
 رثاء اإِلمام احلسني يف شعر 
دراسة موضوعيَّة فنيَّة السيِّد حيدر احِللِّّي

Imam Hussain's Lament in the Poetry of 
Sayyid Haidar Al-Hilli;  
Artistic Objective Study

 م.م. إياد نيسي
 جامعة خليج فارس يف بوشهر

اجلمهوريَّة اإلسالميَّة اإليرانيَّة
Asst. Lect. Ayad Neissi 

Persian Gulf University of Bushehr 

Iran Islamic Republic





233

م.م. اإياد ني�سي

شر
ث ع

ثال
د ال

عد
/ال

بع
ا لرَّ

د ا
َّ جل

/امل
عة

اب رَّ
ة ال

سن
ال

2م
01

ل 9
يلو

ـ/أ
1ه

44
ري 1

خل
ر ا

َصَف

�ص البحث ُملخَّ

 ، االهت��مم بِ��األَدب الش��يعّي َش��غَل حيِّ��ًزا كب��رًيا بع��د َأح��داث معرك��ة الطفِّ
ة، وِمن ه��ذا املنطلق  وتع��دُّ ه��ذه الواقع��ة ِمن َأكث��ر املعارك ج��داًل يف تاري��خ البرشيَّ
ف��إِنَّ لِرث��اء اإِلمام احلُس��ني مكان��ة مرموقة يف الش��عر الع��رّب ال يقابلها َأي يشٍء 
آخ��ر. وق��د وجدن��ا كثرًيا ِم��ن ش��عراء َأدب الط��فِّ برعوا يف ه��ذا الفن واش��تهروا 
بِ��ه، وس��يظلُّ الش��عر الكربالئّي احلُس��ينّي نبًع��ا ال جي��فُّ ومعينًا ال ينض��ب علی َمرِّ 
��ُه لي��س ذا ُبعٍد عاطفيٍّ َفحس��ب، ب��ل إِنَُّه حيمل ب��ني ثناياه ُبع��ًدا دينيًَّا،  التاري��خ؛ ألَنَّ
 والي��وم ال َنج��د بلًدا إس��الميًّا إِالَّ وانترش فيه ه��ذا النوع ِمن الش��عر الدينّي يف نطاق 

واس��ع.

ثاء  لقد خلصت هذه الدراس��ة إِلی عرض َأبرز املالمح والظواهر املختلفة لِلرِّ
، ونحن يف هذه الدراس��ة اعتمدنا يف خطَّتها  ّ احلس��ينّي يف ش��عر الس��يِّد حيدر احِللِّ
��منا جوانب الرثاء يف ش��عره، ُثمَّ اس��تخرجنا  عل��ی املنهج الوصفّي التحليّل، وقسَّ
مواط��ن مجاهلا، وَأرشنا إِلی امليزات البارزة واألساس��يَّة لِلرثاء احلس��ينّي يف ش��عر 
 ّ . إذ كان رثاء اإِلمام احلُس��ني يف ش��عر الس��يِّد حيدر احِللِّ ّ الس��يِّد حي��در احِللِّ
��رة وحزينة تتأملَّ  ة، فقد رس��َم الش��اعُر ص��وًرا مؤثِّ حزينً��ا ُمفعًم بِالصور املأس��اويَّ
منه��ا القلوب، مع جزالة األُس��لوب ورصانته ونصاعته، وإظه��ار معاٍن صادقٍة، 
واعتم��د ع��ىل متانة اللفظ والتعب��ري، وغزارة وصف الوج��دان، واملطالبة بِالثورة 
ة التأثري يف  ع��ىل جباب��رة الدهر، وق��ادة الُطغاة واهليمن��ة علی َمرِّ العصور، م��ع ُقوَّ
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��ي وذهن��ه. نف��س املتلقِّ

