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ملّخ�ُص البحث 

يسلُِّط بحُثنا الضوَء عىل شخصّيٍة برْصّيٍة هلا تأثرُيها وأثُرها الواضُح يف خمتلِف 
ساحاِت العلِم، وجمالِس املعرفِة، واخلطابِة احلسينّيِة  يف النصف الثاين من القرن 
فرج  لطيف  الّشيخ  ابن  مالك  الّشيِخ  ابُن  إبراهيُم  الشيُخ  ُعرَف  فقْد  العرشين، 
العلم،و األدب،  والفقاهة،  اهلل بوصفه أحَد أعالم أرسة )آل فرج اهلل ( أرسة 
بقضاء  ذلك  بعد  ُعرف  ما  وهي  البرصة(،  )جزائر  مناطق  يف  الدينّية  والّزعامة 
الُقرنة، وتبع بعدها إدارّيًا بقضاء )امُلَدْينة( يف الوقت احلارض شامل حمافظة البرصة، 
وقْد نشأ الّشيخ فيها نشأة علمّية بارزة عىل أيدي شيوخ أرسته ورجاالهتا الذين 
هًا  رًا، وخطيبًا مفوَّ ُعرفوا كذلك بالعلم واألدب واخلطابة، حّتى غدا شاعرًا متندِّ
يف صنوف املعرفة، و أفانني الكالم، وقْد أردنا التعريف به شاعرًا يف طّيات هذا 

البحث يف ضمن ثالثة مباحث، كام سيأيت إْن شاء اهلل تعاىل.
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Abstract

This research paper sheds light on Sheikh Ibrahim bin 

Sheikh Malik bin Sheikh Latif Faraj Allah, the influential 

Basri personality that left its impact on various fields of 

science, knowledge, and Hussaini oration in the 2nd half 

of the 20th Century. Sheikh Faraj Allah has been one 

of the dignitaries of Aal Faraj Allah Family, known for 

their noticeable care for knowledge, literature, religious 

jurisprudence, and religious leadership. Their influence 

has been quite obvious in Jazaier (islands) of Basra, known 

later on as Qurna. Sheikh Faraj Allah grew up there as a 

prominent scholarly personality and then as a competent 

poet and a rhetorician. The present study seeks to highlight 

him as a poet in three sections.
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املبحث الأّول

موجز تاريخ اآل فرج اهلل

شاماًل؛  وافيًا  تعريفًا  اهلل(  فرج  )آل  بأرسة  التعريُف  اليسري  من  ليس 
أشعار، ومواقف، وأرسار،  و  ِسرَي،  من  أجدادهم  دّونه  وما  تأرخيهم،  لتعّرض 
إْذ  البعثّي؛  القمع  إّبان  واملصادرة  والرّسقة  النّهب،  إىل  وخمطوطات، ومؤّلفات 
أقدمت مؤّسسات الّسلطة الصّدامية الغاشمة عىل اعتقال كثرٍي من رجاالت هذه 
األرسة، فضاًل عن مصادرة مكتباهتم الشخصّية )1(؛ لذلك ستكون مصادر تأريخ 
هذه األرسة مصادر نقلّية - يف غالبها - اعتامدًا عىل ما ختتزنه ذاكرة املعارصين 
هلا، فضاًل عن بعض الكتب التي تعّرضت لتأريخ شامل البرصة، أو قضاء املَدينة 

عىل وجه اخلصوص. 
ومنذ أربع مائة سنني وزيادة، ترّبعت هذه األرسة عىل عرش الزعامة الّدينّية، 
واالجتامعّية يف منطقة البطائح )جزائر البرصة ( يف جنوب العراق، التي كان هلا 
دوٌر بارٌز و مؤّثٌر يف احلياة الّسياسّية، واالجتامعّية منذ العصور القديمة، مرورًا 
بالعرصين اإلسالمّي واحلديث، فضاًل عن املعارص)2(؛ إْذ كانت مرسحًا للعديد 
التي  قاومت سلسة االحتالالت  التي  الثورّية  مة  السِّ التمّرد ذات  من حركات 

تعّرض هلا العراق َعرب أزمانه املختلفة.
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أبنائها  ألسنة  عىل  تعّرف  ما  أو  باجلزائر،  اجلغرافّية  املنطقة  هذه  تسمية  وأّما 
اهلل  فتح  ويذكر  كثرية،  مائّية  ومستنقعات  أهوار  منطقة  فلكوهنا  بـ)اجلزاير(؛ 
الكعبّي أّن املنطقة »علٌم ملواضع كثرية، أّوهلا قرية بني منصور، وبني محيد وهنر 
عنرت، وهنر صالح، وديار بني أسد، وديار بني حمّمد، والفتحّية، والقالع، وهنر 
الّسبع، والباطنة، واملنصورّية، واإلسكندرّية، وينتهي شامالً إىل كوت معّم« )3(.  
التي  العربّية  القبيلة  املصادر هم ذاهتم  التي ذكرهتا  بني أسد  ديار  أّن  ويبدو 
عام  يف  العاميّن  الّساميّن  اهلل  عبد  الكاتب  وينقل  اهلل،  فرج  آل  أرسة  إليهم  تنتمي 
وقْد  الطويّس،  للشيخ  املبسوط  كتاب  من  خطّية  نسخة  اشرتى  أّنه   )#1379(
أحد  عّل  حمّمد  الّشيخ  ابن  اهلل  فرج  الّشيخ  بخّط  أوراقًا  الكتاب  آخر  يف  وجد 
أجداد األرسة، وهي من مؤّلفات أخيه الّشيخ رشيف فرج اهلل، بعنوان )خمترص 
تأريخ إمارة ربيعة(، يتحّدث فيه عن قيام إمارة ربيعة يف اجلزائر بمنطقة التيامر 

