرًا َوي يييْوِليِْهم  ٱللُهيييا 22   2يَق يييْول  لَه 

 
 

 َفي ْحَمييد  ِفييْي ٱلْحييالَيِْن ِبييٱلَْقْوِل َوٱلِفْعييلِ   
ييدىل َفيييا  25  يينََن ٱلْه  ْوِضييحًا ِمييْن َرأِيييِه س   م 

 
 

 َوميييا بَِرَحيييْت لَيييْواله  فاِتَحيييَة ٱلُسيييبْلِ   
يييَك ِللَْسييينا 26   تَقاَسيييمَك ٱلَْعلْييييا َفَوْجه 

 
 

 لِ  َْوَقلْب ييييَك لَلتَْقييييَوىل َوکَُفييييَك ِللْبَييييذ  
 

                                                 
: َأْفِنيَة. )السياد 1 ار: ما ٱْمتََد ِمْن َجواِنِبها. َوٱْلَجْمع  . َوِفناء  ٱلدال ه  ، أْصل ها: ِفناؤ  . ِفناه 

 الحسني(.
، والكّلم  ِمْن باب اِلٱْسِتعار. 2 ُط َرْحلَه  )السياد ة. َقِلَق الرحل: أي حاِئر، ال يَْدري َأْيَن يَح 

 الحسني(.
: هي التي ال َمَطَر فيها وال خ ْضَرة. وقوله: 2 ، أي: «قامت علىل رجل». الَسنَة  الَشْهباء 

 کانت شديدة. )السياد الحسني(.
 . اللُها: الَعطايا. )السياد الحسني(.2
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 1کَمييا ٱَدَخييَرْت ِمنْييَك ٱلِصييفات  ِلحاِجهييا 29

 
 

لايييىل َفَرْأي يييَك    َك ِللَْمْحيييلِ  2ِللْج  يييْود   2َوج 
َقييبَّلً  2يَِميْن ييَك ِعنْييَد ٱلِصيييْدِ  25   ت ييْدعىل م 

 
 

ييياَفَة ٱأْلَْزلِ     5َوِعنْييَد بَِنييي ٱآْلميياِل کَشا
 ِبَغيْييِرهِ  6َوِللَْغيْييِث َفْصييل  لَيييَْس يَْهِميييْ  27 

 
 

 ِبّلَفْصيييلِ  9َوللِكنَهيييا تَْهِميييْي ٱلنُضيييارَ   
ْوب  ِإلَيْييَك  52  ٱبْنَيية  ٱلِْفكْييِر ٱلَْعيير 

 َزَفْفت هييا 5
 

 
 7َومييا ِمثْل هييا تَْشييقىل ِبَهْجيير  َوال َعْضييلِ   

 
                                                 

: َجْمع  الحاَجة. )السياد الحسني(.1  . الحاج 
2 . : األْمر  العظيم  لاىل  )السياد الحسني(.. الج 
. )السياد الحسني(.2 : الَقحط   . والَمْحل 
، َوراِفع  َرْأِسِه ِکْبرًا، واألَسد. 2 ْهَملَة: َجْمع  ٱأْلَْصيَد: الَمِلك  اِد ٱْلم  . الِصيْد، ِبكَْسر الصا

ِذه الكلمة في باب الَمْدح غاِلبا  . )السياد الحسني(. ًوت ْذکَر  هل
 ِشَدة وٱلَْقْحط. )السياد الحسني(.. األَْزل: الِضيْق  َوٱل5
: ساَل. )السياد الحسني(.6  . َهمىل
: ٱلَذَهب. )السياد الحسني(.9  . النُضار 
 . العروب: صفة لكلمة )ابنة( ال لي : )الِفْكر(. )السياد الحسني(.5
ْلما7 وهو من األلفاظ  . ً. الَعَضل: ِمْن َقْوِلِهم: َعَضَل ٱْلَمْرَأَة إذا َمنََعها من التزُوِج ظ 

 المعروفة في الفقه اإلسّلمي. )السياد الحسني(.
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 1َوَقييْد ت بْتَلييىل ٱلَْحْسييناه  ِبييٱلَْهْجِر َوٱلِْقلييىل  51

 
 

 َفت ْهَجر  َو الَشيْوهاء  تَْحظيىل لَيَدىل ٱلْبَْعيلِ   
 * * * 

 وفيه التوجيه بعلم العروض: ،مادحاً  وله في صديقه المصطفى( 125
ْصَطفىل إذا خياَف َشيْخص   1  ِإنَما ٱلْم 

 
 

 ٱلَْعيِريِْض ٱلَطِويْيلِ  2الَذ في جاِههِ   
 لَْم يَِشْن بَيْيَت َمْجيِدِه َقيُط َعيْيب   2 

 
 

 2َغيَْر ما ِفيْيِه ِميْن ِسيناِد ٱليَدِخيْلِ   
 

                                                 
: الب ْغض. )السياد الحسني(.1  . الِقلىل
 «.في بيته». ش: 2
( ِمْن َحْيث  اللَْفظ  ال ِمْن َحْيث  المعنىل 2 ناَسبَِة ِذْکِرِه )بَْيَت َمْجد   ؛. َذکََر )الِسناَد( ي ه نا ي ِبم 

إْذ إَن لَْفَظ )البَْيِت( ي ْطلَق  علىل )ِبْيِت الِشْعِر(، کما ي ْطلَق  علىل )البَْيت( الذي يسكن ه  
 النااس.

ناد( في  وقد جاَء ه نا، والمقصود  به الثاني علىل ِجَهة المجاز، والاذي ي ناِسب  لَْفَظ )السا
ناد( الذي ه َو   ه َو )بَْيت  الِشْعِر(؛ وِلذِلَك نَفىل  ِهذا الَمْوِضع ، ث َم ٱْستَْثنىل )السا )الَعْيَب( َعْنه 

ْوَفِة في ِعْلم ي وِب القافية ٱْلَمْعر   بما ي ْشبِه   ِ الَعروِض، لِكناه نَحا َمنْحىل توکيد الَمْدح ِمن ع 
 الَذَم.

ث  َقْبَل الَروِ  مين ي ه َو ک ُل َعْيب  يَْحد  ناد  ي کما َعَرفه  بَْعض  المتقدا ، َوه َو َمْأخ ْوذ  والسا يا
ْوا ِفَرقا« تَسانََد ٱْلَقْوم  »َقْوِلِهْم:   ِمنْ  ه ْم َرِئْيس  واِحد. ًإذا جاؤ    ال يَق ْود 

 والمعروف  َأنا َأنواَع )الِسناد( َخْمَسة  هي:
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 وله في التضمين:( 126

 ٱلَشييييْخ  َعليييىل ِسييينِهِ  تَيييَزَوجَ  1
 

 
 َجاِريَييًة َعييْذراَء تَْحِكييْي ٱلِْهييّللْ   

: َدْعِنييييَي َأْفتَُضييييها 2   ق لْييييت  لَييييه 
 

 
 1)ما يَْفتَ   ٱلْباَب ِسوىل ٱبِْن ٱلَْحّلْل(  

 * * * 
 :ىل شطر بيت للمتنبا   ًناوله مضما ( 129

 َهَويْت  َجِمييًّْل َقيْد ف ِتنْيت  ِبَوْجِهيهِ  1
 

 
 نَْفِسْي ِبما ِفْي ٱلَْغّلِئلِ  ْت َشَعرَ  َوما  

                                                                                                                    
 ، َوِسناد  الَحْذِو، َوِسناد  التَْوجيه. ِِسناد  الَرْدف، وِسناد  التأسيس، َوِسناد  اإلْشباع

َو ٱْلَحْرف  ٱلَِذْي بَْيَن َحْرِف ٱلَرِوِي َوَأِلِف ٱلتأسيس، وفيه تفصيل  لَيَْس  ( َفه  ا )ٱلُدِخْيل  أما
ذا َمْوِضَعه. َوَقْد أراَد الشيخ     ِ الشاِئَع ِعْنَد الناس  ِمن لَْفِظ )الَدخيل( ي ه نا ي َمْعناه هل

دون ِبِه ا اِرَخ ٱلَْفِزع، کما قال َأَحد  الشعراء اليَْوَم، ويقص  ْستَِجْير، والصا لّلِئَذ، َوٱلخاِئَف ٱْلم 
مين:  المتقدا

 ک ناا إذا ما أتانيا صياِرخ  َفيِزع  
 

 کاَن ٱلُصراخ  لَْه َقْرَع ٱلَظنَاِبْيِب  
َحَصل  َمْعنىل ٱْلبَْيِت: َأنا )بَيَْت َمْجدِ   ِيوىل َوم  اِعِر لم ي َشْن ِبَعيِْب، ولم ي ْنبَْز ِبَمْثلَبَة  س  ( الشا

ْستَجير، يَْستَِند  إلَْيه، ي َوي َعِول  ي ِلتَْأِمْيِن حياتِه وِعيَْشتِه ي عليه.  ًکَْونِه َمْلَجأ  ِلْلخاِئِف ٱْلم 
ىل عند َأْهِل البَّلغة بِ  ذا ه َو ما ي َسما .  ً ِبما ي ْشِبه  الَذَم(، کَما َذکَْرنا آِنفا ِي )تَْوِکْيِد الَمْدحَوهل

 )السياد الحسني(.
 . مثل عراقي معروف.1
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 َعَفْفت  َولَْم َأْفَعْل َوِإْن ک نْت  هاِويياً  2

 
 

 )َوما ک يُل هياو  ِللَْجِميْيِل ِبفاعيِل(  
 * * * 

إلى  1المتنبيشرح الواحدي لديوان حاشيته على َوَغيَره ما في ( 125
 قوله:
 َهَويْت  َجِميًّْل زاَرِنيْي بَْعيَد َهْجَعية   1

 
 

ذ   ي ْون  ٱلَْعواِذلِ   ِْمَن ٱللَيِْل م   ناَمْت ع 
 َعَفْفت  َفلَيْم َأْفَعيْل َقِبيْحيًا يَِشييْن نا 2 

 
 

 )َوما ک يُل هياو  ِللَْجِميْيِل ِبفاِعيِل(  
 * * * 

 :الً علم النحو ومتغزا بوله في التوجيه ( 127
ْضينىل ٱلَيِذْي لَيمْ  1  َمَحلَُك َقلِْبيَي ٱلْم 

 
 

ه  َوتَْصييِليْ     تَييَزْل ِبييٱلَْهْجِر تَكِْسيير 
 نَْحيِويْ  2کََسْرَت ٱلَْجْفَن ث َم َرنَْوَت  2 

 
 

 2لََعلََك قيد َعَطْفيَت َعليىل ٱلَْمَحيلِ   
                                                  

، المطبوعة في ضمن 222. الحاشية على شرح الواحدي لديوان المتنباي، ص1
ل في األدب العربي. من تراث أصفهان نصوص ورسائل  العلميا الخالد، المجلاد األوا

 . َرنَْوَت: َأَدْمَت النََظَر. )السياد الحسني(.2
. أْي: على قلبي؛ أِلنَه  قاَل: )محلاك قلبي( َوما َأْبَدَعه  ِمْن توِجْيه  ِبِعْلِم النَْحِو. )السياد 2

 الحسني(.
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 وفيه توجيه بالعروض: ، ًوله هاجيا( 122

 َطِويْيييل  مالَيييه  َفْضيييل  َوَطيييْول   1
 

 
ب يير  َعِليْييلِ    ْو د   َصييِحيْ   ٱلِْجْسييِم ذ 

ْوز  ٱلكَيُف ِفيْيِه َولَييَْس ِبيْدعاً  2   يَج 
 

 
خ ْول  ٱلْكَِف ِفْي َحْشِو الَطِويْيلِ     1د 

 * * * 
َوِجهًا بعلم النجوم: ،الً وله متغزا ( 121  وم 

َعييَدل  بثّلثيية   1  َقَميير  ٱلَسييماِء م 
 

َعييَدل  َقَمييِرْي ِبييّل    تَْعييِديْلِ َوم 
 ق ْل ِللَسَماِء: َدِعْي ٱلَْفخاَر َفِإنَه   2 

 
َمثَييل  َوَمِثيْييلِ    َقَمييِرْي ِبَغيْييِر م 

 * * * 
 وله يصف فصل الربيع:( 122

 ْشرىل َفَقْد طاَب ٱلَْهوىل َوٱْعتَيَدلْ ب   1
 

 
ْذ َحلَتِ     ٱلَشْمس  ِبب يْرِج ٱلَْحَميلْ  2م 

                                                  
وِض: ه َو  ِ. الكَفا في ِعْلم1 َفاِعّلت ن » کن ْوِن  ً إذا کاَن ساِکنا ِإْسقاط  الَحْرِف الساِبع الَعر 

. َوَقْد أجاَد «. فاِعّلت َوَمفاِعيل»، َفيصير: «َوَمفاِعْيل ن   ، لِكنَه  قبي   َوه َو ِعْنَده ْم جاِئز 
 بَْعض  الُشَعراء الَمتَقِدِمْيَن إْذ أشاَر إلىل هذا ٱْلَمْعنىل ِبَقْوِلِه:

 ٱْلِوصاِل )َطِويَل( َشْوقي کََفْفَت َعنِ 
 

ْوِح الخلييييل     إلَْييييَك َوأْنيييَت ِلْلييير 
 و)کَُفييَك( ِللَطِوْيييِل( َفييَدْتَك نَْفِسييِي  

 
 )  َقِبييْي   لَييْيَس يَْرضيياه  )الخليييل 

. )السياد الحسني(.  را ما ال يخفىل يِخ المذکور ِمَن الِهجاِء ٱْلم   وفي بَْيت الشا
 ال يستقيم.، وهو «وقد حلت». في األصل: 2
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ْولَةً  1َفهاِتهيييا َصيييْهبَاءَ  2  2َمْشيييم 

 
 

 ت ْحيىل ِبها الينَْفس  َوتَبْيَرىل ٱلِْعلَيلْ   
ها ِميييْن ِريِْقيييِه شييياِدن   2   ي يييِديْر 

 
 

 ِفْي نَكَْهِة ٱلِْمْسِك َوَطْعيِم ٱلَْعَسيلَ   
 * * * 

 وقال:( 122
ْهَجِتييْ  1  ِنبَال  َعيْنَيْها َرَمْت م 

 
 يَد  النالاِبيلِ  2َعْمدًا َفّل َشلَْت  

 أصداغ ها َدبَْت َعلىل َطْرِفها 2 
 

 )َفٱْختَلََط ٱلْحاِبيل  بٱلنااِبيِل( 
 * * * 

 وقال أيضًا في نفس المعنى:( 122
 َقْد هاَم َقلِْبْي ِفي َهوىل َمْريَم   1

 
 َفلَيَْس ي ْجِدْي َعيَذل  ٱلْعياِذلِ  

 
                                                 

. )السياد الحسني(.1  . الَصْهباء: الَخْمر 
ل  ِبِرْيحها ٱلنااَس؛ َأْو أِلََن لَها 2 . الَصْهباء المشمولة: الَخْمر  الباردة قال ْوا: أِلَنَها تَْشم 

ْول ًَعْصَفة  )ِرْيحا  . َوِمْن محفوظي القديم ي علىل  ِ( کََعْصَفِة ٱلِشمال. َوَقْد ي قال  لها الشم 
: َهلَبيا َهْير  الم   األوزان الجديدة في الَعروض قول  ي البهاِء ز 

ْول    يا َمْن لَِعبَْت ِبِه َشيم 
 

ِذِه ٱلَشماِئل   ما َأْعَذَب هل
 )السياد الحسني(. 

لاِت ي بضِمها ي کما ه َو الشاِئع، لكَن األ ْولىل َأْفَص . )السياد 2 . بفت  الِشْين، وقد ي قال : ش 
 الحسني(.
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 َأْصداغ ها َدبَْت َعلىل َطْرِفهيا 2

 
 بٱلنااِبييِل()َفييٱْختَلََط ٱلحاِبييل   

 * * * 
 :1وفيه تضمينان للكندي ،«المجد» : وقال في من يلقب بي( 125

ْوِدهِ  1 يد   تََطلَبْت  َوْصَل ٱلَْمْجيِد بَْعيَد ص 
 

 
 َأْحييواِل()ثَّلِثيييَْن َشييْهرًا َأْو ثَّلثَيية    

 َفَأْدَرکْت ييه  ِبٱلِْجييِد َوٱلِْجييُد ِشيييَْمِتيْ  2 
 

 
َؤثََل َأْمثاِليْ »    2«َوَقْد ي ْدِرك  ٱلَْمْجَد ٱلْم 

 * * * 
 :يوفيه تضمين لشطر بيت للمتنب  ًوقال فيه أيضا( 126

ه   2َوِذْي فاقة   1  تَْصب ْو إلىل ٱلَْمْجِد نَْفس 
 

 
 ِمنْييه  َعييَز َمنال ييه  َفكَييْم راَم َوْصييًّل   

 َفق لْت  لَيْه َدْع َعنْيَك َمْجيدًا َوِذکْيَره   2 
 

 
  )  )َفّل َمْجَد ِفْي الُدنْيا ِلَمْن َقَل مال يه 

 * * * 
                                                 

ؤ  ٱْلِقيِْس. )السياد الحسني(.1  . ه َو ٱْمر 
 . تضمين  ِمْن ِشْعِر ٱْمِرِئ ٱْلَقيْس؛ إْذ يَق ْول  ي علىل ما يَْعلَق  ِبٱلْخاِطر ي :2

 َولَييْو َأَن مييا أْسييعىل أِلَْدنييىل َمِعْيَشيية  
 

  ِکَفاِني ي َولَْم َأْطل ْب ي َقِلْيل  ِمَن ٱْلمال 
َؤثَيييل  َولكنييييا َأْسيييعىل ِلَمْجيييد     م 

 
َؤثَيَل َأْمثيالي   َوَقْد ي ْدِرك  ٱْلَمْجيَد ٱْلم 

ل ِمْن َشواِهد النُحاة. )السياد الحسني(.   َوعجز البيت األَوا
: الَفْقر  وٱْلحاجة. )السياد الحسني(.2 . والفاَقة 

 . أْي َورَب ِذْي فاَقة 
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 وقال:( 129

ْوَب ٱلَدْهِر ِإْن ِهَي َأْقبَلَْت  1  َولَيَْت خ ط 
 

 
 تَع ُم الذي يَْدِرْي َوَميْن ه يَو يَْجَهيل    

ْو ٱلَْعْقِل ٱلَِذْي ه يَو حياِزم  َوللِكْن  2   َأخ 
 

 
 إذا نابَه  َخْطيب  َدَرىل کَيْيَف يَْفَعيل    

 * * * 
ها ( 125 رَأِة ٱْسم  تََغِزاًل ِبٱم  َوِريًا َوم   «:شريعة»َولَه  م 

 َهييِذْي َشييِريَْعة  ِفييْي تَييَدلُِلها 1
 

اِ  ِفْي ق بْلَةْ  1َضنَْت    َعلىل ٱلَْعشال
 2 : م   يا لَيَْت ِشيْعِرْي َأيْيَن َقيْول ه 

 
 َسيْهلَْة( 2)إَن ٱلَشِريَْعَة َسْمَحة   

 * * * 
 وقال:( 127

يبْ   ٱلَْمِشييِْب ِبعاِرِضييْ  1 ا بَيدا ص   َولَما
 

 
ييْوم  ٱللَْهييِو ِمنِييْي َأواِفييّل    َوغيياَرْت ن ج 

 ٱلَشيِبيْبَِة بَْعيَد مياَرَجْعت  إليىل َعْهيِد  2 
 

 
 تَجاَوْزت  َعْن َسيِن ٱلَشيباِب َميراِحّل  

 تََرکْت  َصّلَة ٱللَْهِو ِفْي َوْقِت َفْرِضيها 2 
 

 
 َفَأْصبَْحت  َأْقِضيْي َفْرَضيها َوٱلنَيواِفّل  

                                                  
 . َضنَْت: بَِخلَْت. )السياد الحسني(.1
محاء»أذک ر  َأَن قوَل المتأِخرْيَن: . وبهذه المناسبة 2 . )السياد الحسني(.« السا  َخطأ  فاِحش 
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 لََهييْوت  ِبهييا َغييَض ٱلَشييِبيْبَِة نَْرِجسيياً  2

 
 

 َأْصييبََ  ذاِبييّلإذا نَييْرِجس  ٱلْب ْسييتاِن   
 ِبنَْشييوانَِة ٱأْلَلْفيياِظ لَييْم تَييْدِر َقْرَقفيياً  5 

 
 

 1َوسيياِحَرِة ٱأْلَلْحيياِظ لَييْم تَييْدِر بيياِبّل  
  ًِبييِرْدف  حكييى َهِمييى َفَأْصييبََ  َواِفييَرا 6 

 
 

 2َوِخْصر  َحكَى ِجْسِمي َفَأْصبََ  نَياِحّل  
َقبِل هييا ِفييْي ٱلَصييْدِر ِمنْهييا َفصيياِعداً  9   أ 

 
 

هيا ِفيْي ٱلَْخْصييِر ِمنْهيا َفنيياِزال    َوَأْغِمز 
ْقبِيييل  َفاَهيييا ِعنْيييَد تَْقِبيِْلهيييا َفِمييييْ  5   أ 

 
 

ِب ي ْدعىل )تقاب ّل(    2َوذا في )بَِديِْع( ٱلْح 
 * * * 

 وله في التوجيه بأسماء بعض الكتب:( 152
                                                 

وٱلَسحَرة. وقد جاَء في القرآن   في القديم ي علىل ما ذکروا ي بّلَد اْلِسْحرِ  . کانت بابل1
:  الكريم تصديق ذلَك قال تعالىل              ...  ،سورة البقرة(
ِمَي ديوان السياد جعفر الِحلاي122اآلية  « وَسْجع البّلبل ِسْحر بابل» (. وعلىل هذا س 

المعروفَة بٱْلِسْحِر کانت في « باِبلَ »( َأَن  ه252)ت « ِفْهِرْست ٱلنَديم«   ِمنْ   وفي َمْوِضع
 ، َوه َو ِخّلف  المشهور. )السياد الحسني(.ِمْصرَ 
 «.النوافج». البيت زيادة من 2
ْصَطلَحات ِعْلم2  البديع. )السياد الحسني(.  ِ. التقاب ْل: ِمْن م 
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 يا کاِمًّل في ٱلَْجماِل َأْضحىل  1

 
( َوْجِدْي ِبهِ   ْجَمل  َفَصْل( )م   )م 

وْ  2  ( َشْوِقْي ِإلَيَْك يَْغد   )تَلِْخيْص 
 

َطَوْل(  ( )م  ْمت  )ِإيْضاَحه   ِإْن ر 
 * * * 

في کتاِب َعلىل  وکتب إلى صديقه الشيخ مصطفى التبريزي( 151
 َطِريِْق الَهْزِل:

 َوقييابَلَِنْي َشيييْخ  َومييا بَيييَْن َوْجِهييهِ  1
 

 
عاَدلَيةْ     َوَوْجِهْي ِحساب  يَنْتَِهيْي ِللْم 

 َوللِكْن ِبَظبْي  َعيْن يَِميِْنيْي جياِلس   2 
 

 
قابَلَيةْ     َجبَْرت  ِبِه خ ْسراَن ِتلْيَك ٱلْم 

 * * * 
ا » (: 1275-1222) قال الحجة الشيخ فرج العمران (152 ومما

مة  يعجبني ذکره من نوادره ما حكاه لي من أناه اتافق ذات يوم أن العّلا
درضا األصفهاني ة  1شعراء الغريالمترَجم في  الشيخ محما زار والده الحجا

درضا آل ياسينآيةالال الشيخ  فرأى بيده سبيًّل ممتازًا أ هدي إليه،  محما
ف في الطلب بهذين البيتين:  وهو يشرب فيه التنباك، فأعجبه فتلطا

 أيا بَْن األکَْرِميَْن َوَمْن نََماه مْ  1
 

 إلَى الَْعلْيَا َقِبيْل  َعْن َقِبْيلِ  
 بالَسِبيِل َوف ْز بَأْجر  تَصَدْ   2 

 
 2«َفِإناي بَْعض  أْبنَاِء الَسِبيْلِ  

  

                                                 
 .22، ص2شعراء الغري، ج. 1
 .122، ص12، جاألزهار األرجية في اآلثار الفرجية. 2



 
 

 قافية الميم
مة الهادي آل کاشف الغطاء  ًکتب مراسّل( 152  :للعّلا

 ِإلَيَْك َأبا الِرضا يَْشك ْو ٱلَيِذيْ َقلِْبْي  1
 

 
  َِأْضيييحىل ي قاِسييييِْه ِميييَن ٱأْلَيايييام  

 تََرَك الَصبابََة ال ي قاد  إليىل ٱلَْهيوىل  2 
 

 
  ِ غ يييّلم ِِبيييَدالِل جاِريَييية  َوَغييينْج  

 ِللَْمَسيَرِة: )لَييَْس َذا 1 ًَويق ْول  َضْجَرا 2 
 

 
 ( ِِبَسييّلمَوْقييَت الزيييارِة فييٱْرِجِعْي   

ْوِفها 2  ير   ما ک نْت  َأْعبَأ  ِفْي ِوصاِل ص 
 

 
  ِلَييْو لَييْم ت ِعنْييه  َقِطيَْعيية  ٱأْلَْرحييام  

ْرَهف   5   َأْعَدْدت ه   2ماِضْي ٱلَشبا 2کَْم م 
 

 
ْم ِلَحييْرب  ِللَزميياِن ذ ؤام    5 2 ِِميينْه 

 
                                                 

ْوَرة. )السياد الحسني(.1  . َسكََن ٱْلِجْيَم ِللَضر 
: السيف. )السياد الحسني(.2 ْرَهف   . الم 
: )ماضِ . ٱلَشبا: 2 ، وقول ه  با( کأنَه  َجَعَل فيه  يَجْمع  الَشباِة، َوِهَي ِمن ک ِل َشيء  َحُده  الشا

(. )السياد الحسني(.  ِللَسْيِف َأْکثََر ِمْن )َحدا
 . الحرب الذؤام: المكروهة المحقرة.2
 «.زؤام»، أي: بلفظ  ً. وَقْد تكون بالزاي أيضا5
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ي ْوَشها ِمْن َمْعَشِريْ  6  َولَكَْم َهَزْمت  ج 

 
 

َجَرب  ِفيْي اليَرْوِع َغيْيِر کَهيام    1 ِِبم 
ْرت هييا ِفييْي َجْحَفييل   9  ييا َرَأتِنييْي ز   لَما

 
 

  ِِللَْخيْييِل تَْحييَت ِکييرام 2ِبكييراِئم    
سياِلماً  5   َألَْقيْت  ِمْن يَيِدَي الِسيّلَح م 

 
 

يوِل ِسيهامي   ا َرَمتَِنيْي فيي ن ص   لَما
 کَٱألْعميياِم يييا 2َفَقِطيَْعيية  ٱأْلَْخييوالِ  7 

 
 

  ِمييا أْشييبََه ٱأْلَْخييواَل ِبٱأْلَْعمييام  
 * * * 

وکان  2وکانوا في مسجد سهيل ،وقال مداعبًا بعض أحبابه( 152
مة الشيخ عباس ماضيًا لزيارة  نجل الشيخ حسن آل کاشف الغطاء العّلا
فعدل عن ذلك  ،المجد وبعض أصدقائه مع أبي مرقد مسلم بن عقيل
 :ومضى لمسجد سهيل

ه   1 نا ٱلَْعبَاس  َميْن َقيْدر   ِإمام 
 

ميا   ِمْن ِرَفَعة  َقْد بَلَيَغ ٱأْلَنْج 
                                                  

 ل البطيء.. الكهام ي بفت  الكاف ي : الكلي1
 . َصَرَفها للضرورة )السياد الحسني(.2
أِلَن  ؛على جهة العتاب . الظاِهر  َأْن األبيات المذکورة بعث بها إلى الشيخ الهادي2
. )السياد الحسني(.« کاشف الغطاء» َاْلي  َأخوال ه  ِمْن َفْو  
 (. )السياد الحسني(.. هو المعروف: بي )مسجد الَسهلة2
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ْسيِلماً  2  ساَفَر َعناليا قاِصيدًا م 

 
ْسِلما  ْر م   للِكْن لََعْمِرْي لَْم يَز 

 * * * 
 :وقال في رثاء الحسين( 155

ْوَ  َمناميا 1 يْوِمْي َأْن َأذ   َأبَْت ِلْي ه م 
 

 
 1َفييّل تَْعييِذِليِْنْي َأْن سييبرت َأمامييا  

لَبياإلىل َم أِشيْم   2   2 ًٱلْبَيْرَ  ِللْيَدْهِر خ 
 

 
ييْحبًا ِللَْزميياِن ِجهامييا    َوَأْرقييب  س 

 أمييا آَن َأْن َأْقييِرْي ٱأْلَِسيينََة ِبالَقنَييا 2 
 

 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ْعلَةً  2َوَأْن َأنْتَِضيْ  2   ِمْن ِغْمِد َسيِْفَي ش 
 

 
 ٱلْيييِبّلِد َضيييراماَفيييَأْمََلَ آفييياَ    

ل ييْوِك أراِمييّلً  5  َك َأْزواَج ٱلْم  َوَأتْيير 
2 

 
 

ل يييْوَك يَتيييامىل    َك َأْوالَد ٱلْم   َوَأتْييير 
 َفييِإْن َمنَع ْونييا َأْن نَِعيييَْش َأِعييَزةً  6 

 
 

ييْوَت ِکرامييا    َفمييا َمنَع ْونييا َأْن نَم 
                                                  

: َأماَمة  ِمْن أسماء الِنساء، فكأنَه  قال: يا َأماَمة  )السياد الحسني(.1  . َأْصل ه 
: الذي ال َمَطَر فيه. )السياد الحسني(.2 لَب  لَب  والَسحاب  الخ   . البَْر   الخ 
: َسلَ 2 . )السياد الحسني(.. نَضىل َسْيَفه  وٱنتَضاه   ه 
 . َصَرَفها للضرورة )السياد الحسني(.2
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 َفِلْي ِمْن ِإباِء ٱلَضيِْم يا َسْعد  َمْذَهب   9

 
 

 1تَِخْذت  َأبيا ٱلَسيجاِد ِفيْيِه ِإماميا  
 * * * 

 ،له بمولود   ئًا صديقه الشيخ مصطفى التبريزيوله مهنا ( 156
 :«القاسم أبي»ياه بوقد کنا  ،خًا عام والدتهومؤرا 
ييِب ِمييْن حيياِکمِ  1  َأمييا ِلَشييْرِع ٱلْح 

 
 

ييياِلمِ     ي نِْصييف ِنْي ِميييْن َطْرِفيييِه ٱلظال
يييْوَل ٱليييُدجىل نييياِئم   2   َوْسييينان ه  ط 

 
 

 َويِْليييْي َعليييىل َوْسيييناِنِه النالييياِئمِ   
يِب ذاك ٱلَرشيا 2   يا عياِذِلْي فيي ح 

 
 

ييلْ ٱِرْفقييًا ِبَسييْمِع      ِِف الَهيياِئمنَ  ْذم 
ذ 2   ِري في الَهيَوىل َواِضي    َْفَوْجه  ع 

 
 

 َوْجِهييِه ٱلْواِضييِ  يييا الِئِميييْ ِمييْن   
 2کَيييْم عييياِذل  ِمثْليييَك َأْفَحْمت يييه   5 

 
 

 ِميييْن َشيييْعِرِه ِبيييٱلْواِرِد ٱلْفييياِحمِ   
                                                  

. لم يوجد من هذه القصيدة غير هذه األبيات بخط الناظم وهي غير واضحة في 1
 بعض الكلمات.

: َأْسكَتُه  وَ 2 ة. والفاحم الَشْعر  األْسود وفي قوله: . َأْفَحْمت ه  جا َظَهْرت  عليه في الح 
 مجانسة لفظية. )السياد الحسني(.)أفحمِتِه( والفاحم. 
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 يييا ثَْغييَره  ٱلْبيياِرَد ق ييْل ِلييْي َمتييىل  6

 
 

ييياِميِء ٱلْحييياِئمِ    ْود  هيييذا ٱلظا ر   و 
 کَيْييَف ٱلآَلِلييْي ن ِظَمييْت ِفيْييَك لَييمْ  9 

 
 

  ِالَقييْت يَييَدْي نيياِظمت ثَْقييْب َوال   
  َشييييباِبْي َويييييا ََأْوَدْعت ييييَك ٱلال  5 

 
 

 َشيييِْبَي أْهييًّل ِبييَك ِمييْن قيياِدمِ   
 َأْشك ْو إليىل ٱليَدْهِر ٱلَيِذْي نيابَِنيْ  7 

 
 

 لَييْو ک نْييت  َأْشييك ْوه  ِإلييىل راِحييمِ   
ْوف  لَييه   12  يير   َفكَييْم َأحاَطييْت ِبييْي ص 

 
 

 ِبٱلْخيييياتَمِ ِإحاَطييييَة ٱلِْفَضييييِة   
 َفميييا لََويْيييت  ٱلِْجيْيييَد ِمنْيييه  َوال 11 

 
 

 ِفييْي يَييَدْي عيياِجمِ  1النَييْت َقنيياِتيْ   
 َصيييبِْرْي إذا حاَربْيييت  َأيااَميييه   12 

 
 

ْصَطفىل صياِرِميْ     ِدْرِعْي َونَْصر  ٱلْم 
ْرَهفيييًا قاِطعييياً  12   َجيييَرْدت  ِمنْيييه  م 

 
 

يياِتمِ     َحبْييَل َوِريْييِد ٱلْحاِسييِد ٱلشا
                                                  

: الُرْم   َوک ُل َعَصا1 ْعَوَجة. والعاِجم ٱْسم  فاِعِل ِمْن َقْوِلهم: َعَجم  ً. الَقناة  ، أْو م  ْستَِويَة   م 
؛ ِليَْعلََم َصّلبَتَه  ِمْن َخَوِدهِ  )السياد )َضْعِفِه(. والكّلم  َمْبنٌي َعلىل ٱاِلستعارة.   الع ْوَد إذا َعَضه 

 الحسني(.
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يياِتمِ  12  لَْسييت  لَييْه مييا ِعْشييت  ِبٱلشال

 
 

 ِبٱلثاليييياِلمِ  1َوال لَييييه  َدْهييييِريَ   
 بَْشراَك بَْل بَْشراَي ِفْي نَْجِلك ٱليزْ  15 

 
 

كَنايييىل ِبَأِبيْ     ٱلْقاِسيييمِ  زاِکيييْي ٱلْم 
 2 َفمييا   ِلبييان ِإْن تفطمييه عيين َدرا  16 

 
 

 لييه َعييِن ٱلَْعلْييياِء ِمييْن فيياِطمِ   
 َوَسْوَف هيذا الغصين  ينميو ويَبْيي 19 

 
 

 2 ِقييىل ثَيياِمرًا فييي ِظلِييَك الييَداِئم   
كِْسييِي ٱلِْمْطعيياِم ي يي 15   ْدعىل َوالِبٱلْم 

 
 

ييياِعمِ     2يَنْبَيييز  ِبٱلكاِسيييْي َوال ٱلطا
 

                                                 
ري 1 م  ْوَل ع  َدَة َدْهِري، َوه َو ي ه نا ي َظْرف  َزمان  ي َمْفعول  فيه ي أْي: َوما َأنا ط  . َأْي: م 

اِتم . )السياد الحسني(. ِ ِعْرَضه  َوٱلنالاِحت ِبٱلشا   َأْثلَتَه 
 . کذا في األصل؛ وهو غير مستقيم الَوْزِن، َولو ِقْيَل:2

  ِلبان  َوميا ِي ْفَطم  َعْن َدرا 
 

 لَه  َعِن ٱْلَعْلياِء ِمْن فاِطمِ  
 الستقاَم ٱْلَوْزن  )لالسياد الحسني(. 

ذا اليصُ  َأْن ي قاَل: سوف لن 2 ؛ ولهل . ال ي ْفَصل  بَْيَن )َسْوَف( َوَمْدخ ْوِلها ٱلَِذْي ه َو ٱْلِفْعل 
 َأْذَهَب. ويص  البيَت المذکور  لَْو ِقْيَل:

وْ  ذا َويَْبي َوَسْوَف يَْنم   ٱلَغْصن  هل
 

اِئمِ    ْثِمرًا فيي ِظِليَك ٱليدا  قىل م 
 )السياد الحسني(. 

ر  2 َطيَْأِة في ِهجاِء الِزْبِرقان ْبِن بَْدِر التميمي علىل ما يَْخط  . فيه إشارة  إلىل َقْوِل ٱْلح 
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  ًيَْجِلييس  فييي َدْسييِت الع ييَّل نائبييا 17

 
 

نْتََظيييير الَقيييياِئم   يييية الم    ِللحجا
 22  : ْصيييَطَفىل »أَرْخت يييه   َفبَِشيييِر الم 

 
 

صيييِل     «القاسيييم  اليييِديِْن أبي ِِبم 
    (1222) 
* * * 

ِمْن  وکتب في ضمِن کتاب  إلى صديقِة الَشيِْخ مصطفى( 159
 :ءکربّل
 لَِئْن ساَر َعنَْك ٱلِْجْسِم ِللَطِف قاِصداً  1

 
 

ِقييييْم   1َفِعنْيييَدكَ     َقلِْبيييْي ِبيييٱلَْغِرِي م 
كََرميياً  2   َفييراِع لَييه  َحييَق ٱلِْجييواِر م 

 
 

 َفَقييْد ي كْييِرم  ٱلْجيياَر ٱلْكَييِريَْم کَييِريْم    
 * * * 

                                                                                                                   
 بالبال:
  ٱْلَمكيياِرَم ال تَْرَحييْل ِلب ِغْيِتهييا َِدع
 

اِعم  ٱْلكاِسيْ َوٱْقع ْد َفإنََك    َأْنَت ٱلطا
 )السياد الحسني(. 

 إذا ٱْجتَمعا في جملَة  واِحَدة   َ. الَوْجه  ه نا َأْن ي قاَل: لَِعْنَدَك... إلخ؛ أِلَن ٱْلَقَسَم َوٱلَشْرط1
اِبِق ِمْنها َوه َو ه نا ٱْلَقَسم  ٱْلَمَوَطأ  لَه  بّلم الَقَسم شاع تَسام     )لَِئن(. وقد  ِفٱلَجواب  ِللسال
 الناس في هذا االسِتْعماِل َونََدَر ٱلتَْنِبْيه  عليه. )السياد الحسني(.
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د» :وله في مولود اسمه( 155  وفيه التورية:« محما

ه   1 ِ َمْول يييْود  َشيييِريْف  َقيييْدر   ِلال
 

مِ    َسْوَف يَف وا   زاِهراِت ٱأْلَنْج 
 2 :  َوسيياِئل  َعييِن ٱْسييِمِه َأَجبْت ييه 

 
ْسيِلمِ   ( َولَيَْس ِبٱبِْن م  َحَمد   1)م 

 * * * 
ْقتَِبسًا ِمَن ٱلْق رآِن ٱلْكَِريْمِ ( 157 تََغِزاًل َوم   «:کريم  »ِبٱْسِم  َولَه  م 

 کَْم َسَأْل ٱلْعياِذل  َعيْن شياِدن   1
 

 َأْوَقَع َقلِْبْي ِفْي ٱلَْعذاِب ٱأْلَِليْمْ  
 َوقاَل َشيبِْه َسيِمِه ِصيْفِه ِلييْ  2 

 
: )ميا ه يَو إالال کَيِريْْم(   2َأَجبْت ه 

 * * * 
ًّل يَ ( 162  وردًا: مُ شَ وقال مداعبًا َرج 

 َأجاِعييَل َوْرد  علييى َذْقِنييهِ  1
 

ِهيمْ کََأَن    َأَذىل ٱلَْوْرِد َأْمر  م 
                                                  

واِة الحديث وأصحاب اإلمام الصاد 1 ه ما من الِثقاِت  . من ر  وه ما ٱِثنان، َأَحد 
 َوٱآْلَخر  ِفْيِه کَّلم. 