الس��يِّد   ،احلُس��ني اإِلم��ام   ، لطَّ��فِّ ا َأدب  ث��اء،  لرِّ ا الليَّ��ة:  لدَّ ا الكل��َت 
. ّ حي��در احِل��لِّ
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Abstract

The interest in Shi'ite literature occupied a great deal after 

the events of the Battle of Tuff, this incident may be one of the 

most controversial battles in human history, from this point of 

view, the lament of Imam Hussein (PBUH) In Arabic poetry, has 

a Prestigious position, nothing else corresponds to it, we have 

found many poets of AL-Taf  who have excelled in this art and 

are famous for it, the hussainian Karbalai poetry will remain an 

inexhaustible source over the course of history, because it is not 

only an emotional dimension, but in addition, it has a religious 

dimension.

Today, we can't find an Islamic country without this type of 

religious poetry has spread widely in it. This study has concluded 

with the presentation of the most prominent features and 

phenomena of Hussein lamentations in the poetry of Sayyid 

Haidar Al-Hali. In this study, we adopted in its plan the descriptive 

analytical method, divided the aspects of lamentation Then we 

extracted her beauty.
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  We referred to the salient and essential features of Hussain 

lamentations in the poetry of Sayyid Haidar Al-Hali. The 

lamentation of Imam Hussain (PBUH) in the poetry of Sayyid 

Haidar Al-Hili was sad and full of tragic images, the poet drew 

poignant and sad images that hurt the hearts, with the style, 

the peg and the light, a true meaning, its dependence on the 

strength of the word and expression, the abundance of the 

description of the conscience, the accuracy of the description, 

the demand for the revolution on the titans of the age and the 

leaders of tyrants and dominance over the ages, with the power 

to influence the same recipient and his mind.
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مة البحث مقدِّ

ة  َأصبحت قضيَّة الطفِّ وهنضة اإِلمام احلس��ني إِحدی الَقضايا العظيمة واملهمَّ
ة هائلة ُتس��اعدنا علی  َل��دی ُكلِّ املؤمن��ني عل��ی َمدی التاريخ؛ مل��ا فيها ِمن طاق��ات قويَّ

ات. ي الصعوبات واملشقَّ الصمود َأمام قادة الطغاة واهليمنة، وحتدِّ

م التضحي��ات التي مل  َفَق��د َأعط��ی اإِلم��ام احلس��ني هللِ تعال��ی ُكلَّ يشٍء، وق��دَّ
يش��هد التاريخ ولن يش��هد مثياًل هل��ا، وكان عطاؤه غ��ري منقطع، فكان علين��ا َأن يكون 
عطاؤنا لإِلمام احلس��ني ومش��اركتنا ومواس��اتنا بمس��توى تضحيت��ِه وعطائِه، حتَّی 
نك��ون بِمس��توی احلُ��بِّ وال��والء لِلعظم��ة احلُس��ينيَّة)1(، فِلواقع��ة الط��فِّ املؤمل��ة التي 
استش��هد فيه��ا اإِلمام احلُس��ني وَأصحابه الكرام َأث��ٌر كبرٌي يف ُنف��وس املوالني ألَهل 
البي��ت، َول��ذا ُنالح��ظ َأنَّ حمبِّي َأه��ل البي��ت يف ُكلِّ ع��ام ُيقيمون الع��زاء علی 
ُمصاب س��يِّد الش��هداء بِ��ُكلِّ فخٍر واعت��زاز، ودموعه��م ُمنهمرٌة عل��ی خدودهم، 
وَأصواهت��م مرتفع��ٌة بِالبكاِء والنحي��ب، وجيب َأالَّ ننس��ی بَِأنَّ ألَح��داث معركة الطفِّ 
بش��كٍل عام، ولِقتل اإِلمام احلس��ني بش��كٍل خاص حرارة يف قلوب املؤمنني ال تربد 
َأبًدا، وكم َأس��لفنا بَِأنَّ ُكلَّ ش��خٍص م��واٍل ألَهل البيت حيسُّ بِعظم��ة هذه القضية، 
ي الصعوبات يف طريق س��يِّد الُش��هداء دون   وه��ي التي تدفع��ُه إِلی املثاب��رة وحت��دِّ

ُمباالة.