من هنر عنرت، وذلك لنزول جّد العائلة األمري خمزوم يف تلك املنطقة)4(. 
خون عن أحوال هذه املنطقة اجلغرافّية أهّنا عىل الّرغم من  والذي يذكره املؤرِّ
نأهيا عن املدن، واحلوارض العلمّية العربّية، إاّل أهّنا توّفرت عىل وجود مساجد، 
وحلقات علم، وفقهاء، وجمالس أدبّية، ومدارس دينّية)5(، وقْد برزت عّدة أسامء 
الّسّيد  بيئتهم املحّلّية، كالّسّيد نعمة اهلل اجلزائرّي، وولده  علامئّية جتاوز صيتهم 
اجلزائرّي،  النبي  عبد  والّشيخ  اجلزائرّي،  بن عبد احلسني  والّشيخ حمّمد  عزيز، 

الذي وصفه الّسّيد نعمة اهلل اجلزائرّي بـ )خامتة املجتهدين()6(.
الّشيخ صالح مها من  النبّي، ووالده  الّشيخ عبد  أّن  إليه  اإلشارة  وممّا جتدر 
أجداد أرسة آل فرج اهلل، مرورًا برجاالت األرسة اآلخرين، كالعاّلمة فرج اهلل 
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الكبري امللّقب بـ) العاّلمة املقّدس(.
حكومة  من  بدءًا  احلاكمني  استبداد  إىل  األرسة  هذه  رجال  تعّرض  وقْد 
من  يقرب  ما  أعدم  الذي  الّدموّي،  البعث  بعرص  وانتهاًء  الرتكّي،  أفراسياب 
واألساتذة،  واخلطباء،  الّدينّية،  العلوم  طلبة  من  أغلبهم  رجاًل(  عرش  )سبعة 

ورّشد آخرين منهم يف أصقاع خمتلفة من العامل. 
وقْد  املنرصم،  القرن  األّول من  الثلث  أشهر رجاالت األرسة يف  وكان من 
ُعرفوا من ِقَبل َمن عارصهم بجملة كراماٍت وألطاف إهلّية، وهم: الّشيخ سعد، 
والّشيخ حسني، والّشيخ كاظم، وغريهم، فالّشيخ سعد الذي خرج بالناس بعد 
أن فتك هبم الطاعون إىل العراء، والنّاس تؤمّن عىل دعائه، ثّم سجد طوياًل، وما 
إْن رفع رأسه من الّسجود حّتى ُكشف البالء عن املنطقة)7(، ويشهد بذلك النّاس 

الذين عارصوه. 
عر:  وِمن أشهر مشايخ األرسة الذين ُعرفوا بنظم الشِّ

- الّشيخ حمّمد الّشيخ جواد.
- الّشيخ عبد الّرحيم. 
- الّشيخ حمّمد جواد. 

- الّشيخ إبراهيم الّشيخ مالك.
- الّشيخ حسن الّشيخ حمّمد. 

- الّشيخ عبد اخلالق الّشيخ إبراهيم. 
الّشيخ  ابن  الّشيخ ضياء  فهم:  بالّشعر،  ُعرفوا  ممّن  املحدثني  أبنائهم  من  أّما 
عبد الرّزاق املعروف يف األوساط األدبّية بـ)فرات األسدّي(، والّشيخ حمّمد تقي 

نجل الّشيخ حمّمد جواد، وأنور فرج اهلل، وحسن فرج اهلل. 
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املبحث الثاين

حياة ال�ّساعر ال�ّسيخ اإبراهيم فرج اهلل

اهلل،  فرج  صالح  بن  النبّي  عبد  بن  رشيف  بن  لطيف  بن  مالك  بن  إبراهيم 
يمتّد نسبه إىل الّشيخ عّل بن احلسني صاحب املقام املشهور يف منطقة الصّباغّية 
يف قضاء اجلبايش حمافظة النّارصّية، ابن الّشيخ أمحد املتّوج، الذي قال عنه الّسّيد 
فُت بالّصالِة خلفه(، وقْد ولد الّشيخ إبراهيم يف قرية  نعمة اهلل اجلزائرّي: )ترشَّ
عن  )1993م(  سنة  اهلل  وتوّفاه  )1914م(،  سنة  اهلوير  لناحية  التابعة  اخلاّص 
رة، وتتلمذ عىل أبيه، فأتقن الفقه،  عمر ناهز الثامنني، ُعرف بمواهبه يف سنٍّ مبكِّ
ودرس  وشبابه،  فتّوته  بدايات  يف  املنرب  وارتقى  واخلطابة،  واألدب،  والّلغة، 
مقّدمات العلوم احلوزوّية عىل يد جّده الّشيخ درويش، ومبادئ العربّية عىل يد 
ه الّشيخ حمّمد أمني، وُعرف عنه ذكاؤه وقّوة حافظته، حّتى أّنه حفظ كتاب  عمِّ