: . اقتباس َغيْر  تاٍم من َقْوِلِه 2  ...تعالىل        ،سورة يوسف(
( في َقْوِلِه )کريم21 اآلية ( للتشبيِه، ويكون المعنى: (. وال يَْمتَِنع  َأْن يكوَن )الكاف 

ْقتَِبسًا من ٱْلق رآِن کََغزاِل، لكن يمنع ِمْن إرادة هذا المعنىل ما ک ِتَب  في العنوان: )... وم 
 (.الكريم

َوِمْن َطِرْيِف ما َأْرِوْيِه أيااَم تََشُرفي بخدمة اإلمام المصل  آيةالال السياد هبة الدين 
ِسٌن ِمْن  الشهرستاني )مدينة   مدينة ٱلثَْوَرِة المعروفة اليوم بي َِأْهلَأنَه  کان له خاِدم  م 

 )کريم(، َفكاَن کلاما ناداه السياد الشهرستاني ولم  ِ، َوٱْسم  ذلك الخاِدمالَصْدر( في بغداد
 )السياد الحسني(.«.  ِْغل في ٱْلِفراِر ِمَن ٱلشُ   کَِريم  کَِرْيم»ي ِجْبه  يَتََرنَم  السياد  ِبَقْوِلِه: 
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 تََشُم ِمَن ٱلَْوْرِد َأنَْت الشذا 2

 
 َوللِكْن َسِل ٱلَْوْرَد ماذا يََشمْ  

 * * * 
 ه التوجيه بي )المنطق(:يوله وف( 161

1 ) نِْتج   أال ِإْن )َشكَْل( ٱلْماِل ِفْي ٱلَدْهِر )م 
 

 
(َوللِكييَن )َشييكَْل( ٱلِْعلْييِم ِفيْييِه     )َعِقيييْم 

 َفَمييْن يَْشييتَِرْي ِمنِييْي َجِميْييَع َفضيياِئِليْ  2 
 

 
ل ييييْوِم َعِليييييْم      َفييييِإنِْي ِبَأنْحيييياء ٱلْع 

َفِسيييير   2  ييييْوِلٌي َأِديْييييب  م   َفِقيْييييه  أ ص 
 

 
ْوِم َحِكييييْم      َطِبيْيييب  بَِصييييْر  ِبيييٱلنَج 

ْو    2   ٱْلِعْلِم في ٱلَدْهِر کاِسداً  1]َوِإْن کاَن س 
 

 
 َفِفيييَي ِخصيييال  قيييد ترقيييى فهييييم  

َهيييَذب   5   َفِصييييْ   بَِليْيييغ  َأْريَِحيييٌي م 
 

 
 َوِفيييٌي أِلَْسيييراِر ٱلَصيييِديِْق کَت يييْوم    

 ِبِعْرضييي َصييائن  ِلييِديَانَِتي 2َضييِنيْن   6 
 

 
[ َِجييَواد  ِبَمييا تَْحييِوي اليَييَدان    2 کييريم 

 
                                                 

 . الُسْو   يََذکَر  وي َؤنَُث. )السياد الحسني(.1
. )السياد الحسني(.2  . الضنين: البخيل 
 . زيادة من النوافج. )السياد الحسني(.2
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 وميياذا ٱنِْتفيياِعْي ِبٱألَصييالَِة َوٱلِْحجييا 9

 
 

ْقِتيييير  َوَعييييِديْم     ييييذا م   إذا ِقيْييييَل هل
 َعِن ٱلَْفْحشاِء ِفْي َزَميِن الِصيبا 1نََزْعت   5 

 
 

 َعلييىل َأَن َشيييْطاَن ٱلَشييباِب َرِجيييْم    
 * * * 

 وله:( 162
 َعِلْقيييت  ِميييْن آِل بَْخِتييييار   1

 
  ِِبجييياِئر  عييياِدِل ٱلْقيييوام 

 َأْشكَْو إلَيِْه ٱلَْهيوىل َوللِكينْ  2 
 

 يَْجَهل  ِمْن ِشْقَوِتْي کَّلِمييْ  
 لَْم يَْدِر ما )َأنَْت ن ْور  َعيِْنْي( 2 

 
 2إالا إذا ق لْت  )سير تييامي( 

 * * * 
 «:فنديأعلمي »وقال في من يسمى ( 162

 َأْفِدْي ِمَن الُرْوِم َغزااًل َأَرىل  1
 

 َطلَْعتييه  َأبَْهييىل ِمييَن ٱليينَْجمِ  
 يا عاِذِلْي َدْعِنْي َفِإناْي ٱلَِذيْ  2 

 
 أَضلَه  ٱلال  َعلىل ِعلِْم )ِعلِْمي( 

 * * * 
 وقال:( 162
 زاَد ِفْي َهِميْي َوَغِمييْ  1

 
ييْوه  َعِميييْ    جاِهييل  َأْدع 

                                                  
 «.عففت». في النوافج: 1
 من الفارسية. )السياد الحسني(.« ِسر تيامي». 2
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 ه ييَو َعِمييْي نََسييبًا للييي 2

 
ِمييْ     ِكنَه  ِفيْي ٱلِْعلْيِم أ 

 َقْد تَقاَسْمنا ت راَث ٱلْشي 2 
 

 َشيِْخ ِفْي َأْعيَدْل َقْسيمِ   
 کاَن ِليْي بَْسيَطة  ِعلْيم   2 

 
 َولَيييه  بَْسيييَطة  ِجْسيييمِ  

 * * * 
مِة الهادي165 درضا : عبدالمجيد( وله کتبها ِلنَْجلَْي العّلا آل  ومحما

 :طاب ثراهمکاشف الغطاء 
 ِفَدًى لَك ما نَْفِسْي َوما َملَكَْت يَيِديْ  1

 
 

 َوَأْجِدْر ِبِمثِْليْي َأْن يَك يْوَن ِفيداک ما  
 يَِعييُز َعلييىل َعيِْنييْي ٱلَْقِريَْحييِة َأنَهييا 2 

 
 

ييُر ِبهييا يَييْوم  َولَيَْسييْت تَراک مييا    1يَم 
ي ْوَشيهاَولَْو لَْم  2  يَن ٱلحاِدثيات  ج   تَش 

 
 

 َعلَيَي لَمييا باَرْحيت  يَْومييًا ِحَماک َمييا  
ييْوم  ک لَمييا ق لْييت  ِإنَهييا 2   غ ي ييْوم  غ م 

 
 

 َقِد ٱنَْقَشيَعْت زاَدْت َعلَيَي تَراک ميا  
 

                                                 
ين النََجفي. َألَما ِبَقِريْب  ِمْن َمْعناه  1 ْحِيي الدا زاِ  آل  م  الرا األديب  الِدکْت ْور  َعْبد 

 المعروف حيث  قاَل:
 إَن يَْومًا لَيْم أ شياِهْدَك ِبيهِ 

 
ِريْ   م   لَْم أک ْن َأْحَسب ه  ِمْن ع 

 )السياد الحسني(. 
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ک ما 5  ال  تَنَْسييياِنْي  َفييِإنَِنيْ   1َأجييدا

 
 

ييِيواک ما   ييا نَِسيييْت  س   َذکَْرت ك مييا لَما
ًا َفِمْن َزَمِن ٱلِصيبا 6   َوِبْي َفٱْرَضيا َعما

 
 

  بَيييَْن ٱأْلَنيياِم َأباک مييا ًَرِضيييْت  َأَخييا  
 َغيْر  أِبيْك ما 2َفَهْل ِلْي َأخ  ِفْي النااِس  9 

 
 

  ِليْي ِفييِْهْم ميا َعيداک ما  َاْو ٱبْن  َأخ  
 َفمييا َظِفييَرْت يَْومييًا ِبِمثِْلك مييا يَييِديْ  5 

 
 

 َظِفييَرْت يَْومييًا ِبِمثِْلييْي يَييداک ماَوال   
 َوِإْن يَْهَو َقلِْبيْي َغيْيَر ميا تَْهَوياِنيهِ  7 

 
 

 تََرکْييت  َهييواه  َوٱتَبَْعييت  َهواک مييا  
َولَْست  کََميْن يَْهيَوىل َوِفيْي ٱلْمياِل  12 
 کَثْييييييييييييييييييييييييييييَرة  

 

 
 2َوَمال ك مييا ِإْن َقييَل يَْومييًا َقّلک مييا  

                                                  
ضافاِمْن «: َأِجَدک ما. »1 ، ال ي قال  ِإالا م   ي  ًَقْوِلِهْم: َأِجَدَك ال تَْفَعْل، ِبكَْسِر ٱْلِجْيِم َوَقْد ي ْفتَ  

کما ترىل ِمْن إضاَفتِه إلىل َضِميِْر ٱْلمثناى ي ، َوإذا ک ِسَر )الجيم(: ٱْستَْحلََفه  ِبَحِقْيَقِتِه، وإذا 
 ف ِتَ : استَْحلََفه  بَبَْخِتِه.

خاَطبَْيِن ِبك ْنِه َحِقيَقِتِهما َمَع کَْسِر ٱْلِجيِْم، )َأِجَدک ما(،  َوه نا ٱْستَْحلََف  ٱلنااِظم  ٱلَشْيَخيِْن ٱْلم 
 َوِببَْخِتِهما َمَع َفتِْ  ٱلِْجْيِم )َأَجَدک ما(.

(. )السياد الحسني(.  َوٱْلَجَد بَفتِْ  ٱلِجْيِم: البَْخت  )ٱلَحظا
 «.فهل لي بين الناس». ش: 2
ِکَر فيه الِقلىل َقْول  بَْعِضِهْم، َوَقْد  .ِقل ى: َوه َو ٱْلبَْغض. ِمَن ٱلْ 2 ا ذ  وِمْن محفوظي القديم ِمما
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الً نََظْمت  َعلىل  11  ٱلْبَْحِر ٱلَطِويِْل تَفياؤ 

 
 

ييْوَل بَقاک مييا    1بَنَْظِمييَي ِفيْييِه َأْن يَط 
 * * * 

 وقال:( 166
اِد َعِزيْز  ِبَأنْ  1  2َعلىل بَِنْي ٱلضال

 
 يَِضيَْع َأْصِلْي ِفْي بَِنْي ِجييْمِ  

ْجَميية   2  بَمييا َواَطييْأت  ذا ع   َور 
 

يْوِم(  ( لَييَْس )ِبَمْفه  ْوق ه   )َمنْط 
 ماِلنَْت ِللْعياِجِم َحتايى غيداً  2 

 
 اليَدْهر  ِبتَْعِجيِْمييْ  2يعجبني 

 * * * 
ْوِريًا:( 169 داِعبًا على ماِئدة  َوم   وله م 

 لََقْد َدعانا ِللَْعشيا صياِحب   1
 

ْوِد َمْعل ْوَمةْ    عادات ه  ِفْي ٱلْج 
ىل لَه   2  َسما ٍز ال م   َعلىل ٱْسِم ر 

 
 تَْقِويَْميةْ َفراَم بَْعض  ٱلَْقْوِم  

                                                                                                                    
ل( هيد األوا د بن َمكيا )الشا  : ي ْنَسب  إلىل َشْمِس الِدين محما

ناَغِنْينا بنا َعْن ک يِل َميْن ال   ي ِرْييد 
 

َمييْت َأْوصيياف ه  َون ع ْوت ييه     َوإْن َعظ 
 َوَمْن َصَدَعناا َحْسب ه  ٱلَصُد َوٱلِقلىل  

 
 َوَمييْن فاتَنييا يَْكِفْيييِه َأناييا نَف ْوت ييه   

 )السياد الحسني(. 
ک ما، َوَحَذَف )الهمزة( للَضرورة. )السياد الحسني(.1 : بَقاؤ   . األْصل 
ف. )السياد  َْن ال يستقيم مع الَحذ ِْف ٱلباء( لكن الَوز َْأْن )ِبَحذ. الصواب ي ه نا ي : 2

 الحسني(.
م: 2 ني، ِمْن َقْوِله  م  ْوَده  ». لعل األَْصَل: يَْعج  اه  باالختيار َوما في « َعَجَم ٱلَدْهر  ع  أي: َقوا

، َفلي راَجع   ٱأْلَْصل  )السياد الحسني(. َِمْعناه 
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 َفِقيَْل: ميا ِقيَْمية  زاد  أتيىل  2

 
 2: لَيَْس ذا ِقيَْميةْ 1ِبِه؟ َفق لْنا 

 * * * 
ْسِلم»ِبي: َوقاَل ِفْي ( 165 ىل ِبم   :« ِي َسما

ْسيِلم   1  َأْسلَْمت  َقلِْبيْي ِفيْي َهيوىل م 
 

 
 إْذ لَييْم َأک ييْن ِمييْن لَْحِظييِه َأْسييلَم    

ِب ما لَْم يَك ينْ  2   َصنَْعَت ِبْي ِفْي ٱلح 
 

 
  ) ْسيييِلم  ْه ٱلْكييياِفر  ييييا )م   يَْصييينَع 

 * * * 
 2:وقال( 167

  تَْحَسييب ه   َِوَفِتييُي ٱلِسيينا  1
 

 ِفْي ِحجاه  َوالنَدىل )َهِرما( 
 * * * 

 وقال من أبيات أولها:( 192
 لَْم تَيْرَع ِلييْ  2ِذِميَة   1

 
بِها إالا    َوِذَمةْ  1ِفْي ح 

                                                  
 «.فقلنافقلت ... فيه ». ش: 1
 . والتورية  في َقْوِلِه: )... لَْيَس ذا ِقْيَمْة(. )السياد الحسني(.2
َهيْر ْبن أبي. 2 ْوِح ز  ْلمىل  فيه التورية  ِبي )َهِرِم ْبِن ِسناِن( َمْمد  ، وهو من مشاهير أْجواد س 

 الحسني(.)السياد العرب في الجاهلية. 
ة َوه ْم َمْن َدَخَل في ِذمام المسلمين من اليَهود والناصارى وکانَْوا 2 . أي من أهل ٱلِذما

َعاَهِدْيَن. )السياد الحسني(.  من ٱْلم 
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 وقال وهي في أغراض مختلفة:( 191

 ان  َربْيييتاييَفَسييَقىل ٱلَْحيييا ٱلْهَ  1
 

 عًا ِللَْحِبيْيِب ِبَجنْيِب )َطَميْة(  
ه   2   فييي ٱلَْقلْييِب بييا   َرْسييم 

 
 ِإنا َغيَييَر ٱلَْحييَدثاِن َرْسييَمهْ  

ييييوْ  2   وبييييه َزِئيْيييير  ِلَْل س 
 

 ِد َوِللِْظبييياِء ٱلِْغيْيييِد بَْغَميييةْ  
 َولَكَييْم َأَطْعييت  ِبييِه ٱلَْهييوىل  2 

 
 ِفييْي ِحلِييِه َوتََرکْييت  ِإثَْمييهْ  

بَيييِدل  بالثييياء ]ِسيْيييي 5   2َوم 
 

ْجَميةْ     ن[ َسيعيدة َغنَجيًا َوع 
 إْن راَم يَْجييِذب  َمييْن يَييِديْ  6 

 
داِء َجبَيْذت    َفْضَل ٱلرا

 ک َميهْ  2
 کَيييْم ق بْلَييية  بَْعيييَد ٱلِْعنيييا 9 

 
 بَْعييِد َضييَمةْ ِ  َوَشييَمة  ِمييْن  

 َولَثَْمت ييييه  َحتاييييى َغييييدا 5 
 

 ِمْن لَثِْميِه فيي الثَْغيِر ث لَْميةْ  
بِييييْي لَييييه  بييييا   َوِإنْ  7   ح 

 
 2َمييةْ لَييْم يَبْييَق ِمنْييه  َغيْيير  رِ  

 ِإنِييْي َهَويْييت  ٱلييُرْوَح ِمنْييي 12 
 

 واَي َأَحَب ِجْسَمهْ يِ ه  َوَمْن س    
 * * * 

 )َميييوْ   َِسيييْقيًا لجيييزرة ]آل 1
 

 [1 ثََمةْ  ِالَعيْش 5( وِطيِْب   َواش 
                                                                                                                    

 . اإللا: الَعْهد. )السياد الحسني(.1
بَِدل  بٱلثاء ِسْيي / َن َسِعيَْدة  )السياد ا2  لحسني(.. ِسْيَن، ويكون  في تدوير البيت: َوم 
، ويص  َجبَْذَت على الَقْلِب. )السياد الحسني(.2  . َجَذْبت 
، والكّلم  َمْبِنٌي علىل ٱلتَْشِبيِْه. )السياد الحسني(. ِ. الِرَمة، ِبكَْسر2 اِء: الِعظام  البالية    ٱلرا
اش  ِمْن َعَرِب الكوفة علىل جانب الف رات الَشْرقي ِمْن ِجَهِة )ٱْلب ْوحْ 5 داِرْي( . آل َموا

ِذِه الَجْزَرة  ت ْنَسب  إليهم. )السياد الحسني(.  وهل
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 ِکييْدت  َأنْسييىل َوْصييَفها َقييْد  2

 
َمييةْ  2َفَذکَْرت ييه     ِمييْن بَْعييَد أ 

 عاَطيْييت  ِبنْييَت ٱلْييب ِن ِفيييْ  2 
 

 2َأْفيائهيييا ال ِبنْيييَت کَْرَميييةْ  
ْسيييَرِتيْ  2   ماتَيييْت َمكييياِرم  أ 

 
 َفَعلىل ٱلَْمكاِرِم َألْيف  َرْحَميةْ  

 َعييَدا ِصييَفَة الِرجييا 2]عِميي[ 5 
 

 ِل َفَحييَق لَييْو َسييَمْوه  َعَمييةْ  
 َأبِْنيييْي لَيييه  بَيْيييَت ٱلْع يييّل 6 

 
 ِبَمكيياِرِمْي َوي ِريْييد  َهْدَمييهْ  

 َفكََأنَيييييه  لَيييييْم يَلْيييييتَِقمْ  9 
 

يْوِد حَ   ِم ٱلْج   5لَْميةْ َمْن ثَِدْي أ 
 َوِرث ييوا ِمييَن ٱلَشيييِْخ ٱلنَِبيْييي 5 

 
 ِضييياَعه  َوَوِرثْييت  ِعلَْمييهْ ِل   

 * * * 
  ِکاشفآَل علياًا  ،وقد مدح بها الشيخ ،حةوله هذه الموشا ( 192

درضا بن وهنا  الغطاء أه بزواج ٱبِْن أخيه الشيخ کاظم بن موسى بن محما
 :کشف الغطاءصاحب  موسىل ابن الشيخ األکبر الشيخ جعفر

يييْوف  ِبكَْوکَيييبْ  1  بَيييْدر  يَط 
 

 يَْرِميييْي ِبيييِه مييياِرَد ٱلَْهيييمْ  
 ِفييْي ٱلْكييأِس نييار  تَلََهييبْ  2 

 
 َأْم ِتلْيييَك ن يييْور  تََجَسيييمْ  

                                                                                                                    
 . ثََمة: ه ناك. )السياد الحسني(.1
2 : .... ِمْن َقْوِلِه تعالىل        َف، اآلية  (. )السياد الحسني(.25)سورة ي ْوس 
 )السياد الحسني(.: الَخْمر.   . بنت کَْرمة2
. )السياد الحسني(.. 2  زيادة يقتضيها الوزن والمعنىل
، بفت  ٱْلحاِء والميِم جميعا5 ى )الثُْؤل ْول( أيضا ً. الَحلََمة  ِكنَت . ً. َرْأس  الثَْدي َوت َسما   َِوَقْد س 

( للَضرورة. )السياد الحسني(. م   )الّلا
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 الييَرْوض  َقييْد َرَشييه  ٱلَطييلْ  2

 
 َوٱلَزْهيييير  ِبٱلييييُدِر ک لِييييلْ  

ْر   ِفْي ٱلَدْوِح َحيَْعيلْ  2   1َوٱلْو 
 

 2إليييىل ٱلَصيييب ْوِح َوثَيييَوبْ  
 

 

 َوقيييياَم ِللَْهييييِو َمْوِسييييمْ  
 

 

داَمييييية  َخنْيييييَدِريْس   5  2م 
 

ْوس    يييْوز  َعييير   ِبكْييير  َعج 
ْوس   6   إذا َجلَتْهيييييا ٱلْك يييييؤ 

 
 2ت ِريْيييَك َوْهيييَي تََقَطيييبْ  

 
 

 تَتَبََسييييييييمْ  5آَلِلئيييييييياً  
 

 

  ًلَييييَديْنا غ ّلميييياتَييييَرىل  9
 

 6 ًيَْسيييِقيَْك جاميييًا َفجاميييا 
  ًيَْجل يييْو َسيييناه  ٱلَظّلميييا 5 

 
ييوْ    5بسييالف َربْييَربْ  9يَْعط 

 
 

 ِفييْي َجْفِنييِه بَييْأس  َضيييَْغمْ  
 

 

                                                 
: َهل َم، َوَأْقِبْل. )السياد   ( اسِم ِفْعل َأْمرو )َحيَ  ،. أي قال: َحيا علىل الَصب ْوح1  َوَمْعناه 

 الحسني(.
َؤِذن  في َأذان الَفْجِر: الصّلة  َخْير  من 2 : التَْثِويب، َوه َو َأْن يَقوَل الم  ه  . ثََوَب وَمْصَدر 

  عند اإلمامياة. )السياد الحسني(.  النَْوم. وهو غير جاِئز
 قديمة.. الخندريس: الخمر ال2
 «.وهي قعطب». ش 2
 . َصَرفها للَضرورة. )السياد الحسني(.5
6 .: ة. )السياد الحسني(. الجام   إناء  ِمْن فضا
ها.«. يسطو». خ ل: 9  وقد َمَر َشْرح 
 . الَرْبَرب: القطيع من بََقِر ٱْلَوْحش. )السياد الحسني(.5
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 ِفيييْي َجنْيييِب آِس ٱلِْعيييذارِ  7

 
لَنيييييارِ    1کَيييييٱلَْوْرِد َوٱلْج 

 َخييييٌد َزهييييا ِبييييٱْحِمرارِ  12 
 

ييبْ  2 2َعييْن َدِم َقلِْبيييْ    تََخضا
 

 

 َفَصيييَ  لَيييْو ِقيْيييَل َعنْيييَدمْ  
 

 

 َأْفِديْيييِه غ ْصييينًا نَِضييييْراً  11
 

 ي ِقييييُل َوْجهييييًا َغِريْييييراً  
ِنيْييييراً  12   يَِريْييييَك بَييييْدرًا م 

 
يْدِغِه تَْحيَت َغيَْهيبْ    ِمْن ص 

 
 

  إْن تَيييمْ  َِفِقْسيييه  بالبَيييْدر 
 

 

 ثَْغيييير  َهِنييييٌي، َمشيييياِربْ  12
 

 2ِبٱلَْمعاِطييييبْ َمْحف ْوَفيييية   
 مييا راَمييه  َغيْيير  شيياِربْ  12 

 
 کَخييييييياِئف  يَتََرَقيييييييبْ  

 
 

ْوَد َفيييييَأْحَجمْ   ر   راَم ٱلْيييييو 
 

 

 ِمييْن تَْحييِت ِتلْييَك ٱأْلَِسيينَةْ  15
 

 کَيييياِنِع ٱلْيييَوْرِد َوْجنَييييةْ  
 تَْجَمييييع  نييييارًا َوَجنَييييةْ  16 

 
 َألَْقلْييييب  ِفيْهييييا ي َعييييَذبْ  

 
 

 5ي ينََعمْ َوٱلَطْرف  ِفيْهيا 
 

 

                                                 
بة  من )ک لا نار( الفارسية، أي: َوْرد 1 َعرا  الَزمان. )السياد الحسني(.. م 
 «.عن دم قلب». ش: 2
 . )السياد الحسني(.في َقْوِلِه: )َعْن َدِم( ... َو )َعنَْدم( ِجناس  لَِطيف. 2
 . الَمعاِطب: المهاِلك. )السياد الحسني(.2
ذا ٱْلَمْعنىل ِمْن َحْيث  ٱلتقسيم ال ِمْن َحْيث الموضوع5  :کََقْوِل أبي الَحَسِن ٱلتِهاِمي ،. هل

مْ  ي ْون ه  ِ ِبْي َفع  وا َصِنْيَع ٱلال  نََظر 
 

ْم فيي نيارِ    في َجنَة  َوق ل يْوب ه 
 )السياد الحسني(. 
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 َشييكْواَي َقلِْبييْي َوَطْرِفيييْ  19

 
 َقيييْد َعَرضييياِنْي لََحتِْفييييْ  

 کَييْم ق لْييت  ِرْفقييًا ِبَضييْعِفيْ  15 
 

 الَغييُض يييا َطييْرف  َأْصييَوبْ  
 

 

 َوالِسييلْم  يييا َقلْييب  َأْسييلَمْ  
 

 

 يييا َقلْييب  کَيْييف  ٱلَْخييّلص   17
 

 1َعلَيْيييَك َعيييَز ٱلَْمنييياص   
 2ِدالص   َفَهيييييْل تَِقيْيييييكَ  22 

 
َجييَربْ    َوٱلَطييْرف  َسيييْف  م 

 
 

َقييييَومْ   ْميييي   م   َوٱلَْقييييُد ر 
 

 

ْرَسييييّلتِ  21 ييييْوِعيْ  2ِبٱلْم  م   د 
 

ْوِريييياتِ   يييل ْوِعيْ  2َوٱلْم   ض 
 ِإْن بيياَت يَْومييًا َضييِجيِْعيْ  22 

 
َعيييَذبْ    َشيييَفيْت  َقلِْبيييْي ٱلْم 

 
 

 ِبييييٱللَثِْم ِمنْييييه  َوِبٱلَضييييمْ  
 

 

 ِديِْنيييييْ  5ٱلتَِقيَيييية  لَيييييَْس  22
 

 لََقييييْد بَييييَرْرت  يَِميِْنيييييْ  
                                                  

1 : . قال تعالىل ... . الَمناص: ٱْلَملَْجأ       السياد 2)سورة ص، اآلية( .)
 الحسني(.

، ي قاَل: 2 ا    أي: ملساء لينة.« درع دالص». الدالص: اللاِين  ٱْلبَرا
 . فيه اقتباس  ِمْن َقْوِلِه تعالى:2          (. 1)سورة ٱلمرسّلت، اآلية

 )السياد الحسني(.
2: . فيه اقتباس  ِمْن َقْوِلِه تعالىل       ْوَرِة ٱلعاديات، اآلية (. )السياد 2)س 

 الحسني(.
َعراء  علىل العموم، کما وصفهم الال تعالى: 5 . هذا ِشْعر  والش          

    ( وإالا فإَن من المؤکاد أَن الشيَخ الناظم226)سورة الشعراء، اآلية 
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ييْذ بيياَت َطييْوَع يَِميِْنيييْ  22  م 

 
 ميييازاَل يَْسيييِقْي َوَأْشيييَربْ  

 
 

هيييا ٱلَْفيييمْ   ْولًَة جام   َمْشيييم 
 

 

ييكْر  ٱلَْهييوىل َوٱلُسييّلفِ  25  س 
 

 َوِللَرِقيْييييييِب تَغيييييياِفيْ  
 َفِكيييْدت  لَيييْوال َعفييياِفيْ  26 

 
 ي كَيييَذبْ َولَييييَْس ِمثِْليييْي  

 
 

 َعَفْفييييييت  َوٱلال  َأْعلَييييييمْ  
 

 

 تََرکْتَِنييييْي يييييا َغزاِليييييْ  29
 

ُو ِلحييياِليْ    يَْرِثيييْي ٱلَْعيييد 
 ِجْسيييِمْي َشيييِبيْه  ٱلَْخيَيييالِ  25 

 
 1َميييْن الَم ِفيْيييَك َوَأنَيييبْ  

 
 

يييييييا َرآه  تَيييييييَرَحمْ    لَما
 

 

َحَقييييقْ  27  الثَييييْدي  ِمنْييييه  م 
 

َمنَْطيييقْ    للِكيييْن َحيييِديْث  ٱلْم 
َعلَييقْ  22   يَييْرِوْي ٱلِْوشيياَح ٱلْم 

 
َذبْيييييَذبْ    َوذا َحيييييِديْث  م 

 
 

ييبَْهمْ    2ِعنْييِدْي َضييِعيْف  َوم 
 

 

 َأْهيييواه  َأْجيَيييدْ  2َألِْجيْيييد   21
 

َجَعييدْ  2َوالَشييْعِر َجييثّْلً    5م 
                                                                                                                    

اِد   کاَن يَْحَفظ )السياد «. التقياِة ديني وِدْين آبائي: »صلوات  الال عليه  ِ َقْوَل إماِمِه الصا
 الحسني(.

 التَْأِنْيب َوه َو اللَْوم. )السياد الحسني(.. من 1
ْصَطلَحات ِعْلِم الحديث. )السياد الحسني(.2 ْبَهم ِمْن م   . المعلَق والضعيف َوٱْلم 
: الع ن ق الَطِويل. )السياد الحسني(.. الِجْيد  ٱأْلَ 2  ْجيَد 
: الكثير  الكثيف األْسَود. )السياد الحسني(.2  . الَشْعر  الَجْثل 
ْستَرِسل وه َو ِخّلف  الَسبَِيِط. )السياد الحسني(.5 َجَعد: الَشْعر  َغْير  الم   . الم 
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 َوٱلَخييييَد َمْهمييييا تَييييَوَردْ  22

 
 1والثَيييْدَي َمْهميييا تَكََعيييبْ  

 
 

ْهَضييمْ  2والِخْصييَر َأْخَطييَف    م 
 

 

 ِبميييييا َأِديْييييين  َأب يييييْوح   22
 

ِبيييييْ     اِح ِإنِييييْي أ  ِللييييرا
2 

 ِإْن طييياَف ِفيْهيييا َمِلييييْ    22 
 

يييَذَهبْ    ت ْجليييىل ِبجيييام  م 
 

 

نَْمييينَمْ    2ميييا بَييييَْن َرْوض  م 
 

 

 َأْرِوْي َحيييِديَْث ٱأْلغييياِنيْ  25
 

 َوَمثييييييياِنيْ  5َمثاِلثييييييياً  
 َعيييْن شييياديات  ِحسيييانِ  26 

 
 ِبييٱأْل ْذِن َأْطييَربْ مييا َحييَل  

 
 

 َأْرِوْي َعييِن ٱلِزيييِر َوٱلْييبَمْ  
 

 

ْوسييىل  29 نْسييًا ِبع ييْرِس ٱِبييْن م   أ 
 

ْور  ن ف ْوسيييا   َأْحييييىل ٱلُسييير 
 َفلَيييييَْس تَْعييييِرف  ب ْوسييييا 25 

 
 َوِبٱلَْهنيييييييا تَتََقلَيييييييبْ  

 
 

 َوِبٱلَْمَسيييييييَرِة تَييييييينَْعمْ  
 

 

 َروىل َحييييِديَْث ٱلَْمعيييياِليْ  27
 

 َخيْيييِر َعيييٍم َوخيييالِ َعيييْن  
 

                                                 
 . تكعاب: أي نََهَد َوبََرز. )السياد الحسني(.1
ْهَضم  ي ِمَن ٱْلَهَضم2 نَْطِوي. َوالم  قيق  الم  : الدا  ي : َوه َو َخْمص  البَْطِن  ِ. الِخْصر  األَْخَطف 

  ٱْلَخْلف(. )السياد الحسني(. َِوه َو ما بَْيَن ٱلْخاِصَرِة إلىل ٱلِضلَعَول ْطف  ٱْلكَْش  )
 «.إناي أبوح». ش: 2
 . منمنم: مزخرف مزيان.2
ْوَرِة )السياد الحسني(.5  . َصَرَفها للَضر 
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 بََجْمييييِع َخيْييييِر ِخصييييالِ  22

 
 َقيييْد فييياَ  ِبٱلَْجيييِد َوٱأْلَبْ  

 
 

يذ    َخَصيه  َعيمْ  ِْفْي ٱلَْفْضِل م 
 

 

 َعيييييٌم يَع يييييُم ٱلْبَراييييييا 21
 

 ِبِعلِْميييييييِه َوٱلَْعطاييييييييا 
 ِلييييذا ٱأْلنييييام  َرعايييييا 22 

 
 لَيييه  لَيييَدىل ک يييِل َمْوِکيييبْ  

 
 

 تَْغيييينَمْ تَْغنيييىل َوِبييييٱلِْعلِْم  
 

 

 ِفييْي ٱلَصييْدِر َمْهمييا تََصييَدرْ  22
 

 َوراَح ِللِْعلْيييييِم َمْصيييييَدرْ  
 َوِللْحقيييييياِئِق َمْظَهييييييرْ  22 

 
 تَق يييْول  ذا ِسيييُر َميييْذَهبْ  

 
 

 ِبيييٱلَْوْحِي ي لْهيييىل َوي لَْهيييمْ  
 

 

 تََعيييييَد َعَميييييْن ِسيييييواه   25
 

يييييذا الَرِفيْيييييع  ِبنييييياه     هل
ييييّله   26  ييييذا ٱلَْعِلييييُي ع   هل

 
 أَلَبَْعيييِد ٱلنالييياِس َأْقيييَربْ  

 
 

ًا ِميييييَن ٱأْلَِب َوٱأْل مْ    ِبيييييرا
 

 

 َعييييْدل  ِبكََفيْييييِه حيييياِکمْ  29
 

 ي ْرجيييىل ِليييَدْفِع ٱلَْمظييياِلمْ  
 1تَق ييييْول  َأْرَقييييم  راِقييييمْ  25 

 
ب  َفأْعَجبْ    ِفْي ٱلِطْرِس ِيْخط 

 
 

 ِلخاِطيييب  َوْهيييَو َأْرَقييييمْ  
 

 

 ٱلُشيييب ْولِ َأب يييْو ٱللُي يييْوِث  27
 

ييييْولِ    مييييا َأنَْجبَييييْت ِلف ح 
 

                                                 
 . َأْرَقم  راِقْم: اْکتَب  کاِتب. )السياد الحسني(.1
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ُم ٱلْع ييييّل ِمييييْن َمِثيْييييلِ  52  أ 

 
يييْم َوال َقيييُط    ت نِْجيييبْ  1لَه 

 
 

ُم ٱلنَجابَييييييِة َأْعَقييييييمْ    أ 
 

 

 2داةِ أعييييّلم  ِعلْييييم  ه يييي 51
 

عيييياةِ    للحييييق َخيْيييير  د 
 لَُمييييوا ب َعيْييييَد الَشييييتاتِ  52 

 
 ِللِْعلْيييم  َشيييْمًّل تََشيييَعبْ  

 
 

ِ َأْعلَييييمْ    َفٱلْك ييييُل ِبييييٱلال
 

 

 ٱلَْفْضيييل  ِفييييِْهمْ  2تََوَسيييم 52
 

 ِمييييْن َجييييِدِهْم َوَأِبيييييِْهمْ  
 تَْرتَِضييييييِْهمْ  5 2َمراِقيَييييياً  52 

 
 َأْعييييّلَم ِديْيييين  تَنََصييييبْ  

 
 

 بَيييييَْن ٱلْييييَورىل َفييييت َعَظمْ  
 

 

 ک يييٌل ه يييَو ٱلْبَيييْدر  َأْزَهيييرْ  55
 

نْوان ييييه  َعنْييييه  َأْخبَييييرْ    6ع 
 ي ْحِييييْي َشيييِريَْعَة َجْعَفيييرْ  56 

 
 َفيييْرع  لَيييه  َقيييْد تََعَقيييبْ  

 
 

 آثيييييياَره  َوتَيَسينَييييييمْ  
 

 

                                                 
ذا َمْوِضع  )َأبَدًا( ال )َقُط(، للِكنَ 1  ٱْلَوْزَن ال يَْستَِقيْم  َمَعها. )السياد الحسني(. . هل
. والَجُر علىل الجواِر لم يَِرد«َأعّلم  ِعْلِم ه داة  ». الَوْجه  ه نا: 2   ْ، َأْي: ه ْم َأْعّلم  ِعْلم  ه داة 

ِرَر في َمْوِضِعِه، لِكْن الَرْفَع ه نا ال ي ساِو   سائَر َحَرکاِت  في فصي  ٱلكّلم کما ح 
، کما تَرىل َفّلِحظالق  . )السياد الحسني(. ْوافي اآلتية بَْعد 
 «.ترسم». ش: 2
 «.مراقباً ». ش: 2
ْوَرِة. )السياد الحسني(.5  . َصَرَفها ِلْلَضر 
 «.لك أخبر». ش: 6
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ييييْورا 59  َفلَييييْو َرَأيْييييَت ب ح 

 
 ِميييْن َجْعَفييير  لَيييْن تَغ يييْورا 

لْكييييًا کَِبيْييييرا 55   َرَأيْييييَت م 
 

 َوق لْيييَت ِسيييٌر َوَمْطلَيييبْ  
 

 

َحكَيييييييمْ   ِ ِفيْيييييييِه م   ِلال
 

 

ْميييت ْم َميييدىل  57  ٱليييَدَورانِ  د 
 

 َوبَيْييييييت ك ْم ک يييييييَل آنِ  
ْعِضيييّلِت ٱلَزميييانِ  62   ِميييْن م 

 
َطنَيييبْ    ِللناييياِس ِحْصييين  م 

 
 

 َعليييىل ٱلَزعاَميييِة ي يييْدَعمْ  
 

 

 1ميييينكم بكييييلا عهييييدِ  61
 

 ِإمييييام  َحييييٍل َوَعْقييييدِ  
 2ي ْجِلييْي َظّلمييًا وي ْجييِديْ  62 

 
 َوِمنْيييه  ِللَْفْضيييِل َأْعَقيييبْ  

 
 

 ٱلَْحْمييد  ي ْخييتَمْ َفْرعييًا ِبييِه  
  

                                                 
ِمْنك ْم، وفي ». کذا في األصل، وال يستقيم َوْزن ه  َمَع سائِر األبيات، َويَْستقيم  لَْو ِقْيَل: 1

 )السياد الحسني(.«. ْهدِ ک ِل عَ 
 . ي ْجِدي: ي ْعِطْي. )السياد الحسني(.2



 
 
 
 
 
 

 قافية النون
د ( 192 مة الفاضل الشيخ محما کتب جوابًا عن قصيدة کتبها له العّلا

 مادحًا بها الفاضل المذکور: الحسين آل کاشف الغطاء
 ِبيٱلِْحمىل َقيْد الَح َوْهنيا 1 ًشاَم بَْرقيا 1

 
 

ع يييه  َفيييْردًا َوَمثْنيييىل     َفَجيييَرْت َأْدم 
 َوَسيييَقْت َأْجفان يييه  ِتلْيييَك ٱلُربيييىل  2 

 
 

ْزنيا    2َفْهَي ال تَْرضىل ِبَغيْيِر ٱليِدْمِع م 
 َدِنييييف  َأْقلََقييييه  ٱلَْوْجييييد  َفمييييا 2 

 
 

يْوَل ٱللَيْيِل ِمنْيه  النَيْوم  َجْفنييازاَر     ط 
 َأْسيييَهرْت َأجفانَيييه  َعييييْن  َرَشييياً  2 

 
 

 تَييَزْل ِبييٱلْغنِْج ال ِبييالنَْوِم َوْسيينىل  لَمْ   
                                                  

 . شاَم البَْرَ : نََظَر إلىل سحابَتِه َأْيَن ت ْمِطَر. )السياد الحسني(.1
، َأِو ٱلَمْطَرة. )السياد الحسني(.2 ْزنَة، وهي الَسحابَة  البَيْضاء  : َجْمع  م  ْزن   . الم 
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 1ِإْن َرنَيييا َأْخَجيييَل ِغيييْزالَن ٱلنَقيييا 5

 
 

 َوِرميياَح ٱلَْخييِط ِتيْهييًا ِإْن تَثَناييىل   
 ٱلَسييماَولَكَييْم ِقسييناه  َمييْع بَييْدِر  6 

 
 

 َفَرَأيْنيييا َوْجَهيييه  َأبْهيييىل َوَأْسييينىل   
ه  ِإْن لَييْم يَك يينْ  2بَييْل، َوال 9   ي ْشييِبه 

 
 

 َقَمييير  ٱليييتَِم َقِريْبيييًا ِمنْيييه  ِسيييناا  
 ميييا ِلَميييْن يَْقت ل يييه  ِميييْن َقيييَود   5 

 
 

ييُب َوَسييناا    هلكَييذا َقييْد َشييَرَع ٱلْح 
 ميييا َرأَى َطْرِفيييَي َقبِْليييْي َأَسيييداً  7 

 
 

 خييياِدرًا يَْعتَِنيييق  ٱلَظبْيييَي ٱأْلََغنايييا  
 ٱبِن حيزام 2أين ]ِمْن[ َوْجِدَي َوْجد   12 

 
 

 َوَأنايىل  2َوْهَو ما قاسىل ٱلَِذْي ِقْسيت    
                                                  

 المحدودية.. النقا: القطعة من الرمل 1
، َوه َو لإْلْضراِب، َوال يَْجتَِمع  َمَع )واِو ٱلع ْطف2 ال، َوال »(، َولَْو قاَل:  ِ. )بَْل( َحْرف  َعْطف 

... ه   أَلصاَب شاِکلََة ٱلَصواب. )السياد الحسني(.« ي ْشِبه 
اِب الضرورة مع ٱْرِتك« َأْيَن ِمْن َوْجِدَي َوْجد  ٱْبِن ِحزامْ ». غير موزون ولعل األَْصَل: 2

ا  الَعَرِب في ٱلجاهلياة.   بتسكين ميم الَضْرِب في الَصْدر. وٱْبَن ِحزام شا  ِمْن مشاهير ع 
 )السياد الحسني(.