هيدف هذا البحث إىل اإلجابة عن األَسئلة اآلتية:
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ّ عىل ختصيص  اًل: ما هو الدافع الرئيس الذي حثَّ الش��اعر الس��يِّد حي��در احِللِّ أوَّ
بعض أغراض شعره للرثاء احلسينّي؟

؟ ّ ثانًيا: ما هي أبرز جوانب الرثاء احلسينّي يف شعر الشاعر السيِّد حيدر احِللِّ

��مت الرئيس��ة التي يتَّس��م هِبا الرثاء الكربالئّي عند الشاعر السيِّد  ثالًثا: ما هي السِّ
؟ ّ حيدر احِللِّ

اأ�سبقيَّة البحث

كر  ّ نخصُّ منها بِالذِّ ة دراسات ُيشار إليها، ُأنجزت حول أدب السيِّد حيدر احِللِّ ثمَّ
؛ أغراضه وفنون��ه( للدكتور فارس عزيز  ّ مقااًل حتت عنوان )ديوان الس��يِّد حي��در احِللِّ
مس��لم، املنش��ور يف جملَّة مركز بابل، ورس��الة جامعيَّة لِنيل درجة املاجس��تري يف جامعة 
( لِلطالب رضا  ّ ة يف ش��عر الس��يِّد حيدر احِل��لِّ طه��ران عنواهنا )اس��تنهاض اإِلمام احلجَّ
احلكيم، وإرِشاف الدكتور أحد س��عدي؛ لذا ِمن هذا املنطلق، وعىل الرغم من دراس��ة 
ة ُكُتب َأو رس��ائل وَأطاريح جامعيَّة، مل نجد دراسة سابقة  واقعة الطفِّ وما بعدها يف ِعدَّ
؛ لذا فالوقوف  ّ ��عة وشاملة حول الرثاء احلسينّيّ يف شعر السيِّد حيدر احِللِّ ة وموسَّ خاصَّ
ّ يف الرثاء احلسينّي، يفتح لنا باًبا جديًدا  والنظر يف األشعار التي نظمها السيِّد حيدر احِللِّ
للولوج إلی األدب امللتزم، وممَّا ال غبار عليه، فإِنَّ هذا البحث ُيَعدُّ وس��يلة من الوسائل 

املعينة للمتطلِّعني والباحثني ملعرفة أرسار اإلمام احلسني وفضائله.
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املبحث الأَوَّل

نظرة عابرة يف فنِّ الرثاء

ُج��ل َرث��ًأ َأي َمَدحُتُه بعَد  الرث��اء ُلغ��ًة: ِمن َرث��ی، َرثَيً��ا َوِرثاَيًة َوَمرثَِي��ًة، َوَرَثأُت الرَّ
ا الرثاء يف األَدب؛ َفُهَو الش��عُر  َموت��ه، َوَرَث��َأت املرَأة ُزوجها، كذلك؛ َوِه��َي ُمرثَِئة)2(. َأمَّ
ُ الش��اعُر فيِه عن َمش��اعر احلُ��زِن واللوع��ِة التي َتنتاُب��ُه؛ لِغياِب عزي��ٍز ُفِجَع  ��ذي ُيَعربِّ الَّ

 

بَِفقدِه)3(.