اآلجّرومّية يف ليلٍة واحدٍة. 
جن أّن أحد ضّباط أمن مديرّية  وممّا رواه الّشيخ ألرسته بعد خروجه من السِّ
أمن البرصة، وهو فلسطينّي اجلنسّية، قْد ُأعجب بثقافته، وحني سأله عن حتصيله 
ن  الّدرايّس، وعن أّي مدرسٍة تلّقى، كان جواب الّشيخ له بالنفي، فأوعز إىل مدوِّ

جال...  اإلفادات: أن اكتب أّنه تلّقى علومه من أفواه الرِّ
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جميدة  ونتاجات  عديدة،  مشاركات  البرصة  وأندية  النّجف  منتديات  يف  له 
واملراثي  واملدائح،  والّشوقّيات،  اإلخوانّيات،  يف  وله   ،البيت أهل  مدح  يف 

والتهاين، ضاع قسم منها، وبقي اآلخر خمطوطًا يف خزانة العائلة األدبّية.
املميَّزة،  األدبّية  بذائقته  وُعرف  والّدارج،  الفصيح  بالنمطني:  عر  الشِّ كتب 
سًا أغراضه الفنّّية، مبيِّنًا رأيه  عر بطريقة فريدة، متلمِّ قًا الشِّ حّتى أصبح ناقدًا متذوِّ

احلصيف يف توجيهه وتقويمه. 
تني ُأسوة بأقرانه ورفاق الّدرب، من أمثال: الّشيخ عارف  جن مرَّ دخل السِّ
حمّمد،  مري  والّسّيد  طعمة،  نوري  والّسّيد  اهلل،  فرج  حسن  والّشيخ  البرصّي، 
والّشيخ عبد الكريم فرج اهلل، والّشيخ فرج اهلل الّشيخ حسن، وغريهم، واملّرة 
وقْد  الّشعبانّية،  االنتفاضة  انتهاء  عقيب  كانت  جن  السِّ فيها  دخل  التي  الثالثة 
تعّرض إىل مضايقات كثرية من قبل النظام البعثّي بسبب خطابه املمّيز؛ إْذ كان 
خفيف املؤونة، كثري الفائدة، يراعي يف خطبه )لكلِّ مقاٍم مقال(، حّتى ُعرف عنه 

رسعة البدهية يف اختيار عنوان املحارضة وموضوعها حال صعوده املنرب. 
نته من ممارسة دوره  كان له حضوره االجتامعّي املميَّز، وهو ذو كاريزما مكَّ
والنارصّية  والعامرة  البرصة  حمافظة  مناطق  عموم  يف  اإلصالحّي  االجتامعّي 
بني  تنشأ  التي  االجتامعّية  النزاعات  وبغداد وكربالء، وغريها، فضاًل عن حّل 

أبناء القبائل. 
أسهم كذلك برفقة بعض الفضالء يف حثِّ املعنّيني بتوفري اخلدمات من ماء 

وكهرباء ومستوصفات طّبّية ومدارس، وغريها، ألبناء مدينته. 
َفَقَد الّشيُخ ولدين من أوالده، األّول: الّشهيد عبد احلسني، والثاين: الّشيخ 
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أبناء  ثّم  سعيدين،  شهيدين  اهلل  عند  احتسبهام  جأش  برباطة  لكنّه  اخلالق،  عبد 
ُأرسته وعمومته بني طبيب وأستاذ وعامل وأديب.

والتعذيب  جن  السِّ إىل  احلسينّي  املنرب  خطباء  من  أقرانه  وسائر  تعّرض 
فمكث  الثامنينّيات،  منتصف  بعد  ّم  السُّ ُسقي  حّتى  القمع،  وسائل  وخمتلف 
مالزمًا الفراش، حّتى ُشفي بعد سنة من العالج، ومل ُتثنه كّل املحن واالبتالءات 
وفاته  أّيام  آخر  حّتى  املسرية،  ومتابعة  الّسرية  مواصلة  عن  واملعتقالت  والفقد 
سنة )1993م(، وقْد أحدث موته أثرًا واضحًا بني أبناء املحافظة، وشهد تشييعه 
وحزب  األمن،  قّوات  تدّخل  إىل  أّدى  حّتى  قبُل،  من  ُيشهد  مل  الفتًا  حضورًا 