ة 2 (. وقاسىل من مادا (، بَْل )قاَسْيت  ( ال يَتَأتايل ِمنه  )ِقْست  . کذا َوَرَد َمَع َأَن )قاسىل
( ِمْن ماَدِة )قوس( َو)ق ، ومن حيث )َقسا(. و )قْست  يس(، َفّل يْأتَِلفاِن ِمْن حيث التصريف 
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 ال َوال َقييييْس  َفميييا الَصيييُب ِبيييهِ  11

 
 

 ِمثْييَل َمييْن هيياَم ِبَعْفيير  َأْو ِبل بْنييىل   
 1ابين َهيِديْلال تَِقْس َوْجِدْي ِبَوْجِد  12 

 
 

ْور  يَتَْغناييىل    يير   َفْهييَو ِمييْن َفييْرِط س 
 لَيييَْس َمييْن بيياَت ي َغنِييْي َفَرحيياً  12 

 
 

ْضينىل     ِمثَْل َمْن باَت کَِثيَْب ٱلَْقلْيِب م 
ِحييْي َفِليييْ  12   نَييْم َهِنيْئييًا َأيُهييا ٱلّلال

 
 

ْقلَيية  لَيَْسييْت ِبِطيْييِب ٱلنَييْوِم تَْهنييا    م 
 َفِنييْي َدْمِعييَي ِميْن َفييْرِط ٱلْب كيياَقيْد  15 

 
 

 َوَزمييان  ٱلَْهْجييِر ِمنْييه  لَيييَْس يَْفنييىل   
 َهيْل ِميْن َعيْوَدة   2يا لَيياِلْي ٱلَْجيْزعِ  16 

 
 

 تَتَقاضيييىل فاِئيييَت ٱللَيييذاِت ِمناليييا  
ْم َوٱليييَدْهر  لَيييمْ  19   َأتَمنايييىل َقيييْربَه 

 
 

تََمناييييىل     يَْقييييِض إالا ِبِخييييّلِف ٱلْم 
 

                                                                                                                   
، ولو قال:  لَسِلَم ِمْن هذا ٱإلْيراد. )السياد « َوه َو ما قاِسىل الذي ذ ْقت  وأناى»المعنىل

 الحسني(.
ْوا  ِ، َوَقْد ي راد  ِبِه َصْوت  الَحمام ِ. ابن َهِدْيل: َقْد ي راد  ِبِه الَذکَر  من الَحمام1 َأَن ، َوَزَعم 

 الَطْير، قالوا:  ِ، َفصاَده  جارح  ِمْن َجواِرحٍ    َفْرخ  کاَن علىل َعْهِد نَْوح ً)الَهِدْيل( أْيضا
 َفلَْيَس ِمْن َحماَمة  إالا َوِهَي تَبْكِي َعلَْيه؟! )السياد الحسني(.

 . )السياد الحسني(. في جزيرة الَعَرب  . اْسم  َمْوِضع2
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 مييا لَييه  َأْصييبََ  َحْربييًا لَييَذِوْي ٱلْييي 15

 
 

ْم ثَييْأرًا َوِضييْغنا     َفْضييل  َهييْل يَْطل ييب ه 
 کَيْييَف نَْخشييىل ِقلَييَة ٱأْلَنْصيياِر ِإنالييا 17 

 
 

 ل ييْذنا 2بييأبي ناِصييرَ  1ِمييْن َجفيياه    
 مييا ي ييرىل ِفييْي داِرِه ِمييْن خيياِئف   22 

 
 

ْسييتَِجيْر َغيْييَر کَْوميياءَ     2َوَوْجنييا 2م 
 5َشييَب فييي سيياحاِتها نيياَر ِقييَرىً  21 

 
 

 ت ْخِجل  ٱلُشيْهَب إذا ميا ٱللَيْيل  َجنايا  
 6َفييييإذا َهييييَز يَراعييييًا ِخلْتَييييه   22 

 
 

 9بََطييًّل َهييَز ِليَييْوِم ٱلييَرْوع  لَييْدنا  
 

                                                 
راعاة  ٱلَوْزن. )السياد الحسني(.1  . أصل الكّلم: ِمْن َجفاِئه، َوَسَهَل الَهْمَزَة )َحَذَفها( ِلم 
ْوَرِة )السياد الحسني(.2  . َمنََعه  ِمن الَصْرِف للَضر 
: النالاَقة  العظيمة  ٱلَسنام. )السياد الحسني(.2  . الكَْوماء 
: النَاَقة  ٱلَشِديدة. )السياد الحسني(.. 2  الَوْجناء 
: نار  ِضيافة. )السياد الحسني(.5  . نار  ِقرىل
اِعِر القديم: ِ. نََظَر فيه إلىل َقْول6   الشا

  ِلي ْعِملَيه   ًإْن َهَز عاِملَه  يَْوما
 

  َهَز عاِملَه    َأْنساَك ک َل کَِميا  
 َأناِملَيه     َوإْن َأَقَر َعليىل َر ا  

 
  ک تااب  ٱأْلناِم لَيه   َِأَقَر ِبٱلِر ا  

 )السياد الحسني(. 
 . اللَْدن ي ه نا ي الَرْم  اللَيِن. )السياد الحسني(.9
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 کَيْييَف َأْقِضييْي َحييَق َعلْييياَك َوَقييدْ  22

 
 

يين  َعييْن ک نِْهييَك ل كْنييا    َغييَدِت ٱأْلَلْس 
 َقييْد َملَكْييت  ٱلييِرَ  ِمنِييْي ِإنَمييا ٱلْييي 22 

 
 

ُر َميْن أْصيبََ  ِبٱإْلْحسياِن ِقنايا     2 1ح 
ْمييَت ن ييْورًا يَْهتَييِدْي ٱلناليياس  ِبييهِ  25   د 

 
 

اليَدْهر  َولِْلخياِئِف ِحْصينا 2ما بَِقيْ   
2 

 * * * 
 :ثما کتب أبوالمجد( 192

اب، وَسلَك معي طريق الوفاء بحْ بقيَة  اأْلَ  5يا َمن ذکرني حين نََساني

                                                 
 . نََظَر فيه إلىل قول الشاِعر القديم:1

م   َِأْحِسْن إلىل النااس   تَْستَْعِبْد ق ل ْوبَه 
 

 سيان  َفطالَما ٱْستَْعبََد ٱإْلْنسياَن إحْ  
 )السياد الحسني(. 

ِلَك ه وَ 2 . )السياد الحسني(.  . والِقُن: الَعْبد  إذا م   َوأبَواه 
( َوعلىل هذه اللاَغِة قول  2 ، کما قالوا: )لَقىل . وبعض  الَعَرب کان يقول في ِمثل هذا بقىل

ْم ي : ه226)ت  الشريف الَرضيا  ه   ( ي علىل ما َذَهَب إليه بَْعض 
 کَربَّل االِزْليِت کَْربيًا َوبَيّل

 
 ما لَقىل ِعْنَدَك آل  المصطفى 

ْورة. )السياد الحسني(.  ها: مالَِقْي ِبتَْسِكْين الياء للَضر   وأنا َأْقَرؤ 
الرسالة . بعد هذه القصيدة في نسخة الديوان قطعة منثورة مسجعة، هي من بقية 2

 إلى صديقه کاشف الغطاء، ترکناها لخروجها عن غرضنا. التي کتبها أبوالمجد
: نَِسيني. )السياد الحسني(. ِ. کذا في ٱأْلَْصل5  . َوٱْلَوْجه 
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ذ َجَفاني األْخَدان واألتراب... کيف أطيق  أن أ   ك ِبلَسان ميلِ جَ  رَ كْ ش   ِديْ ؤَ م 

 . ِ األَبْكَم ِالَقلَم، وأنَْت المعجز  للعرِب الف َصَحاء، فكَيف باألْعَجم
 : َمان، َفق ْلت  َزْمردة بعقود الج  بَْحاَن َمْن س  وقد وصلِت الَقِصيْدة  الم 

َخلََقك َوَعلََمَك البَيَان، امتثلت  أْمَرك بَردا الَجَواب َمَع ِعلِْمي بَأنِي لَْست  ِمْن 
 .بَِني ذبيان 1 َهَذا الَميَْدان، ولَْو أْصبَحت  من نابِغةِ  ِف ْرَسان

وا  ِولكِن رأيت  امتثال  أمرك ِمَن الَفْرِض الَواِجب، َفبعثت  بأبْيَات  أْرج 
، ک لاها  ِمْن َفْضِلَك الَعْفَو عن َجِمْيعها، فلو ال اشتمالها على َمْدِحك، لَقلْت 
معايب... وکيَف يبلَغ  حضيض األرض َذرىل کَيْوان، أم کيَْف يقابل ِبِصَغاِر 

 الي الدرا والمرجان؟الَحَصىل غو
 ي:نًا شطر بيت للمتنبا وله في التورية مضما 

بَيييه   1 يييْوِنْي َوح   َأق يييْول  ِلع يييَذاِلْي َدع 
 

 
 َوِإْن کيياَن َصييبِْرْي ِفييْي َمَحبَِتييِه َفِنيييْ   

 َغيْييَره   2 لِحبِيييَ  ًَفلَْسييت  َأَرىل َوْجهييا 2 
 

 
ْحِسِن(    )وأْحَسن  َوْجه  في الَوَرىل َوْجه  م 

 * * * 
مة الشهير الشيخ آغا رضا األصفهاني»( 195 لصديقه  کتب العّلا

                                                 
 . َمَر ٱلتعليق  عليه. )السياد الحسني(.1
 الحاء ي : الَحِبيب. )السياد الحسني(. . الِحبا ي بكسر2
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على سبيل  البّلغة ، صاحب مستدرك نهجالحجة الشيخ هادي کاشف الغطاء

 المداعبة.
 يْ لِ صَ ت   يْ فِ لْ خَ  اس  لنا ٱوَ  يْ انِ رَ تَ  وْ لَ  1

 
 مان  لْ َسيييي يْ ِنيييينَ إ َت لْيييييَ خَ تَ لَ  

 نْ كِ لل وَ  ّلة  لصَ ٱ يْ تِ ادَ عَ  نْ مِ  َس يْ لَ  2 
 

 1«ران  ْهييهييا طِ لِ ثْ مِ لِ  يْ نِ تْ دَ وَ َعيي 
 * * * 

والسياد جعفر  والشيخ هادي آل کاشف الغطاء اجتمع أبوالمجد( 196
دجواد الشبيبيا  الِحلِيا  بينماهم يتصفحون کتاب ففي مجلس،  والشيخ محما

 ْت نظرَ » :وهي ،إذ عنات لهم فقرة نثر للعرب ؛البن عبد ربه 2الِعْقد الفريد

                                                 
د تقي الفقيه.115، ص2، جحجر وطين. 1  ، للشيخ محما
َؤِلَفه  ٱبَْن 2 ْوِن َوْصِفه ِبي )الَفِرْيِد(؛ أَلََن م  ذا الكتاب ه َو )الِعْقد( ِبد  . الَصواب  في اْسم هل

تَق  َعبْدِ  اه ، َوکاَن الم  ْوا علىل تَْسِميَتِْه ِبي َرِبِه ٱأْلَْنَدل ِسَي هلكذا َسما ْوه  ٱْقتََصر  ْوَن إذا َذکَر  م  دا
 )ٱْلِعْقد(.

ِذِه ٱلتَْسِمية  الِعْقد الَفِريْدِ   َِوإنَما شاَع ِبٱْسم ْوا( ِبهل تَأِخِرين الاذين )تَبََرع  ِبَسبَِب النااِشرين ٱلم 
تَتَِبع ٱلْحاِذ  ْور  ال تَخفىل علىل الم   . ِأِل م 

؛ فقد شاَع للجاِحظ البَيان والتبيُنهذا الكتاَب َحَصَل لَه  ما َحَصَل ِلكتاِب  َويَْبدْو َأنَ 
ه  بي  ، ي ْستَْبَعد  َأْن يَْشتَِبَه ٱلْبَيان والتَبِْيينٱْسم  ِبهما أِديب  کبير  ِمْن ، َوه ما ِبَمْعنًى واِحد 

 ِطراِز ٱلجاحظ.
د هارون مة األستاد عبدالسّلم محما  وفي الخاطر أِنيا َقَرْأت  في بَْعِض تحقيقات الَعّلا

م( اإلشارة إلى ذلك، وأنه  َعثَر علىل نَْسَخة  قديمة ِمَن الكتاب المذکوِر 1755)ت 
ِسَم فيها الع نوان  الصحي   مة الشيخ « البَيان و)التَبَيُن(»ر  علىل ِزنَِة )التََأُمل(، َوکاَن العّلا
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 فنظموا عليها. ،«آنِ مْ ظَ  ن  شادِ  يْ نَ يْ عَ بِ 

، وقد رسمت على کلا بيت عّلمة يعرف بها قائله: فالراء ألبي المجد
. وقد تخلص ، والهاء للشيخ هادي، والجيم للشيخ جوادللسياد جعفر والعين

السياد جعفر فيها إلى مدي  الشيخ هادي ووالده الشيخ عباس آل کاشف 
 :الغطاء

  َِظْميييآن 1ن  ( نََظيييَرْت ِبَعيْنَيييْي شيييادِ  )ه 1
 

 
 2  ِبٱلتَلَعيييياِت ِمييييْن نَْعمييييان 2َظْمييييياه    

                                                                                                                    
د الَهَمذاني أِب بٱْنِتساِخها يَذالمعروف بَتَتَ  ِشْير محما يِة والدا َهب  إلى هذا  ْبُِعِه لآلثار الخطا

د المهديا  ِ المحقاق الكبير السياد محما الَرْأِي، کَما َأْخبَرني بذلك أ ستاذ نا َسماحة  آيِة الال
َن )البيان والتبيُن( تَنََصر  هذا وقد نقلت  َشواِهَد مِ  الموسوي الخرسان النجفي

 الرأَي، والال  الهادي. )السياد الحسني(.
ِه. )السياد الحسني(.1 ما : الَغزال  إذا َقِوَي َوَطلََع َقْرنَاه  وٱْستَْغنىل َعْن أ   . الشاِدن 
ي ْوِن: الَرقيقة . 2 ، وِمَن الع  ْمَرة  ابلَة  في س  : من الِشفاه الذا ٱْلَجْفِن. وِمَن ٱلُسْو : والَظْمياء 

ِت ٱْلَعَرب  ِبِه.  الَقليلة  ٱللحم، َوَقْد َسما
ا يتعلاق  بهذا ٱِلٱسم )َظْمياء( ماجاَء في )البيان َوٱلتبيُن ( و )وال َوِمْن طِريِف ما ن ِقَل ِمما

ّل( تقل: البيان والتَْبِيْين ىل َظْمياء، َفكاَن إذا َدعاها  ًَأَن َرج   کاَن بالبصرة لَه  جاِريَة  ت َسما
َقفاع اِد، َفقاَل ٱْبن  ٱْلم  ا َغيََر  ِقال: يا َضْمياء، بٱلضا : ق ْل: يا َظْمياء. َفناداها: يا َضْمياء. َفلَما

َقَفِع َمَرتَْيِن  : ِهَي جاِريَتي أْو جاِريَت ك؟!  ًَأْو ثَّلثاَعلَْيِه ٱْبن  ٱْلم  )السياد  َغِضَب َوقاَل لَه 
 الحسني(.

 ٱلنُوِن، وفي أْسماِء الِرجاِل ِبَضِمها. )السياد  ِ ِبَفتْ  ِ. َونَْعمان  في أْسماء المواِضع2
 الحسني(.
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ييييْوِنها 2  )ج( َوتَمايَلَييييْت َأْعطاف هييييا کَغ ص 

 
 

  ِ ِبٱأْلَْغصييييان َمييييا َأْشييييبََه ٱأْلَْعطيييياف  
ِليِهييا 2   )ع( َوَشييدا ِبييذاَك ٱلَربْييِع َجييْرس  ح 

 
 

ييييْون  ٱلْبييييانَفتَمايَلَييييْت      َِطَربييييًا غ ص 
ِذيب ييي )ه 2   ه  ( تَْفتَيييُر َعيييْن بَيييَرد  َأکييياد  أ 

 
 

ِد ٱلَزَفيييراِت ِميييْن َأْشيييجاِنيْ     ِبتَصييياع 
 غاِنيَييية  لَهيييا ِميييْن َطْرِفهيييا 1)ر( َهيْفييياء   5 

 
 

 َأْسيييياف  َغييينْج  ف ْقيييَن ک يييَل يَمييياِنيْ   
ييييُب يييييا َظْميييييا َعنيييياء  َأَول   6   )ع( الْح 

 
 

 َوٱلَْعيييْذل  ِفيْيييِه ه يييَو ٱلَْعنييياء  ٱلثالييياِنيْ   
يي 9  ييِمَخ فييي َدم  رْ )ج( ج   ح  ٱلَْجبيياِن ِبِفيْييِك ض 

 
 

يييييياِ  َأْم َشييييييَفتانِ     مييييييا الَح ِللع شا
 

                                                 
ْمر  ٱْلبَْطِن َوِرَقة  1 : ِمَن ٱلَْهيَِف، َوه َو ض   ٱْلخاِصَرة.. الهيفاء 

 ومن قديم المحفوظ:
ها ٱلنَِسْيم  إذا َجرىل   َهْيفاء  ي ْزِعج 

 
ا    َويَْجيَرح  َخيَدها ٱلتَْقِبْييل   ًَغضا

 )السياد الحسني(. 
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ْدغ كِ  5  2ٱلَْمهيا 2َفْوَ  سياِلَفةِ  1)ج( ماَرَف ص 

 
 

 إالا َول َفييييييْت طاَقيييييية  ٱلَريْحييييييانِ   
 ٱلَْهيوىل  2ٱلتَبِْريْ   ِفْي َشَطنِ )ج( لَِك قاَدِنْي  7 

 
 

 َأکَييييذا ٱلَْغييييرام  يَق ييييْود  ِبٱأْلَْشييييطانِ   
ِك مييا تََملَييَك ِمْقييَوِديْ  12   )ع( لَييْو کيياَن َغيْيير 

 
 

ال َألْييييَوىل ِبَفْضييييِل ِعنيييياِنيْ     کَييييّلال و 
 ْي جاِهلَييًة ِبَفْضييِلْي َفٱْسييَألِ  ( ِإْن ک نْييتِ  )ه 11 

 
 

 نَييَدًي َويَييْوَم ِطعيييانِ َمييْن فيياَ  يَييْوَم   
 ( ميييا ک نْيييت  لَيييْوال َأَن َقيييَدِك َأْسيييَمر   )ه 12 

 
 

انِ    ييييرا َأْهييييوىل ِعنيييياَ  َعييييواِلِي ٱلْم 
5 

                                                  
ْدغا ً، َوي َسمىال أيضا ِ. الُصْدغ : ما بَْيَن ٱلَْعْيِن َوٱأْل ذ ن1 تََدلاي َعلَْيِه ص  ، ي قال :  ً ٱلَشعر  ٱْلم 

ْدغ   َعْقَرب. وما ٱْشت َق ِمْن ماَدِتِه. ص  َعْقَرب. وقد أْکثََر الُشَعراء  الق َدماء  ِمْن َوْصِفِه بٱلم  م 
 )السياد الحسني(.

: ه َو ن ْقَرة  . 2 َعلَِق ٱْلق ْرِط إلىل َقْلِت ٱلتَْرق َوة؛ والَقْلت  ْن م  ِم الع ن ِق ِمْن لَد  َقدا : ناِحيَة  م  الساِلَفة 
 )السياد الحسني(.ٱْلع ن ق. 

(، وهي البَقَرة  ٱْلَوْحِشياة، َوبَها ت َشبَه  النََساِء ِلَسَعِة عيوِنها. قال علُي 2 . الَمها: َجْمع  )َمهاة 
 :بن  الجهم

ي ون أْلَمها بَيْيَن ٱلُرصياقِة َوٱلَجيِيْسرِ   ع 
 

 وال أْدريَجلَْبَن ٱْلَهوىل ِمْن َحْيث  أْدِري  
 )السياد الحسني(. 

ويل. )السياد الحسني(.2 : الَحْبل  ٱلطا  . الَشَطن 
ان: الِرماح. )السياد الحسني(.5 را  . الم 
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 ( َأْهييَوىل ٱلَْمِنيَييَة ِفييْي َهييواِك َصييبابَةً  )ه 12

 
 

 ِإَن ٱلَْمنايييييا ِفييييْي َهييييواِك أميييياِنيْ   
 ِخنِْتهييا)ج( َأْوَدْعن ييِك ٱلْكَِبييَد ٱلَِتييْي َقييْد  12 

 
 

 يَيييْوَم ٱلْيييَوداِع َولَيييْم تَيييِف ِبَضيييمانِ   
 ( َوَجَفْوِتهييا ِمييْن بَْعييِد مييا ٱْسييتَْوَطنِْتها )ه 15 

 
 

ييييُب ِلَْلَْوطييييانِ     1َزَمنييييًا َفييييَأيَْن ٱلْح 
 )ج( هييذا ِلسييان  ٱلييَدْمِع يييا ِسييَر الِصييبا 16 

 
 

يييْوَرَة ٱلِْكتْميييانِ     ِفيييْي ٱلَْخيييِد َأبْيييَرَز ص 
 حاَولْييت  ِکتْميياَن ٱلَْهييوىل َفَوَشييْت ِبييهِ )ع(  19 

 
 

يييع  ٱأْلَْجفيييان    ِفيييْي ِسيييِر َقلِْبيييْي َأْدم 
ْوَع َجييداِوالً  )ه 15  ْقلَيية  ت ْجييِرْي ٱلييُدم   2( ِلييْي م 

 
 

ْفَعَمييييةً     ِبييييَأْحَمَر قيييياِنيْ  2َفتَِسيييييْل  م 
 

                                                 
ِبلَْت عليه النفوس ِمْن َأنا 1 ا ج  ْملَة  ِمَن اآلثاِر، َوه َو ِمما َب ». إشاَرة إلىل ما َوَرَد في ج  ح 

ذا المعنىل َقْول  بَْعِضِهْم:وِمْن «. الَوَطِن ِمَن االيمان  َمْحف ْوِظَي القديم في هل
ِ ميا بَيْيَن َميْنِعج    َأَحُب ِبيّلِد ٱلال

 
ْوَب َسحاب ها  ْلمىل َأْن يَص   إلََي َوس 

 ِبّلد  ِبها ِنْيَطيْت َعلَيَي تَمياِئمي 
 

 َوَأَول  أْرض  َمَس ِجْسِمي ت راب ها 
 )السياد الحسني(. 

 للضرورِة )السياد الحسني(.. َصَرَفها 2
. َوال ي قال: الَمِلْيئَة، أِلََن ٱْلَمِلْيئََة َو ٱْلَملِ 2 ْفَعَمة: ٱْلَمَْلَىل يء بمعنىل الِثقة. )السياد . الم 

 الحسني(.
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 ( َوِبهييا َغَرْسييت  ٱلْييَوْرَد ِفييْي َوَجناِتهييا )ه 17

 
 

 َعييْن َغْرِسييْي َولَْسييت  )ِبجيياِنْي(َفَصييَدْدت    
جييياِل ِلَضييييَْغم  َفتَكَيييْت ِبيييهِ  22   )ر( ييييا لَلْرا

 
 

 َحييييَد   ٱلَْمهييييا َوَسييييواِلف  ٱلِْغييييْزالنِ   
 )ر( َوَأَسييْرِت َمييْن َفييُك ٱأْلسييارىل َشييْأن ه   21 

 
 

 1 ِبٱأْلَِسيييييِْر ٱلْعيييياِنيْ  ًَأبَييييدًا َفِرْفقييييا  
 ِللْهيياِدْي ٱلَييِذيْ  2ٱلِْعيييَْس )ع( َفَْل ْرِحلَييَن  22 

 
 

 ِبِحمييياه  ِميييْن َجيييْوِر ٱلَزمييياِن َأمييياِنيْ   
 :)ج( َقلَييم  ٱلْع ييّل َقييْد َخييَط َفييْوَ  َجِبيِْنييهِ  22 

 
 

)َأثَيييير    
 النَجابَييييِة سيييياِطع  ٱلْب ْرهيييياِن( 2

ييه   22  ِجييَد َوَقييْد تَييَأناىل ِحلْم   )ج( َسييبََق ٱلْم 
 

 
ِجيييُد     2َوراَء َشيييْوِط ٱلْيييواِنيْ َفكَبيييا ٱلْم 

                                                  
 . العاني: األسير. )السياد الحسني(.1
لَتي ي خاِلط  بَياَضها شيء ِمَن . الِعْيس  َجْمع  ٱأْلَْعيَِس َوٱْلَعْيساء، َوِهَي ٱإْلِبل  ٱْلِبيْض  ٱ2

 . ِٱلَشقرة، وي قال : ِهَي کَراِئم  ٱإْلِبل
 ( َقْول  َأَحِدِهْم: ِوِمْن طريِف ما َأْحَفظ  في َمْعنىل )ٱْلِعْيس

َر    ٱْلَجوىل  َِوَأَمُض ما ال َقْيت  ِمْن ح 
 

ييْول    ص   ق يْرب  ٱْلَحبييِب َومييا إلَْييِه و 
يا في  ِکٱْلِعْيس   ٱْلبَْييداء يَْقت ل هيا ٱلظما

 
ييْول    ْوِرهييا َمْحم  ه   َوٱْلميياء  َفييْوَ  ظ 

 )السياد الحسني(. 
 )السياد الحسني(.«. ولََقْد َرَأْينَاِفْي َأِسَرِة َوْجِههِ ». محفوظي َأنا َصْدَره : 2
 في المية الَعَجم: . هذا قريب  من َقْوِل الُطْغرائيا الْلْيثي الُدَؤليا الِكنانيا اإٔلَصفهانيا 2
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ْوا 25 ِلييَب ٱلِرهييان  ِمييَن ٱلِْكييراِم َفَسييلَم   )ع( ط 

 
 

 ِبٱلَسيييييِْق ِللْهيييياِدْي ِبَغيْييييِر ِرهييييانِ   
 )ع( َفََلَْضيييِربََن ِبيييِه الَزمييياَن کَيييَأنَِني 26 

 
 

 ال َقيْييييت  سيييياِعَده  ِبَحييييِد يَميييياِنيْ   
 راَحيِة کَِفيهِ )ر( َغَميَر ٱلْيَورىل ِميْن َفييِْض  29 

 
 

 َحتاييييىل نَِسيييييْنا َوْقَعييييَة ٱلُْطْوفييييانِ   
 )ع( غالَيْييت  ِفييْي َمييْدِح ٱلَسييحابَِة ِإْن َأق ييلْ  25 

 
 

 ِهيييَي ِفيييْي النَيييدىل ويَِميْن يييه  ِسيييياانِ   
 ٱلييَدْهِر َأنْييَت َوال َأَرىل  1)ع( ِإنْسييان  َعيييْنِ  27 

 
 

َميييييًة ِبيييييّل ِإنْسيييييانِ     ِللَْعييييييِْن َمكْر 
مْ  22   )ع( ِميييْن آِل َجْعَفييير  ٱلَيييِذيَْن ب ي يييْوت ه 

 
 

اِنيْ    ُمهييييا َوالاييييدل  قاِصييييْي ٱأْلَنيييياِم يَؤ 
ْوِع ِهضييياِبها 21   )ج( الناِشيييِريَْن َعليييىل ف ييير 

 
 

ييييياِرِقيْنَ     1َذواِئيييييَب ٱلنِييييييرانِ  2ِللطا
                                                                                                                    
م    تََقييَدَمتْني أ نيياس  کيياَن َسييْعي ه 

 
  َِوراَء خْطِوَي لَْو َأْمِشَي َعلىل َمَهل 

 )السياد الحسني(. 
قديم محفوظي قول أبي . إنسان  الَعيْن: الِمثال  الذي ي رىل في الَسواد ِمنها، ومن 1

 ي َوِفْيِه الجناس ي : العّلء ٱْلَمَعِريا 
 لَْم يَْبَق بَْعَدَك ِإْنسان  نَل ْوذ  ِبيهِ 

 
 َفّل بَِرْحَت ِلَعْيِن ٱلَدْهِر إْنسانا 

 )السياد الحسني(. 
: َمْن يأتي في اللَيْل. 2 ار    )السياد الحسني(..  ِالطا
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ْم ِلَقيييْدِر َجّلِلهيييا 22  )ج( هاِتيْيييَك ِعَميييت ه 

 
 

 َمعاِقييييَد ٱلتِيْجييييانِ َحييييَل ٱلَْفخييييار    
 )ج( لَُفييْوا ِلييواَء ٱلِشييْرِك ِبٱأْلَيْييِدي ٱلَِتيييْ  22 

 
 

 َشييييييَرْت ِشييييييعاَر ِإقاَميييييية  َوَأذانِ نَ   
مْ  22  ه  مييياِت ِطبييياع   )ج( َوتَماَزَجيييْت ِبٱلَْمكْر 

 
 

ِج ٱأْلَْرواِح ِبٱأْلَبْييييييييدانِ     کَتَميييييييياز 
 َفَقيدْ  )ع( َوِإذا َأب ْو ٱلهياِدْي ٱْعتََصيْمت  ِبيهِ  25 

 
 

 2َأْمَسيييييْت  ِمنْييييه  ِبَضييييَفتَْي ثَْهييييّلنِ   
ييه  ٱلَِتييْي َسييَجَد ٱلْييَوَرىل  26  ييِذْي َعزاِئم   )ج( هل

 
 

 ِمنْهيييييا ِلِمثْيييييِل َعيييييزاِئِم ٱلْف ْرقيييييانِ   
 )ج( َميييْن قاَسيييه  ِبِسيييواه  ِعلْميييًا َرَده   29 

 
 

ْجييييدانِ    كْييييم  ٱلْيَِقيييييِْن ِبشيييياِهِد ٱلْو   ح 
ييعاً )ر( َجَمييَع  25  ييْوَع تَواض  ض   ٱلَْمهابَييَة َوٱلْخ 

 
 

ْجتَِمعييييييانِ    اِن م   2َفِبَحِقييييييِه ٱلِضييييييدا
 

                                                                                                                   
ْوِد کََقْوِل اآلِخَر:1  . وهذا البيت  في داللتِه علىل الج 

مْ   َضَرب وا ِبَمْدَرَجِة ٱلَطِرْيِق ِقبابَه 
 

ْوَن ِبها َعليىل ٱلَضيْيفانِ    يَتَقاَرع 
 )السياد الحسني(. 

هم أنَه  ِلبَِنْي تَِمْيم2 را  ِ. اسم جبل عال  في بّلِد ٱْلَعَرب. َذکََر بَعض   . ْبِن م 
ْوَن: ِإنَه  ِلبَنْي ن َمْيِر بْن عاِمِر ْبن َصْعَصعة واب. )السياد الحسني(.وقاَل آَخر   ، َوه َو الصا

جوِه قريب  ِمْن َقْول2   اآلَخِر: ِ. هلذا من بعض الو 
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 )ع( ه ييَو بَْحيير  ِعلْييم  کَُفييه  بَْحيير  ٱلنَييَدىل  27

 
 

 َفَجييَرىل ٱلَرجييا َحيْييث  ٱلْتَقييىل ٱلْبَْحييرانِ   
ل ْوِم َقّلِئيييداً  22   )ع( ميييا زاَل يَييينِْظم  ِبيييٱلْع 

 
 

َن     1َقّلِئيييييييد  ٱلِْعْقييييييييانِ َفكَيييييييَأنَه 
ييه  ِمييْن يَييْذب ل   21   2)ع( َأْرسييىل َوَأْرَجيي   ِحلْم 

 
 

 لَيييييْو ي ْوَضيييييعاِن ِبكََفتَيييييْي ِميْيييييزانِ   
َفَضِل ِفْي ٱلْيَوَرىل  22   )ج( َوَقَع ٱلِْخّلف  َعلىل ٱلْم 

 
 

 2َوِبَفْضييييِلِه لَييييْم يَْختَِلييييْف ِإثْنييييانِ   
                                                                                                                    

يْوَع  ش   ِلَرِبيهِ َجَمَع ٱلَشجاَعَة َوٱْلخ 
 

  ِما َأْعَظَم ٱْلِمْحراَب في ٱْلِمْحراب 
 )السياد الحسني(. 

: الَذَهب  الخاِلص. )السياد الحسني(.1  . الِعقيان 
: َجبَل  عظيم  في ِبّلد ٱلَْعَرب2 مين، َولَْم تَْخل   ِ. يَْذب ل  ه في أشعار ٱلمتقدا . َوَقَد جاَء ِذْکر 

ْملَة  من أْشعاِر  تََأِخِرْيَن. ومن محفوظي القديممنه ج  مِة  ِٱْلم  ا ذ ِکر  فيه ي َقْول  العّلا  ي مما
َفِسِر الشهير أبي الثاناِء السياد محمود ِشهاِب الِدْيِن اآللوسيا البغداديا  (  ه1292)ت  الم 

 .روح المعانيصاحب 
داع َولَْو َأَن ماِبيْ     ب ل ْ ِبيَيذ  ِمْن ص 

 
شاَشِة يَذ  ْوَع ٱْلح   ب ل   ْأَلَْصبََ  َمْصد 

ْستَساَغة    بالََغة  َغْير  م  وفيما جاَء في الِدْيواِن، َوِفْيما قالَه  السياد اآللوسُي أَو ن ِسَب إليه م 
  النَْقد. )السياد الحسني(. ِفي ميزان

راعاِة الَوْزِن. َولَْو قاَل: لم يَْختَِلْف َشْخصان  ِ. َقَطَع َهْمَزَة الَوْصل2  لَتََخلََص ِمْن  ِِلم 
ْوَرة.  الَضر 

د صال  ابن الشيخ هادي الجزائريا  مِة األديب الشيخ محما وفي َمْعناه  َقْول  العّلا
مة السياد  في   ه1266المتوفاىل في سنة  األَسِديا  ضا َمْدِح العّلا  ٱلرا

َحَمد  ِمْن آِل  م 
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 َوکيياَن ِبِجيْييِدهِ )ع( َخَضييَع ٱلَزمييان  لَييه   22

 
 

ْحسيييانِ    يييْوِدِه َطيييْو   ِميييَن ٱإْلِ  ِميييْن ج 
يياِمْي ٱلييُذَرىل  22   )ج( مييا کيياَن إالا بيْت ييه  ٱلسا

 
 

ييي    واه  يَْهيييِدم  ميييا بَنييياه  ٱلْبييياِنيْ يِ َوس 
 )ج( َقييْد شيياَده  َوبَنييىل َقواِعييَد َصييْرِحهِ  25 

 
 

َمنَييييَع ٱأْلَْرکييييانِ     راِسييييْي ٱلييييَدعاِم م 
جيياِرَي ٱلَْعباليياِس لَييْم تَييك  جاِرييياً )ج(  26   َأم 

 
 

 الَسيييبالاِ  ِفيييْي َميْيييدانِ  1َميييَع ِطْرِفيييهِ   
ْوَدها 2)ج( إْن يَبْد  في النيادي تطييل 29  يج   س 

 
 

 َولَيييييه  تَِخيييييُر النالييييياس  ِلَْلَْذقيييييانِ   
 )ج( َعييْن ِذکْييِرِه َوِعياِنييِه ت تَناَقييل  ٱلْييي 25 

 
 

 2َوٱآْلذانِ َألْطيييييييياف  ِلَْلَبْصيييييييياِر    
 

                                                                                                                   
:  الصافي النََجِفيا

ْنَفِرد  في َفْضِلِه لَْيَس في  م 
 

  ِتَْفِضييْيِلِه يَْختَِلييف  ٱْثنييان 
 )السياد الحسني(. 

 )السياد الحسني(.. الِطْرف  بكسر الطاء المهملة: الَجواد  ٱأْلَِصْيل  1
ْوِدها...». کذا َوَرَد َولَْو قاَل: 2 ج  . )السياد «. ِإْن يَْبد  في النااِدْي ت ِطْل ِبس  لََصَ  اإِلْعراب 

 الحسني(.
ش. )السياد الحسني(.2 َشوا  . فيه ٱْللَُف َوٱلنَْشر  ٱْلم 
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 )ج( کَييْم َهييَز ِمييْن َقلَييم  ِبَحييِد َشييباِتهِ  27

 
 

ْود  َذواِبيييِل ٱلِْخْرصيييانِ     1ق ِصيييَفْت ق يييد 
 )ج( َأْو يَْجِرْي ِفْي َرَغب  َفق ْل: َقلَيم  ٱلَقَضيا 52 

 
 

 ِفيييْي ٱللَيييْوِح َأْرَسيييَل ِريَْقيييَة ٱلثُْعبيييانِ   
 2َجنان ييه  )ر( َأْرسييىل ِمييَن ٱلُشييِم ٱلِْهضيياِب  51 

 
 

ْعبيييًا َقلْيييب  ک يييْلا َجبيييانِ     ِإْن طييياَر ر 
 )ع( يييا َأيِهييا ٱلَْمييْولىل ٱلَييِذْي ِبَعّلِئييِه ٱلْييي 52 

 
 

ْوِث َقيييْد َأْربيييىل َعليييىل کَيْيييوانِ     2َميييْور 
 )ع( َهيْهاَت مالَيَك ِميْن َقيِريْن  ِفيْي ٱلْع يّل 52 

 
 

 ف ْقيييَت ِبهيييا َعليييىل ٱأْلَْقيييرانِ  2َفيييَأق ْولَ   
ق ِنييييْي ِبَعيييييِْن ِعنايَيييية   52   )ر( ميييياداَم يَْرم 

 
 

 ب لِْغييييت  مييييا لَييييْم يَبْل ييييِغ ٱلَْقَمييييرانِ   
ل ْوک هيييا َخيييَدِمْي َوک يييُل ِبقاِعهيييا 55   )ر( َفم 

 
 

يييذا ٱليييَدْهر  ِميييْن ِغلْمييياِنيْ     داِرْي َوهل
                                                  

: َجْمع  ٱلِخْرص، َوه َو الُرْم   اللطيف. وکاَن في 1  َمْوِضع  ي قال  ًالبحرين قديما. الِخْرصان 
 له: الِخْرصان ِلبَيْع الِرماِح فيه. )السياد الحسني(.

 . الجناَن ي بفت  الجيم ي : الَقْلب. )السياد الحسني(.2
( َمْمن ْوع  ِمَن الَصْرف. )السياد الحسني(.2 َحل  َحل  الك وکَب  المعروف  َو )ز   . کَْيوان ه َو ز 
 )السياد الحسني(.ِبفاء ٱلَسِببَيَة.  فأقوَل: بالنَْصِب . 2
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مْ  56 ْم َأيُهيييا ٱلْهييياِدْي َفِإنَيييَك ِإْن تَيييد   )ج( د 

 
 

 ِبَمنَْعييييييية  َوَأميييييييانِ  ِلليييييييِديِْن دامَ   
 * * * 

وفيها مداعبة في  ،وله وقد کتبها للشيخ مصطفى التبريزي( 199
 قضية خاصة:

ِحِب إذا غياَب ٱلَْحِبيْيب  َسينَةْ  1  يَْوم  ٱلْم 
 

 
ْو   ٱلَْعيييْن  ِفيْييِه ِسيينَةْ     َولَيْل ييه  ال تَييذ 

تَيييييَم   2   ِفيْييييِه يَييييْوَم َوَدَعييييه  َوَد ٱلْم 
 

 
ييه     ْوح    َْوَدَعييْت ِمييْن َقبِْلييِه بََدنَييهلَييْو ر 

 أْوَدْعت  لَْو َغَفلَيْت َعييْن  ٱلَرِقيْيِب لَنيا 2 
 

 
ًا ي قا   نَييهِسييرا ذ    ِْسيييِْه َقلِْبييْي فيياه  ال أ 

 ِليمْ  َدةَ َسل ْوا ٱلَِذْي ک نْت  أ ْصيِفيِْه ٱلَْميوَ  2 
 

 
صاِل    ْوِل ٱلْب ْعِد َقْد َأِجنَيهصافي ٱلْو   1 ِْبط 

ْو ناظر  َأْدَعج   5   2ِميْن َفيْوِ  ِذْي بَلَيج   2ذ 
 

 
  ْهأطيياَر َوْسيينان ه  ِمييْن نيياِظِرْي َوَسيينَ   

                                                  
تََعِدياا. 1 ْوف  َأَن )َأَجِيَن( ِفْعل  الِزم  َولَْيَس م  ، َوٱْلَمْعر  ه  َولَْون ه  : إذا تََغيََر َطْعم  .  ًأَجِيَن ٱْلماء 

 . اِهر  َأنَه  َضَمنَه  َمْعنىل )کََدَر( فٱْستَساَغ تَْعِديَتَه   )السياد الحسني(.والظا
: ِشَدة  َسواِد الَعيْن2   َمَع َسَعِتها. )السياد الحسني(. ِ. َصَرَفه  للضرورِة. َوٱلَدَعج 
: اإلشرا   وِمن أمثاِلِهْم: 2  )السياد الحسني(.«. الَحُق أْبلَج  َواْلباِطل  لَْجلَج  ». البَلَج 
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 ِإْن کيياَن ي نِْكيير  ِمييْن َقلِْبييْي بَِليَتَييه   6

 
 

 ؟! ِْن ذاَك ٱلَطيْرِف َميْن َفتَنَيهَفَغيْر  فياتِ   
شاَشيتَهْ َوَمْن ِسوىل  9   ؟!َسْهِمِه َأْصمىل ح 

 
 

 ؟! َْمِر ذاَك ٱلَْقييِد َمييْن َطَعنَييهَوَغيْيير  َأْسيي  
يييْوَرِتهِ  5  ْسيييَن ص   َفلَيييْو َرَأىل َوثَِنيييٌي ح 

 
 

  ْبْع يييد  َميييْن َسيييَواه  ال َوثَنَيييهلََظيييَل يَ   
ْوبَييييذ 7  نُييييه  م   َجْهييييًّل ِبخاِلقييييهِ  1  يَظ 

 
 

 2 َْأْهَرَمنَيييه يَْزدانَيييه  َوَرِقيْبيييْي ِفيْيييهِ   
ْسين  َأَن ٱلَْوْجيَه کَْعبَت يه   12  ْذ َرأىل ٱلْح   َوم 

 
 

 َأقيياَم شيياماِتِه ِمييْن َحْوِلييِه َسييَدنَةْ   
 فًا ليم ي بَيْع َأنْيَت ٱلَْعِزيْيز  عليىل يا ي ْوس   11 

 
 

  ِْبَفيْرِط ٱلَْوْجيِد َقيْد َسيَجنَهَقلْب  َهواَك   
يثَْمَن َقلِْبيْي  12  ْمَت م   2کَيْي ِلتَْمِلكَيه  ِإْن ر 

 
 

  َْأْعَطيْت ييه  لَييَك فٱْجَعييْل ق بْلَييًة ثََمنَييه  
                                                  

ْوبَدان، بضما ٱلميِم َوَفتْ 1 : الم  ْوبَد  كي َفتْ َ  ِ. م  : ه َو  ًالميِم وکَْسر ٱلباَء أْيضا  الباء، َوح 
ْم. )السياد الحسني(. ه   َفِقْيه  ٱلمجوس  وحاِکم 

ْلَمة. )السياد الحسني(.2  . في اصطّلح أهل ملاته: إله النور. وأهرمن: إلاه  الظ 
َعِللَْين2 ْوَظة   ِ. اجتماع م  ِذِه ٱْلَمْلح  َعلَل  واِحد  لم يَِرْد في کَّلِمِهْم، َوهل علىل ٱلنااِظم،  على م 

، أْي: تَتََملَك ه، لََصَ  ٱلْكّلم. )السياد الحسني(. ولو قال:  کَْي تََملَكَه 
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ييا َأْن َسييكَنَْت ِبييهِ  12  کََسييْرَت َقلِْبييَي لَمال

 
 

  َْوَمييْن ي َجييِوز  کَْسييرًا للَييِذْي َسييكَنَه  
 َفِإْن َصبَْرت  َفيِإَن ٱلَصيبَْر ِميْن ِشييَِميْ  12 

 
 

ْسييَوة  َحَسيينَةْ َأْوال َفِبٱلَْمْرتَضييىل ِلييْي     أ 
ْذ راَح َعنْه  ٱلَِذْي يَْهَوىل َوجاَء ِمَن ٱلي 15   م 

 
 

بَيِرِح َأْمير  لَيْم يَك يْن َخِمنَيه     1 َْوْجِه ٱلْم 
 َوبَْعييَد ِطيْييِب َزمييان  کيياَن ي ْضييِحك ه   16 

 
 

 2 ِْبٱلَوْصِل يَبِْكْي َأَسًى ِمْن بَْعيِدِه َزَمنَيه  
 ِبيهِ  2َجَمًّل سياَر ٱلَْخِلييْط   2لَه  ٱلَْوجىل  19 

 
 

 َوال َرأىل َطْرف ييه  ِمييْن بَْعييِدِه َعَطنَييةْ   
 َسييَرىل ِبييِه َوف ييؤاد  ٱلَشيييِْخ يَتْبَع ييه   15 

 
 

  َْرْحَمة  ٱلْباِرْي ٱلَِذْي لََعنَيه 5َفّل َعَدْت   
 

                                                 
، وي قال   ِ َأو ٱْلَوْهم ِ؛ أْو قاَل في ٱلَشيء ِبٱلَْحْدس«َضَرَب َظَن...»ِمْن باِب: « خمن. »1

  َخَمَن؛ َوِمنه ٱلتَْخِمْين. )السياد الحسني(. ًأيضا
 الظرفيَة. )السياد الحسني(. . منصوب علىل 2
: الَحفا َأْو َأَشُد ِمْنه  )السياد الحسني(.2  . الَوجىل
. الخليط: اختّلل ٱالبل وٱلنااس َوٱلَمواِشي َوَقْد ي قال  فيه اْلِخّلط الَعَطن  َوَجْمع ه 2

 (. َوَمباِرک ها ِعْنَد ٱْلماء. )السياد الحسني ِاألْعطان  والَمعاِطن. َوَطن  ٱإلِبل
 . َعَدْت: جاَوَزْت. )السياد الحسني(.5
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 ِإْن ِبييَت تَْشييك ْو َزمانييًا َأنْييَت تَْعِرف ييه   17

 
 

ييٍر     ؟ ْت ييرىل ال يَْشييتَِكْي َزَمنَييهَفييَأُي ح 
 َجييْوَهَرةً  1ها ِإلَيْييَك َأخييا َمْسييع ْودَ  ْخ ييذ 22 

 
 

ْختََزنَيةْ     کانَْت ِلِمثِْلَك ِفْي ٱأْلَْصيداِف م 
نِيْي ميا نََظْميت  ِبهيا 21   َرَقْت َوراَقيْت أِلِ

 
 

 2کَيييٱلْب ْحت ِرِي َددًا ِفيْهيييا َوال َدَدنَيييةْ   
 * * * 

، وذلك بعد ما کتب لصديقه الشيخ هادي کاشف الغطاءوکتب ( 195
 إليه بأبيات من بحر اخترعه:

 َقْد َسِمْعنا ِمَن ٱلَْمكاِرِم ِذکْراً  1
 

 َفَرْأينييا ذاَك ٱلَسييماَع ِعيانييا 
 َجَل َعْن ساِئِر ٱلَْمواِزيِْن َقْدراً  2 

 
 ٱأْلْوَزانيياَفٱْختََرْعنييا ِلَمْدِحييِه  

 * * * 
 الكاظمية: نَ مِ  کتاب   نِ مْ وکتب له أيضًا في ضِ ( 197

 تََرکْت  نَْظَم ٱلَْقواِفْي ٱلْيَْوَم َعيْن َملَيل   1
 

 
 َوَقْد َوِلْعيت  کَميا تَيْدِرْي ِبهيا َزَمنيا  

                                                  
 . َمنََعه  من الصرف للضرورة )السياد الحسني(.1
2 ِ ْول  ٱلال . قال رس  : اللَْهو  َوٱللَِعب  لَْست  »ي َعلىل ما َروىل ٱلُرواة  ي :  . الَدد  والَدَدن 

: الَدْيَدن. َوالمراد  ه نا المعنىل «. ِمْن َدد  َوال َدد  ِمِني َوَقْد يكون  الَدد  بمعنىل العاَدِة، وِمْنه 
 األََول. )السياد الحسني(.



 091 .................................................................................................. قافية النون 
 َفلَْسييت  َأنِْظييم  ال َمييْدحًا َوال َغييَزالً  2

 
 

ْحِسنًا َطْرِفْي     1َوال َحَسيناإْذ لَْم يَِجْد م 
مْ  2   َوک نَْت َعيِْنْي َعلىل ٱأْلَْعيداء تَيْرَقب ه 

 
 

ذ نيا   يْم أ   2َفّل تَك ْن َأنَْت ييا َعيِْنيْي لَه 
 * * * 

 وله في التوجيه بعلم الفقه:( 152
( ٱلَْجِبيييِْن َهَويْت ييه   1 ْوط   ِبنَْفِسييَي )َمْشيير 

 
 

ه      ٱلَْحَسنْ َوما عاَب ذاَك )ٱلَشْرَط( َمْن َوْجه 
ْوِحيْي ِبق بْلَية   2  ( ر   على )َشْرِطِه( َقْد )ِبْعيت 

 
 

 أِلَن ِلييذاَك )الَشييْرِط( ِقْسييطًا ِمييَن )الييثََمْن(  
                                                  

  يقول : ْإذ . مأخوذ ِمْن قول إبراهيم الَغِزي ٱْلكَْلِبيا 1
 قال ْوا تََرْکَت الِشْعَر ق ْلت  َضرورةً 

 
ْغلَيق     باب  الَدواِعْي َوالبَواِعِث م 

 َخلَِت ٱلِديار  َفّل کيريم  ي ْرتَجيىل  
 

 ِمْنييه  ٱلنَييوال  َوال َمِلييْي   ي ْعَشييق   
ْولُي الفيلسوف  األَِديْب  آية  الال   ْسِلم ٱبن السياِد َحُمْود  َوکاَن أستاذ نا الفقيه  ٱأْل ص  السياد م 

ما، ث َم َوَقْفت  عليهما وعلى بيت  معهما في ِعَدِة  الحلاي هما، َوِمْنه  َحِفْظت ه  ي َرِدد 
 َمواِضع. )السياد الحسني(.

مِة الشاِعِر األديب 2 ني بَقْوِل العّلا  رضا الَشبيبيا . هذا ي َذِکر 
د   المعروف الشيخ محما

 :طاب ثراهالناجفيا 
 َحكََم النااس  َعلىل ٱلناياِس ِبميا

 
ْم َوَغُضيْوا ٱأْلَْعي نيا   َسِمع ْوا َعْنه 

 َفٱْستَحالَْت ي َوَأنا ِمْن بَْعِضِهْم ي 
 

ذ نييا  ِنييْي َعْينييًا َوَعْينييْي أ  ذ   أ 
 الحسني(.)السياد  
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وله في التوجيه بعلم الهندسة، وقد کتبها إلى الشيخ مصطفى ( 151
 وکان قد سافر إلى الكاظمية: ،التبريزي

 ِقْسييَميِْن َقلِْبييْي َغييدا 1)َقَسييْمتَِنْي( 1
 

 
ييذ   ثْميياني  ْيَْقف ييْوَك م   غيياَدْرَت ج 

 لَيَْس ِبِذْي )الِقْسَميِْن( َقلِْبيْي ِلكَييْ  2 
 

 
 يَْقيييَوىل عليييىل ب ْعيييد  َوه ْجيييرانِ   

نَْفِصيييًّل( َأَوالً  2   َقلِْبيييْي َغيييدا )م 
 

 
نَْفِصيييلَ     الثاييياِنيْ    َوَصيييبِْرَي ٱلْم 

 * * * 
 «:أمين»يًا باسم رِ وَ وله ملغزًا وم  ( 152

ْهَجِتييْ  1 ْهَجِتْي َمْن َقْد تََسيلََم م   َوِبم 
 

 
ي ييْوِنيْ     نَْقييدًا َوَألْييوىل ِبٱلِْوصيياِل د 

 َعَجبًا ِلَقلِْبْي کَيْيَف ضياَع َوإنَِنييْ  2 
 

 
يِب ِعنْيَد )أِمييِْن(    َأْوَدْعت ه  ِفْي ٱلْح 

 * * * 
 : ًالوله متغزا ( 152

                                                 
 «.قسمين». ش: 1
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ذ 1   َْخد  ٱلَْحِبيِْب يَف ْو   َوْرَد ٱلَرْوِض م 

 
 

 1ِمييْن َخييِدِه َقييْد َصييَفه  َسييْطرانِ   
ْو ٱأْل ْشيواِك ِإْن أنَْصيْفتَه   2   ما ٱلَْوْرد  ذ 

 
 

 ٱلَْوْرد  ِذْي الريحان 2يا َرْوض  ِمثْلَ   
 * * * 

 وفيه نكتة التوجيه: ،وله متغزالً ( 152
 لَْهِفْي َعلَيِْه ِميْن تََعيُذِر ذا ٱلَرشيا 1

 
 

 کََسييواِد َخييِد کيياَن َأْحَمييَر قيياِنيْ   
 َقْد غاَب ِفْي َأْسِر ٱلِعيذاِر َشيِقيْق ه   2 

 
 

 2«َغيْبَة النُْعمانِ »في  2واَحْسَرِتيْ   
 * * * 

                                                 
 «.ورد الروض ند في خطه». ش: 1
 ، وبالضم على لغة بني تميم. )السياد الحسني(.ه خبر )ما( ٱْلِحجاِزياة. بالنصب على أنا 2
 «.واحيرتي». ش: 2
ٱإلماِميا المشهور، خال الوزير الَمْغِربي. وقد  للنُعماني الَغيْبة. فيه إشارة  إلىل کتاب 2

  ًکان ي ْقَرأ  على بعض الشيوخ في مشهد العتيقة )مشهد الِمْنطقة( المعروف اليوَم ٱشتباها
ه  منذ القرن الثامن  بي )جامع بَراثا(، مع أن جامع بَراثا کان في ِقْبلَِة الكَْرخ وزال أْثر 

، وأ مة المْجلسيا ٱْلِهْجِريا ل من ٱشتبه فيه ي فيما أعلم ي هو العّلا . وفي البَيِْت وا
 ٱلتَْوِريَة  ِبي )َشقاِئق ٱلنُْعمان(. )السياد الحسني(.
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 وقال:( 155

ْوَن  1  تََمييُدناً إليىل کَيْم أراک ييْم تَيَدع 
 

 
 ِمنْك ْم َغيَْر تَْرِك ٱلتََديُنِ  1َولَْم ]َأَر[  

 إذا کاَن ذا َمْعنىل ٱلتََمُدِن ِعنْيَدک مْ  2 
 

 
تََمييِدنِ     َفَخييْرء  ِبييَذْقِن ٱلْعييالَِم ٱلْم 

 * * * 
 والتوجيه بعلم البديع: ،وقال( 156

 لََقْد ک نْت  َأْحَسب  َقبَْل ٱلَْحِبيْبْ  1
 

 ٱلْبَييِديِْع َأَشييَد ٱلَْحييَزنْ  ِعلْييمَ  
  ْيْييدَفَعلََمِنييْي الثَْغيير  نَْظييَم الَفرِ  2 

 
ْسين  ٱلُسينَنْ    َوَعَرَفِنْي کَيَْف ح 

 * * * 
 ا بقوله:مَ ه  رَ يَ ثما غَ ( 159

 َوَقْد ک نْت  َقبْيَل ه يياِمْي ِبيهِ  1
 

ييُد ٱلْبَييِديَْع َأَشييَد ٱلَْحييَزنْ    َأع 
 الثَْغير  َطْعيَم ٱلَْفِريْيدْ َفَعلََمِنْي  2 

 
ْسن  ٱلُسنَنْ    َوَعَرَفِنْي کَيَْف ح 

 * * * 
 :  ه1229وکتب إلى صديق له في إبالاِن الربيع من سنة ( 155

 ِإنِييْي َذکَْرت ييَك َوٱأْلَنْهييار  َجاِريَيية   1
 

 
ْر       1صاِدَحة  َفْوَ  ٱأْلَفياِنيْنِ  2َوٱلْو 

                                                  
 . الزيادة ليست في خط الناظم.1
؛ أِلََن في لَْوِنها2 : َجْمع  الَوْرقاِء، َوِهَي ٱْلَحماَمة  ْر    إلىل َسواد. )السياد  ًبَياضا . الو 

 الحسني(.



 097 .................................................................................................. قافية النون 
  في َغّلِئِله ًَزْهَواَوٱلَرْوض  يَْختال   2

 
 

نَْمنََما   يْوِريٍ  ً]م   َونَْسيِريِْن[ 2 بَييَْن ج 
ْعتَييِذراً  2   َوخانَييه  ٱلييَدْهر  ِفييْي آذاَر م 

 
 

ييا َجنيياه  َعلَيْييِه کَييُف تَْشييِريْنِ     ِمما
 ِبسياَحِتهِ  2لو َمَر ِکْسيرىل أبروييز 2 

 
 

ْوِريُييه  َعييْن َخييِد ِشيييِْريْنْ     َألْهيياه  ج 
 

                                                                                                                   
 َوه َو ما ي ْصَطلَ    ِ. األَفانين: َجْمع  األَْفنان، واألْفنان َجْمع  َفنَن، َفَاأْلَفاِنْين  َجْمع  ٱْلَجْمع1

ْنتهىل الجموع(، وهي ممنوعة  من الَصْرف إذا تَْجَرَدْت عن األلِف  عليه بي )ِصْيَغة  م 
َدْت   عن اإلضافة. )السياد الحسني(.والّلم، أو تجرا

ورُي: َوْرد  معروف2 ْور، َوِهَي مدينة  َفيروزآباد  . الج  ، ِمْن ِبّلِد فارس  ي ْنَسب  إلىل ج 
ْور ن وِهَي غير مدينِة ج  د   .ساب ْور نَيْ  ِِمْن م 

ْوف ْوِرُي َمْعر  ذا اليَْوم  والَوْرد  الج  ذا ٱِلٱْسِم ِعْنًد خاَصِة النااس ِ إلىل هل  َوعاَمتِِهم. َوِمْن  ِ ِبهل
مة  آية  الال السياد  َِمْحف ْوِظَي ٱْلَقِدْيم جعفر  في )الورد الجوري( ما أْنَشَدِنْيِه أ ْستاذ نا العّلا

مة الفقيه الكبير السياد  د ابن السياد َعِلْي ٱْبِن ٱلسِيد حسين ابن العّلا ابن السياد محما
سينيا  بَر الح  ه مْ  عبدالال آل ش   القديم: ي علىل ِقلَِة إْنشاِدِه ِللِشْعِر ي ، َقْول الشاِعرِ  ق ِدَسْت أْسرار 
 ک ْنيَت تَْهيوىل  قالَْت إذا

 
 َوْصلَي وتَْخشىل ن ف ْوِرِي  

 ِصييْف َوَرْد َخييِدْي َوإالا  
 

ييْوِرِي   ييْور  ناديييت  ج   َأج 
 . ْسن ه   وفي البيت الثاني ِمَن التورية البديعِة ما ال يخفىل ح 

ى ِبِه. )السياد الحسني(. ً إلىل اآلن أيضا   معروف  والنَْسِرْين  َوْرد  ، وقد ي َسما
. )السياد الحسني(.. کذا 2  في األصل، َوفي وزِنِه خلل 
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تَْرَعية   2بَلُْوِرنا 1کاسات   5 اي م   بالشا

 
 

 َوَقْهَوة  ٱلْب ِن ت ْجلىل ِفيْي ٱلَْفنياِجيْنِ   
خاِن ٱلتِبِْغ ِطيْب  َشذا 6   2 ًَوَقْد َعّل ِلد 

 
 

 يَكاد  ي ْفِعيم  َميْن ِبٱلِْهنْيِد َوٱلِصييْنِ   
ْشتاق ه  ِميْن َفيْرِط َحيَْرِتيِه: 9   يَق ْول  م 

 
 

 ِشيْراَز ذا َأْم ِمْسك  داِريْيِن؟َأَشْمع    
 * * * 

 :نًا شطر بيت لعمير بن ضابيء البرجميوقال مضمِ ( 157
 بَِديْع  َجمال  ِمْن بَِنْي ٱلْف ْرِس زاَرني 1

 
 

وْ     َويَنْثَِنييْ  2کَبَْدر  َوغ ْصن  ِحيَْن يَبْيد 
ْذ نياَم ِفيْي  2   َجنِْبيْي َونياَم َرِقيْب يه  َفم 

 
 

 5)َهَمتْت  َولَم َأْفَعْل َوِکْدت  َولَيْتَِنْي(  
 * * * 

                                                 
 «.جامات». خ ل: 1
بَطت2 م )ِبلَْور(. )السياد الحسني(. ْ. وض  َوَحَدِة َوَفتِْ  ٱلّلا   َأيضًا ِبكَْسِر ٱْلباء ٱلْم 
(، وهو 2 يرين کتابَها باأللف الَشبيهِة بٱلياء )َشذىل ، وقد شاَع بين المتأخا . هلكَذا الَصواب 

 فاِحِش. )السياد الحسني(.خطأ  
َرتَب  )السياد الحسني(.2  . فيه اللَُف والنَْشر  ٱْلم 
5 : ه  ْثماَن تَْبِكْي َحّلِئل هْ ». هذا فيما َأْحَفَظ َصْدر  بَيْت  َعْجز  )السياد «. تََرْکت  علىل ع 

 الحسني(.
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 وفيه التضمين مع التورية: ،وله( 172

ييا ٱلَييِذْي ِبٱلِشييْعِر ي ييْدعىل لَييَديِْهم   1  َوَأمال
 

 
  ِبييّل َمْعنييىل   َفَمْعنييًى ِبييّل لَْفييظ  َولَْفييظ  

ه   2 1َوِمْن بَْعِد ]َهَذا[ 2   ٱلَْعْصِر ي ْضِحْي ِزمام 
 

 
 )ِبَأيْييِدْي أ نيياس  ال يَييَرْوَن لَييه  َوْزنييا(  

 * * * 
 وقال وفيه التوجيه:( 171

1  ِ ْوِب ٱلَزماِن َأِشكَوا إلىل ٱلال  2ِمَن خ ط 
 

 
ِعييييْنِ     َوَحْسيييِبْي بََفْضيييِلِه ِميييْن م 

 مييا بَلَْغييت  ٱلِْعْشييِريَْن ِسييناًا َوللِكيينْ  2 
 

 
 تََرکَتِْنيييْي ِفيييْي ِخلَْقيييِة ٱلْتِْسيييِعيْنِ   

 * * * 
 وکتب في الديوان هذا البيت ثما شطب عليه:( 172

ا َرَأيْت  ٱلَشيَْب َجنََ  نَْمل ه   1  َولَمال
 

: نَِذيْر    َفق لْت 
 ِبيٱْفِتراِب َمن يْونِ  2

 
                                                 

 . کلمة غير واضحة في خطا الناظم.1
 )السياد الحسني(.«. الَعْصر...وِمْن بَْعِد هذا ». لعلاه: 2
 . اسم الجّللة داِخل  في تَْدِوْيِر ٱْلَوْزِن )السياد الحسني(.2
. )السياد الحسني(.2  . أي: هذا نذير 



 
 
 
 
 
 

 قافية الهاء
 «:بار »قال ملغزًا في لفظ ( 172

َدباَء ٱلَْعْصِر ميا َمْوِضيع   1  يا أ 
 

 ِلثاِنيْيييهِ  1َأَول يييه  ِضيييْعف   
 َوَحْرف ه  ٱلثااِلث  ِضيْعف  ِلميا 2 

 
يييَد تاِليْيييهِ    تَْحِسيييب ه  إْن ع 

 َويَْطل ب  ٱلْعاِشق  ِميْن َصيبِهِ  2 
 

 َمْقل ْوبَييه  َمييْع َحييْذِف باِديْييهِ  
 َمْع َحْذِف أ ْواله  إذا لَْم تَك نْ  2 

 
 َعِلْمَت َأْن َقْد سياَل واِديْيهِ  

اِرع  َعنْيه  إذا 5   َوَقْد نَهىل ٱلشال
 

 2َرَخْمتَييه  َمييْع َقلْييِب باِقيْييهِ  
 * * * 

 ةوقال وقد بعث شيئًا من ٱلَْمنا )کزانكبين( إلى المرحوم حجا ( 172
 ي:، وفيه تضمين لشطر بيت للمتنبا 2سّلم الطباطبائيإلا

                                                 
 «.نصف». کذا بتصحي  الناظم. وفي ش: 1
 . يَْقِصد  َقْلبَه  ِمْن َغْيِر تَْرِتْيب  َويَْعني ِبِه )الِربا(. )السياد الحسني(.2
د کاظم اليَْزديا . الظاهر  أناه الفقيه  الكبير السياد 2 ، َوَمَع کَْونِه من أعاظم محما
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 َعلَيَْك بََعثْيت  َمناياً  ِبّل َمنٍ  1

 
 ِإلَيَْك َوذاَك ِإْحسيان  ِإلَيْيهِ  

 ْوِك َوٱْجَعلْ ٱلَْمْمل  تََقبَلْه  ِمَن  2 
 

 )َقب ْولَييَك َمنَييه  َمناييًا َعلَيْييِه( 
 * * * 

 وفيه التورية بالوالية: هانصبإٔ والي  وله في ذما ( 175
 ْصيبَهاَن َأِميْير  َجيْور  إٔ تََولاىل  1

 
 َولَْم يَْعِزلْه  ِإکْثيار  ٱلِشيكايَةْ  

 ٱلِْواليِة ک َل َجْور  َفَأْظَهَر ِفْي  2 
 

 ِإٓلِهْي ال ت ِمتْه  َعلىل )ٱلِواليَْة( 
 * * * 

نيفه في علم األصول إلى بعيض صمن ت الوقايةوبعث بكتاب ( 176
 وکتب على غّلفه: ،أصحابه

ِقيَْت ک يَل ٱلَرزاييا 1  و 
 

ييا َأتَتْييك  ٱلِْوقايَييةْ    لَما
 واهايِ خ ْذها َوَدْع ماس   2 

 
 1َفِإَن ِفيْها )ٱلِْكفايَيْة( 

 ِمنالييا 2ِإَن )ٱلْهدايَييَة( 2 
 

 ِبدايَيييية  َوِنهايَييييةْ  
  

                                                                                                                   
ة اإلسّلم(،  ْم علىل ٱإلطّل ؛ فقد ل ِقَب ه نا بي )حجا الفقهاء في عصره إْن لم يكن أْعَظَمه 

َرکاب  اإلضاِفُي في ، َوه َو لََقب  کبير  يليق بأمثال اإلماِم اليزديا  وقد ٱْبت ِذَل هذا الم 
ِ في خلقه شؤون(. )السياد الحسني(. لَبَة، )ولال  عصرنا، َفأْطِلَق َحتاى علىل بعِض ِصغاِر الطا

دکاظم اآلخوند الخراساني کفاية األصول. يريد 1  .للمولى محما
د تقي  هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدينريد . ي2 لجده الشيخ محما

 (. ه1225)المتوفى  الرازي النجفي األصبهاني



 
 
 
 
 
 

 قافية الياء
مة الزمن السياد حسن( 179 مة خلف المرحوم  کتب الناظم لعّلا العّلا
 :الشهير بالصدر بعد وفاة أبيه السياد هادي

  ْضىل ٱلْهاِدْي َوَخلََف بَْعيَدهإذا ما قَ  1
 

 
 هاِدييا 1لنا َحَسنًا لَْم نَْفِقيِد ٱليَدْهرَ   

ْفِق ٱلِْهدايَِة کَْوکَب   2   لَِئْن غاَب ِمْن أ 
 

 
 مييا ي ِنيْيير  الييَدياِجياَفَقييْد الَح ِفيْييِه   

ْرَهفياً  2   َوإْن يَك  ِمنْه  الَدْهر  َأْغَميَد م 
 

 
سيامًا يَماِنييا    َفَقْد َسَل ِمْن هليذا ح 

 َولَْم يَْخل  ذاَك ٱلْغاب  يَْومًا َوِشيبْل ه   2 
 

 
 ثاِوييا 2َن ٱلْبَيراِثنِ ِبِه َقْد َغدا َشيثَ   

                                                  
ْوب  علىل َأنَه  َمْفع ْول  ِفْيِه )َظْرف  َزمان(. )السياد الحسني(.. الَدْهر ي ه نا ي 1  َمنْص 
نَْت  ِ والَطيِْر کَٱألصاِبع ِ. البراِثن  من الِسباع2  ِمَن اإلْنسان. َوَشِثنَْت بَراِثن ه، أْي: َخش 

 



 111 .................................................................................................... قافية الياء 
ِطَل َفٱبْن يه  َوِإْن يَك  َصْدر  الِديِْن  5  ع 

 
 

 ِبِه َقْد َغيدا ِجيْيد  ٱلَْمفياِخِر حاِلييا  
 شياِرب   2لَْم يَيْرِو غ لَيةَ  1َفَدْع َرنَقاً  6 

 
 

اَجأ    ِمْن ٱلِْعلِْم صياِفيا 2 ًَوِرْد ِمنْه  ثَجال
  

                                                                                                                   
 َوَغل َظْت. )السياد الحسني(.

: الكِدر. )السياد الحسني(.1  . الَرْنق 
 : َحراَرة  ٱْلَعَطش. )السياد الحسني(.. الغ لَة  2
اِئل  ٱْلجاري ِبَغزارة، َوٱلكّلم  َمْبِنٌي علىل اِلٱْسِتعاَرة. )السياد الحسني(.2 : السا  . الثََجاج 



 استدراك
 وأهدى الوالد » :ولده الشيخ مجدالدين النجفيقال  (175

 ساعًة فقال: أصدقاءه السياد جعفر الحلاي عزا إلى أ
 َقييييْد آنََسييييتِْنيْ وِإْفَرنِْجييييية   1

 
 

 لِغنَيياءِ ِفيْييِه َشيياِئبَة  اِبييَرْقص   
ِنييي َولَيييَْس لََهييا ِلَسييان   2   ت َعلِم 

 
نيييي ِبَأْخبَييياِر الَسيييَماءِ    وت ْخبَر 

 ِعْشيق   َغيْيرِ  نْ َمْست ها مِ  َفكَْم اَل  2 
 

 َوْجَهَهييا ال َعييْن َحيَيياءِ َفتَْسييت ر   
 اً ه  َحِثيْثييالييَدْهَر َأْجَمَعييتَِسيييْر   2 

 
 تَتََعييَد َحاِشيييََة الييِرَداءِ َولَييْم  

، َولَيييَْس لَييه  ِضيييَاء  لَهييا  5   َفنَيير 
 

 َوَهييْل َفنَيير  ي ِفيْييد  ِبييّل ِضيييَاءِ  
ُب ِبكُييِل َوْقييت  َعقاِرب هييا  6   تَييد 

 
تَاءَولَيَْس    1«تَك ُن َحتاى ِفي الشا

دحسن الكربّلئي المعروف بأبي المحاسن  (177  قد نظم الشيخ محما
نهما لغزًا في الكميت فقال:  ذات يوم في المنتدى ألدباء کربّلء بيتين ضما

بَيياعٌي ِمييَن األعييّلِم تَزه ييو 1  ر 
 

 ِبِه الَحلَبات  في ييوِم الِرهيانِ  
 يلُذ لََدى الِخّلَعيِة ييوَم لَهيو   2 

 
 والَمثيياِنيِبرنَيياِت المثاِلييِث  

 فأجابه أبوالمجد الشيخ رضا اإلصفهاني على الفور بما يأتي: 
 أراَك أبا المحاِسِن ف ْقَت َفضّلً  2

 
 على األ دباِء في هيذا الزميانِ  

 لََقْد َألَغْزَت باسِم فتيًى کيريم   2 
 

 ي َعييُد إميياَم أربيياِب اللسييانِ  
 لَه  في مدِح أهِل البيِت نظيم   5 

 
مييانِ ي رِصييف ه     2کترِصيييِف الج 

 
                                                 

 .22، الرقم 72من القصائد واألشعار، صالمختار . 1
، 557ي أيار(، العدد الحادي عشر، ص 1712مجلة لغة العرب، السنة الثالثة ). 2

مرکز إحياء التراث ، إعداد «کربّلء في مجلة لغة العرب»ونقلت عنه بواسطة کتاب 
سة، المطبوع عام   .م2212  = 1225التاابع لدار مخطوطات العتبة العبااسية المقدا



 
 

احلاشية على شرح الواحدي 
 لديوان امُلتنِّبي

 
 

 تأليف
 ىآيةاهلل العظم ربكالعّلامة األ

 الشيخ حمّمدالّرضا الّنجفّي األصّبهاني
 ق(2631-2121)

 
 

 تصحيح
 ليلى جنمي

 ضّبط نّصه وعّلق عليه
 السّيد عّبدالستار احلسين

 



 
 



 حصحا كلمة الم

g 
الحمد ل ه على واسع فضله وسابغ نعمه، والَصالة والَسالم على جميع األنبياء 

المصطفى األمين، وعلى اله الغر  الميامين  والمرسلين ال سي ما خاتم النبي ين محَمد  
 السادة األطهار المنتجبين.

دخلوا في دين ال ه أفواجًا ونعموا ردحًا من  وبعد؛ فال ريب في أن  اإليراني ين
وا باللغة العربي ة بما أن ها لغة دينهم ونبي ه م الزمن بعدل اإلسالم ومساواته؛ وقد اهتم 

وكتابهم الشريف. فحرصوا على االعتناء بها وأصبحوا من أمهر أساتذتها. واإلسالم 
بتعاليمه القي مة استوعب جميع أصناف البشر من العرب والعجم حتَى أصبحوا إخوانًا 
في اإلسالم، فكٌل سعى لتطوير الثقافة اإلسالمي ة واآلداب العربي ة؛ وهذا ما تلمسه ـ 

حاشية أبي م! ـ في هذا السفر المبارك الَذي بين يديك الموسوم بـ أي ها القارىء الكري
ة  إلى حياة 1يفهاني على شرح الواحدي لديوان المتنبالمجد األص . هنا نلفت بنظرة  عام 

ي الشرح شيخنا محَمدر ا صاحب ضا النجفي  اإلصفهاني  الشارح الواحدي ومحش  ؛ أم 
 .0الديوان فال يسع هذه األوراق ذكره و ذكر مفاخره

ا الشارح فهو علي  بن أحمد بن محَمد بن علي  بن متُوية أبوالحسن الواحدي ، أم 
ٌر عالٌم باألدب من علماء التأويل. أصله من ساو ـ . مولده  انَ دَوَهمَ  ـ بين الري همفس 

                                                 
، المجل د نصوص ورسائل من تراث أصفهان العلمي الخالد. وقد طبعت هذه الحاشية في كتاب 1

ل، ص  .147-099األو 
، 4، جتاريخ بغداد؛ 101، ص1، جوفيات األعيان؛ 115، ص1، جاألعالم. وانظر في هذا المجال: 0

، 1، جدائرة المعارف اإلسالمية؛ 141، ص1، جيتيمة الدهر؛ 517، ص0، جأعيان الشيعة؛ 110ص
، العبر؛ 04، ص7، جالمنتظم؛ 96، ص1، جمعجم الشعراء؛ 111، ص1، جشذرات الذهب؛ 161ص
 .099، ص0ج
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، شرح ديوان المتنب ي، في التفسير؛ والوجيز، البسيط؛ كتبه كثيرٌه، منها: ووفاته بنيسابور

 ، وغير ذلك.شرح األسماء الُحْسنىه ، وأسباب النزولو
درضا ابن الشيخ محم دحسين  ي فهو آيةال ه العظمى الَشيخ محم  ا المحش  أم 

م الحرام سنة  . ُولد بالنجفالنجفي  اإلصفهاني   األشرف في العشرين من المحر 
ثم  عاَد  سه في التاسعة من عمره قاصدًا بلدته إصفهان،.ق. وغادر مسقط رأ ه1087

األشرف ودرس وتعل م على فحول اساتذة حوزة النجف األشرف في العلوم  إلى النجف
س في  بهاناإلسالمية حتَى ُعد  من كبار أساتذتها بل من نوابغها. ثَم عاد إلى اص ودر 

في يوم  حوزتها مختلف العلوم اإلسالمي ة وألف  فيها. وأخيرًا توف ى شيخنا بإصفهان
م الحرام سنة  .ق. وشي ع تشييعًا حافاًل حتَى  ه1160األحد الرابع والعشرين من المحر 

ه.دفن بتخت فوالد في م  قبرة جد 
ي من مكتبة آيةال ه النجفي وهي  عملي في التحقيق: أخذت النسخة بخط  المحش 

، والَتي كتبها من بالد هندئي  .ق. ببمب ه1071الحجري ة في عام  على هامش الطبعة
ي من عام  .ق. في العقد األخير من عمره  ه1159.ق. إلى عام  ه1151شيخنا المحش 

ه الشريف وطابقتها مع الطبعة عام  م. المطبوعة 1861الشريف. ثَم استنسختها من خط 
الً، ثَم العبارة من شرح أو   . ولرعاية السهولة للقارىء الكريم جعلت بيت المتنب يببرلين

 الَتي ترجع الحاشية إليها ثانيًا، ثَم الحاشية ثالثًة. الواحدي
ا يراه من سقطات  وال يسعني إال  أن أقدم اعتذاري إلى القارىء الكريم عم 

مة آيةال ه الشيخ هادي النجفي م بالشكر للعال  ةاإلسالم  الفكر وهفوات القلم. وأتقد  وحج 
 زاده والمحق ق الفذ  األستاذ مجيد هادي والمسلمين الدكتور الشيخ عب اس كاشف الغطاء

أشكر من  لتصحيحاتهم على هذا السفر وملحوظاتهم عليه قبل الطبع؛ كما حفظهم ال ه 
ي الحنون األستاذ الحاج آقا تقي النجفي    .حفظه ال ه تعالى ورعاه جد 

 

 . . ه1229األولى لسنة  ىجماد
ي ليلى نجمي حفيدة المحشا



 
 
 
 
 
 

k 
 .1إلى أيَام ظهور الدولة العبَاسية

، فإنَه العصر «ِمن»إلى « إلى»وللناس فيما يعشقون مذاهب! وأرى تبديل لفظ 
وغيرهما من الشعراء الَذين جمع شعرهم بين فصاحة البداوة  0الَذي لمع فيه الطائيَان

 .1وطالوة الحضارة! / ابوالمجد
 

 .2لبخت  اتَفق له
ألمر  َما يسود من يسود! وإذا سلَم له اختراع المعاني فقد أذعن له الفضل على 

 .لمعان  تعشق الصور / ابوالمجد رغمه؛ وإنَما

                                                 
، طبعة 0ق. بمبئي من بالد هند ـ ، ص1071ـ الطبعة الحجريَة عام  شرح الواحدي لديوان المتنب ي. 1

 .1ـ ، ص م.1861بواسطة دار صادر بيروت، سنة  offsetمدينة برلين ـ 
اِم َحبِيَْب بَْن َأْوس  0  . )السي د الحسني(.ُعبَيْد  ٱلْبُْحتُِري   َوَأبا ُعباَدَة الوليَد بْنَ  . يعني أباتم 
ي.1  . هذا كنية المحش 
 .1، طبعة برلين، ص1. الطبعة الحجري، ص4
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 .1البرياة ولقد تصفحت کتابيه

ا الواحديُ  فلم يبق له إال  توضيح الواضحات!؛ ولقد تصفَحت شرحه فرأيت  وأم 
ثَم يذكر ما هو مثل « أراد ويقول»!!؛ فيقول:   يحتاج إلى شرح أكثر ما فيه شرح ما ال

 .البيت أو أحفى منه! / ابوالمجد
 

َها 2أْهّلً   ِبَدار  َسبَاَك َأْغيَد 
 

َها  َرد   َأبعد  َما باَن عنَك خ 
 .2ويسُمونه المبتور 

 هذا الشرح.يالحظ هذا اللفظ في غير 
 

 َظْلَت بَها تَنَطِوي علَى کَِبد  
 

َها   نَضيَجة  َفوَ  ِخْلِبهيا يَيد 
ل اجود   .2األوا

ل فهو الثاني هو الوجه الحسن الواضح الَذي قصده المتنبي ا الوجه األو  ؛ أم 
دعاه إلى جعل النضيج  الوجه القبيح الَذي يأباه لفظ البيت ومعناه؛ وال أدري ما الَذي

الً  لليد ثَم التكل ف إلى إرجاعه إلى جعله للكبد بما ذكره؛ فهال  جعله وصفًا للكبد أو 
 [.1]155صفر  08 ولم يحوج نفسه إلى هذا التطويل الَذي ال طائل فيه! / أبوالمجد

 
 عيِسها وأحَسب نييا حاِديَي 

 
ها  فِقييد   أوَجييد  َميتييًا ق بيييَل أ 

                                                  
 .4، طبعة برلين، ص1. الطبعة الحجريَة، ص1
د  الُحَسينِي  الكوفي هُ . بَْحرُ 0 المعروف باألْشتَْر  من )ٱلُْمنَْسِرِح( وهو في َمْدح األمير الشريف محم 

ب(. )السي د الحسني(.  )الُمَشط 
 .6، طبعة برلين، ص4. الطبعة الحجري ة، ص1
 .7، طبعة برلين، ص5. الطبعة الحجري ة، ص4
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ى الرواة هذا التفاتاً   1وتسما

الَذي نعرفه من اصطالح أهل العلم ان  أمثال هذا يسم ى بالحشو؛ وله أقساٌم 
مذكورٌة في فن  البديع. وما نقله من الرواة فهو كذٌب عليهم أو اصطالٌح لم نعثر عليه/ 

 (.11)55محرم  0 أبوالمجد
 

لَقب  بَك َميا ل ِقبيت َوييَك ِبيه  م 
 

لَقى علَى اللََقِب    يَا أيُها اللََقب  الم 
 2ولو طرح أبوالطياب 

أي ام صباه يفوق حسنًا على شعر كهول الشعراء وشيوخهم؛ وناهيك  شعر المتنب ي
من القصائد الفريدة والمقاطع الجي دة. نعم! يوجد فيه ك شاهدًا ما مر  منه و ما يمر  علي

بطرح  من الساقط البيت والبيتان كما يوجد في سائر شعره. فإن كان حكم الواحدي
الجي د الكثير للرديء القليل فلماذا ال يعم  حكمه إلى جميع شعره؟! بل ولماذا يخص  

بهذا بين الشعراء؟!؛ إذ ال نابغة وال فحل من شعراء الجاهلي ة واإلسالم إال  وله  المتنب ي
ديواٌن أصاًل!! /  الرديء الساقط! فليحكم باسقاط جميع شعر جميعهم فاليدَون لشاعر  

ل  7 أبوالمجد  [.1]155ربيع األو 
 

ُن َأِنيي نياِئم   بِصر  وَأظ   َأنَا م 
 

 َمن کَاَن يَحل م  ِباإللِه فَأحل َما 
وي أَن ملكًا من الملوك»   .2«ور 

ة من سوء األدب الَذي ينبغي أن يؤَدب الرائي والراوي  على ما في هذه القص 
                                                 

 .7، طبعة برلين، ص5. الطبعة الحجري ة، ص1
 .17، طبعة برلين، ص11. الطبعة الحجري ة، ص0
 .01، طبعة، برلين 11. الطبعة الحجري ة، ص1
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 واين رؤيٌة! مات زيد في الرؤيا من رؤيته! 1وليس فيها رؤيٌة...