البعث، وأفواج الطوارئ، لتفريق اجلموع املشيِّعة. 
خًا وفاته بقصيدة كان آخرها:  ورثاه أحد أحفاده مؤرِّ

رجاٌل فِمنها  أرست  ُبكّيا وهلت  غادروَك  قْد  ونساٌء 
ْخ فأرِّ شجوًا  ياُر  الدِّ )أخليُت إبراهيَمها األسدّيا( ونعتَك 

صادق  حمّمد  الدكتور  الّشيخ  منهم  املحدثني،  خني  املؤرِّ من  عدد  له  ترجم 
الكربايّس  يف دائرة املعارف احلسينّية، معجم خطباء املنرب احلسينّي)8(، والباحث 
والباحث  البرصة)9(،  لشيعة  النرصة  كتابه:  يف  املنصورّي  املحسن  عبد  نزار 

الّدكتور عبد الباسط الدرويش يف كتابه:معجم شعراء البرصة)10(. 
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املبحث الثالث

ال�سيخ اإبراهيم فرج اهلل �ساعرًا

ألوانه،  خمتلف  يف  ونظمه  وغريه،  للّشعر  قوّية  بحافظة  إبراهيم  الّشيخ  متّيز 
يف  إّياه  منشدًا  )العامي(،  الّشعبّي  والّشعر  األدبّية،  اخلواطر  عن  فضاًل  وفنونه، 
عي - يف  ندَّ والنجف، وغريمها، ونحن ال  البرصة  األدبّية يف  املحافل واألندية 
م تراثه الّشعرّي كاماًل؛ ذلك - كام ذكرنا - يف طّيات البحث  بحثنا هذا - أّننا نقدِّ
لتعّرض تراثه والعائلة إىل النّهب من النظام البائد، لكنّني استطعت أْن أحصل 
عىل نامذج شعرّية يف موضوعات شعرّية خمتلفة من مدّخرات األرسة التي حيتفظ 

هبا حفيده الّشيخ مالك فرج اهلل، وقْد صنّفناها بحسب موضوعاهتا إىل:

1- املديح:

 ،نظم الّشيخ يف املديح قصائد كثرية، جاء أكثرها يف مديح عرتة النبيِّ حمّمد
 :فقْد قال يف مدحه

وسمها مّكٍة  أرُض  وَسناها أرشقْت  بابتهاِجها  وزهْت 
ُعُلّوًا مِء  السَّ عىل  وُعالها واستطالْت  قباهُلا  وفخارًا 
وغنّْت بالبهاِء  وُض  الرَّ وْرَقاها وزاها  اهلوى  من  بفنوٍن 
يشدو البرِش  بلبُل  الّزهر  َوعاها وعىل  َمن  أطربْت  بأناشيَد 
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فملْت شوقًا  النّفوس  بطحاها واستمَل  ِمن  امُلسرتاح  ُتسمُع 
فَدَعاها اهلنا  نشوِة  يف  َموالها وهي  الُقَرى  أمِّ  مغنى  نحَو 
فقامْت اجلزاِء  من  فَحَباها وحباها  شفاعًة  ترُجو  وهي 
زهوًا َة  مكَّ أرَض  اهللُ  أراها غمَر  ما  اهَلنَا  ِمن  وأراها 
ُطوبى َة  النُّبوَّ َق  صدَّ واها فلَِمن  َة  النُّبوَّ َب  كذَّ ومَلن 
برشى والفضيلة  العقل  طه ياذوي  الطُّهر  مولُد  الكوَن  ف  رشَّ
ُأّسًا للفضيلِة  كان  معناها مولٌد  منطٍو  وبمعناه 

وقال يف مديح أمري املؤمنني، قائاًل: 
كوثِرأحسنَت يا خري امرٍى صاغ الُعىل ِمن  قالٍب  يف  ومصبُُّه 
حيدِر فيم نظمَت من القريِض وترتي شفاعِة  من  القيامِة  يوَم 
املعرِشفابرْش فكلُّ َمن ارتىض حبَّ الوال يوَم  حيُبوُه  حيدٍر  من 