 
 َأحيَى وَأيَسر  َما َقاَسيت  َميا َقيتَّل

 
 والبَين  َجاَر علَى َضعِفي وَما َعداَل  

 .2«أخبر عن نفسه بالحياة» 
انكارٌي بحذف حرف االستفهام. يقول: كيف أحيا والحال أَن أقل  ما بي استفهاٌم 

البيت وُحسنه!/  العوجاج فهمه قل ب المعنى وذهب بنضارة قتل غيري؟! والواحدي
 [.11]54جمادى الثاني /  01 أبوالمجد

 
فارَقة  األَحبَاِب َما َوجَدت  لَواَل م 

 
يب ّل   2لَها الَمنَايَا إلَى َأرَواِحنَيا س 

؛ وأحسن في جعله لفظة 4على هذا البيت إشكالٌ نحوويٌ   « لها» ذكره ابن هشام 
./ الحسنة ُحسنًا  ، فعليه يرتفع اإلشكال ويزيد بهذه االستعارة«اللهاة»جمع:  على حسن 

 [.1]154رجب  01 ابوالمجد
 

 يَتَرَشفَن ِمن َفِمي رَشيَفات  
 

 ه َن ِفيِه أْحلَى مَن التَوِحيدِ  
 .5«في فمي من کلمة التوحيد» 

ف! ولو كان  حالوة التوحيد بهذا المعنى تناسب ذوق العرفان ومشرب التصو 
                                                 

 . كذا في المخطوط.1
 .04، طبعة برلين، ص11. الطبعة الحجري ة، ص0
 .04، طبعة برلين، ص11. الطبعة الحجري ة، ص1
: وذكر الشريف عن ابن ِهشام َحَسٌن جميل ْضَمَر قَبَْل الِذكِْر وما نقله الناِقد. َوْجُه اإلْشكال َأنَُه أَ 4

 َأَن )لَها( في البيت من الَحْشو؛ أِلََن المعنىه ُمْستَْغن  َعنْها. )السي د الحسني(. ابن الَشجري  
 .11، طبعة برلين، ص16الحجري ة، ص. الطبعة 5
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ج لكان له وجٌه وإن كان قبيحًا مقايسة ترُشف النساء بتوحيد  أو ذي النُون البيت للحال 

ا المتنب يسبحانهال ه   فبعيٌد مسلكه عن قصد أمثال هذا المعنى. !؛ وأم 
؛ وعليه يصح  «من الَتمر 1إَن التوحيد قسمٌ »وببالي ان  بعض الشارحين قال: 

من تكفير  المقايسة ويخلص المتنب ي ةِ جَ ن سمامالمعنى ويحسن البيت ويخلص 
/ 1«.أحلى من التوحيد: »0مجمع األمثالله. والظاهر ان ه مثٌل؛ قال في  الواحدي
 [.1]154رجب  أبوالمجد

 
ناخًا لِمثِلنيا َخِليليَ   ما هَذا م 

 
َدا َعليَها واْرَحَّل ِبنَهارِ    2َفش 

 نوعان.« فشَدا عليها» 
؛ وصغار المشتغلين بالنحو يعلمون جواز حذف  ل فليست بضرورة  ا النوع األو  أم 
المفعول إذا كان فضلًة، بل هو األحسن إن كان معلومًا ـ كما ذكره علماء المعاني، 

 ؛ كما هنا ـ ؛5يراجع
ا الثاني نات البديعي ة، تسَمى  وأم  ، بل هو من المحس  شجاعة فليست بضرورة 

جمادى األولى  07 ./ أبوالمجد656الفصاحة؛ راجع: ما ذكرته في حاشية صفحة 
                                                 

 . في البال: نوٌع. )السي د الحسني(.1
 «.من حياة معادة، ومن التوحيد أحلى» ؛ وفيه:018، ص1، جمجمع األمثال. 0
بَْل   . وقد يكوُن قولُُه )أحلى( ال يوِجُب التفضيل بِناًء علىه كون صيغة أْفَعَل ال توجب التفضيل دائماً 1

 خمسة  علىه ما ذكَرُه غَيُْر واحد  ِمْن أعالم اللُغة. )السي د الحسني(. تأتي علىه َأْوَجه
 .17، طبعة برلين، 19. الطبعة الحجري ة، ص4
هات 445، صمفتاح العلوم. راجع في هذا المجال تلخيص 5 ، المطبوعة في ضمن مجموع أم 

 .ق. ه1174المتون، في مطبعة االستقامة بالقاهرة عام 
 ى رقم الصفحة في الطبعة الحجري ة.. الرقم يشير إل6
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156[1.] 

 
قت يه    وَعَذلت  أهيَل اْلِعشيِق حتَيى ذ 

 
وت  َمن اَل يَعَشق     1َفَعِجبت  کَيَف يَم 

ائي ة:المراد من هذا البيت يوضحه    قوله في الر 
 لَها الَمنَايَا إلَى َأرواِحنَا ُسباُل

 فهذا التطويل ال طائل فيه!
 

ه    إَذا َعرَضْت حاج  إلَيِه َفنَفس 
 

َشَفع     2إلَى نَفِسِه ِفيَها َشِفيع  م 
 جمعها: حاجات وِحَوج. 

 وحوائج أيضًا، وقد وقع في فصيح الكالم؛ وال وجه النكار بعضهم له؛ والكالم
 [.1]156ُجمادىه األولى  06 فيه طويٌل ال يسعه المقام. / أبوالمجد

 
صَطبَر    لََقد تَصبَرت  حتَى اَلَت م 

 
قيتََحم   َفاآلن أ قِحم  حتَى الَت م 

 .2 2ظاهر کّلمه اَن هذا من القليل الشاذِ  
 19 المتكل م لخرج من الشذوذ./ أبوالمجد« ياء»قُِرَئ اللفظان ُمضافَْين إلى لَْو 

 [.1]154رجب 
 

                                                 
 .18، طبعة برلين، ص01. الطبعة الحجري ة، ص1
 .45، طبعة برلين، ص01. الطبعة الحجري ة، ص0
 .56، طبعة برلين، ص08. الطبعة الحجري ة، ص1
مين ٱلَْجُربِه. 4  )السي د الحسني(.. بِناًء علىه َأَن ٱلَجَر بـ )الَت( شاذٌ، لِكن َوَرَد في ِشْعِر بعض المتقد 
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ل وَحةً   َأو َما َوَجدت م في الَصراِة م 

 
يوِعي  م   مَما أ رْقِر   في الف راِت د 

 .1الصراة عين  يتشَعب 
من أبواب  ويصب في دجلة عند باب البصرة يتجاوز حدود بغداد الصراةنهر 

 !/ أبوالمجدمَده إلى الشام ـ ؛ ولكن جهل الواحدي ـ مدينة المنصور من بغداد بغداد
 [.1]154ذي الحجة  19

 
 ِمن ک ِل أحَوَر في أنيَاِبه َشنَب  

 
َها ِمسك  ت خياِمر     2هَخمر  ي خاِمر 

 في معني الخمر. 
 .1حقيقًة، ولكنَه بمعناها مجازاً 

 
شياِبه    أ حُب ألَتي في البَدِر ِمنَهيا م 

 
 وَأشك و إلى َمن اَلي صاب  لَه َشكل   

 .2وإناما َشكا إليه 
 ما أبرد هذه الجملة!

 
ليِو الَيذي َطِييئ   لَيه    إلى الثََميِر الح 

 
 6لها َأصل   5ف روع  وَقحَطان  بن  هود   

 
                                                 

 .59، طبعة برلين، ص09. الطبعة الحجري ة، ص1
حت هذه العبارة في طبعة برلين  «.الصراة نهٌر يتشع ب من الفرات»؛ حيث جاء فيها: صح 

 .61، طبعة برلين، ص11. الطبعة الحجري ة، ص0
سمطا الآلل في مسألتي الوضع . ألن  المحشي يذهب إلى القول بأن  المجاز حقيقٌة إدعائيٌة. راجع: 1

 للمحشي. وقاية األذهان، المطبوع مع 111، صواالستعمال
 .68، طبعة برلين، ص11. الطبعة الحجري ة، ص4
 د الحسني(.. )السي  . على قول  والمشهوُر أنَُه ٱبُْن عابر5
 .68، طبعة برلين، ص11. الطبعة الحجري ة، ص6
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عرٌب مستعربٌة، وما زال « عدنان»هم العرب البادية و « قحطان»المعروف أَن 

!!/ شعراء منهم! وال أدري بعد ذلك بمن يلحقهم!؛ ولعلَها عنده من الَزنج أو الُروم
 (.11)56صفر  4 أبوالمجد

 
 َقالت وَقد رَأِت اْصِفراِري: َمْن ِبهِ 

 
تَنَِهيييد     وتَنَهيييَدْت َفأَجبت َهيييا الم 

 .1أي: عّل صدرها« تنَهدت» 
معناه: ضرب نهده؛ يراجع كتب اللغة./ « تنَهدت»الَذي في خاطري اَن 

 .أبوالمجد
 امتألَْت ُعيوُن الَخيِل ِمنِي 0إَذا
 

ــامِ   ــيقُِظ والَمنَ َ ــي الت ــٌل ف  َفَوي
 [.1]157رجب  1 لم يعرف التفسير أو لم يحسن التعبير! أبوالمجد 
 

مياَر ِبَسيكَرة  قَطعِت ذيَياَك   الخ 
 

ساً    وَأَدرِت ِمن خ مِر الِفراِ  ک ؤ 
 .2أي: کنَا مع قربك 

! وبين البيت وبين ما أتى به مراحل!! وليته حضرني غيره  أطال ولم يأت بطائل 
انَه كان قبل سرورها في  من الشروح ألرى كالم غيره من الشروح. ولعَل مراد المتنب ي

صفر  14 حال خمار العشق الَذي هو دون مرتبة السكر... فليتأَمل!/ أبوالمجد
159[1.] 

 
                                                 

 .71، طبعة برلين، ص15. الطبعة الحجري ة، ص1
 .85، طبعة برلين، ص41. الطبعة الحجري ة، ص0
 .91، طبعة برلين، ص44. الطبعة الحجري ة، ص1
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 َما ک نت  أحِسب  َقبَل َدفِنَك في الثََرى

 
 أَن الكَواِکييَب فييي التُييراِب ثَغييور   

 1من قول اآلخر... .هذا  
ٌر عن المتنب ي ؛ يراجع./ بل قول اآلخر منه! ألن ه في رثاء الصاحب وهو متأخ 

 (.11)54صفر  5 أبوالمجد
 

فَرة    أو يَرَغب وا بق صوِرِهْم َعن ح 
 

نكَيير  ونَِكييير   َحيَيياه  ِمنهييا   م 
 .2ما أبعد ما وقع 

اإلنصاف أَن المعنى الظاهر هو ما قاله، وما ذكره بعيٌد ال يساعده ألفاظ البيت؛ 
! / أبوالمجد  [.1]156الثاني  ربيع 01 بل ال تناسبه إال  بتكلُف 

 
وَده م الُدموع  وتَنَقِضيت دَمى   خ د 

 
ه ييور     َسيياَعات  لَيييِلِهم  وه ييَن د 

 .2أي: انَهم يبكون عليه دماً  
تدمى الدموُع »ليكون تفسيره ما ذكر؛ بل قال: « جرت الدموع دماً »لم يقل: 

 ، وذلك لقرارتها وحرارتها، فتجرُح الخدود ـ كما قيل:«الخدودَ 
 ُخدودًاـوخَد الَدمُع في خِدي 

 وهذا أبلغ وأحسن من المعنى الساقط المبذول الَذي حمله عليه!
وعلى توُهمه فما الوجه في ذكر الخدود؟! وما إعرابه وموقعه؟! وليت هذا 

                                                 
 116، طبعة برلين، ص.54. الطبعة الحجري ة، ص1
 .118برلين، ص، طبعة 55. الطبعة الحجري ة، ص0
 .101، طبعة برلين، ص56. الطبعة الحجري ة، ص1
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اإلمام في النحو ـ بل في جميع العلوم العربي ة! ـ رجع إلى األطفال المشتغلين بالنحو 

« الخدود»فاعٌل و « الدموع»ن باب اإلفعال و م« تدمى»فيعربوا له البيت ويعرفوه بأَن 
 [.1]156ربيع الثاني  07 مفعولٌ، لئاَل يقع في هذا الغلط!؛ وال ه العاصم. / أبوالمجد

 
ْعَث النَواِصي  ويَوَم َجلَبت ها ش 

 
عَقييدَة الَسييباِئِب للِطييرادِ    م 

 ... ولم يجر لها ذکر 
1. 

  تعالىهذا كقوله     
 ؛ وقول حاتم:1 0
 إذا حشرجت يومًا وضاق لها الصدر.

، وتعُد من نكاته. فإن كان «شجاعة الفصاحة»ويسَمى في علم البديع بـ
فطالما قبح عنده الحسن!؛ وإن أراد توضيح  أراد االعتراض على أبي الطيِب الواحدي

 [.1]154ربيع الثاني  07 الواضح فهذا دأبه!!/أبوالمجد
 

 تَرَفَع ثَوبََها األَرَداف  َعنَهيا
 

وعا   َفيَبَقى ِمن ِوشاَحيَها َشس 
 .2يريد بالوشاحين قّلدتين 

 11 القالدة محلُها الجيد، وإطالقه على الوشاح غير معهود  فيما أعلم./ أبوالمجد
 [.1]159جمادى األولى 

 
                                                 

 .141، طبعة برلين، ص65. الطبعة الحجري ة، ص1
 .06. سورة القيامة، اآلية 0
: تعالىه . وقوله 1       ( أي الشمس. )السي د الحسني(.10)سورة ص، اآلية 
 .144، طبعة برلين، ص66الطبعة الحجري ة، ص .4
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ا ِدملجيهيييا وا  ِذراَعاَهيييا َعيييد 

 
 1يَظُن َضجيع ها الَزند  الَضِجيَعا 

في الشطر الثاني؛ وما ذكره  لم يظهر لي إلى اليوم معنًى صالٌِح يليق بالمتنب ي 
ل  8 بعيٌد ! / أبوالمجد الواحدي  [.1]155ربيع األو 

 
ستَهاماً   غَدا ِبك ک ُل ِخلو  م 

 
ست ور  َخِليعاً    وأصبََ  ک ُل م 

 .2الخليع: الَذي يخلعه أهله 
في هذا البيت مأخوٌذ من الخالعة ال تي قد يذكر مع الُمجون، وكأَن « الخليع»

متهت كًا. وما ذكره إنَما أصله من: خلع العذار للعريس؛ والمراد: أنَها تجعل كَل مستور  
يناسب الَذي يخاف عشريه من جنايته، ال المستهام الَذي ابتلى بصبابته. وال أدري أي  

 عاشق  خلعه قومه ألجل العشق!
ولعمر الفضل إنِي ال أحُب أن أنقض فاضاًل وأغمط حقَه، ولكن من كان هذا 

ة األدب بضاعته في فهم الشعر كيف يقدم على شرح هذا الديوان  ويسيء القول في أئم 
الَذين سبقوه إلى شرحه! ويكِذب على ال ه في خطبة شرحه ويجعل هذه األغالط 

ة  15 الواضحة مَما رزقه ال ه ويَسر له من العلم والفهم؟! / أبوالمجد  [.1]159ذي الحج 
 

  ْٱأْلََسِد ٱلي 2ٱلَْعَفْرنىل َمَحَطةَ بَن و 
 

َهيا ٱأْلََجيم     ْسد  ولِكين ِرماح   أ 
 .2کأنَهم والِرماح شابكة   

                                                 
 .144، طبعة برلين، ص66. الطبعة الحجري ة، ص1
 .145، طبعة برلين، ص66. الطبعة الحجري ة، ص0
 . َمَحَطةُ: ٱْسُم َجِد الممدوح َو )بَنُو( ُمبْتَدٌأ َخبَُرُه )ٱأْلُْسُد(. )السي د الحسني(.1
 .151برلين، ص، طبعة 69. الطبعة الحجري ة، ص4
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 لكاتبه مخاطبًا للدهر:

 فما قل مُت من صبري وعزمـي
 

 وإن قل مُت من ظفـري ونـابي 
 فمختلف الرقاق البيض حسبي 

 
 1ومشتبك الرماح السمر غابي 

 ./ أبوالمجد 
 

 نَاِعَمة  الِجسِم الِعظاَم لَها
 

 لَها بَنات  وَميا لَهيا َرِحيم   
 .2أراد ببناتها ما فيها من الحيوان 

 1الُسفن؛ وبهذا المعنى نظمها عبدالباقي«: بنات الماء»الَذي كان في خاطري اَن 
 في قوله: شاعر العراق

ا  بنــا مــن بنــات المــاء لكوفــة الَغــر 
 

 سبُوح سرت لياًل فسبحان من أسرى 
فهو المعنى في تفسير البيت./  وإذا صَح وجود هذا اإلطالق في زمان المتنب ي 

 [.1]156جمادي اآلِخرة  06 أبوالمجد
 

لييِم لَهييا َطيييف  تَهييَدَدني  َدار  الم 
 

 لَيًّل فَما َصدَقْت َعيِني واَل کيَذبَا 
 .2الطيف في تهُدده إيَاَي... 

 .البيت فأتى في شرحه بما ال يُفَهم... . / أبوالمجد لم يفهم معنى
 

                                                 
 ، مع اختالف  في بعض الكلمات.18، صديوان أبي المجد. 1
 .151، طبعة برلين، ص71. الطبعة الحجري ة، ص0
 . )السي د الحسني(.وقي   ُالترياق الفارثم  البغدادي  ٱلشاعر الشهير صاحب  . هو الُعَمري  ٱلُمْوِصليُ 1
 .154، طبعة برلين، ص71. الطبعة الحجري ة، ص4
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 کَرمًا فلَؤ حَدثتَه َعن نفِسه

 
 بَعظيِم َميا َصينعْت کَاِذبيا 

 .1قد أساء في هذا 
! ما أساء فيه وإنَما المسيء فهم الواحدي وعدم دركه معنى البيت؛ وهو مَما  كال 

ال يخفى على أقِل أهل األدب! يقول: لو حَدثتَه عن نفسه بأنَك صنعَت عظيمًا وأعطيت 
خطرًا كثيرًا لظنَك كاذبًا، بل يرى ـ لفرط كرمه ـ انَه أعطى قلياًل وانَك كاذٌب في دعواك 

 عظمه.
! ـ يشهد به  وهذا ـ على وضوحه الَذي الل يكاد يخفى إال  على بليد  جاهل 

البيت الَذي قبله ويكاد أن يكون شرحًا له وتأكيدًا. واَن الَذي لفرط كرمه ال يرى في 
العطاء خطيرًا ويرى أَن دجلة ال يكفي شرابًا فالبَد أن يكِذب من يحِدثه بانَك صنعَت 

 عظيمًا.
جعله يستعظم »ارح: نشدتكم يا أهل الفضل والعلم! إال  أن تنظروا إلى قول الش

كيف قل ب المعنى وحمل البيت على عكس معناه، ثَم حكم على قائله باإلسائة! « فعله
وال أدري أي  كلمة  في البيت دل ت على استعظام الممدوح فعلَه!؛ نعوذ بال ه من 

 [.1]155عبان ش 11 الخذالن!! / أبوالمجد
 

 َأجَدك َما يَنفَك َعان  تَف كُيه  
 

ليَمان  وَمال  ت َقِسم    َم بَن س   ع 
 2.2وإنَما يجيزه الكوفياون 

                                                 
 .174، طبعة برلين، ص78. الطبعة الحجري ة، ص1
 .181، طبعة برلين، ص81. الطبعة الحجري ة، ص0
 . إذا كاَن ُمتََحِرَك ٱلَْوَسِط. )السي د الحسني(.1
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ونشأ فيها وعن أهلها أخذ، ومنها سار إلى الصبرة،  النحو ولد في الكوفة

ال يصلح أن يكون غالمًا ألدناهم!؛  . والواحديوالبصري ون هم تالمذة ٱْلكُْوِفي ْينَ 
فيما هو مذهب أهل بالده من الجهل والخذالن! على أَن فيه كالمًا ال  فتلحينه المتنب ي

ة  01 يسعه المقام. / أبوالمجد  [.1]154ذي الحج 
 

 ِقْف علَى الِدمنَتَيِن ِبالَدِو ِمن رَ 
 

 يَا کَخال  في َوجنَة  َجنِب َخيالِ  
 .1شبَه دمنتيها بخالين في خِدها 

ليس في البيت ما يدلُ على تعيين موقع الخالين وأنَهما على الخِد فضاًل عن 
 [.1]156جمادى األولى  01 فما ذكره هوٌس وتخُرٌص! / أبوالمجد خٍد ريَا؛

 
 ولَه في َجَماِجم الَماِل َضرب  

 
 َوقع ه  فيي َجمياِجِم األَبَطيالِ  

 .2وهذا فاسد   
 معنًى فاسدًا وكالم من لم يعرف المعنى، فكالم الواحدي إن كان قول ابن جن يٍ 

 أشد  فسادًا وأجدر بأن يكون كالم من لم يعرف المعنى!
جعل للمال َجماِجَم، كما جعل غيره للشمال يدًا، وللهَمة  والوجه: اَن المتنب ي
ى غير ذلك مَما ال يخفى في منثور الكالم ومنظومه، ويعرفه جناحًا، وللمجد سنامًا ـ إل

في »صغار المشتغليين بعلم البيان ـ . والَذي زاد في حسنه أنَه وقع جنب قوله: 
 «.جماجم األبطال

                                                 
 .187، طبعة برلين، ص81. الطبعة الحجري ة، ص1
 .189، طبعة برلين، ص84طبعة الحجري ة، ص. ال0
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وأظُن أَن الَذي أوجب خفاء هذا الواضح توُهم أَن الضرب في جماجم المال 

 [.1]159جمادى األولى  5 ل! / أبوالمجدغير ما يقع في جماجم األبطال؛ فليتأمَ 
 

 فَغدوَت واسمَك فيِه َغير  مشاِرك  
 

 1والنَاس  ِفيَما فيي يَيديَك ِسيواء   
لكان المتعيَن أن يكون معنى البيت: انَه ال سمَي  لو ال شيوع التسمية بهارون 

   :تعالىلك؛ والعرب تفتخر باألسامي البديع ـ وبه فُِسر قول ال ه       

  
، ألنَه ـ . وإذا لمل ترتض هذا التفسير للبيت فال أظنُك يرضيك قول الواحدي 0

، إذ على كثرة المسِمن بأسماء  عديدة  أي  فخر  في  ال يكون لإلنسان أكثر من اسم  واحد 
 [.1]154صفر  14 هذا الممدوح؟!؛ تأم ل وراجع سائر الشروح./ أبوالمجد

 
ز  يَجِذب ها   تَحَت َخصِرها َعج 

 
 کأنَييه  ِميين ِفراِقهييا َوِجييل   

 .2اَن عجزها بثقله والمعنى: 
 ، بل غلط الواحديأيضًا في تفسيره كما أخطا أبوالفتح ولقد أخطا الواحدي

أوضح وخطائه أفضح! وال أدري لماذا يخاف العجز فراقها إذا نهضت وهو جزٌء منها 
وإن شَدد  يصاحبها في كل  حالة  وال يفارقها ـ قاعدًة كانت أو ناهضًة ـ؟! والواحدي

 . والتهكُم الَذي أورده على ابن جنِيِ ال يبعد كالمه عن كالمه كثيراً  النكير على ابن جنِيٌ 
وارٌد عليه بعينه؛ وهو أيضًا لم يعرف وجه تشبيه العجز بالِرجل في فراقها./ أبوالمجد 

                                                 
 .199، طبعة برلين، ص89. الطبعة الحجري ة، ص1
 .7. سورة مريم، اآلية 0
 .011، طبعة برلين، ص91. الطبعة الحجري ة، ص1
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دالرضا األصفهاني  .محم 

 
 فلَو أصاَرْت ِبِجسِمي َمن بَرته  

 
 ِوشيياِحي ثَقييَب ل ؤل ييؤة  لَجييااَل  

 .1حتَى لو جعلت قّلدتي 
غلٌط واضٌح ال يخفى على من عرف! وأصحاب « القالة»بـ « الوشاح»تفسير 

اللغة؛ إذ الوشاح موضعه الكشح، وبه يتم  المعنى؛ والقالدة موضعه الرقبة والصدر. 
 .المعنى./ أبوالمجد وحمله عليها ـ على أنَه غلٌط لغًة ـ يفسد به

 
 بَدْت قَمرًا وَمالْت خ وَط بَان  

 
 وَفاَحْت َعنبَرًا وَرنَْت َغيَزااَل  

 .2التدبيج في الشعر يسَمى 
الشاَمة الخضراء فوق الوجنة »التدبيج ذكر األلوان في الشعر والنثر ـ كقوله: 

؛ نص  عليه علماء البديع وجرى عليه أرباب البديعيَات. «الحمراء تحت المقلة السوداء
 .وما ذكره فهو إَما لجهله بعلم البديع، أو اصطالٌح آخر لم نَطلع عليه./ أبوالمجد

 
 ن  َفيَييابَن الَطيياِعنيَن ِبكييِل لَييد

 
 َمواِضَع يَشتَكي البََطل  الُسعااَل  

 .2صدور األبطال بكِل رم    
 وهذا النوع يسَمى اإلرداف عند علماء البديع؛ ومثله قول القائل:

 1والَطاِعنيَن َمجاِمَع األضغانِ 
                                                 

 .017، طبعة برلين، ص95. الطبعة الحجري ة، ص1
 .018، طبعة برلين، ص95. الطبعة الحجري ة، ص0
 .001، طبعة برلين، ص96ص. الطبعة الحجري ة، 1
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 (.11)54ذي القعدة  16 / أبوالمجد

 
َك ال نَرِجسنَا ذا  ِبأِبي ريح 

 
 وأَحاِديثَك اَل هَذا الَشراب   

 .2هذا ليس مَما يمدح به الرجال 
جالُ  ل فال يصُح في الثاني. وما زالَِت الر  تُمدح  إن صَح ما يقول في الشطر األو 
شَوال  0 بحسن الحديث، والشواهد عليه من الشعر والنثر مَما ال تُحصى./ أبوالمجد

155[1.] 
 

 َمَضى اللَيل  والَفضل  الَِذي لَك اَل يمضى
 

ؤياَك أحلَى في الع ي وِن ِمن الَغميضِ    2ور 
يكون المراد: انَه إذا نام يراه في النوم لشَدة حبِه له واشتغال باله به؛  ويحتمل أن 

فله حالوة النوم وحالوة الرؤيا والرؤيا أحالهما. فكأنَه يريد االعتذار عن مفارقته 
 للنوم، وانَه إذا نام يراه فهو غير مفارق  له.

رد في سبب وما ذكره في تفسير اآلية فهو خالف ظاهر اآليه، وخالف ما و
 (.11)54صفر  09 نزولها؛ يراجع./ أبوالمجد

 
ولتَييهَ   إَن األميييَر أَداَم الال    د 

 
َضر     لَفاِخر  ک ِسيْت َفخرًا ِبه م 

 
                                                                                                                   

 . تمامه:1
 الضاربيَن بكَل أبيض مخذم  

 
 والَطاعنيَن مجامَع األضغان 

 .90، صالسيف الصنيع؛ راجع: البيت لعمرو بن معدي كرب ٱلُزبَيِْدي   
 .004، طبعة برلين، ص98. الطبعة الحجري ة، ص0
 .041، طبعة برلين، ص115جري ة، ص. الطبعة الح1
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 .1العرب کلُها قد لبسْت فخراً 

 (.11)55محَرم  0 ؟/ أبوالمجد«!كلُها»بعض العرب، فما معنى قوله: « ُمضر»
 

 اَل اْفِتخار  إالا ِلَمن اَل ي ضام  
 

حاِرب  اَليَنيام    دِرك  أو م   م 
ل من الخفيف   .2األوا

يخرج من الوزن؛ ال أدري من أين تعيَن عنده أنَه على الرفع؟ ولو قرأ بالفتح لم 
 .بل كان في البيت زخاف الكِف، وهو زحاٌف صالٌح في بحر الخفيف./ أبوالمجد

 
   ونَفس  اَل تَجيب  إلَى َخِسيس

 
 وَعييين  اَل ت ييدار  َعلَييى نَِظيييرِ  

 .2  ال تجيب إلى أمر  خسيس 
الثاني أن يكون المراد: ال يجيب إلى صحبته رجٌل خسيٌس./ مناسب الشطر 

 (.11)54صفر  01 أبوالمجد
 

اً   أاَل اَل أ ِري األحَداَث َحْمدًا واَل ذما
 

َها َجهًّل وَما کَُفهيا ِحلمياً    فَما بَطش 
 .2الفعل في جميع ذلك لال  
 لكان معناه ما ذكره، وما أبعد المتنب ي لو كان هذا البيت ألبي الحسن األشعري

 .من قصد ذلك!/ أبوالمجد

                                                 
 .044، طبعة برلين، ص166. الطبعة الحجري ة، ص1
 .050، طبعة برلين، ص116. الطبعة الحجري ة، ص0
 .050، طبعة برلين، ص119. الطبعة الحجري ة، ص1
 .061، طبعة برلين، ص111. الطبعة الحجري ة، ص4
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 نَقلَب واَخّلِئق  لَو حَواَها الَزنج  اَل 

 
ْمَي الِشفاِه ِجعاَد الَشْعِر َغَرانَيا   ظ 

 .1فسد معنى البيت 
، لم يشرح ديوان أبي الطيِب حاشا أن يفسد، بل ال يصُح غيره! وليت الواحدي

 ألن  ما يفسده باعوجاج فهمه أكثر مَما يصلحه بعلمه!!
 6 ألن  السجايا الحسان ـ ... إلى آخره ـ ./ أبوالمجد»وما أبرد قوله قبيل هذا: 

 .1151صفر 
 

 سِرب  َمحاِسن ه حرميت ذواتهيا
 

 َداِني الِصفاِت بَعيد موصوفاِتها 
 .2وأضاف ذوات إلى الضمير 

ه قصدر من أحد األطفال الكُتَاب لوجب على مؤِدبه أن يخفغلٌط واضٌح لو 
في البيت ليس بمعنى الصاحب ـ الَذي ُمنع من « ذواتها»بالسوط ويطرده عنه! إذ لفظ 

إضافته إلى الضمير ـ ؛ بل هو بمعنى ٱْلماِهيَة والحقيقة. وتقابل به الصفات والعوارض، 
ت الذوات، و: الذاتي ال يتخل ف ـ ... إلى غير عين صفاته وهو مذوِ  تعالىفيقال: إن  ذاته 

 ذلك ـ .
 وهب! حملناه على غلط الشارح، فماذا يكون حينئذ  معنى البيت؟!/ أبوالمجد

 [.1]156صفر  4
 

سَعَها َقبَل بَيِنَها  َذِر النَفَس تَأخ ذ و 
 

فتيير     همييا الع ميير   َفم   َجيياَراِن َدار 
 

                                                 
 .071/074، طبعة برلين، ص101. الطبعة الحجري ة، ص1
 .075، طبعة برلين، ص104. الطبعة الحجري ة، ص0
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 .1قال أرسطو: من أفرط...

جمادى األولى  5 ومعنى البيت!!/ أبوالمجد تأَمل في المناسبة بين قول أرسطو
159[1.] 

 
 کأنََمياوتَرک َك في الُدنيَا َدِويايًا 

 
لَه  الَعشر    تَداَوَل َسمَع الَمرِء َأنم 

2 
  :  07، وهو أحسن./ 1«المرء»بدل « الدهر»الَذي أحفظه عن نسخة  صحيحة 

 [.1]156ربيع الثاني 
 

 وَمن ي نِفِق الَساَعاِت في َجمِع َماِلهِ 
 

 َمَخاَفييَة َفقيير  َفالَييِذي َفعييَل الَفقيير   
 .2ألناه إذا جمع منع 

أشبه باللُغز األحجية، وال أدري لماذا يكون المنع فقرًا! والوجه: ان  الجمع هذا 
للمال ال يكون إال  بالتصبَر واالمساك في األكل واللبس، فيكون فيهما وفي سائر ُسننه 

 : الُممسك يعيش عيش الفقراء ويُحاسب حساب »كالفقير؛ وهذا كما قيل في الغني 
 [.1]159)شهر( ربيع الثاني  07 أبوالمجد«. األغنياء

 
 ولَيييل  َوَصييلنَا ِبيَييوم  کأنَمييا

 
لل  خ ضر     َعلَى َمتِنِه ِمن َدجِنِه ح 

 
                                                 

 . والعبارة لم توجد في طبعة برلين.084، طبعة برلين، ص108. الطبعة الحجري ة، ص1
 .085، طبعة برلين، ص108. الطبعة الحجري ة، ص0
: )المرء(. علىه ما يخُطُر بالبال وُهَو ما في شرح الواحدي  . لكَن المذكوَر في نَُسخ  أخرىه ُمواِفٌق لِ 1

 المحفوظ. )السي د الحسني(.
 .085، طبعة برلين، ص108. الطبعة الحجري ة، ص4
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يريد أناه مسافر  في الربيع
1. 

 واستخرج من الزيج فصل مسافرة عرف تأريخ مسافرة المتنب ي أظُن الواحدي
وإاَل فليس في البيت إاَل وقوعها في فصل المطر، وهذا يمكن في أواخر شهور  المتنب ي

 [.1]156جمادى األولى  14 الخريف وجميع شهور الشتاء أيضًا./ أبوالمجد
 

 وإِني لَت غِنيِني ِمين الَمياِء ن غبَية  
 

 وَأصِبر  َعنه  ِمثَل َما تَصِبر  الُرْبد   
 .2الربد: النعام 

قسٌم من الحيَات توصف بالُخبث، والحيَة معروفٌة بعدم شربها الماء، « األربد»
ل  8 ./ أبوالمجد وبها يُضرب المثل فيه دون النعام ـ فيما أعلم ـ  (.11)55ربيع األو 
 

 فَما ِليي وِلليُدنيَا ِطّلِبيي نجومهيا
 

دوِ  األََراِقمِ    2وَمسَعاَي ِمنها في ش 
في تفسيره  معنى هذا البيت واضٌح ال يحتاج إلى التفسير، والَذي عند الواحدي 

 8 عند كل  من عرف متعارف لغة العرب!؛ والبد  من مالحظة سائر الشروح./ أبوالمجد
 (.11)55جمادى األولى 

 
 وِذي لََجب  ال ذ والَجناِح َأماَمه  

 
ثار     ِبساِلمِ ِبناج  واَل الَوحش  الم 

جة   .2قال ابن فورا

                                                 
 .087، طبعة برلين، ص109. الطبعة الحجري ة، ص1
 .099، طبعة برلين، ص114. الطبعة الحجري ة، ص0
 .116، طبعة برلين، ص146. الطبعة الحجري ة، ص1
 .117، طبعة برلين، ص146الطبعة الحجري ة، ص. 4
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جة . والظاهر انَه أراد مدح ال يقصر في البُعد عَما قاله ابن جنِي ما ذكره ابن فور 

وذلك الجيش بسرعة السير على خالف ما هو المتعاَرف في سير الجيوش العظيمة؛ 
 لشوقهم إلى مالقاة العدِو ]و[ حبِهم للحروب، ومن أحَب شيئًا أسرع نحوه.

وصف سرعته بأنَها بحٍد تلحق الطير والوحش المثار ـ وأشد  ما يكون الوحش 
 عدوًا إذا أثير ـ . والزم ذلك قصد صيدها لما في الِطباع من حِب القنص؛ فعبَر المتنبِي
عن سرعة السير بعدم نجاة الطير وسالمة الوحش المعروفين بااِلسراع عن حبِهم 
للحرب بااِلسراع نحوها. وهذا غاية المدح بأحسن تعبير  وأوضحه! وهو الالئق 

ومحاسنه. فانظر بطرف اإلنصاف إلى ما قلُت وماقااله، ولك الحكم  بمقاصد المتنب ي
 [.1]154صفر  18 أبوالمجد بعده! /

 
رِبها  َوإذا َطلبت  ِرَضا األِميِر ِبش 

 
 وأَخذت ها فلََقد تَرکت  األْحَرميا 

 .1کذب فيما قال 
! ما كذب وال فجر! لكن هذا الشارح الجارح بل ال يفهم الواضح وال يقنع  ...كال 

بذلك، بل يعكس المعنى! فصريحه ـ كما تراه ـ جْعُل ترك األحرم في طلب رضا 
 «!فإذا تركت عصيانك فإنَه أحرم»األمير وأخذها؛ فقلبه وقال: 

!!/  ولعمر األدب إَن هذا الشرح أشد  على المتنب ي من فَتْكَِة فاتك األسدي 
 [.1]155شَوال  01 لمجدأبوا

 
 َخضييَراه  َحمييَراء  التُييَرا

 
 ِب کأنَها في َخِد َأغيَد 

 
                                                 

 .101، طبعة برلين، ص147. الطبعة الحجري ة، ص1
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 .1بخضرة الشارب على الخدِ 

الشارب هو الشعر الذي على الشفة. وال أدري هذا اإلمام المنَوه به في عاَمة 
ال يعلم ما يعلمه أطفال العرب!؛ أو انَه لفرط حذاقته ال يعرف الفرق بين علوم األدب 

 [.1]159ربيع الثاني  11 الفم والخد. / أبوالمجد
 .0أشار إليه بعض الحاضرين بمسك  

 ليصح  الشطر األخير./ أبوالمجدالظاهر انَه طاهر العلوي، أو غيره من الشرفاء؛ 
 صفر. 11

 
فييوِن کأنَمييا  بَعيييَدِة َمييا بَيييَن الج 

 
 2َعَقدت م أَعاِلي ک ِل ه ْدب  ِبحاِجِب  

المشهورة، وهو واسطة الِعقد وبيت القصيد.  هذا البيت من محاسن المتنب ي 
من ألفاظ العموم والخصوص  ومعناه واضٌح ال يحتاج إلى الشرح؛ وما أورده الواحدي

!  فهو هذيان محموم 
على المانع ال يصدر إال  مَمن حجب عن فهم الواضح « الحاجب»وحمل 

كالتصريح بأَن المراد « أعالي كل  هدب  : »متنب يوالبتلى باعوجاج السليقة!! وفي قول ال
أهداب أعلى الجفنين إذا لم يجمد على ظاهر اللفظ، ألن  أسافل األهداب معروزٌة في 

 .حينئذ  حشوًا./ أبوالمجد« األعالي»الجفن، فال يمكن عقدها؛ فيكون لفظ 
 

 کََذا الَفاطميُوَن النََدى في بَناِنهم
 

 َأَعُز الِمَحاًء ِمن خ طوِط الَرواِجِب  
                                                  

 .101، طبعة برلين، ص148. الطبعة الحجري ة، ص1
 .101، طبعة برلين، ص149. الطبعة الحجري ة، ص0
 .107، طبعة برلين، ص151. الطبعة الحجري ة، ص1
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 .1يقول: إنا الجود مخلو   فيها

يقول: إن  الندى ثابٌت في أكِفهم ال تمحى، ومحوها أعز  من محو خطوط 
جمادى  11 !/ أبوالمجدالواحديالوراجب؛ وال ربط له بالخلق الَذي أخلقه سوء فهم 

 [.1]159األولى 
  ِكََقشِرَك الِحبَر ِمن الَمهاِرق

 
ــوَذانِق  ــه بِكَالَش   َِأروُدُه ِمن

 .0وهو معَرٌب من ساداتك، أي: نصف دراهم 
 الكاتب أو هذى الشارح!تأَمل هل غلط 

 
 وکَم ِمن َعاِئب  َقواًل َصِحيحاً 

 
 2وآَفت ه ِمين الَفهيِم الَسيِقيمِ  

 .أخذخ من قول أبي تَمام 
جامعًا يصُح فيه األخذ./ محَمدالرضا  ال جامع بين البيت وبين قول أبي تَمام

 (.11)54صفر  17 أبوالمجد
 

 اَل يَخَدعنَك ِمن َعيدٍو َدمع يه  
 

ٍو تَرَحم     واْرَحْم شبَابََك ِمن َعد 
 .2وارحم نفسك من عدٍو ترحمه 

ل أن تكون القافية بياء حِطي./ أبوالمجد  .المناسب للشطر األو 
 

                                                 
 .111ص، طبعة برلين، 150. الطبعة الحجري ة، ص1
 .114، طبعة برلين، ص154. الطبعة الحجري ة، ص0
 .119، طبعة برلين، ص156. الطبعة الحجري ة، ص1
 .140، طبعة برلين، ص157. الطبعة الحجري ة، ص4
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 يَا بَِني الحاِرث بِن ل قَماَن التَعدَ 

 
تيون  الِعتَيا ِ    مك م في الَوَغى م 

 .1إنَما يرکبون الخيل لحرب 
لهم في ترك ركوبها في    وبهم الخيل بحال الحرب، وأي  مدحما خَص رك

 غيرها؟!؛ فلو قصدوا مسافًة أ تراهم كانوا يركبون الحمير؟!
ومن عادة الملوك الركوب للقنص والنزهة؛ وإنَما خَص الدعاء لهم بحال الحرب 
ألن  غيرهم ال يقوم مقامهم، وهذا كما تقول: ال عدمتك صديقًا في الشدائد، و ال 

هذا المعنى بلسان الدعاء وأجاد فيه.  بنى المتنب ي عدمتكم كنزًا في حال الفقر. وقد
نسيج وحده في حمل أبيات هذا الديوان على ما يضحك منه الصبيان!/  والواحدي
 [.1]155شعبان  00 أبوالمجد

 
 فيَا نَجَر الب حيوِر واَل أ َوِري

 
 ويَا بَدَر الب دوِر واَل أ حاِشي 

 .2أجَهر به وال أحاشي 
 .1الظاهر اَن المراد: انِي ال أتَقي أحدًا وال
 

 وَطييائَرة  تتباعهييا الَمنَايَييا
 

 علَى آثَاِرَها َزِجل  الَجناحِ  
 .2يعني بالطائرة: الحجلة 

هذا مذكوٌر في عنوان األبيات، فما الفائدة في توضيح هذا الواضح! ولكن  
                                                 

 .151، طبعة برلين، ص161. الطبعة الحجري ة، ص1
 .158، طبعة برلين، ص164. الطبعة الحجري ة، ص0
 المخطوط.. هكذا العبارة مبتورٌة في 1
 .161، طبعة برلين، ص166. الطبعة الحجري ة، ص4
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! وأكثر من ـ كما نبَهنا عليه مرارًا ـ أستاٌد في شرح الواضح من شعر المتنب ي الواحدي

 [.1]155رجب  نصف شرحه من هذا النمط!!/ أبوالمجد
 

وِس في يَِده  لَو کَاَن َضوء  الُشم 
 

ه وَأفنَييياه   1لََضييياعه    يييود   2ج 
: ان ه يصوغ َضْوَءها َدراِهَم « صاغ»الَذي أحفظه:   ـ بالغين المعجمة ـ ؛ َفٱْلمْعنىه

ألن  ضوء الشمس ليس مَما ودنانير ـ أي: يسبكها ويجود به ـ . وهذا هو األنسب، 
في وصف ضوء « العضديَات»ينفع السائل والَذي يجود عليه. والِحظ قوله في 

 11وال ينافيه البيت الَذي قبله، ألن  الفرق واضٌح./ «. دنانيرًا تفر  من البنان»الشمس: 
 [.1]154صفر 

 
 اَل يَتَييوَفى أب والَعَشيياِئِر َميين

 
 2  عنَاهلَيَس مَعاِني الَوَرى کمَ  

 بجوابين: لَما الم النَاُس أباالعشائر في الجود أجابهم المتنبِي 
خلقه وخلَق ُخلَقه، وال مالمة على ما ال قدرة على تركه  تعالىأحدهما: أَن ال ه 

 كما ذكره الشارح وأصاب ـ ؛ ـ
لخوف الفقر على المظلوم، وال وثانيهما: أَن المالمة على الجود ال يكون إال  

منه، ألن ه شجاٌع يضرب هام العداة ويأخذ أموالهم، فيكسب  يُخاف على أبي العشائر

                                                 
اِد َوٱلَعيِْن ٱلُْمْهَملَتَيِْن وبَيْنَُهما ٱأْلَلُِف، َأْي فََرقَُه َوما ٱنقدَح في ِذْهِن اإلم1 ام . والمشهوُر: َوصاَعُه، بٱلص 

ِوها في الِفْقِه هُ  أبي المجد ال  علىه ُسُمِو َملَكَتِه في األََدب كَُسم  َو ِمْن َوَمضاِت َسنا ِفكِْرِه ٱلث اِقِب الد 
 واألصوِل وغيِرهما. )السي د الحسني(.

 .169، طبعة برلين، ص171. الطبعة الحجري ة، ص0
 .171، طبعة برلين، ص170. الطبعة الحجري ة، ص1
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من المال ما يكسبه غيره بالملق لألغيناء. فالشُح عنده والحال هذه يكون من الجبن، 

ترك ضربه إال  للجبن وهو صورٌة للُشِح. الهام، وال يكون  ألنَه ال يكون إال  بترك ضرب
بُلِي  وهذا من أعذب القول وأحسنه، وجميع ذلك واضٌح بعد التأُمل. ولكَن الواحدي

بالخذالن وحرم فهم الواضح، وطفق يذكر في خالل األبيات ما يملي عليه وسوسته 
؛ وأين «إَن الُشجاع ال يكون بخيالً »رابع: وتسَول له مخيَلته!؛ فيقول في شرح البيت ال

، ألن  صريحه اَن ترك الجود ـ «في الُشِح صورة الفرق»هذا ـ إن تَم! ـ من قوله برب ه: 
 . وهو الُشُح ـ بدا في صورة الفرق، ال أنَهما متالزمان أو ناشئان عن سبب  واحد 

 واستشهد عليه بقول الجاحظ.
غلٌط! فكم حفظْت صفحات التأريخ تراجم جبناء « الشجاع ال يفرق»وقوله: 

األسخياء وشجعان األشحاء؛ ولعل ه عد  مطلق عدم الخوف شجاعًة. وهذا من أشنع 
 القول وأسخفه! وعليه فخوف الَمَسب ة والعار  ودخول النار شجاعةٌ!

ة السماح والسيف ال  وبعد ذلك كل ه فأي  معنًى لتأمين السيف من الفرق في لج 
؟!يأمن   إال  من بأس العدو 

ة الكبرى قوله في شرح البيت الخامس:  ، «وكل  أحد  يحب ه لشجاعته»والطام 
؛ وقد ألجأه الغلط في تفسير البيت إلى التكل ف في «ومن شرف اإلقدام»وأن ه كقوله: 

الموصول وحمله على قبيح الكالم، وال أثر لحب  الناس له في البيت. وأنت إن أنصفَت 
، بل هو من قبيل قول «ومن شرف اإلقدام ـ ... إلى آخره ـ»ليس من قوله: تعلم أن ه 

 ـ : عشيرة أبي العشائرـ : في وصف بني َحْمدان الشريف الرضي
 استنزلوا أرزاَقهم بسيوِفهم

 
 فعنوا بعسر  حَد له وصفاد 

لهذه المقطوعة خطٌب وخلٌط! وال يحضرني سائر  الواحدي وبالجملة تفسير 
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غريب الوجه واليد  شروح الديوان ألنظر إلى كالم غيره فيها؛ وأنا في مطمورة إصفهان

يج وحده في تفسير الواضحات نس واللسان، بعيٌد من كتب األدب وأهله!! والواحدي
 وتبديل ألفاظ البيت بمثلها وأخفى منها!؛ وشاهد قولي تفسيره المقطوعة ال تي تلي هذه.

 ./ أبوالمجد
 

 بَليت  ِبلَى األَطَّلِل إن لَيم أِقيْف ِبهيا
 

قوَف َشِحي   َضاَع في   هو   التُرِب َخاِتم 
 .1على هذا وأورد ابن جِنيٍ  

ا في علوم البالغة فلو  الفتح ال يُنكر علُو مقام أبي في فن ي النحو والصرف؛ وأم 
العه عليها وهبوط درجته فيها لم يورد مثل هذا السؤال التافه، ولم يَْحَوج  ال قلَة اط 

 العروضي إلى الجواب البارد الَذي تكلَفه، ويقطع بأَن أباالطيِب لم يخطر ذلك بباله!
من التشبيه النادر ال ذي يتهافت عليه الفصحاء؛  وظاهٌر اَن قول أبي الطيِب

كقولهم: أقصر من ِجلسة الخطيب، وأطول من وقت العشاء اآلخرة إلى غير ذلك مَما ال 
 [.1]154ربيع الثاني  04 يُحصى... ./ أبوالمجد

 
 ن َماِء الَشِبيَِة ک ِلهوَأحَسن  مِ 

 
ه   حيَا بَار   في َفاَزة  أنَا َشاِئم 

 .2شراع ديباج  « الفازة»و 
خيمٌة صغيرٌة معروفةٌ من القديم إلى اليوم، ويعرفها األطفال والنساء، «: الفازة»

 فتفسيرها بالشراع عجٌب!

                                                 
 .174، ص0طبعة برلين، ج، 171. الطبعة الحجري ة، ص1
 .179، طبعة برلين، ص176. الطبعة الحجري ة، ص0
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من معاني الشراع هو شراع السفينة، فهل كان سيف الدولة في  1ثَم إَن المعهود

 البرح!؟
؛ وال يمكن االعتذار ثم  إَن سيف الدولة لم يكن في الشراع حيث يشب هه المتنب ي

ا ما هذى به!/ إال  أن يقال: إنَه كان زمان اشتغاله بشرح البيت محمومًا وهذ للواحدي
 [.1]155شعبان  14 أبوالمجد

 
سييبَِطرٌ   َروا   الِعييِز َفوَقييِك م 

 
لك  َعِلٍي اْبِنَك في کَمالِ    2وم 

ة   .2قال ابن فورجا
 .4الصاحبقال العروضي: فإنَما غيَره عليه 

من يصدق أحد األنذال الَذي مهنته مسح النعال ألخذ دراهم معدودة ثَم يفتري 
ي يجُل عنها أقل أهل األدب، فالواجب تقوله على مثل الصاحب هذه الفرية ال   5ألجل

!!/ أبوالمجد  (.11)54صفر  15 في شرع الفضل أن يُضرب ألف سوط 
 

 وإِني ألَعَشق  ِمن ِعشِقك م
 

  ِن حوِلي وک َل َفتيًى نَاِحيل 
 

                                                 
ي عدل عن اعتراضه هنا على الواحدي1 ، ألن ه كتب في ذيل الحاشية هكذا: . الظاهر اَن المحش 
فكان السماء خيمٌة وشء : »التن وخي؛ قال القاضي الشراع للخمية كان معروفًا في عصر المتنب ي»

ربيع األول  11 أبوالمجد«./ ؛ فالبد  من ال مراجعة واصالح الحاشية«وكان الجوزاء فيها شراعٌ 
1156. 

 .191، ص0ج ، طبعة برلين،181. الطبعة الحجري ة، ص0
 .191، ص0، طبعة برلين، ج181. الطبعة الحجري ة، ص1
 .191، طبعة برلين، ص180. الطبعة الحجري ة، ص4
 . )السي د الحسني(. ِ. الفصيح: ِمْن َأْجل5
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 .1 في الحبِ   کلا ناحل

ليس في البيت ما يدلُ على تخصيص الناحل في الحِب؛ فهذا تخُرٌص من 
 [.1]159ربيع الثاني  09 !/ أبوالمجدالواحدي

 
 تَتل و َأسنَت ه الك تَْب الَِتيي نََفيَذْت 

 
ل    ِويَجَعل  الَخيَل أبَدااًل ِمن الُرس 

 .2يقول: أسنَته تتبع کتبه 
يتوقَف تفسيٌر حسٌن لو ال انَه قد شَوهه بتخُرصاته ال تي ال أثر في البيت لها، وال 

 تفسيره عليها.
بصيغة المجهول ـ أي: الكتب ال تي ترسلها « نفذت»وأحسن منه أن يكون 

من التالوة؛ والمعنى: إنَه ال يعبأ بها وال يتلوها، بل « تتلو»الملوك وغيرهم ـ ، ويكون 
ى يتلوها أسنَته، كنايًة عن أنَها ال تبنى عزائمه وال يصُده عن حربهم. ونسبة التالوة إل

قوله في هذا  األسنَة في الدرجة العليا من الُحسن والبالغة. وينافي تفسير الواحدي
 الممدوح:

 وال كتٌب إال  الَمشـَرفي ة عنـده
 

 وال رسٌل إال  الخميُس الَعَرمَرمُ  
 [.1]156غَره جمادى األولى  /أبوالمجد 
 

 ِبنَفِسي َوليد  َعاَد ِمن بَعِد َحمِلهِ 
 

ٍم ت َطيِر   ِبالَحميل   2 ِإلَى بَطِن أ 
 

                                                 
 .195، طبعة برلين، ص184. الطبعة الحجري ة، ص1
 .411، طبعة برلين، ص187. الطبعة الحجري ة، ص0
 .411، طبعة برلين، ص190. الطبعة الحجري ة، ص1
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هذا من باب نفي الشيء بايجابه، على حذ وقوله: ال يمسح عينيه من الكحل، 

وهذا . ونفي الشيء بإيجابه من أحسن التعبير وألطف نكات البديع؛  أي: ال يكتحل...
 . وال أدري كيف خفى هذا ـ على وضوحه! ـ على الواحديهو الَذي أراده المتنب ي

وغيره مَمن نقل كالمه فأطال وجاء بما ال طائل فيه!؛ وكفَره اآلخرون على غير ذنب  
 .صدر منه إال  سوء فهم الشارحين! إْن ُعَد هذا ذنبًا له!!/ أبوالمجد

 
 إِني أل بِغض  َطيَف َمن أحبَبت ه

 
نَا َزماَن ِوَصاِلهِ   ْإذ  ر   کَاَن يَهج 

 .1ولكناه قلَب الكّلم 
يرجع إلى « يهجرنا»! والضمير في ال قلب في الكالم والقلب في فهم الواحدي

وال أدري من ال يفهم واضح الشعر كيف يقدم «. الطيف»إلى « وصاله»من أحب؛ وفي 
مثل هجر هذه »ذكره في البيت الَذي بعده ـ وهو قوله: على تفسير الكتاب الكريم! وما 

ل  7 ـ هجٌر كلُه!!/ أبوالمجد« األشياء  (.11)55ربيع األو 
 

باِهي َوجَهيه    يَا َأيَُها الَقَمر  الم 
 

 اَل تَكَذبَْن َفلَسَت ِمن أْشكاِلهِ  
 .2ال تسمعَن الكذب للقمر 

جرى على ما ُجبِل  نَهىه القمر عن كذبه في اِدعائه أنَه مثل الممدوح. والواحدي
 ، فلفَق ما ترى!!«الذال»وفتح « التاء»بضِم « ال تكذبنَ »عليه من اإلعوجاج! فقرأ لفظ 

 [.1]155شَوال  00 زيادٌة باردٌة./ أبوالمجد« زيادته كل  ليلة  »وقوله: 
 

                                                 
 .418، طبعة برلين، ص195. الطبعة الحجري ة، ص1
 .401، طبعة برلين، ص197. الطبعة الحجري ة، ص0
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  والَقَدَميِن ن ور   ِوبَيَن الَفرع

 
 يَق ود  ِبيّل أِزَمِتهيا الِنيَاَقيا 

 .1يقال: ناقة  ونو    
« وِمن حِق المصنِف ـ ... إلى آخره ـ: »100سطر  1انظر قوله في صفحة 

ذكَره ما ال حاجة إليه في شرحه، ثَم انظر إلى ذكره جموع  1ابن ِجنِيْ وأخذه على 
 00 الناقة وَسْله عن الحاجة إليها في شرح الديوان!؛ ومثله كثيٌر في شرحه./ أبوالمجد

 [.1]155رجب 
 

 وَحاَشا اِلْرِتياِحَك َأن ي باَرى
 

 وِلْلكَِرَم الَذي لَك َأن ي باَقى 
 .2وکرمك ال يباهي بالبقاء 

 بمعنى السرقة لغٌة عراقيةٌ  5«قوْ البَ »بما ذكر ركيٌك لفظًا ومعنًى. و« يباقى»تفسير 
من القديم إلى اليوم مذكورٌة في أَمهات الكتب اللغوي ة؛ فلو حمل عليه لكان  شائعةٌ 

فعٌل مجهولٌ « يُباقى»وعليه فـ «. ولم أظفر به منك استراقاً »مناسبًا لقوله بعد هذا: 
ًا.  كيُقال، ونسبتها إلى الكرم شبيه مجاز  في اإلسناد؛ وهو شائٌع جد 

ا له موقٌع عند تالسرقة ال  كون إال  مم ن يشُح بالعطاء، ويكون المسروق مم 

                                                 
 .405، طبعة برلين، ص198. الطبعة الحجري ة، ص1
ي.0 اة من قبل المحش   . الرقم يشير إلى الطبعة الحجري ة المحش 
)المنُسوب  ِن ٱلْياء الُمخفَفة وبذلك يُْفتَِرُق َعْن ضبِط الِجن ي  . ِجن ْي: بتَْشديد النُون المكسورِة وُسكُوْ 1

(. )السي د الحسني(.  إلى ٱلجن 
 .408، طبعة برلين، ص011. الطبعة الحجري ة، ص4
ارجة بإمالة . البَْوق: بفتح الباء وسكون الواو. ولكن ه يُلفَُظ اليوم باللهجة العراقي ة5 ٱلباء ٱلُمْفَردِة  الد 

ى بٱلجيم ٱلقاِهري ة ٱلِْمْصِري ة  (. )السي د الحسني(.وُسكون ٱلْواو وبٱلكاف الفارسي ة )َوقد تسم 
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 [.1]155شعبان  11 المسروق منه./ أبوالمجد

 
 وإْن َجِزعنَييا لَييه فييَّل َعَجييب  

 
ودِ    وَذا الَجزر  في البَحِر َغير  َمعه 

 .1جزر له يريد أَن البحر ال 
له  رَ زْ جَ ٱلْ رحم ال ه من عرف معنى هذه العباره وفَهمني به! وإذا كان البحر ال 

 !فيكون للبِر على قول الواحدي
؟! ولعَل معنى البيت: اَن جزر المعهود هو ما «وإنَما يعرف»ثَم ما معنى قوله: 

 [.1]155شعبان  10 مَد بعده./ أبوالمجد يكون موتنا ونقضه المُد، وهذا جزٌر ال
 

وَن ِعْرض  َعاِرضاً   فإَذا رَأيت َك د 
 

َ أَ      يَبِغيييي نَصيييَره يَقنيييت  َأَن الال
 .2وهذه القافية فيها خلل   

 1أمٌر واضٌح ال يحتاج إلى بيان  ، وهذا «هاءٌ »ال « راءٌ »أطال القول في أَن القافية 
 طناب الَذي فيه!فضاًل عن هذا اإل

                                                 
 .411، طبعة برلين، ص011. الطبعة الحجري ة، ص1
 .415برلين، ص، طبعة 014. الطبعة الحجري ة، ص0
( ِعنَْد أمثاِل اإلمام أبي المجد1 في حَدِة َذكائِِه وتََوقُِد ِفْطنَتِه  . هذا األَْمُر )واِضٌح ال يحتاُج إلى بيان 

وَزالنَتِه لِكنَُه قَْد يَقَُع ٱلُخلُْف فيه لِبَْعِض َذِوي ٱلباَهِة في الفضل واألََدِب َوِمْن ذلَِك ما عاُبُْوه علىه 
 ِمْن قَْولِه: ٱلُمتُنب ي

 َعَذلَ ٱلَْعواِذلُ َحْولَ قَلِْب ٱلت ائِهِ 
 

 وىه ٱأْلَِحبَِة منُه في َسْودائِهِ َوهَ  
َوقَد قََصَد بِِه )التَصريَع( في َمْطلَِع القصيدة َمَع أَن الهاَء في قَْولِه )الت ائِه( َأْصٌل في ٱلْكَلَِمِة وعليه تكوُن  

)َهْمِزيًَة( فَكَيَْف يَتُِم ٱلتَْصِريْع!!  القاِفيَةُ )هائِيًَة(، لِكَن قَْولَُه في َعِجِز البَيِْت: )في َسْودائِه( يَْجَعُل ٱلقاِفيَةَ 
 )السي د الحسني(.



 ديوان أبي المجد النجفي األصفهاني  ............................................................. 140
ا الُعذر في اشباع  ً من « الواو»ـ أو الحاق « الها»وأم  كما يقول ـ فهو إن كال 

ل ويُقطع همزة الوصل في أَول  شطري البيت قد يُعامل معاملة التاِم، ولهذا يصَرع األو 
 .الحشو./ أبوالمجدالثاني ويقع فيه الجزم الممنوع في 

 لكان أولى.« أو تقول: أشبع ضَمة الهاء»ولو اقتصر على قوله: 
 

 ِبغ َرِتِه في الَحرِب والِسلِم والِحَجيى
 

علَم     1وبَذِل اللَُهى واْلَحْمِد والَمجِد م 
ًة بعالمة  واحدة  خارجية    يقول: إَن الكماة يعلِمون أنفسهم في حال الحرب خاص 

فارقه في يُ ال شرف فيها، فإنَها تُفارقهم؛ والممدوح يعلِم بوجهه وصفاته وأفعاله بما ال 
كلُها شريٌف في نفسها؛ هذا مراده قطعًا من غير فرق  بين  .حالَي الحرب والِسلم

ة صفر  ؛ تأَمل وانصف!/ أبوالمجد  ذكره تطويٌل ال يرجع إلى طائل الروايات. ]و[ ما غر 
156[1.] 

 
 َحوالَيِه بَحر  ِللتََجاِفيِف َميائج  

 
 يَسير  ِبه َطود  ِمن الَخْيِل َأيَهم   

 .2 2الَذي اليهتدي«: األيهم» 
مناسبة بينه وبين ما حمله عليه؛ بل وال معنى  َأيُ صفةٌ للطود، فَ  «:األيهم»
الخيل  والمراد منه هنا الجبل الصعب األملس الَذي ال يُرتقى. ولَما جعل المتنبِي األَْيَهم

 [.1]156صفر  4 ـ أي: صعبًا ال يُرام ـ ./ أبوالمجد مَ هَ طودًا جعله أيْ 
                                                 

 .441، طبعة برلين، ص016. الطبعة الحجري ة، ص1
 .441، طبعة برلين، ص018. الطبعة الحجري ة، ص0
ىه به، وله َوْجٌه، فَلْيَُحَرْر. )السي د : )اَأْلَيُْهم(: الَذي ال يُْهتَد. ال يَبُْعُد َأْن يكوَن أْصُل كالم الواحدي  1

 الحسني(.
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 ولَو ِبتُما ِعنَد َقيدَرْيك َما

 
 1لَِبُت وأْعَّلک ما األسَفل   

ولي تضميٌن بديٌع لهذا البيت أمازح به رجاًل يصاحب غالمًا، يمنعني الحياء عن  
وعلى األديب ال يخفى ؛ «يفعل»، وقافيته: «فعلت»ذكر تمامه؛ وصدر البيت الَذي قبله: 

 .1156صفر  6 تمامه./ أبوالمجد
 

عبَيَات    َعَرفت َك والُصف وف  م 
 

 وَأنَت ِبَغيِر َسيِفَك اَل تَِعيج   
نده   .2أشار إلى قلَة حفله بج 
 بغير السيف، وهذا علٌي أميرالمؤمنينمن المعلوم أَن الرئيس الشجاع ال يحارب 

وأشجع األَولين واآلخرين لم يُنقل في خبر  يُوثق به انَه ترك قوسًا أو اعتقل رمحاً. 
ال خفاء نفسه؛ ولهذا قإوبيده رمٌح محل ذلك على أنَه يريد  ولَما ُرئَي سيف الدولة

« أشار إلى قلَة حفله بجنده»ووجه البحر ـ ... إلى آخره ـ . وقول الشارح: »البيت: 
 [.1]156!/ غَرة ربيع الثاني من وساوسه الَذي لم يخطر ببال المتنب ي

 
و رنَا َسَمند   وإْن ي قِدْم َفَقد ز 

 
نَا الَخِليج  حْ وإْن ي     ِجْم َفَموِعد 

 .2لحقناه بالخليج فقد 
كيف يقدم على شرح هذا الديوان!/  4من ال يعرف معنى الخليج ويفِسره بالنهر

                                                 
 .449، طبعة برلين، ص019. الطبعة الحجري ة، ص1
 .451، طبعة برلين، ص011. الطبعة الحجري ة، ص0
 .451، طبعة برلين، ص011. الطبعة الحجري ة، ص1
وهو في أْقصاها. وليس هو  مركِز بالِد الُرْوم بأَن )خليَج( هو نهر القَْسَطنْطنِي ة الواِحِدي   . فََسَرُه غيرُ 4

 تفسيره )الخليج( بالنهر تفسيرًا لُغَِوي ًا خالصًا. )السي د الحسني(.
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 .أبوالمجد

 المكاتب!! 1حك منه أطفالضي« بقرب قسطنطني ه»وقوله: 
 

دُ   يَييدًا َعيين ثَوِبهييا وْهييَو َقيياِدر   يَيير 
 

 ويَعَصى الَهَوى في َطيِفَها وْهَو َراِقد   
 .2رُد اليد عن ثوبها يعني إزارها 

« يعني إزارها: »إذا رَد عن سائر ثيابها فإزارها أولى برِدها عنه؛ فقول لواحدي
ـ خصوص ما يستر أعالي  ـ وأبوالطيِب عراقيٌ  في لغة العراق« الثوب»ال وجه له! و 

 07 البدن. فإن شئَت التخصيص فحمله عليه أولى، ألن ه أدلُ على التعفُف./ أبوالمجد
 [.1]155شعبان 

 
 َشنَنَت ِبها الَغاَراِت َحتَى تَرْکتَهيا

 
 وَجْفن  الَذي َخلَف الَفَرنَجِة َساِهد   

 .2قرية  بأقصى الروم« الفرنجة»و  
كتابًا في فن   4يوان ويكتبدأن يترك شرح هذا ال كان األجدر بالواحدي

الجغرافيا وفي المسالك والممالك، فإنَه يعرف منها ما ال يعرفه أحٌد من علمائها! يقول: 
؛ «!الصراة ينتهي إلى الشام»؛ و: «!الخليج نهٌر بقرب قسطنطني ة»؛ و: «!قريةٌ  إَن فرنجة»

 [.1]155محَرم  17 !/ أبوالمجدوهكذا!

                                                 
 التعبير. )السي د الحسني(.مع ما مَر عليك من توجيه هذا  . كذا قال1
 .461، طبعة برلين، ص015. الطبعة الحجري ة، ص0
 .461/464، طبعة برلين، ص016. الطبعة الحجري ة، ص1
 . قالَُه علىه جهة التََهكُم. )السي د الحسني(.4
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ون  َحاِرث   ون  وَحمد   وَحمَدان  َحمد 

 
 وَحيياِرث  ل قَمييان  ول قَمييان  َراِشييد   

 .1لجمع األسامي في الشعر 
 «.االِطراد: » يسَمى عند علماء فن  البديع بـ

 
 َأبَصرت ه  لَك َقائمياً وک نت  إَذا 

 
 نََظرت  إلَى ِذي ِلبَدتَيِن َأِدْيِب  

 .2لكان أحسن« مهيب»لو قال  
لو قال ذلك كان توضيحًا للواضح ـ كقولك: عسٌل حلٌو وَصبِر مٌر ـ ، إذ كل  
أسد  مهيٌب، ولم يكن في البيت سوى تشبيه ُمهاب باألسد، وهو تشبيٌه مبذولٌ يعرفه 

كلمات األطفال والنسوان. والَذي يحسن البيت وصفه مع اِدعاء كونه العوام ويجري في 
إذا أبصره  أسدًا بما ليس من طباع األسد وال في صفاته، هو األدب؛ فكأَن أبالطيِب

وال  1  تعَجب من ذي لِبَدتين متَصف  بأحسن صفات اإلنسان. فال َدَر َدُر ٱبِْن َوكِْيع
 [.1]151صفر  14 إن كان ارتضاه. أبوالمجد الواحدي

 
 وَخلَى الَعَذاَرى والبَطاِريَق والَقيَرى

 
ْلبَا  عَث النََصاَرى والَقَرابيَن والص   وش 

ة الملك، واحدهم قربان«: القرابين»   .2خاصا

                                                 
 .466، طبعة برلين، ص017. الطبعة الحجري ة، ص1
 .469، طبعة برلين، ص018. الطبعة الحجري ة، ص0
، َوَجُدُه ُمَحَمٌد هذا ُهَو المعروف بَوكِيع  القاضي 1 . ابن وكيع: هو ٱلَْحَسُن بُْن َعلِي بِْن َأْحَمَد بُْن ُمَحَمد 

 :ومن كتبه  ه191َوُهَو مطبوع. وحفيدُه المذكوُر ُهنا كانت وفاتُُه في سنة  أخبار القُضاةصاحب كتاب 
 . )السي د الحسني(.َسرَقاِت المتنبيالِمنِْصف في 

 .477، طبعة برلين، ص000. الطبعة الحجري ة، ص4
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ال  ما يناوله الكاهن أتباعه من النصارى. وما حمل عليه الواحدي«: القربان»

 .يناسب شعث النصارى والصليب./ أبوالمجد
 

ييُب الَجبَيياِن   اليينَفَس َأورَده البََقيياَفح 
 

ُب الُشجاِع النَفَس أوَرده  الَحربَا   وح 
 .1يقول: فالجبان إنَما اتَقى الحرب 

ويشهد به كثيٌر  ـ بمقاصد المتنب ي 0هذا المعنى صحيٌح فين فسه، ولكن األنسب
يحبَان النفس والعيش لها ويحب ان ما من شعره ـ أن يكون مراده: اَن الجبان والشجاع 

؛ والفرق اَن نفس الجبان تحب  الحياة وإن كانت مع الذل ة والخمول، والشجاع  تحب 
 تحب  نفسه المعالي وتراها عيشًا لها وال يعبأ بالحياة ـ كما قال:

 فموتي في الوغى عيٌش ألنِـي
 

 رأيُت العيش في أرب النُفوس 
 ./أبوالمجد 
 

 وَجيييش  ي ثَِنييي کييَل َطييود  کأنَييه  
 

نا َرطباً    2َخريق  ِرياح  واَجهْت غ ص 
 نِ صْ غُ أي: يعطفه ويميل به شأن كِل ثقيل  إذا عال ما هو أخٌف منه؛ ومنه: تثني ال 

ا جعل الطود طْ َوتَْثنِيَةُ المرأُة عِ  فِمن المضحك للناظر  اثنين كما يقول الواحديَفها. وأم 
 والمبكي للديوان الَذي أفسده بفساد طبعه!

 مَ لِ وهل سائٌل عنه عن السبب الَذي يجعلونه اثنين؟ فإن كان المراد نسفه ودكه فَ 

                                                 
 .477، طبعة برلين، ص018. الطبعة الحجري ة، ص1
باعي  ال يُصاغُ ِمنُْه )أْفَعُل التفضيل( ِخالفاً لألَْخفش0  . )السي د الحسني(.والِكسائي   . األكثر على أَن الر 
 .479، طبعة برلين، ص001. الطبعة الحجري ة، ص1
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ره؛ وهكذا./ أبوالمجد هُ وْ لُ تْ يَ لَْم   [.1]154جمادى األولى  05 ولم يفس 

 
 فالخيل والليل في البيداء تعرفني

 
 والطعن والضرب والقرطاس والقلم 

 .1ومن اتي بضد هذا البيت 
ف  من ي ـ : رحم ال ه صاحبنا القريشي  حيث قال ـ بتصر 

اُث يعرفنـي زالُخبْ   واللحُم والكر 
 

 والكَلَمُ  واألكراُش  الماشِ  وشل ةُ  
  

نَفرداً   َصِحبت  في الَفلَواِت الَوحَش م 
 

 حتَى تَعَجيَب ِمِنيي الف يور  واألَکَيم   
 .2حتَى لو کانت الجبال 

ال يعرف واضحات علم األصول والبيان،  ما أبرد هذه الجملة! وكأَن الواحدي
ولو عرفها لعلم أَن نسبة التعُجب على نحو الحقيقة ولو اِدعائيًَة؛ وعليه يتوقَف حسن 

سمط الآلل في البيت. ونظائره ال تي ال تُعُد في منثور الكالم ومنظومه راجع كتابنا: 
 ../ أبوالمجد1الواضع واالستعمال

 
 لَفظ  تَق ول  الِشيعَر ِزعِنَفية   يِ ِبأ
 

 تَجوز  ِعنَدَك اَل َعرب  واَل َعجم   
 

                                                 
 .448، طبعة برلين، ص005. الطبعة الحجري ة، ص1
 .448، طبعة برلين، ص005. الطبعة الحجري ة، ص0
ي، ُطبع في مقَدمة كتابه  سمطا الآلل في مسألتي الوضع واالستعمال. 1 وقاية من مؤلَفات المحش 

سة آل البيت األذهان  الحياء التراث، بقم ـ في علم األصول ـ ، التحقيق والنشر بواسطة مؤس 
سة.  المقد 
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 .1في المعنى   وهو غير صحي 

بسياق البيت، ألن ه يكون حينئذ  صفًة الَذي قبله.  0ال أدري لماذا؟!؛ وهو أنسب
ال معنى له! والظاهر « وال تسليم العجم ـ ... إلى آخره ـ »قبل ذلك:  وقول الواحدي

أنَهم أراد اَن هؤالء ليس لشعرهم فصاحة العرب وال دقائق معاني العجم، فك ان  أبالطيَب
./ أبوالمجد  .ليسوا بعرب  وال عجم 

 
 َأ هَذا َجزاء  الِصدِ  إْن ک نت  َصاِدقاً 

 
 َأ َهَذا جَزاء  الِكذِب إْن ک نت  کاِذبياً  

 .2إن کنت  صادقًا في مديحك 
 تأَمل فيما أورده في معنى البيت!