وقال يف اإلمام عّل أيضًا: 
الورى أبـــــى اهللُ إال أْن ُيفّضـــــَل حيدرًا ألسِن  عىل  ذكرًا  ه  فصريَّ
باملِراويف حمكم التنزيِل نصَّ عىل اسِمِه ُيداَفُع  ال  حكٌم  وللنَّصِّ 
للَخلق أخبا فَمن ذا ُيضاهي املرتىض علَم التقى اإلنجيُل  نعتِِه  ويف 
كالمها والّزبوُر  موسى  به أخبا هل َمن بذلك ما درى؟ وتوراُة 
رسوله بعد  اهلل  ويلُّ  أنكرا عيلٌّ  كان  َمن  اهللَ  يوايل  وليس 
به نقتدي  معي  هيا  سامعي  سُينبيك عن هنج النَّبيِّ بم جرى فيا 
املدى أقرِص  كنهِه  يف  حائرًا  را ويا  هو النور من نور اجلاللة ُصوِّ
به ُيتدى  الذي  النوُر  هو  وَمن يعُش عن ذكٍر له ليس ُمذَكرا عيلٌّ 
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بزعمه مء  السَّ طاووُس  منكرا فابليُس  كان  وما  األوىل  ظنِّه  ويف 
سجوده يف  أبى  ملا  حسٍد  ا فعن  تكبَّ ُمْذ  صاغرًا  وىّل  آلدَم 
ربِّه نور  ِمن  كان  علّيًا  را ألنَّ  فتنوَّ اسمه  خطَّ  عرشه  عىل 
م واألرض صار خليفًة والقرى ألهل السَّ ة  ومكَّ نادته  فيثرب 
را أخا العلم ال تهل علّيًا وفضله حمقَّ وتيس  مذوالً  فتصبح 
هبا كنَت ذا عقٍل حصيٍف بال ِمراودع عنك ذاك الشّك والزم عقيدًة
تدع وال  فيه  ترتاَب  أن  إّياَك  بيل فتخسا و  عدّوك ُيضللك السَّ
فوالِه النجاة  أسباَب  شئَت  را إذا  تكن يف الورى موىًل جلياًل مقدَّ
كريمًة حياًة  حتيا  أْن  شئَت  وأكثرا وإن  وذخرًا  عّزًا  تنل  فِصله 
مفخرا وإن ْشئت أن هتدى الّسبيل فمت به القيامة  يف  لتلقى  سعيدًا 

إىل أن يقول: 
بطني ُيدى احتفالنا زواهرا إليَك أبا السِّ فيك  ُكنَّ  نظٍم  آلىلء 
كوثرا فخادمكم يف احلرش يرجو شفاعًة وتسقيه  ُزلفى  لِتكنفُه 

وله قصيدة يف مدح اإلمام احلسني، يقول فيها: 
أنواُر يا ثالَث الّشهِر من شعبان جئَت لنا لألنواِر  فيه  بمولٍد 
مزدهٌر اهلل  عرُش  فيه  تنهاُر بسيٍِّد  األكواُن  نوره  من  تكاُد 
وَمن املذنبني  شفيع  احلسنُي  النّاُر هو  له  جسًم  تنْل  مل  أَحّبه 

ويف مديح احلسني ، يقول كذلك: 
حسناِء أّيا القائلوَن يف احلفل ُبرشى مقالٍة  من  لُكُم 
فيها عيدُة  السَّ يلُة  اللَّ هداِء هذه  الشُّ سيُِّد  بُط  السِّ ُولِد 
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طبَّقتها قْد  الّسمء  تروَن  ناِء لو  بالسَّ جبينه  من  ومضٌة 
نوها زيَّ قْد  اجلنان  تروَن  ُرفقائي لو  يا  احلسني  ملوايل 
فيها ُأخَد  النِّريان  هواِءوهليب  َمَهبُّ  أهلها  وغشى 

وعيلٍّ فاطٍم  بني  اجلوزاِء مولٌد  عىل  ُعىًل  تسامى  قْد 
ترّبى طفاًل  احلسني  نمء وبحجر  من  لُه  يا  فيه  ونم 
براها نفس  الفداء  خالُق اخللق منه كبش فداء ِحلسني 
تىّل لطٌف  احلسني  احلكمِءوبنفس  أنفُس  منه  عجبْت 
األنبياِء فهو من نور ربِّه فيض قدٍس لسالف  فخرًا  كان 

 .....
ويف مدح اإلمام املهدّي، قال:
حّقًا نفيَس  فدتَك  طه  ابن  اخلفاُء يا  َم  إىل  الورى  ونفوس 
حينًا املكاره  عىل  صبنا  قذاُء قْد  العيون  ويف  تىل  ليس 
كظالٍم ظلَّه  اجلهُل  عشواُء أسدل  به  فالورى  ُمسدٍف 
غوثا غرُيَك  فليس  البالُء فأغثنا  عالنا  فقْد  وأجرنا 
تىل وجهَك  بنور  إاّل  ظلمُء ليَس  هذه  العدل  أبا  يا 
منك ال ِمن سواك ُتروى الظمُء  ُجْد  عليهم بالفضِل أنَت جواٌد

.....