وإنَه صدر منه « الميميَة»ومعنًى آخر هو: إن ي إن كنُت صادقًا فيما عاقبته في 
التقصير في حق ي فجزائي رفع ذلك واإلحسان إلَي، وإن كنت كاذبًا فجزائي القتل 

ا العتاب من مثله والمعاملة بما ذكره في  أرى »من قوله: « الرائي ة»والصلب مثاًل؛ أم 
فليس جزاًء للصادق وال للكاذب./ « ـ ... إلى آخره ـ ذلك القرب صار ٱْزِوراراً 

 .أبوالمجد
 

 وَقد أَراِني الَشباب  الُروَح في بَيدِني
 

وَقييد َأَراِنييي الَمِشيييب  الييُروَح فييي  
 2بَييييييييييييييييييييييييييييدِلي

 
لَما ُرئي الفرق البيِن والبون البعيد بين بدنه في حال الشباب وبينه في زمن 

                                                 
 .486، طبعة برلين، ص006، ص. الطبعة الحجري ة1
 . راجع التعليقة السابقة. )السي د الحسني(.0
 .487، طبعة برلين، ص007. الطبعة الحجري ة، ص1
 . والعبارة لم توجد في طبعة برلين.489، طبعة برلين، ص008. الطبعة الحجري ة، ص4
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ل والروح واجدة؛ وهذا معنًى واضٌح جيٌِد؛ ولعل ه  المشيب، اَدعى أَن الثاني بدل بدنه األو 

 وإن قصرت عبارته. الَذي أراده ابن جن يٍ 
هوحينئذ  ما أورده عليه ابن  ! فورج   هذيان محموم 

وما جعله أحسن ما يُحمل عليه من أقبح الوجوه، إذ ال ذكر للولد في البيت ال 
ٌص صرٌف! كيف وقد ذكر الشباب والمشيب، فمعناه: إن   تصريحًا وال تلويحًا؛ فهو تخر 

./ الشيب في تبُدل المشيب؛ وأين هذا من الوجه الَذي ذكره؟!؛  أللهَم إال  بتكلُفات  باردة 
 [.1]156صفر  1 أبوالمجد

 
 لعَل َعتبَيَك َمحميود  عواِقب يه

 
بَما َصَحِت األجَسام  ِبالِعلَل   فر 

 .1فأتأدبا بعد عفوك 
عكس بفهمه المعكوس معنى البيت!؛ والمراد: أن  عتابك  الظاهر أن  الواحدي

 عضه رضًا ونائاًل ويزيدني قُربًا منك.ب
جمادي  01 بعيٌد سمٌج!/ أبوالمجد« أتأد ب... بعفوك ـ ... إلى آخره ـ»وقوله: 

 [.1]156األولى 
 

و  ِل الثَِنيَاِت واِض   وَأشنََب َمعس 
 

 2َستَرت  َفِمي َعنه  َفَقبََل َمفِرِقيي 
ال أدري لماذا ستر المتنب ي فمه عنه إال  أن يكون أبخر فستر فمه لِنَتْنِِه! فأين هو  

 من قولي:

                                                 
 .481، طبعة برلين، ص011. الطبعة الحجري ة، ص1
 .499، طبعة برلين، ص010ص. الطبعة الحجري ة، 0
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 أُقبِـل فاَهـا ِعنـَد تَقبِيلِهـا َفمــي

 
 1وَذا في بَديِع الُحِب يَدَعى تَقاباُلً  

 [.1]154صفر  11 /أبوالمجد 
 

 .2ابيضا اوجه تعَففت عنه
، وال ذكر له في البيت؛ والظاهر انَه صفةٌ «الوجه»صفة « الواضح»ال وجه لجعل 

ووصف الثغر بالوضوح ومرادفاته في الشعر أكثر من أن تُحصى./ «. ألشنب»لـ 
 صفر. 11 أبوالمجد

 
وب  ِبأطَراِف الُسي وِف بَنان ه    َضر 

 
َشَققِ    لَع وب  ِبأطَراِف الكََّلِم الم 

 .2انَه يأتي بالتجنيس 
؛ وعليه حمل علماء اللغة حديث البيعة:  الكالم المشقُق ما أُخرج أحسن مخرج 

 .  ـ أي: إخراجه أحسن مخرج« م شديدٌ الكالم عليكتشقيق »
من خصوص التجنيس حمل جاهل  بواضحات اللغة،  وما حمله عليه الواحدي

 [.1]154صفر  11 بليد  ال يفهم واضحات المعاني!/ أبوالمجد
اثبات التجنيس ولمازح  أن يقول: بحمله على التجنيس نَجس البيت! على أَن 

 [.1]155شعبان  11!!/ مَما يُمدح به الشاعر، ال سيف الدولة
 

ِبَك أْن تَراَها  وَما ِبَك َغير  ح 
 

ِلَهييا َجِنيييب    َهييا ألرج   وِعْثيَر 
                                                  

 .119، صديوان أبي المجد. راجع: 1
 .499، طبعة برلين، ص010. الطبعة الحجري ة، ص0
 .511، طبعة برلين، ص011. الطبعة الحجري ة، ص1
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 .1وهي تمشي في ظِل ذلك

 11 أن يقصد ما قاله!/ أبوالمجد ظُل العثير عبارٌة قبيحٌة: حاشا أباالطيِب
 [.1]159جمادى األولى 

 
 ِلك ييِل اْمييِرء  ِميين َدهييِرِه َمييا تَعييَوَدا

 
 الَطعن  في الِعَداوَعاَدات  َسيِف الَدولَِة  

 .2جعله سيفًا ثَم وصفه 
سيفًا، بل هو لقبه قبل أن يعرفه. وما قاله اجتهاٌد بارٌد لم يخطر  لم يجعله المتنب ي

 ../ أبوالمجدبخاطر أبي الطيِب
 

 َأِجزِني إذا أ نِشدَت ِشعرًا َفإنَما
 

يرَدَدا  وَن م   ِبشعِري أتَاَك الَماِدح 
 .2فاَن ذلك المنشد شعري يأتيك 

؛ وهو: ان  مدائحي فيك أوجب وله تفسيٌر آخر لعلَه أقرب إلى مقاصد المتنب ي
الِصالة للمادحين، فقصدوك. ويقرب هذا البيُت الَذي اشتهارك بالجود واعطائك جزيل 

جمادى  8 قبله، كما اَن البيت الَذي بعده بقرب التفسير المذكور في المتن./ أبوالمجد
 [.1]159األولى 

 
 إَذا َما ِسرت  في آثَاِر ق وم  

 
 الَجماِجم  والِرَقاب  تَخاَذلِت  

 .1وعندي في معنى هذا البيت غير ما ذکره 
                                                 

 .504، طبعة برلين، ص046. الطبعة الحجري ة، ص1
 .509، طبعة برلين، ص048. الطبعة الحجري ة، ص0
 .509، طبعة برلين، ص051ص. الطبعة الحجري ة، 1
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! إذ ال أثر في البيت من  ة. والَذي عنده ليس بشيء  الوجه ما قاله ابن فورج 

 [.1]159جمادى األولى  6خوفهما منه./ أبوالمجد 
 

 ي كِلف  َسييف  الَدوليِة الَجييَش َهَميه  
 

ي وش     2الَخَضاِرم  وَقد َعَجزْت َعنه  الج 
ال تصُح هذه الرواية إال  أن يكون جيش الممدوح قلياًل، وهذا بالذِم أشبه منه  

وغيرها يمدح الجيش بالكثرة « السيفيَات»في قصائده  المتنب ي 1 زالالبالمدح. و
والعظم، وهذا هو الوجه في الرواية ال تي زعم أنَه ال وجه لها في المعنى، وهو أحسن 

 [.1]156جمادى األولى  10 وأصح  من الرواية األخرى./ أبوالمجد
 

م    إَذا بَرق وا لَم ت عَرِف الِبيض  ِمنه 
 

م  ِميين ِمثِلَهييا والَعَميياِئم   2ِثيَيياب ه 
 .يعني الروم 

 تأَمل وراجع شرحًا آخر غير هذا.
 

 ولَيًّل تَوَسدنَا الثَويََة تَحتَيه  
 

 کَأَن ثَراَها َعنبَر  في الَمَراِفقِ  
 .5استدرك قال العروضي فيما 

تناسب الخَد والرأس؟! « الوسادة»و « توَسدنا»أاَل ينظر العروضي إلى قوله: 

                                                                                                                   
 .544/545، طبعة برلين، ص054. الطبعة الحجري ة، ص1
 .548، طبعة برلين، ص056. الطبعة الحجري ة، ص0
 . )ال( مع )زال( تُفيُد الَدعاء فَقَط فَالَوْجُه َأْن يُقال: َوما زال. )السي د الحسني(.1
 .551، طبعة برلين، ص057. الطبعة الحجري ة، ص4
 .561، طبعة برلين، ص061الطبعة الحجري ة، ص. 5
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فأُي مناسبة  بين جعل الرأس أو الخِد فوق الثوية وبين كون ثراها عنبرًا في مرافق 

 اليد؟!
 ثم  إَن الوسادة تناسب اللين، فكان عليه أن تُشبَه بشيء  لين  كالريش ونحوه؛

مناسبة  بين مرافق اليد والعنبر وما استفادتها منها إال  أن يرى  وأيضًا: أي  
ة الشم من األنوف إليها! وهذا بخالف الَمراِفِق؛ فإَن المترفين  العروضي انتقال قو 

هم.  يختارون المرافق اللي نة المطيبة لقربها من مشام 
لى خشونتها وصالبتها طي ب الرائحة ونحن : أن  الثرى عوعليه فمراد أبي الطي ب

 صعاليك كان لنا بمنزلة أحسن ُمرافق  أرباب النعمة والثروة وهي اللُبنَة المطيبة.
ق، بدل المرافق؛ فارِ مَ لْ ٱوبحفظي ـ وأظُن أنِي حفظتها من نسخة  صحيحة  ـ: 

 [.1]154ربيع الثاني  04 فليالحظ!/ أبوالمجد
 

 ِبَّلد  إذا َزاَر الِحساَن ِبَغيرَها
 

 َحَصى ت رِبها ثََقينة للمخاِنقِ  
 .1: حصاها لؤلؤ  من قول الب حتري 

وصف حصا الثوية. بأنَها تجلب إلى  استعار اللؤلؤ للحصا، والمتنب ي البحتري
غيرها، وأنَها تبقت للمخانق. وهو وصٌف مطابٌق للواقع، ألن ها حصى الغَرِي الَذي يُعرف 
اآلن بالُدِر، وهي فصوٌص في نهاية الحسن تشبه الماس يُجلب إلى سائر البالد َويتزيَن 

؛ وقد نسبه لذل  .ك غيره من الشارحين كالُعكبريبها الرجال والنساء وتباع بقيمة  غالية 
أم مأخوذًا منه، وهو أجنبٌي  وهذا الشارح لجهله بذلك جعله مثل قول البحتري

 .عنه!/ أبوالمجد
                                                 

 .561، طبعة برلين، ص061. الطبعة الحجري ة، ص1



 ديوان أبي المجد النجفي األصفهاني  ............................................................ 154
هاد  أِلَجَفان  وَشمس    لنَاِظر  س 

 
قم  ألَبَدان  وِمسك  ِلناِشقِ    وس 

 .1قال العروضي: البيت من صفة 
لو كان كما قال العروضُي لكان الالزم أن يكون األوصاف بالنصب، ال بالرفع، 
إال  بتكلُف  ال يرتضه األيدب. هذا؛ مع أَن سياق الشطر الثاني في البيت الَذي قبله 

 .باإلصابة وللعروضي بالغلط./ أبوالمجد يشهد ألبي الفتح
 

 ي حييِدث  عَمييا بَيييَن عيياد  وبَينَييه  
 

راِهقِ   دَغاه  في َخَدي غ ّلم  م   2وص 
ًا!؛ وأين التحديث  هو المراد قطعًا، وما ذكره الواحدي ما قاله ابن جنِيٍ   بعيٌد جد 

 .من الغناء!/ أبوالمجد
 

 ِطييوال  َقنييًا ت طاِعن هييا ِقصييار  
 

َك في نَدًى ووَغى ِبحار     وق طر 
 .2ندًى إلى القليلقوله: وقطرك في  

؟! والظاهر «في وغىً »؛ وأين تفسير قوله: «وقطرك في ندي»هذا تفسير قوله: 
 [.1]159جمادى األولى  6 يريد به الدماء ال تي يريقها./ أبوالمجد

 
 وعلَى الدروِب وفي الُرجوِع َغضاَضة  

 
متَِنيييع  مييين اإلمكَيييانِ    والَسيييير  م 

 .2قال العروضي: نعوذ بالال  
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ليته تعَوذ بال ه من االجتهاد في قبال النِص ولم يجعل فهمه أصوب من قائل 

صغار  له!!؛ وما استدلَ به ال يخفى فساده على الشعر! وأعجب منه تصديق الواحدي  
 طلبة علم اإلعراب.

«!/ لو كان كما قال أبوالفتح: »؛ ويقول الواحدي«سألت المتنب ي: »أبوالفتحيقول 
 .أبوالمجد النجفي

 
 ِبك َداًء أن تََرى الَموَت َشافياً کَفى 

 
 1وَحسييب  الَمنَايَييا أن يَك ييَن أَماِنيَييا 

ل الكافوريَات.   أوا
 

 کتَاِئَب َما اْنَفكَْت تَيدوس  عَمياِئراً 
 

 ِمن األرِض َقد َجاَسْت إلَيَها َفياِفيَا 
 .2قبائل للغازة 

وإن ما يناسبها بمعنى ؛ «من األرض»بالقبيلة ال يناسب قوله: « العمارة»تفسير 
 [.1]155شوال  5 ./ أبوالمجد1العامر فيها في مقابلة الصافي

 
 َمن الَجآِذر  فيي ِزِي األَعاِرييِب 

 
مر  الِحلَى والَمَطايَا والَجَّلِبيِب    ح 

 .2بالذهب األحمر والفضة 
في شرح هذا البيت، فالجواب: إَن في خزائن والد « الفَضة»إن سئل عن موقع 

                                                 
 .601، طبعة برلين، ص081. الطبعة الحجري ة، ص1
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 [.1]154صفر  01 كان قسٌم من الفَضة لونها الحمرة!!/ أبوالمجد الواحدي

 
 نَيياِظرةً أيييَن الَمِعيييز  ِميين اآلَراِم 

 
سِن والِطيِب    وَغيَر نَاِظرة  ِفى الح 

 .1أي: الظباء أحسن منها عيوناً  
 .تأم ل في مراد الشارح؛ وعندي تفسيره أصعب من تفسير الشعر!/ أبوالمجد

 
  ِوَما ک ُل َهاو  ِللَجميِل ِبفاِعل

 
يتِممِ واَل    2کُل َفَعيال  ليه  ِبم 

 من بديع التضمين قولي: 
 هويُت خلياًل زاَرنِْي بعـَد هجعـة  

 
  ِ ُمذ ناَمْت ُعيوُن الَعواِذل ِمن الليل 

 1نُنايْ ِشـَعَففُت فلَم أفَعْل َقبيحـًا يَ  
 

 4« ِ بِفاِعـل ِوما كُل هاو  للَجميل» 
 [.1]155شوال  01/ أبوالمجد  
 

لوکًا   کَأمِس في الق رِب ِمنَاوم 
 

 5وکََطْسم  وَأختها فيي الِبعيادِ  
! لعَل معناه: اَن ملوكًا كانوا  في البعاد؛ ولم يبي ن وجهه الواحدي  جعلهم كطمس 

قريبين من زمانها فانقرضوا بسبب االختالف، فلم تبق آثارهم ونسيت أخبارهم؛ 

                                                 
 .615برلين، ص، طبعة 086. الطبعة الحجري ة، ص1
 .651، طبعة برلين، ص091. الطبعة الحجري ة، ص0
ائَِعِة اليَْوم. )السي د 1 . يَِشيْنُنا: بفتح ٱلْياء، أِلنَُه ِمْن )َشاَن( الثاُلثي، َوَضُم ٱلياء ِمنُْه من األخطاِء الش 

 الحسني(.
 . الشطر األخير مثٌل عراقٌي معروٌف.116، صديوان أبي المجد. راجع: 4
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في البعاد الَذي يكون سببًا لمحو اآلثار. والغرض: إَن    فكأنَهم كطسم  وجديس

 االختالف يوجب محو اآلثار.
لم  وإن لم يرضك هذا الوجه فتأَمل عسى أن تظفر بأحسن منه؛ فاَن الواحدي

، بل جرى على عادته من إعادته، وجعل الشرح صدي البيت!/  يأت في شرحه بشيء 
 [.1]156صفر  18 أبوالمجد

 
 أَما تَغلَط  األيَام  فَي بَأْن أَرى

 
 1بَغيضًا ت ناِني أوَحِبيبًا ت قيِرب   

 ولي تضمين هذا البيت مع التورية بااِلسم: 
 أقولُ وقد صَد الحبيُب وزاَرنِي

 
 وينسبُ  بَغيٌض إليه الثِقل يُمنى 

 أَما تَغلَُط األيَاُم فَي بَأْن أَرى» 
 

 0«بَغيضًا تناى أو َحبِيبًا تُقِربُ  
ل  6أبوالمجد    [.1]156ربيع األو 
 

  َفضل  أنال ه   ِأبا الِمسِك َهل في الكَأس
 

نييذ  حييين وتَشييَرب     َفيياِني أ غِنييي م 
 .2هل تعطيني شيئاً  

ح به في ما يطلب منه اإلمارة والوالية، كما  أشار إليه في البيت الَذي بعده وصر 
تناسب سائلي  يليه. واعتذار كافور  عن عدم انجاح مسؤوله معروٌف. وتعبير الواحدي

 .!/ أبوالمجدأبواب الجامع، وال يليق بالمتنب ي
 

                                                 
 .661، طبعة برلين، ص097. الطبعة الحجري ة، ص1
 19، صديوان أبي المجد. راجع: 0
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م  أِحُن إلى أهِلي وأهيَوى ِلقيائَه 

 
غِرب    شتَاِ  َعنقاء  م   وَأيَن ِمن الم 

 .1اشتا  إليهم 
./ أبوالمجد  عبارة سوقي  [.1]156صفر  18  ال عبارة أديب 

 
 والِعِبَدىتَشابَهِت البَهاِئم  

 
 َعلَينا والَمواِلي والَصيِميم   

 .2يقول: عَم الجهل  الناَس کلَهم 
، ولكن ال ربط لهذه الجملة بهذا البيت؛ وإنَما يريد ال شَك أَن كلَهم عبيدال ه 

 [.1]155شوال  01 التعريض باألسود بأنَه عبٌد./ أبوالمجد المتنبِي
 

رْ   َقناَفليتَه  َخلَى لنَا ط 
 

 أَعانَيييه  الال وإيَانَيييا 
 .2أردا: أعانه الال  

وإن ما يريد بأنَه فقيٌر معدٌم كاَل! ال يريد هذا المعنى البارد بل الَذي ال محَصله!؛ 
 [.1]155شوال  01 مثلنا، وهذا كالٌم يقال لمن يسأل بالكلِف وأشابهه./ أبوالمجد

 
 َما ک نت  َأحِسب ني أحيَا إلَى َزَمين  

 
ود     2ي ِسيء  ِبي ِفيِه کَلب  وه و َمحم 

 «:محمود» يُسَمى   بديع التضمين قولي في رجلمن  
 كيَف المعيشةُ في أرض الَغرِي ولِي

 
  تَوعيـٌد وتَهديـدُ  ِ النـاس َِذلِمن َأرْ  
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 أبقى إلَـى َزَمـن   نيِسبُ َما كُنُت َأحْ 

 
 1يُِسيُء بِي ِفيِه كَلٌب وُهو َمحُمـودُ  

 [.1]155شوال  01 /أبوالمجد 
 

 وکيييُل نَجييياة  بجاويييية
 

سن  الِمشا   خ نوف  وَما ِبَي ح 
سن مشية النساء   .2يقول: ال أحُب ح 

لما ذكر تفضيله مشي النوق على مشية النساء دقَدها بهَن ركزًا بيَن اَن ذلك ليس 
لما ذكره في البيت الَذي بعده. فقول  المشَي، بل ذلكلُحسن مشيها وانَه ال يحُب 

ال ربط له بمراده! وهو أحد أغالطه الواضحة « يقول ـ ... إلى آخره ـ: »الواحدي
 يراجع إن شاء  ٌالفاضحة! ولم أفهم معنى ما نقله عن ابن جنٍِس؛ ولعَل في النسخة غلط

./أبوالمجد ل  ربيع 6 ال ه  [.1]156األو 
 

 وِشعر  َميدحت  ِبيه الكَرکَيدَ 
 

َقى   2َن بَيَن الَقريِض وبَيَن الز 
 المعجمة، فمعناه غير ما ذكره؛ يالحظ!« اءزال»لعلَه بـ  
 

، وهو بالفارسياة: گرگ.  يقال: هو الحمار الهنديا
ـ وهو الذئب « گرگ»هذه األغالط واعَجب من تفسير الكركدن بـ قْف على 

ال  ـ!؛ ثَم جْعله طائرًا!!/ أبوالمجد  [.1]155شو 
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زن  ي قِلق  والتََجُمل  يَرَدع    الح 

 
ما َعِصي  َطِييع     والَدمع  بَينَه 

 .1ألجل المصيبة يقول: الحزن 
: اَن الدمع طورًا في تفسير هذا البيت! والظاهر ان  مراد المتنب ي غلط الواحدي

يطيع الحزن ويعصى التجَمل فيجري، وطورًا يعصيه ويطيع التجم ل فال يجري. وشاهد 
لدموع والرجوع بها ال يكون إال  بما فَسرتُه؛ ما قلت البيت الَذي بعده، إذا المجيء با

 ألل هَم إال  بتكلُف  ال يدعو إليه إال  سوء الفهم!
أَن الَدمع عاص  للتجم ل ومطيٌع للقلق دون  وال أدري من أين علم الواحدي

سه العكس؟! وكما يجوز أن يصف نفسه بالبكاء لعظم المصاب يجوز أن يصف نف
 :بالتجلُد؛ وهذا مسلٌك سلكه الشعراء، قال إبراهيم قتيل باخمري

 وإنَا أناٌس ال تفيض دموعنا
 

 ........ ـ إلى آخره ـ.......... 
 وقال ابوفراس: 

 أراك عصَي الدمع شيمتك الصبرُ 
 

 ]أما للهوى نهٌي عليك وال أمـُر[ 
يصف نفسه في شعره بالتجلُد وعدم  المتنب ي 0وهو كثيٌر. وال زالإلى غير ذلك؛  
: إَن الحزن يغلب على التجلُد، وهذا ااِلكتراث بالمصائب. وحاصل ما فَسره الواحدي

 [.1]154رجب  11 معنًى مبذولٌ، بخالف ما مَر./ أبوالمجد
 

كِم واِحيَدةً  ما في الح   وکَاَن َحال ه 
 

 2لَو اْحتَكَمنا ِمَن الُدنيَا إلى َحكَمِ  
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؛ والمعنى: الشكاية من الدني إلى «احتكمنا»متعلٌَق بقوله: « من الدنيا»قوله: 

متعلٌَق « من الدنيا»إلعوجاج فهمه جعل قوله:  حكم  يحكم بينه وبينها. والواحدي
، ثَم ذكر فصاًل من التوحيد صحيحًا في أصله، لكنَه ال يرتبط بالمقام ولم «الحكم»بـ

إلى  تعالىوال يصُح له معنًى إال  أن يريد رفع الشكاية من ال ه !؛ بل يخطر ببال أبي الطيِب
بأن ه لَِم حك م على الشمس بأن يفعل ذلك؛  تعالىمن أهل الدنيا ويعترض عليه  حاكم  

ذ بال ه منه العاقل! أبوالمجد ا يضحك منه الجاهل ويعو   .وهذا مم 
 

وَس دارَس ک تِبهيْ لَ وَسِمعت  بَطْ   م 
 

تََمِلكيييًا   تََحِضيييرام  تبَيييِديًا م   م 
م بطليموس   .1حكيم  من حكماء الُرو 

« أرسطو»وأَن له مصنَفات  في الطِب، وبـ« جالينوس»سمع بـ أظُن الواحدي
وأَن له كتبًا في الحكمة؛ فركَب بفرط حذاقته المعلومة واِطالعه الواسع شخصًا مرك باً 

إماٌم في الرياضيَات وكتابه المعروف هو  ! وإال  بطليموسمنهما وهو بطليموس
 ن على كتاب  له سواه؛ وال ذكر له في الطِب والحكمة.ولم أَطلع إلى اآل«. المجسطي»

!/ أبوالمجد صفر  14 وما ذكره في شرح البيت ال يخلو من خلل  وفساد 
156[1.] 

 
ِقييييم  ِببليييَدة    َفإَميييا تَرْيِنيييي اَل أ 

 
لوِقي وفي    َحِديَفآفة  ِعندي في د 

 .2يقول: إن رأيتني منزعجاً  

                                                 
 .719، طبعة برلين، ص109. الطبعة الحجري ة، ص1
 .750، طبعة برلين، ص115. الطبعة الحجري ة، ص0
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بل اَدعى أنَه سيٌف وبلده َغَمٌد له؛ وهذا راجٌع إلى ما ذكره الشارح. ولكنَه من 

 [.1]156صفر  9 باب االستعارة ال تي هي أفصح وأبلغ من التشبيه./ أبوالمجد
 

 الشعب ِطيبًا في المَغاِني َمغاِني
 

 1ِبمنِزلَييِة الَربيييِع ِميين الَزمييانِ  
: مغاني حٌي؛ أسأل ال ه الفرج وحسن  درايتي ـ وإن لم تكن روايتي ـ 

 .العاقبة./أبوالمجد
 

 ولَكييَن الَفتَييى الَعرِبييَي ِمنهييا
 

 2الَوجِه واليَِد والِلسانِ  َغِريب   
معنيين كالهما بعيدان، أبعدهما ثانيهما. والظاهر انَه « غريب اليد»ذكر لقوله:  

يريد بغربة اليد غربته في السخاء، ألن  العرب تُوَصُف بِِه كما تُوصف العجم 
 .بالُشِح./أبوالمجد

 
 َغَدونَا تَنف ض  األغَصاَن ِفيَها

 
َميانِ    2علَى َأعراِفها ِمثَل الج 

النور «: الجمان»هذا المعنى بعيٌد من البيًت وأقرب منه أن يكون مراده من  
 والزهر المتعارف سقوطها من األشجار؛ وعلى ذكر الشيء بالشيء ما أحلى قول القائل:

ــِر  ه ــواتَِم الز  ــِهدنا َخ ــاوَش  لَم
 

 سقَطْت ِمـن أناِمـل األغَصـانِ  
 ./أبوالمجد 
 

                                                 
 .766رلين، ص، طبعة ب141. الطبعة الحجري ة، ص1
 .766، طبعة برلين، ص141. الطبعة الحجري ة، ص0
 .767، طبعة برلين، ص141. الطبعة الحجري ة، ص1
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 لَها ثَمر  ت شير  ِإليَك ِمنَها

 
 ِبأشِربَة  َوَقْفَن بََّل َأواِني 

 .1هذا من قول البحتري 
 ؛ يُراجع.التَمامفي حفظي إَن البيت ألبي 

 
 َأ َزاِئر  يَا َخييال  َأم َعاِئيد

 
 َأم ِعنَد َمواَلَك أنَِني َراِقد 

 .2ظَن موالك أي: صاحبك الَذي 
ـ كما يؤيِده البيت الَذي « أم ظَن موالك»ما ذكره صحيٌح لو كانت الرواية: 

ا على هذه النسخة وسائر بعده نسخ الديوان ال تي اَطلعُت عليها فهو على منوال  ـ ؛ وأم 
ل:  قول األو 

 وقمُت للَطيـف مرتاعـًا فـأَرقني
 

 فقلُت أ هي سرت أم عاذلي حلم 
 [.1]156صفر  11 /أبوالمجد 
 

ْد وَأِعْدها َفحبَيَذا تَلَيف    ع 
 

 ثَدِيي ِبثَِديها النَاِهدَألَصَق  
 .2لكنَه قلَب الكّلم 

موضع القلب في  انتقاٌد جيٌِد لو كان للقلب موضٌع معروٌف. وإذا عَرفنا الواحدي
ل: «خرق الثوب والمسمار»قول العرب:  « كما طينت بالفدن الشياعا»، وفي قول األو 

 عَرفناه موضع القلب في البيت!

                                                 
 .767، طبعة برلين، ص141. الطبعة الحجري ة، ص1
 .786، طبعة برلين، ص149. الطبعة الحجري ة، ص0
 .786، طبعة برلين، ص149. الطبعة الحجري ة، ص1
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هذا ليس من باب القلب، بل من باب طلب الشيء مَمن ال  ولك أن تقول: إنَ 

الم العرب  يقدر عليه، أو جعله قادرًا عليه اِدعاٌء. ومثله في منثور مستدرك الوسائل
 «.ارجع شبابي وُرَد زمانًا لهوُت بك!»ومنظومه ما ال يُحصى، وتقول لمحبوبك: 

استعمال لفظ السبب في غير موضعه على « الغشية كانت سبباً »في قوله: و
 [.1]156صفر  11 خالف المصطلح./ أبوالمجد

 
 َفقيييَدِت األَيُييل  فييي الِحبييالِ 

 
هوِ  الَخيِل والِرَحالِ    1َطوَع و 

 الهمزة.بضِم « األ يَل» 
انظر وتأَمل في ربط هذه الجملة بمعنى البيت!؛ وإن كان استطرده فكيف يعيب 

ل شرحه وآخره وله من أمثاله أكثر مَما يَُعُد!!/ أبوالمجد بمثله على أبو الفتح  11 في أو 
 [.1]156صفر 

 
 .2وليس ذلك إالا لتراجع الِهَمم وخلِو الزمان

، 1بل ليس ذلك إال  لمعرفتهم الجيِد من الرديء وفضل الُدِر على الَمْخشلَبُ 
، ي الطيِبيعذر في عدم فهم فضل أب والواحدي وقولهم الممَوه ألجل صافي الذهب.

                                                 
 .795، طبعة برلين، ص150ص. الطبعة الحجري ة، 1
 175. الطبعة الحجري ة، ص0
. َخَرٌز كاللُؤلُؤ والُدِر وليس بِه وهو من حجارة البحر والل فظ من النبطي ة وليس بعربي األصل وقد 1

 َوُهَو قَْولُُه ِمَن )البسيط(: جاء في شعر المتنبي
 حالِكَةً بَياُض َوْجه  يُريَك ٱلَشْمَس 

 
ــُدَر ُمْخَشــلَبا  ــَك ٱل  َوُدُر لَْفــظ  يُِريْ

 )السي د الحسني(. 
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. 1«ظهرت معجزاته في المعاني»ـ كما قيل فيه ـ:  ألن ه ال يفهم معاني شعره! والمتنب ي

صفر  11 ما يناسب المقام؛ راجع./ أبوالمجد 0وتقَدم في حاشية الصفحة األولى والثانية
156[1.] 

 
.  وحَشاه بحكايات  باردة 

ل الشرح مثل هذا الكالم، وتقَدم )في( أثناِء الحواشي انَه شاركه في  تقَدم منه أو 
ا الحكايات الباردة فمهما بلغت برودتها فال تبلغ برودة ما حكاه )في( صفحة  ذلك! وأم 

صفر  11 قد مات!!/ أبوالمجد تعالىمن أَن بعض الملوك رأى في نومه أَن ال ه  111
156[1.] 

 
الً وآخرًا[  .]تم ت هذه التعليقات المنيفة بيد مؤل فها إلى هاُهنا والحمد ل ه أو 

 

                                                 
 . َعْجُز بَيْت  ِمَن )ٱلَْخِفيِْف( َوتَماُمُه ِفيْما َأْحفَُظ:1

 ُهَو في ِشـْعِرِه نَبِـٌي َولِكـنْ 
 

 َظَهَرْت ُمْعِجزاتُُه في المعاني 
 )السي د الحسني(. 

 في الطبعة الحجري ة.. األرقام تشير الي رقم الصفحة 0
 . الرقم يشير الي الصفحة في الطبعة الحجري ة.1
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ح  كلمة المصحا

d 
، والَصلوة والَسالم على محَمد   . الحمد ل ه ، وعلى آله آل ال ه  رسول ال ه

، للفقيه الحكيم المتفنِن «إماطة الَغين عن استعمال الَعين في معنَيَين»وبعد؛ فهذه رسالة 
، المولود بإصفهان الَشيخ أبي المجد  والمتوفَى والمدفون بها. محَمدرضا اإلصفهاني 

، على  حاشيةوبما أَن محِققة  ـ المطبوعة  شرح الواحدي لديوان المتنبيالَشيخ اإلصفهاني 
من هذه المجموعة ـ قد ذكرْت شيئًا عن حياة جِدها المؤلِف وبعض سوانح « مجلَد األدب»في 

طيل الكام هيهنا باعادته؛ ونحيل القارىء الكريم إلى تلك المقَدمة، وإلى ما كتبناه أيَامه، ال ن
 «.الَسيف الَصنيع لِرقاب منكري علم البديع»باستقصاء  بالغ  في تقديمنا على أثره القيِم 

أللباب ولباب أصول الُسنَة وا وقاية األذهانأَما رسالته هذه فهي كمتِمم  لكتابه الكبير 
. حيث إَن قلم المؤلِف جاد بهذه الرسالة بعد أن اختار مذهبًا بديعًا في جواز استعمال والكتاب

، فأثار هذا الرأي زَجًة في األوساط العلميَة أَوالً، ثم  أقبل  اللفظ في معنيين في استعمال  واحد 
ف منهم الفقيه العاَلمة الَشيخ عبدالكريم اليزدي  عليه بعض السادة الكبار من معاصري المصنِ 

المؤِسس. وبقي بعُضهم على نقاش  معه في رأيه، فألَف هذه الرسالة تبييناً لمختاره  الحائري  
 وتثبيتًا له.

للمَرة األولى، ثم  بعد أن آثرنا طبعها في هذه المجموعة  1الوقايةوالرسالة ُطبعْت منظَمةُ بـ 
، وِصَغر حجمها من ناحية  أخرى ـ ، طلبنا من العاَلمة الَشيخ هادي  ـ لُسمِو معانيها من ناحية 

إرسال مصَورة  من ـ نجل المؤلِف ـ ليمكِننا من العثور على مخطوطة المؤلِف، فَمن علينا ب النجفي
نسخة األصل ال تي هي بخِط يد المصنِف. فقمنا بتحقيقها ثانيًة من على المخطوطة مع االستعانة 

 بالمطبوعة؛ فله منَا الشكر والثناء.
  الحمد لال ربا العالمين

 1229من رمضان المبارك لسنة  25ليلة 
 زاده مجيد هادي

 
                                                 

 .615، صوقاية األذهان. انظر: 1



 
 
 
 
 
 

د    وآله بسم الال وبحمده والصّلة على محما
 عن استعمال العين في معنين 2الغين 1إماطة

... واستفتاء  فيه دعابة    أو مناظرة  فيها فكاهة 
 

بَما قادني النظر الصائب والفكر الحُر الَذي ال تشغله الخطابيَات الواهنة عن 
؛ عرضُت ذلك على عَدة   الحقائق الراهنة، إلى جواز إرادة أكثر من معنًى من لفظ  واحد 

لقبول عَدٌة من أعالمهم، أكتفي بذكر واحد  منهم، من عليَة أهل العلم وزعمائه، قابلني با
، أعني: واحد الدهر وفريده، وعاَلمة الزمان و «ألٌف ويُدعى واحدًا!»ألنَه كما قيل: 

ما حلَى عاطل بَوأه ال ه من الجنان في خير مستقٍَر، ك مفيده، صاحبي الحاج الشيخ عبدالكريم الحائري  

                                                 
باعي )اماط( وقد . 1 اإِلماَطةُ: التَنِْحي ةُ َوٱإْلزالَةُ. َوِمنُْه ِإماَطةُ األَذىه عن ٱلَطِريق وهذا المصدر من الر 

 . )السي د الحسني(.( ٌِمنُْه: )َميْطيأتي من الثاُلثِي )ماط( َوٱلَمْصَدُر 
( ُهَو كَْشُف الِقناع0  ٱلنِزاع، وتحريُر ما ُهَو  ِ َعْن َمْوِضع ِ. ٱلغَيْن: الِغطاء. َوُمفاُد هذا )ٱلُْمَركَِب ٱإلضاِفي 

)الَعيْن( ِجناُس ، َوإْن خالََف ما ُهَو قريٌب في ُحكِْمه من اإلجماع. َوبَيَْن )الغَيِْن( و  ِأْولىه بِالٱتِباع
 ٱلتَصحيف. )السي د الحسني(.
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، فإن ه ذهب إلى ما ذهبُت إليه بعد طول البحث في ذلك، بل بالغ وجعل جيد العلم بغالي الدرر

 !1اللفظ ظاهرًا في جميع المعاني المحتَملة
ٌة منهم على الرأي القديم؛  وبقي عد 

ـ وهو الوضُع ـ  0فقلنا لهم: ما الَذي يصُدكم عن القول بالجواز؟ والمقتضي
موجوٌد والمانع مفقوٌد، وقد علمتم وعلمنا أَن بضاعة اعتبار قيد الوحدة في الموضوع 
ا ال تنفق في سوق العلم  له أو توقُف االستعمال على ترخيص الواضع ونحوهما مم 

 اليوم.
د جعل العالمة. بل  له قالوا: تمنُعنا ااِلستحالة العقليَة، ألَن االستعمال ليس مجر 

 مقاٌم شامٌخ ال يقبل التشريك، ومن حق ه التوحيد.
فونا بذلك المقام!  قلنا: عر 

 قالوا: االستعمال إفناء اللفظ في المعنى، ولذا يسري قبحه وحسنه إليه.
قلنا: هذا الفناء هل هو على سبيل الحلول؟ أو اإلت حاد؟ أو االستحالة 

أشد  خفاًء من قول « أنا المعنى!»ل اللفظ: ناء وقون  هذا الفَ إولَعمر العلم!  1وااِلنقالب؟
                                                 

 .55، صدرر الفوائد. راجع: 1
ـِ )ُوجود ٱلُْمْقتَِضي َوَعَدم ٱلْمانع(. َوِمْن باِب الِٱْستِطرادِ 0  . ٱلُْمْقتَِضي: َوٱلَْمْقُصْوُد ُهَو ما يَُعبِروَن َعنُْه ب

بَيْتَيِْن َحِفْظتُُهما ِمْن َأَمد  غَيِْر قَصير  بُِمناَسبَِة ذكر هذا  ٱلُْمْستَْطَرِف َوٱلٱْستِْرساِل ٱلُْمْستََظَرِف َأْذكَرُ 
 )ٱلُْمْصَطلح( َوَوْزنُُهما ِمَن )الَسِريْع(:

 قالُْوا فاُلٌن عـالٌِم فاِضـلٌ 
 

ــَأكِْرُمْوُه ِمثْلَمــا يَْقتَِضــيْ    فَ
 فَقُلُْت لََما لَْم يَكُْن عـاِمالً  

 
 يْ تَعاَرَض ٱلْمانُِع َوٱلُْمْقتَضِ  

 )السي د الحسني(. 
م َوبَِهْمَزِة الَوْصِل )ألَ 1 ِف . كذا بٱلَْهْمِز في ٱلَْمْوِضَعيِْن والَصواُب: أِو ٱلِٱتِحاد... أِو ٱلِٱنِْقالب، بِكَْسِر ٱلال 

ائع. )السي د الحسني(.  ٱلَْوْصِل( في ٱلَْمْوِضَعيْن. َوال ِعبَْرَة بِٱلَْخَطِأ ٱلش 
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 ...!!1غاُلة الصوفيَة: أنا

والظاهر أن  هذا مأخوٌذ من َشطح علماء المعقول، وجعلِهم للشيء أنحاًء من 
إنَه أُِخذ من »الوجود؛ منها: الوجود اللفظي ـ ولذا قلت في رسالة الوضع واالستعمال: 

 ـ؛0«ب األصول!كتب المعقول وُوضع في غير موضعه من كت
بأَن هذا إن تَم هناك وسلُم من اإليراد، فهو في واد  ونحن في  1وأنت جٌد بصير  

!  واحد 
ا سراية القبح والُحسن إلى اللفظ، وهو في الخفاء كسابقه أو أشد خفاًء منه،  4وأم 

 إذ ال نَعقل له قبحًا إال  بما يرجع إلى نفسه من الغرابة والتعقيد ونحوهما.
اتولعَل  باأللفاظ  5الَسبب في هذا الوهم ما يُرى من قبح تكلُم أرباب المرو 

الموضوعة لألشياء القبيحة، وقبح التلف ظ بها عندهم. وليس ذلك إال  لقبح إحضار تلك 

                                                 
ٱللَْفِظ بِحاقِِه على َمْعنًى واِحد  وٱنْدكاكَُه فيه َوٱتِحاَدُه بِِه علىه ما ُهَو ٱلَْمْفُهْوُم ِمْن قَْوِل  يعني َداللَةَ . 1

ـ على ِجَهِة  ٱلْمانِِعيَْن ِمْن تََعُدِد ٱلْمعاني في ٱللَفظ ٱلْواحد َوُهْم جمهرُة المتقِدمين. َوما أشاَر إليه
الُصْوفي ة: )أنا( ُهَو ما يَُعبَُر َعنُْه بالقَْوِل بِـ)َوْحَدة ٱلُْوجود( َوِمْن َشَطحاتِهم في  التَلِْميح ـ من قَْوِل غاُلةِ 

ج ؟!!! َوقَْولُُه ـ فيما َأْحفَُظ ـهذا الباِب قَْولُ ٱلُْحَسيِْن بِْن َمنُْصْور  الحال   : ما في ٱلُْجبَِة إال  ال ه
 َمْن أْهوىه َوَمْن َأْهوىه َأناأنا 
 

 َهْل تَرىه ُرْوَحيِْن َحال  بََدنا؟! 
 فَــإذا َأبَْصــْرتَني َأبَْصــْرتَهُ  

 
ــــْرتَنا  ــــْرتَُه َأبَْص  َوإذا َأبَْص

 وفي الباب كالٌم طويل في )النَْقِض واإلبرام( ال يََسُعُه ٱلَْمقام. )السي د الحسني(. 
للمؤلِف نفسه ـ ،  وقاية األذهانـ المطبوع مع  الوضع واالستعمالسمطا الآلل في مسألتي . راجع: 0

 .86ص
ًا. )السي د الحسني(.1  . بِٱلَْجِر علىه ٱإْلضافَِة، أْي َأنَْت بَِصيٌْر ِجد 
 . كذا فيما كتبه المصنِف بخِطه.4
 جائٌِز أيضًا. )السي د الحسني(. . أْصلُها الَهْمُز: الُْمُرْوءات، َوتَْسِهيُْل الَهْمِز َمَع تَْشِديِْد ٱلْواوِ 5
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 المعاني في ذهن المخاطب وكونه مخالفًا لآلداب المرعيَة.