2- الرِّثاء: 

أغلب مراثي الّشيخ إبراهيم كانت يف بكاء أفراد أرسته من الذين توّفاهم اهلل، 
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أو ُأعدموا يف زمن النظام البعثّي، وجيد القارىء فيها الّلوعة واحلزن، والبكاء، 
وصدق املشاعر؛ إذ كانت تأيت بطريقة عفوّية دون تكّلف، وقصائده هنا بنات 
املذهب  الّشاعر يف فقده أوالده، وأبناء عمومته، وعلامء  مّر هبا  التي  األحداث 
والعراق، إّبان احلكم البعثّي، وتطالعنا إحدى قصائده التي نظمها قبيل تشييع 
ولده اخلطيب الّشيخ عبد اخلالق عام )1984م(، وقْد خيف عليه وقتها، يقول 

فيها: 
والذي العني  ة  قرَّ يا  ولدي  ورجاؤها أيا  روُحها  حليات  به 
قّوت منَّي  أوهيَت  وقْد  بالؤها ملاذا  َيُلُّ  كبى  بفاجعٍة 
مطلقًا صبي  أفنيت  وقْد  وقْد سال من شؤبوب عينَي ماؤها وفيم 
بمفردي أنوء  قْد  ما  عزاؤها وأودعتني  يطوُل  الاّلئي  نوائحك 
البكا من  أطيق  ال  ما  وجاؤها ومحَّلتني  يفّل  أْن  لعيني  فُحقَّ 
صبابتي رمحَت  هالَّ  ولدي  نني ذماؤها أيا  وقْد أخذت منِّي السِّ
تقول وقْد غدْت ماذا  نداؤها أيا ولدي  ُيشجي  باألحزاِن  ديارك 
ومساؤها وقْد سامرتني يوم كنُت نديمها صبحها  باٍك  هي  وها 
حزهنا سّيان  واإلخواُن  نساؤها ديارَك  وتنعى  تبكي  رجاالهتا 
تي كأّنك خاٍف عنك ما كان داؤها بك النفس هلكى أو أبوء بغصَّ
دواؤها لقْد كنَت يف احلسبان أنت بقيَّتي أعيا  والنفس  ففارقتني 
لك الروح ظمأى أو ياب دعاؤها فم عشُت ال أنسى مرارة فقدكم
وُعّدت بنّي  أنساكم  كنُت  فاؤهاوهل  باملنّية  يأت  حني  إىل 
دى قلُت هاؤها وهل كان يل يف العيش بعدك مطمٌع إذا قيل تتار الرَّ



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 414

ال�شيخ اإبراهيم فرج اهلل / حياُته و�شعُرُه

وأستلهم الّسلوان حيث بقاؤها وما خلُتني أهوى البقا بعد أرست
بحالٍة العميد  موت  رداؤها ففاجأين  حشاي  من  يتالشى  هلا 
عجالة دهتني  قْد  لرزايا  بكاؤها فيا  يدوم  إذ  حليات  ويا 
رصوفها أوحشتها  لدياٍر  فناؤها ويا  بحزٍن  تنعاها   هي  وها 
دموعها تسيل  إذ  حّق  سمؤها لعيني  شعَّ  بالعلِم  أرسٍة  عىل 
يا صاح بعد فراقها نبكها  ضياؤها فقف  إاّل  ار  الدَّ يزين  فليس 

.....
:وقال راثيًا العاّلمة آية اهلل الّشيخ حمّمد حسن املظّفر

دنيانا حينًا أرى البرَِش واألحزان أحيانا العقل  ذا  يا  تأمن  فكيف 

ِغرَيٌ ملؤها  دنيا  لَت  تأمَّ ألوانا إذا  املكروه  صوِر  ِمن  أرتك 
قني سلوانا فكيف يب وعظيم اخلطب طوَّ اخلطب  لعظيم  أجد  ومل 
تدهشنا األّيام  من  يوٍم  كلُّ  ينعانا إذ  واخلطب  فاجعٌة  بالنعي 
قاطبة الكون واألفالك  ترى  فأحلانا أما  أحلانا  احلزن  ُد  تردِّ
زينتها كيوان  فقدت  كيوانا ألهّنا  تدعوه  بدالً  تد  ومل 
الّسمء له نقصانافلتنَعُه األرُض ولتبِك  ين  للدِّ فقده  يف  ألّن 
له وُحقَّ  األعىل  املأُل  عقيانا وليبكِِه  بالّدمع  مثله  عىل  يبكي 

.....
وله قصيده يف رثاء أحدهم، وُيظنُّ أّنه ولده الّشهيد، يقول فيها: 

أدمعي يف  ر  التفكُّ مّهعي أطلُت  جرت  مصاٍب  أليِّ 
املصاب إثر  قلبَي  أضلعي وساورَن  يف  النّار  وتضطرم 
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ق احلزن جسمي أسًى لذا كدُت أخرج عن موضعي وقْد طوَّ
النائحات أثر  عىل  مزمعي وعدُت  أصواهتا  تطّوح 
بسلوانه لقلبي  معي فكيف  وقٍت  كلِّ  يف  كان  وقْد 
الكمل يف  مثله  أحٌد  املوقِع فهل  بذا  حلَّ  القلِب  من 

ويقول فيها كذلك: 
مؤنيس ويا  عيني  نوَر  مفزِع أيا  إىل  خلونا  ما  إذا 
يار الدِّ ربوع  تركت  باألذرِع؟ ملاذا  تنعاك  هي  وها 
الواهلات من  عليَك  أدمِعي سالٌم  ُحُه  ترنِّ بصوٍت 

.....