لون إلى دفعه بذكر أحد فالقبح للتلف ظ، ال لل فظ ـ كما خلط عليهم!ـ ، ولذا يتوص  
لوازمه أو أسبابه، ليكون المخاطب هو الَذي يلتفت إليه ويسلم المتكلِم من قبح التلفُظ، 

 فهو يفهمه شيئًا ليفهم شيئًا آخر ويلتفت من نفسه إليه.
ا سأله ، تراه ألَقى إليه أحسن «0ضد  محاسنك»قال: « المسواك»عن جمع  1ولم 

 سه إلى اللفظ الَذي فيه غضاضةٌ.عبارة  لينتقل السامع بنف
ا أراد القرآن الكريم بياَن أَن الُرُسل الكرام ـ على جميعهم وال سي ما على  ولم 

/ البشريَة، ولم يكن A0خاتمهم السالُم ـ يشاركون سائر البشر في أخِس اللوازم /
 «:أكل الطعام»وال سيَما في حِق الرسل الكرام، عبَر عنه بـ تعالىيناسب التصريح به منه 

                
 ـ.4ـ في قول جمع  من المفِسرين 1

ونرى للحاجة الَتي ال يقضيها غير صاحبها تفسيرات  تنيف على العشرة 

                                                 
 . كذا أيضًا.1
 َوَذِوي ٱلَزكَِن ِمْن أَن هاُرْونَ  إشاَرة إلى ما َوَرَد في بَْعِض الكُتُِب الُْمَصنَفَِة في َأْخباِر ٱأْلَْذكِياءِ . 0

ِه ٱلُْملَقََب َضلًَة بِـ)الَرشيد( َحَصَل بَيْنَُه َوبَيَْن َزْوِجِه )َزْوَجتِه( ُزبَيَْدَة العب اسي ِة الهاشمية وهي بِنُْت عَ  م 
د  )األمين( تِها َعبِْدال ه )المأموِن(  ِجدالٌ في َولَِدها من الرشيد ُمحم  وأُُمُه أم  َولَد  فارِسيٌَة،   َوَولَِد َضر 

ِ )المأموَن( هو أذكى ِمْن ُمَحَمد  )األَمين(. َوقالَْت ُزبَيَْدُة: إَن ُمَحَمدًا )ٱأْلِميَْن(   فقال الرشيد إَن َعبَْدال ه
ْخذ  َوَرٍد قََرَر الَرشيُد )؟!( أْن يَْختَبَِرُهما، فََسَألَ ٱأْلَِميَْن ما ُهَو َجْمُع أْذكىه ِمن )الَمأُمْون( َوبَْعَد أ

)ِمْسواك(؟ فَقالَ: َمساِويْك، ثُم  َسألَ المأُمْوَن بَِعيِْن ما َسَألَ األميَن فأجابَُه: َعكَُس َمحاِسنَِك. أْو ِضُد 
الجاريَة( علىه األميِن )ابن السي دة القُرشي ة الهاشِمي ة(. )السي د  َمحاِسنَِك، َوُهنا َظَهَر فَْضُل المأموِن )ٱبْنِ 

 الحسني(.
 .8. سورة األنبيا، اآلية 1
 .179، ص1، جابن كثير؛ تفسير 71، ص7، جمجمع البيان. هذا قولٌ نادٌر. وانظر: 4
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 والعشرين، وجميُعها لوازم وكنايات، وعلى هذا فقس الُحسن!

وال تنَس ما ذكرُت لك: أَن الُحسن والقبح للتلفَظ، ال للَفظ، وإال  فاللَفظ بنفسه 
 .0حامضاً  1«الَخل  »حلًو و « الشهد»عاد لفظ  ال يكون َحَسنًا وال قبيحًا إال  إذا

ح موجوٌد بعينه في اإلشارة باليد ويكفي إلفحام هذا المتوِهم أَن هذا القب
 ونحوها، وربَما يكون أقبح وأفحش، مع أَن اإلشارة عندهم من باب العالمة لالستعمال.

* * * 
 قالوا: اَن االستعمال رمٌي للمعنى باللفظ؛

ا سبق! وال ندري متى تحَولت حروف  قلنا: هذا أيضًا ال يقصر في الخفاء عم 
ـِِسيٍ « أباجاد» 1إلى قُ

 
نرمي بها جميع الموجودات من أسفل األرضين إلى أعلى  4

 السماوات!!
ا بيَن ذلك األستاذ: صاحب  في مجلس الدرس قلت له: أترى أنِي  الكفايةولم 

 إذا قلُت لك: الحجر، رميتُك به؟
 فقال: نعم! بالحمل األَولي؛

                                                 
( بِكَْسِر ٱلْخاء َخَطٌأ ُمبِيْن؛ أِلَنَها ِحيْنَئذ  ِمْن َضبِْط كَل نصوص ورسائل. َوما في ٱلَْمْطبُْوعة 1 مِة )ٱلِْخل 

( بِفَتِْح ٱلْخاء ٱلُْمْعَجَمِة َوُهَو  ياُق: )الَخل  ديق( وال َمْوِضَع لَُه ُهنا. والَصواُب ال ذي يقتضيِه الس  تَْعني )الص 
 معروٌف. )السي د الحسني(.

كَْوِن اللَْفِظ )ُمَجِسدًا( لَِمْعناُه )تَْجِسيْدًا( ـ ماِدي ًا ـ كما يَْشَهُد به . وهذا ِمْن باِب توكيد ٱْستِحالَِة إمكاِن 0
ى(. ٱلِحُس ويُقَِرُرُه الواِقع من غَيِْر ما تََجُشِم َمُؤْونَِة الدليل َوُهَو ما يَُعبَُر َعنُْه بِـ)كَْوَن الِٱْسِم غَيَْر ٱ لُْمَسم 

 )السي د الحسني(.
 .0، القائمة 505، ص«قوس»، ماَدة القاموس المحيطراجع: «. القوس... ج: ِقِسٍي وقُِسيٍ . »1
قَِة في . يَْعني ما يَُعبَُر َعنُْه ِعنَْدنا بُحروِف )َأبَْجد َهَوز( إلى َحْرِف )ٱلغَيِْن ٱلُْمْعَجَمِة(، َويُقابِلُُه مع ٱلُْمساوَ 4

(، ِمَن اأْلَلِِف إلىه ٱلْياء. )السي د الحسني(.ٱْستِيْفاِء ٱلُْحُرْوِف ٱلنِظاُم )  األَلِْفبائِي 
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 1قلت: حاشا أن أتجاسر بذلك بجميع أنحاء الحمل!

 .1الحاضرون ضحكًا ولم ينبس ببنت شفة   0فأغرب
* * * 

قالوا: إَن اللفظ في هذا الحال غير ملتَفت  الهي إال  باللحاظ اآللي، كالناظر في 
المرآة؛ والملحوظ بااِلستقالل هو المعنى، ومن المعلوم أَن النظر ااِلستقاللي باللفظ إلى 

 ال يكون نظرًا استقاللي ًا به إلى معنًى آخر.المعنى بحيث يكون اللفظ فانيًا ووجهًا له 
!! وجميعها مبنٌي على فناء اللفظ، لهول المصري  اولهذا الوجه عباراٌت تهول أبا

والذنب له، فال غفر ال ه له! فقد أوقع جمعًا كثيرًا من أرباب األفهام العالية في هذا 
 الوهم!

وبالجملة ال يكاد يمكن في حال استعمال  واحد  »وقال:  الكفايةوأجَملَه في 
 5.6«إال  أن يكون الالحظ أحول العينين! 4نِ يْ نَ ثْ ٱلِ ٱوجهًا لمعنيين وفانيًا في لحاُظه 

                                                 
ِ  ِال يَِصُح بجميع أنواع الكفاية. يعني أَن قَْولَ صاحب 1  تعالى الَحْمِل ـ َوُهَو الَحق  ـ . والكمالُ ِل 

... َوٱلِْعْصَمةُ أِلَْهلِها.                      سورة النساء، اآلية(
 (. )السي د الحسني(.80
 لسي د. من قولهم: َأْغَرَب فاُلٌن في ٱلَضِحِك بَِمْعنىه بالََغ َوِمثْلُُه ٱْستَْغَرَب، َوٱْستُْغِرَب بِٱلْبِناِء لِلَْمْجُهْول. )ا0

 الحسني(.
. ( بِٱلْهاِء. َو )بِنُْت ٱلَشفَِة( ِهَي ٱلْكَلَِمة ٌَشفَة: َوَأْصلُها )َشفََهٌة(؛ أِلََن تَْصِغيَْرها )ُشفَيَْهٌة(، َوَجْمعها )ِشفاه. 1

 )السي د الحسني(.
ِم َوبَِهْمَزة ٱلَوْصِل )َألف ٱلَْوْصل(. وما َوَرَد في المطب4 ( من نصوص ورسائلوعة ). َوٱلِٱثْنَيْن بِكَْسِر ٱلال 

 األْصِل من َهْمِزها غَيُْر صحيح. )السي د الحسني(.
 .16، األمر الثاني عشر، صكفاية األصول. راجع: 5
  ُهذا ما يتََضَمُن الَرَد علىه ما ٱختاَره . أِلَن األَْحَولَ يَرىه ٱلْواِحَد ٱثْنَيِْن وفي كالم الشيخ الخراساني6

 في موضوع الرسالة. )السي د الحسني(. الشيُخ أبوالمجد
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قلنا: كُل ذلك ـ أمكن أم لم يُمكن! ـ أجنبٌي عن اإلفهام الَذي ُوضعت ألجله 

إفهام المعنيَين تتحقَق في النفس كما يتحقُق فيها إفهام معنًى واحد، األلفاظ، فإرادة 
فيُجعل اللفُظ ـ بعالقة الوضع مع القرينة متى احتاج إليها ـ ذريعًة إلى اإلفهام. واللحاظ 

 نعرفه في مواضعه، وال نعرف ما أتى به هنا، وال الجمع بين اآللي واالستقاللي.
، «لحاظاً »ستقلَين في ذهن السامع، إن شئَت سِمه فاللفظ آلٌة إلحضار معنيَين م
 وإن شئَت فاختْر له أَي لفظ  شئَت.

ونحن ال ترهبنا األلفاُظ إذا سلمت لنا المعاني، والمستعِمل ملتفٌت إلى المعاني 
إجماالً كما أَن الناظر في المرآة ملتِفٌت إليها إجماالً قطعًا؛ وإال  لم يكن يتكلَم ذلك وال 

 هذا.ينظر 
/ B0نعم! ااِللتفات إجمالٌي ال تفصيلٌي؛ وال بدَع، فكثيٌر من األفعال اإلختياريَة /

تَناط بااِللتفات اإلجمالي. هذا التنفُس ـ الَذي به حياة اإلنسان البَُد له منه في أقصر 
 زمان  ـ يقع بااِللتفات اإلجمالي؛ وإن شئَت قلَت: ال يلتفت إلى التفاته.

بعيد  ملتِفٌب طول مسيره إجماالً إلى مقصده، وإال  لم يقع منه السير،  وقاصد بلد  
جمد في مكانه، مع أَن أكثر السير ال يقع بالتفات  تفصيلٍي، بل التفاته التفصيلي   1وإال  

 متوَجه  إلى أمور  أُخر ـ من ارتياد المنزل والحِل واالرتحال ـ .
* * * 

ا قوله:   ؛«حُظ أحوَل العينينإال  أن يكون الاَل »وأم 
! وإذا كان ذا عينين  فقد قلت في الرسالة: إنَه يكفي أن ال يكون ذا عين  واحدة 

                                                 
 . كذا في المخطوط.1
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 .1«يستعمل العين في معنيين!!

* * * 
قسطًا من شطح االت حاد مع المعنى وكونها نحو وجود  له؛ فهل  0ثم  إَن للكتابة

نظرُت إلى عينين: ساطعة  : »يُحجر على الكاتب كما يُحجر على الاَلفظ، فال يكتب
 الكفاية؛ أم ينزعون عنها لباس الهوهويَة أو الفنائيَة ـ على تعبير بعض محِشي «ودامعة  

 ـ فتبقى عالمًة خالصًة؟
وللبحث بعُد مجالٌ متَسٌع، وأرى أن ال أمَل القَراء الكرام بأكثر من هذا، واكتفي 

 .رسالة الوضع واالستعمالبما بيَنتُه في 
* * * 

والَذي دعاني إلى تجديد القول: أن  عالِم العصر وعاَلمة الزمان والَعلَم المشار 
إليه في الِعلمين وغيرهما بالبنان، الراقي مدارج العلم أعلى المراقي، صاحبي الَشيخ 

 ، وقال ما نُصه:المقاالتشَرفني بنقل مقالتي في كتاب  دام فضله ضياءالدين العراقي
ثم  إَن بعَض أعاظم العصر بالغ في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنًى »

واحد، واستشهد بأبيات  وعبارات  من القصص والحكايات على مَدعاه، وذلك ليس إال  
محِطه صورَة وحدِة لحاظ المتعِددات، أو بجعله  1خلط المبحث بجعل من جهة

االستعمال من باب العالمة؛ وإال  فمع تنقيح مركز البحث كيف يغفل عن شبهة اجتماع 
                                                 

ؤلِف نفسه ـ ، للم وقاية األذهانـ المطبوع مع  الآلل في مسألتي الوضع واالستعمال اِسمْط. راجع: 1
 .87ص
ـ ، واللفظ في  611، صوقاية األذهانالمطبوع مع  إماطة الغينانظر: «. الكناية». في المطبوع: 0

 المخطوط مشَوٌش، والصحيح ما أثبتناه.
 . المصدر: بجعله.1
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؟!  .1«النظرين في لحاظ  واحد 

وهذا حكومةٌ بيني وبين المانعين! وأنا أقبلُها وأرحُب بها، ألنِي ال أعني 
إفهام الخاَطب، وأَما ذلك المعنى المجهول فال حيَاه ال ه وال بيَاه وال باالستعمال سوى 

 أنعم به عينًا! وإنِي أدعه لهم وال يهُمني أمره!!
 حكومٌة صورًة وحكٌم لي واقعًا. دام فضلهفكالمه 

 ولكن يبقى أمران:
لهما: أن  كثيرًا من الوجوه المذكورة المتناع االستعمال جار  في صورة ج عل أو 

العالمة نحو عدم صَحة الحكم على اللفظ في حالة االستعمال؛ أو أَن المقصود هو 
 المعنى، فال يلتفت المستعِمل إلى اللفظ ونحوهما؛

وعليه يلزم أن يخرَس المتكلِمون ويمتنع منهم إفهام أغراضهم، ويلتجئُوا إلى 
 اإلشارات!

/ A1، /0الرسالةثانيهما: أنَه لم يذكر وجهًا لما استشهدُت به من األبيات في 
: أن  الرسالةإلى المسَمى ـ ذلك التأويل البارد الفاسد! ـ ؛ وقد بيَنُت فيي  1فهل يؤِولهما

 !4يستعمل فيه اللفظالمسَمى ال يخطر ببال المستعِمل أصاًل حتَى 
عبدال ه »ثم  إَن ال يحسن إال  ما إذا كان للمسَمى دخٌل في الحكم، كقولك: 

                                                 
 ق.1400، طبع مجمع الفكر اإلسالمي عام 164، ص1، ج11، المقالة مقاالت األصول. راجع: 1
للمؤلِف نفسه ـ ،  وقاية األذهانـ المطبوع مع  سمطا الآلل في مسألتي الوضع واالستعمال. راجع: 0

 فما بعدها. 87ص
 «.يؤِولها». كذا في المخطوط، والظاهر: 1
للمؤلِف نفسه ـ ،  وقاية األذهانـ المطبوع مع  سمطا الآلل في مسألتي الوضع واالستعمال. راجع: 4

 .95ص
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، ال في الموارد الَتي ال دخل فيه ـ كسائر ما استشهدُت به من «من عبدالمسيح أصدق

 ـ .« والحكايات!!من القصص »األبيات؛ أو كما قال: 
ـ لَما أعوزْته الحيلة ـ إلى التأويل في مثل:  الفصولوقد التجأ العُم العاَلمة في 

 ؛1«جاء الزيدان»
واألمر فيه أهون من سائر الموارد، لتقارب المعنيَين. ولو ال مسارعة الناظر إلى 

 قلت: إَن من باب االستعمال في اإلنكار وعدم مساعدة المجال والحال لبَسط المقال
 ـ .0«ذهب الرجال»و: « جاء الرجالن»كَل تثنية  وجمع  ـ مثل:  نِ يْ يَ نَ عْ مَ لْ ٱ

 الرسالةوأيضًا: نجُد في كثير  من تلك األمثلة وأضعافها ـ مَما لم أذكرها في 
 ال يُمكن فيها التأويل المذكور؛ فراِجعها! 1حذار االطالة ـ مَما

وأكتفى هنا بشاهد  واحد  مَما لم أذكره فيها؛ وهو قول القائل في من يسَمى 
 ـ من بحر السريع ـ :« يونس»

 ولسُت لألقماِر مستَوِحشاً 
 

 4ألَن عندي قمري يونس 
يخدم معناه « مستوحشاً »اسمًا، ولفظ « يونس»يخدم معنى « األقمار»فإَن لفظ  

فعاًل و ال يُعقل تأويل المسَمى بين االسم والفعل؛ أو يعترف بأَن جميع ذلك من باب 

                                                 
 .56، صيةالفصول الغرو. راجع: 1
 . يُِريُْد: لَبََسْطُت ٱأْلَِدلََة َوٱْستَْوفَيُْت ٱلَشواِهَد علىه ِصَحِة ُمَدعاي. )السي د الحسني(.0
 «.ما». كذا في المخطوط، والظاهر: 1
ِن، الَمْعنى القريب، وهو )ٱأْلُنُْس( ( في آِخِر ٱلْبَيِْت تَْوِريٌَة لَِطيْفٌَة إذ إَن فيها َمْعنَيَيْ . في قَْولِه )يُْونُس 4

ام   ِٱلَِذي يَتَباَدُر إلى ٱلِذْهِن بَِسبَِب ٱلتَْرِشيْح   له بِكَلِمِة )َمْستَْوِحشًا( والَمْعنىه ٱلْبَِعيِْد وهو ٱْسُم أبي تَم 
اِعِر: )يُْونُس ىه عنه َوَستََره( َوقَْد َحبِيْب  الش  اِعُر ولِكنَُه تَلََطَف فََور   بِٱلَْمْعنىه ٱلْقَِريْب، وقد  ُأراَدُه الش 

 ُسِهلَْت َهْمَزُة )يُْؤنس( ـ المعنى القريب ـ لِتَتَِم ٱلتَْوِريَة. )السي د الحسني(.
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 جعل العالمة، ال من باب االستعمال.

وكُل منصف  يعلم أَن الحال فيها كالحال في سائر المحاورات في جميع اللغات، 
جعل » ـ من باب ما وسموه بـ 1البشر ـ َمن سلف منهم وَمن َغبَر فيكون كُل كالم

 ـ لفظًا ال مصداق له!! ب  ُمْغرِ  0اءِ قَ نْ ، ويبقى االستعمال الَذي توَهموه ـ كعَ «العالمة
/ ال يمكنني B1وأختُم الكالم بقولي: إنِي إذا أردُت إخبار زيد  بذهاب عمرو  /

جعاًل »، أو «إفهاماً »، أو «إعالماً »عَرفتُك بها ـ سِمها إال  بطريق  واحدة  ـ وهو ما 
 ؛ فأين ما ذكروه من القسمين؟«استعماالً »، أو «للعالمة

* * * 
 وأنا أجلِي ما قلت في صورة االستفتاء مداعبًة، وأقول:

د  وآلهصلَى ال ه على محوآله  إنِي حلفُت أن أصلِي على محَمد   خمسين مَرًة على  م 
طريق االستعمال بالمعنى الَذي زعموه، وخمسين مَرًة على نحو جعل العالمة، ولم 
، وألجل الخالص من الحنث صلَيت ركعتين بعد ما قرأُت  أتمكَن إال  من قسم  واحد 

                                                 
1، فَِهَي علىه هذا ٱلْقَْوِل ِمَن ٱأْلَْضداِد لِكَن اللُغََة  . َذكََر َأْهُل اللُغَِة أَن )غَبََر( تَْعني: بَِقَي َوقَْد تَْعنِي َمضىه

 علىه ٱلَْوْجِه ٱلْفَِصيح. ٱلْعالية ٱْستِعمالُُه بَِمْعنىه )بَِقَي( وقد ٱْستَْعَملَُه الشيخ اإلمام أبوالمجد
المة الُمَؤِرخُ  يَرىه أَن ٱلْحاِفَظ  (  ه1189)ت  اللُغَِوِي الشهيُر الِدكْتُْوُر ُمْصَطفىه َجواد وقد كاَن الع 

الِعبَر »هو « الِعبَر بأْخبار مَْن غَبَر»  ِ بٱْسم ِ( ال يَبُْعُد َأْن يكوَن ُعنْواُن كتابِِه المطبوع ه748)ت  الَذَهبِيَ 
 بِٱلَْعيِْن ٱلُْمْهَملَِة في ٱلَْمْوِضَعيِْن. )السي د الحسني(.« ِبَأْخباِر مَْن عَبَر

 . الَعنْقاُء طائٌِر َمْعُرْوُف ٱلِٱْسِم َمْجُهْولُ ٱلِْجْسِم )ال ُوُجْوَد لَُه( ويُقالُ فيه: نقاُء ُمْغِرب  باإلضافة، َوعنقاءُ 0
ا جاء فيه ِذكُْر )العنقاء( قَول الشاعر: من )الكامل(:  ُمْغِرٌب بِٱلَْوْصف وِمْن محفوظي القديم ِمم 

 َولَقَْد َرَأيُْت بني ٱلَزماِن َوما بِِهمْ 
 

 ِخٌل َوِفـٌي لِلَشـدائِِد َأْصـَطِفيْ  
 فََعلِْمُت أَن ٱلُْمْسـتَِحيَْل ثاَلثَـٌة: 

 
 َوٱلِْخُل ٱلْـَوِفيُ الْغُْولُ َوٱلَْعنْقاُء  

 َوِمْن هذا يقولُ َمْن َزَعَم ٱْستَحالََة َأْمر  ما: هذا رابُِع ٱلُْمْستَِحياْلت. )السي د الحسني(. 
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لم أوفِق الفاتحة والتوحيد مَرتين وأعقبتُهما بالمعِوذتين لعلِي أهتدي إلى القسمين! ف

 لذلك.
وأَن علَي بُدنًة إذا أخبرُت زيدًا بقيام عمرو  على طريق االستعمال، وعمروًا 
ً منهما بذلك ال أدري أيَهما كان  بذهاب زيد  على طريق جعل العالمة؛ وأخبرُت كال 

 استعماالً وأيَهما كان غيره!!
ثقل كفَارة فإن كان عند أحد هؤالء ما يسهل علَي األمر ويضع عن عاتقي 

 األجر! تعالى، وله منِي الشكر ومن ال ه إن شاء ال ه  1الحلف فعل مأجوراً 
* * * 

محَمد الرضا النجفي  آل العاَلمة اإلمام الَشيخ محَمدتقي النجفي  العبد أبوالمجد
، في الليلة المسفر صباُحها عن سابع عشري شهر شعبان هداية المسترشدينصاحب 

 ؛ كتبه حامدًا مصلِيًا.قمريَة هجريَة في بلدة اصفهان 1159سنة 

                                                 
  ِيْلهذا ِمْن باِب َعْرِض الَدليل علىه ِجَهِة ٱلُْمفاكََهِة َوما يُْوَسُم بِـ)ٱلتَنَُدِر( َو )ٱلَدْغَدغَِة( بِِإيْصاِد ٱلَسبِ . 1

 . )السي د الحسني(.في َوْجِه )الَخْصِم( َوِإلجائِِه إلىه َطِريْق  َمْسُدْود  َمَع اإِلْمعاِن في َطرافَِة التَمثيل
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 252 :اإٔلَصفهانيا 
، 227، 225، الغطاء کاشف آل عباس

297 ،225 
 222 :عبدالباقي
 62 :الجواهري عبدالحسين
 125 :عبدالحميد
زا  ين محيي آل عبدالرا  255 :النجفي الدا
ا   212 :البغدادي العويناتي عبدالرزا

 59، 27، 12 :الحسني تارعبدالسا 
د عبدالسّلم  295 :هارون محما
]آيةالال  اليزدي الحائري عبدالكريم

 292، 267، 66، 65 ،7المؤسس[: 
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 255 :عبيدالال 
 بَكْرِ  بْنِ  َعِليا  بْنِ  َصْعِب  بْنِ  ل َجيْمِ  بْنِ  ِعْجلِ 
 َأْفصىل  بْنِ  ِهنِْب  بْنِ  قاِسط بن واِئل بْنِ 
 نزارِ  بْنِ  َرِبيَْعةَ  بْنِ  َأَسدِ  بْن َجِديْلَةَ  بْنِ 
 221 :َعْدنان بْنِ  َمَعدِ  بْنِ 
 216 :عدنان
 127 :سعد بن عذرة

 92 ،29: النجفاي عزالدين
 :الموصلي عدالن بن علي الدين عفيف
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 252 :العكبري
 259 :أفندي علمي
 :القطفي الخطي الخنيزي الحسن أبي علي

125 
 155 :العّلا  علي
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، 192، 25، 25: الغطاء کاشف آل علي

196 ،172 ،222 ،262 
 ،17 ،19 ،16النجفي:  الخاقاني علي

69 ،52 
[: اإلصبهاني الفاني علي  92 ]آيةالال
، 2: أميرالمؤمنين طالب أبي بن علي

121 ،129، 222 
د بن أحمد بن عليا   متُوية بن عليا  بن محما

، 212، 229، 95 :الواحدي أبوالحسن
211 ،212 ،212 ،215 ،215 ،217 ،
221 ،222، 222 ، 229 ،227 ،
221 ،222 ،222 ،222 ،225 ،
226 ،229 ،225 ،227 ،221 ،
222 ،222 ،222 ،225 ،226 ،
229 ،225 ،227 ،252 ،252 ،
255 ،256 ،259 ،257 ،262 ،
261 ،262 ،262 

 251 :الجهم بن عليا 
، اإلمام جعفر بن موسى بن الرضا بن علي

 191 :جواد
 165 :السعدي حجر بن علي
 99 :زاهدپور علي

علي بن جعفر آل کاشف الغطاء )الشيخ(: 
25 
 222 :اإلصبهاني عماد
 129 :القرشي العامري عبدود بن عمرو
 222 :البغدادي الموصليا  العمريا 
 275 :البرجمي ضابيء بن عمير
 167، 21 :المسي  عيسى

 229فرج العمران )الشيخ(: 

 2 :قابيل
 155 :قارون
 229 :التناوخي القاضي
 152 :الحسني إدريس بن قتادة

 229 :قريشي
ان بن قيس  122 :حسا
 ،192 ،51، 21 :الغطاء کاشف آل کاظم

262 
 5 :الجبوريا  سلمان کامل
 255 :کريم

 226 :الِكسائيا 
 22 :إلياديٱ مامة بن کعب
 222 :دينْ الكِ 
 75 ،9: الكّلبي العامري ربيعة بن لبيد

بيديا  کرب معدي بن لعمرو  225 :الزا
 125، 122، 117 :الحكيم لقمان
 225، 225، 95 :نجمي ليلى
 222 :النخعي األشتر مالك
د مير مجتبى  12 :صادقي محما

[: النجفي مجدالدين ، 92، 92، 27 ]آيةالال
99 ،222 
مه) مجلسيا   275 :(عّلا
 267، 225، 96، 92 :زاده هادي مجيد
 67، 15 :األمين محسن
[: الخراساني کاظم دمحما  ، 61 ]آيةالال

221 
د  259 :محما
د  25 :الغطاء کاشف آل محما
د  292 :العباسي األمين محما
د  92 :الطهراني الثقفي محما



 191 .........................................................................................  الفهارس/ األعالم
د  األشتر) الكوفي الحسينيا  محما

ب  212 :(المشطا
د ضا محما  192 :الرا
د  259 :النجفي الصافي آل الرضا محما

 :) درضا آل ياسين )آيةالال  229محما
د  192 :الجواد بن الرضا محما
د  62، 22 :السماوي محما
د  61 :اإلصبهاني الفشارکي محما
د  125، 92 :القزويني محما
د  :النجفي الخرسان الموسوي المهدي محما

297 
د  92 :اي الكمره باقر محما
د ، 17 ]الشيخ الكبير[: النجفي باقر محما
22 ،55 ،57 ،61 ،176 
د  92 :النجفاي الدين جمال بن باقر محما
د  57 :الشفتي حجةاإلسّلم باقر محما
د  92 :الَهَمداني البهاري رقاب محما
د  5 :السماوي طاهر بن محما
د  شهرآشوب بن علي بن محما

 5 :السروي المازندراني
د  222 :البغدادي األثريا  بهجة محما
د  األصفهاني النجفي الرازي تقي محما

 ،62، 55: المسترشدين هداية صاحب
95، 221، 251 
د  92 :النجفاي عبدالحسين بن تقي محما
د  92 :چهاري سه حسن محما
د  :المحاسن(و)أب حسن الكربّلئي محما

222 
د [:  الغطاء کاشف آل حسين محما ]آيةالال
15 ،25 ،92 ،72 ،127 ،112 ،192 ،

292 
د  92 :البيگدلي الضيائي حسين محما
د  ]آيةالال المجدد[: الشيرازيا  حسن محما
57 
د [: األصبهاني الغروي حسين محما  ]آيةالال
29 
د  تفسير صاحب النجفي حسين محما

 :]  57 ،55، 22، 17]آيةالال
د حسين النجفي:  59 محما

د  25 :حكمت حسين محما
د  57 :کيفي اإليوان بيك رحيم محما
د ، 21، 9، 6، 5 :الال  رسول محما
22 ،167 ،192 ،225 ،272 ،229 ،

267 ،292 ،252 
د  255، 27 :الغطاء کاشف آل رضا محما
د  92 :اي الجرقويه رضا محما
د  92 :الجّللي رضا محما
د  272 :الشبيبي رضا محما
د ، 62، 19 :(الناجفيا ) الحباوبي سعيد محما

179 
د  51 :بحرالعلوم صاد  محما
د  :الجزائري هادي الشيخ ابن صال  محما

259 
د  57 :(مجتهد آقا) علي محما
د  92 :الروضاتي علي محما

دعلي [: ثقةاإلسّلم النجفي محما  ]آيةالال
71 
د  122، 125 ،25 :اليعقوبي علي محما

دکاظم ، 61 :اليزدي الطباطبائي محما
157 ،226 ،222 ،221 
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درضا  21 ،25: الغطاء کاشف آل محما
 255، 122 :محمود
ين شهاب محمود  :البغدادي اآللوسي الدا

256 
 7 :(الشيخ) األنصاري مرتضى
 62 :کشميري مرتضى
 125 :سعد بن مرثد
 261، 5 :مسلم
ود السياد ابن مسلم  272 :الحلاي حما
 227 :عقيل بن مسلم

 252، 225 :(الشيخ) مصطفى
، 162، 122، 92، 22 :التبريزي مصطفى
197، 175، 221 ،215 ،222 ،222، 
227 ،229، 251 ،252 ،257 ،272 
[: الخونساري الصفائي مصطفى  ]آيةالال
92 
[: المهدوي مصطفى  92 ]آيةالال
 252 :جواد مصطفى
 127 :الزبير بن مصعب
 6 :سفيان أبي بن معاوية
 127 :عدنان بن معد

 156 :موسى
بيري موسى [: الزنجاني الشا  92 ]آيةالال
 156، 126، 122 :مهدي
 96 :السياني الباقري مهدي
 22 :القزويني مهدي
 95 :بحرالعلوم مهدي
[: النجفي مجداإلسّلم مهدي ، 2 ]آيةالال
11 

 67، 7 :الديلمي مهيار
 222 :خليل ميرزا
 57 :خاتون نسمة
 :(الشريعة نجم) النوري الفاضل الدين نجم

71 
 92، 92 :األمين بيگم نصرت
 9 :النعمان
 79 :القيس مرئٱ بن نعمان
 275 :نعماني
 255 :صعصعة بن عامر بن نمير
 292، 129 :نوح

 225 :َحْمدان بني وصف
 2 :هابيل
، 21، 22 ،19: الغطاء کاشف آل هادي
22 ،62، 129، 126 ،122 ،121 ،
122 ،152، 222 ،229 ،225 ،
227، 255، 295 ،297 ،272 
، 225، 52، 27، 11 ،2: النجفي هادي

267 
 222 :صدر هادي
 292 ،222 :الرشيد هارون
، 212 ،62: الشهرستاني الحسيني هبةالال 

255 
 :سلمى أبي بن رهير ممدوح سنان بن َهِرمِ 

261 
 65 :لمنذرٱ بن لناعمانٱ بنت هند

 152 :البحراني يوسف
 297 :يونس
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 :العروض أرجوزة شرح من المفروض أداء

92 ،225 
 9 :اسّلم صدر در عرب ادبيات
 225 :النزول أسباب

، الجواد الفاضل قول من المراد استيضاح
92 ،212 
 15 :الشيعة أعيان
 197 :الروضات أغّلط
د ألفية  222 :مالك بن محما
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267 ،292 
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 22 :التبيان
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 61 :الرسائل
 297، 295 :الرسالة
 96 :األريض الروض
 96 :الغناء تحقيق في الَغنااء الروضة
 125 :الريحانة
 96 :الكر أحكام في الدر سقط
: واالستعمال الوضع مسألتي في الآلل سمطا
95 ،195، 229 ،299 
 :البديع علم منكري لرقاب الصنيع السيف
96 
ْسنىل  األسماء شرح  225 :الح 
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 61 :اللمعة شرح
 ،225، 221: المتنباي لديوان الواحدي شرح

225 
 52، 15 :األصفهاني النجفيا  المجد أبي شعر
 212، 52، 17 ،16: الغري شعراء
 5 :البخاري صحي 
 5 :مسلم صحي 
 19 :الشيعة أعّلم طبقات
 22، 5 :الشيعة شعراء تراجم في الطليعة

 252 :غبر من بأخبار لعبرا
 15 :الجعفرية العبقات
 226 ،157 :الوثقى العروة
 الشيخ مسائل أجوبة في الثمين العقد

 96 :الدين شجاع
 295 ،152 :الفريد العقد
 9 :الرضا أخبار عيون
 96 :الشعر حكم في العطر غالية
 :والظاء الضاد بين الفر  في والشهادة الغيب
25 
 275 :الغيبة

 297، 61 :الفصول
 155 :اللغة فقه
 96 :القبلة
 2 :دين عالمان قبيلهٔ 
، 156، 127، 129، 55، 9 :الكريم القرآن

212، 226، 255 ،292 
 96 :جميل صدقي إلى الجميل القول
 159 ،22: واألدب اللاغة في الكامل
 :العباد نجاة ميدان حواشي في الجياد کبوات
99 
 95 :النكاح کتاب

 222کربّلء في مجلة لغة العرب: 
 262، 57 :الغطاء کشف
 299، 295، 292 ،221 :الكفاية
 96 :عبدالبها ردا  در گرانبها گوهر

 261 :المجسطي
 222مجلة لغة العرب: 

 212 :األمثال مجمع
 222 :سنالمحا

 262، 62 :الوسائل مستدرك
 295، 22 :ومدارکه البّلغة نهج مستدرك
 61 :األصول معالم
 95 :يس آل فقه في الدين معالم
 5 :العلماء معالم
 22 :أحمد معجز

 299 :المقاالت
 225 :المتنباي سرقات في المنصف
 99 :اصفهان حوزه ميراث
 61 :العباد نجاة
 99 :العباد نجاة شرح في المرتاد نجعة

 العلمي إصفهان تراث من ورسائل نصوص
 295، 267 ،292، 221، 95 :الخالد

 99، 27 :دارون فلسفة نقد
، 115، 71، 52، 99 :والروزنامج النوافج
122 ،121 ،126 ،155 ،159 ،216 ،
292 ،252 
 225 :الوجيز
، 229 ،221 ،99، 95، 92 :األذهان وقاية

267 
 معالم أصول شرح في المسترشدين هداية

 221، 62: الدين
 



 
 
 
 
 
 
 والبلدان اْلماكن

 
 96، أراك آباد إبراهيم
 125، أراك
، 22، 27، 27، 12، ٔإصفهان: صبهانإٔ 

29، 57، 62 ،61 ،62 ،65 ،66 ،
95 ،99 ،95 ،127 ،221 ،221 ،
225 ،226 ،267 ،251 

 12 :اصفهان آباد دولت نرمي زاده إمام
 ،211 ،171، 62، 52، 27، 25 :إيران
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 225 :بابل
 215، 225، برلين
 215، 199 ة:البصر

، 165، 122، 127، 99 ،22: بغدادال
259 ،215 
 225 :بمبئي
 5 :بيروت
 7 :العباسي الجامع
 292 :العرب جزيرة
 279 :جور
 127، 27 :جي

 91 :الحسيني الحائر
 275، 152 :حجازال

 125، 21 :الحلاة
 215 :دمشق

 261، 252 ،222 ،222، 216 :رومال
 229 :ري
 229 :هساو

 65 :آباد سلطان
 215 :شامال

 99 :طهران
، 216 ،211، 222 ،155 ،62: عرا ال

222 ،222 ،222 
 27 :الغري
 279 :فارس

 215، فراتال
 222 :فرنجة

 279 :فيروزآباد
 222 :مصر قاهرةال

 222، 222 :قسطنطنياة
، 99، 96، 95، 92، 92، 66، 52 :قم

226 
 229 :الكاظمين
، 197 ،122، 125، 91، 65 :کربّلء
175، 252 
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 25 :العراقياة الحقو  کلاياة
 222 ،199: كوفةال

 172 :لبنان
د الشيخ مدرسة  کاشف آل الحسين محما

 26 :الغطاء
 227 :سهله مسجد
 227 :سهيل مسجد
 66، 7، 2 :بازار نو مسجد
 226 :مصر
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، 22، 22، 27، 25، 21، 25، 16 :النجف
22 ،26 ،25، 52، 52 ،61 ،62 ،
65 ،67 ،51 ،127 ،125، 222 ،
225 

 215 :الصراة نهر
 225، 279 :نيسابور

 225 :اندهم
 225، 125، 125 :هند
 125 :يمن
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