3- الغزل: 

وعاطفة  مرهف،  حسٍّ  عن  تنمُّ  املعنى،  شفيفة  لطيفة  أبيات  الغزل  يف  وله 
تتحّسس اجلامل، وتصطفي لطائف التعابري، لتتناسب وموضوع الغزل، وقْد كثر 
هذا الفّن عند الّشعراء العلامء بصورة الفتة ومجيلة، كالرشيف الريّض، والّسّيد 
احلّبويّب، وغريمها، وقْد عّللها بعض النّقاد بالنزعة الصوفّية، وبأهّنا رموز جلامل 
الّلون من  منهم يف طرق هذا  أهّنا رغبة  أو  الّشاعر،  أبيات  وراء  يتخّفى  حبيب 
عر، ونجد بعض املقطوعات الشعرّية يف هذا الّشأن عند شاعرنا، يقول فيها:  الشِّ

يِب من فرِط ما عندي خلعُت وقاَر الشَّ
دعِد  بذي  حّدًا  باألشواِق  وجاوزُت 
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َق احلشى هوى النفس ال أخفيك قْد مزَّ
اخلذِّ  ناعِم  يف  الطرَف  ُأجيُل  وبتُّ 

جانبًا لومَي  عنَك  َدْع  عاذيل  فيا 
القدِّ ممشوقُة  اللُّبَّ  سلبتني  فقْد 

حليُفها الغراُم  كان  أقبلْت  إذا 
ِ الوجد  ِمَن  الفؤاد  هام  أدبرْت  وإْن 

لنا ابتسمْت  إذا  ثناياها  كأّن 
اهلندي  القالِب  يف  املنظوِم  الّلؤلؤ  ِمَن 

مدنٍف جسَم  المسْت  ما  إذا  تكاُد 
اجللِد  ة  رقَّ ِمن  وِح  بالرُّ ُتعاوُدُه 

.....
ويقول يف ُأخرى: 

ا كأهنَّ الطريِق  يف  فتاًة  رأيُت 
فكِر  بال  تيش  واإلعجاِب  الّتيه  من 

نظرهتا ما  إذا  جنحيها  ُك  حُترِّ
رِّ  بالدُّ مكلَّل  صدٍر  عن  لتكشف 

جداره كأنَّ  ثغٍر  عن  وتبسم 
البحِر صدف  من  ُأفرغَن  قْد  آلىلء 

كأهّنا أفاٍع  صدغي  عن  وترفُع 
النَّحِر  عىل  توُج  تٍب  ِمن  رشائُط 
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تديُرَها حني  العيننِي  سعِة  وِمن 
يدري  ال  حيُث  ِمن  الفهِم  كبرُي  يشذُّ 

فهل كان صبي يرصف النفَس عن هوًى
صِب  بال  أعوُد  أم  سعيدًا  فأحيا 

.....

4- العتاب: 

وكتب معاتبًا الّشيخ حمّمد جواد فرج اهلل، وكان األخري قْد بعث برسالٍة من 
النجف خيصُّ فيها أسامء من األرسة من دون ذكره فيها: 

ه مقرُّ الغريُّ  كان  َمن  العلُم َلَعمرَي  به  املحيط  أّن  يرى  وفيم 
أبًا له  قدمًا  اإليمن  يكن  أمُّ وَمن  له  وهي  األخالق  ومنشؤه 
نجُم وَمن يكن اإلحساُن فرَش منامه به  وهو  اإلسالم  ومطلعه 
نواَله منه  اإلخواُن  طلب  َكلُم إذا  بلّبته  منهم  وإْن  أجاَب 
بخلُتُم الِم  بالسَّ علينا  ونحن لكم يف كلِّ أوقاتُِكم ِسلُم ملاذا 

.....

5- التهاين: 

ونجد يف هذا الفّن كذلك قصيدة هينِّئ فيها الّسادة آل الّسّيد سلطان بزواج 
ولدهم، يقول فيها: 

اشتياقي أدِر الكأَس واسقني يا ساِق لسلمى  هّزين  فلقْد 
بوفاِق ذات وجٍه لو يف الّسم جعُلوُه نوُرُه  للبدِر  كان 



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 418

ال�شيخ اإبراهيم فرج اهلل / حياُته و�شعُرُه

مقلتيها ترى  لو  البعد  اآلفاِق فعىل  ذرى  يف  نجمني  مثل 
إىل أن يقول: 

)بمضيٍف( آلِل سلطاَن باِق سادَة املجد يفخر املجُد فيكم
كعبًا يبلغ  بالفخار  فاحلمى من ُرقّي هاشَم راِق وبكم 
والذي كان للحجيج الّساقي ِمن ذرى هاشٍم وعبِد مناٍف

6- اأغرا�ض اأخرى: 

التمثيل  سبيل  عىل  نجده  خمتلفة،  أغراض  يف  أخرى  شعرّية  نامذج  وهناك 
ّم إّبان احلملة عىل خطباء املنرب  نظم يف أثناء مرضه الذي أملّ به بعد أْن ُسقَي السُّ

مْت قدماه، وأصبح مقعدًا يقول فيها:  احلسينّي، فتورَّ
عبٍد دعوة  أدعوك  إيّن  اإلشفاِق ربِّ  من  خاشٍع  خاضٍع 
روحي غمَّ  والبال  الرُضُّ  راِق مّسني  من  هلا  ما  اهلل  وسوى 
دعائي منّي  ياكريُم  ساقي فاستجْب  حياَت  رْت  كدَّ فلقْد 
شكواي أبّثك  أْن  غري  يل  الّرقراِق ليس  بدمعي  وأدعو 
عندي ولٌد  ال  احلياة  سئمُت  قاِق قْد  الرِّ النّساء  سوى  فُيدعى 
كريٍم أخَذ  إليك  بسقمي  البواقي ُخْذ  بعنِي  املنتهى  فلَك 

 .....
تعمل يف  امرأًة  فيها  واملوضوع، خياطب  املناسبة  مقطوعٍة طريفة  ونجده يف 
دائرة األمن أّيام معتقله اسمها )سناء(، حيّثها عىل ارتداء احلجاب، فام كان منها 

إاّل احتجبت به بعد ثالثة أّيام، يقول فيها: 
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سناُء يا  عّفة  الوجه  ني  احلياُء حصِّ النِّساِء  قيمُة  إّنم 
البهاُء واسُديل فوَق جسمك الغضِّ ثوبا ليعرتيِك  عفاٍف  ِمن 
ليبقى باملكرمات  الوّضاُء  وحتيّل  وجُهك  العهد  مرشق 
حجابًا العفاِف  ة  ُحلَّ النّساُء وارتدي  ُهداك  عىل  تتمىّل 
أماٌن فهو  االحتشام  بالُء فالزمي  فهو  االبتذال  وَدِعي 
الــــ إلُه  النساء  حّصن  ـعرِش بالّصوِن، فاحلجاُب نقاُء فلقْد 
الّرزايا تلك  رغم  الّطهُر  مُء زينُب  والسَّ صوهنا  األرُض  تشهُد 
بقاُء كم دعْت يف الّطفوف وهي مثاٌل احلياة  مدى  يف  فلها 
خري ُأسوُة  باملحصناِت  اقتداُء    لِك  راِت  املخدَّ وبفخِر 
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اخلامتة 

- مل تسبق دراستنا هذه أيُّ دراسة أخرى تناولت حياة الّشيخ الشخصّية أو 
األدبّية، ما خال بعض الرتمجات املوجزة يف بعض الكتب، ما جعل أغلب ماّدتنا 
حفدة  من  الشفاهّي  النقل  عىل  اعتمد  قد  الشعرّية،  نصوصه  مجع  أو  التأرخيّية، 

الّشيخ وأبناء ُأرسته، كالّشيخ مالك فرج اهلل، والّدكتور سعد فرج اهلل. 
يف  العراقّيني  الّشعراء  جيل  إىل  اهلل  فرج  إبراهيم  الّشيخ  الّشاعر  ينتمي   -
النصف الثاين من القرن العرشين، وهي املّدة التي شهدت فيها الّساحة الشعرّية 

العراقّية بروز شعراء كبار. 
- ينتمي الّشاعر إىل أرسة علمّية انامزت بتقديم شخصّيات علامئّية، وتربوّية، 

وأدبّية وذوي مواقف وطنّية وتأرخيّية. 
الّدينّية  املوضوعات  يف  سواء  شعره،  يف  واضح  أثر  الدينّي  للّسمت  كان   -

واإلرشادّية التي استحوذت عىل القسم األعظم من شعره، أم يف غريها. 
- شّكلت مدائح أهل بيت النبّي القسم األعظم ممّا بقي من شعره. 

أّن  عىل  يدّل  ما  وموسيقاه،  تراكيبه  يف  بارزة  جلّية  اخلطابّية  النربة  كانت   -
 .وظيفة اخلطابة احلسينّية مترّشبة يف وجدانه وروحه

- متّيز شعره الرثائّي بالبكائّية، والّلوعة، وصدق اإلحساس؛ بسبب معاناته 
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احلقيقّية التي عايشها هو وأمثاله يف حقبة اإلجرام الصّدامّي البعثّي، فضاًل عن 
فقدانه بعض أوالده وأبناء عمومته وأصدقائه من اخلطباء ورجال العلم، الذين 

دوا يف تلك احلقبة.  ُأعدموا، أو رشِّ
- بدا شاعرًا مجياًل شفيف العبارة، رقيق األلفاظ يف شعره الوجدايّن والغزيّل. 
- يرى الباحث رضورة تسليط األضواء عىل الشخصّيات الّدينّية، واألدبّية 
تراثهم الشخّص والّشعرّي  أكثر  الذين ضاع  إبراهيم وأقرانه  الّشيخ  أمثال  من 

إّبان النظام القمعّي الّسابق. 
وآخر دعوانا أِن احلمد هلل ربِّ العاملنَي، وصىّل اهلل عىل رسوله وآله الطاهرين.
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