ي��دور موض��وع الرثاء حول ذكر الصفات احلس��نة لِلميت، َويس��عی الش��اعُر ِمن 
ع  ِخ��الل وصفه هلذه اخلصال الطيِّبة والتي هي َأيًضا حافلة بِذكر اآلالم واملرارة والتوجُّ
الباكي والش��كوی ِمن الزمان، َأن ُيلهم َذوي��ه الصرب والسلوان؛ لذا نجد هذا النوع ِمن 
اق��ة امُلندفعة اندفاًعا  جة واخلفَّ الش��عر ينمز من س��ائر َأنواعه بِالصدق يف العاطف��ة املتَأجِّ
��ر يف قلب املستمع. يقول صاحب كتاب )نوائ��ح نجوم السمء يف مصائب  ش��ديًدا؛ لِتؤثِّ
عه  ��عر الغنائّي ُيَعربِّ فيه الش��اعر ع��ن ُحزنه وتفجُّ ث��اء فنٌّ ِمن فنون الشِّ عاش��وراء(: »الرِّ
ا لِلطبيعِة واملزاِج واملواقف؛ فإِذا َغلَب  ُن الرثاُء بَِألواٍن خمتلفٍة َتَبَعً لفقداِن حبيٍب، كم َيَتلوَّ
احِل، َوَبثَّ اللوعَة واحلُزن، كاَن )ُندًب��ا(، َوإِذا َغلَب عليِه َتسجيل  علي��ِه البكاُء عل��ی الرَّ
ل  اخلص��ال احلمي��دِة التي َيَتَمتَّع هِب��ا الفقيُد يف حياتِه ك��اَن )تأبينًا( َوإِذا غل��َب عليِه التَأمُّ
يف حقيق��ِة امل��وِت واحلياِة كاَن )َعزاًء( وَق��د جَيَتِمُع الندُب والتَّأبنُي والع��زاُء يف القصيدِة 

 

الواحدة«)4(.
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ويف الع��ر احلديث، رثی الش��عراُء اإِلنسانيََّة بِش��كٍل عام، ورثوا َأنفسهم بِش��كٍل 
خ��اص، وغاص��وا يف وجدانيَّاهت��م وتَأمُّالهتم، كذلك رث��وا العروبة ورث��وا األَخالَق، 
فض��اًل عن رث��اء األَحبَّة)5(، وِعن��َد حديثنا عن عِرنا احلارض، ال نقصد مَجيع الش��عراء 
الَّذيَن َظَهروا يف هذه املدة الزمنيَّة، َبل َنقصُد الشعراء الَّذيَن َظَهروا يف بدايِة هذه احلُقبة، 
َفِفي بِدايِة هذا العر َنَش��َطت كثري ِمن احلركاِت الَوَطنيَِّة التي َتسعی لَتحريِر باِلدها ِمن 
خَمالِب االستعمر، َفلهذا َأصبَح لِلش��خصيَّاِت الوطنيَّة والقوميَّة ِحصٌة ِمن الرثاء، فنَری 
ُر هِبا كثَرَة  حاف��ظ إبراهيم مثاًل َيرثِي الزعيَم املرّي الراحل ُمصطفی كامل بَِأبياٍت ُيَصوِّ

اَء َرحيل هذا الزعيم الوطني: َّ هِبم َجرَّ املشيِّعني َواحلُزن الكبري الَّذي َأمَل

��ٌع ُخ��شَّ نعشك  َح����وَل  َأل��ًف��ا  تِ��س��ع��وَن 
َي���م���ش���وَن حَت�����َت ل���وائ���ك ال���َس���يَّ���اِر

ال��َث��ری َوج���ه  بِ��َأدُم��ِع��ِه��م علی  َخ��طُّ��وا 
لِ���ل���ُح���زِن َأس����ط����اًرا ع��ل��ی َأس���ط���اِر

���م آًن�����ا ُي�����وال�����وَن ال��ض��ج��ي��َج ك���َأهنَّ
اِر)6( َرك����ُب احل��ج��ي��ج بِ��ك��ع��ب��ِة ال�������زوَّ

مة، َوُهَو رثاُء  كذل��ك ش��اَع لوٌن جديٌد ِمن الرثاء مَل َيُكن ش��ائًعا يف العص��وِر املنَرِ
الشعراء َبعِضِهم َبعًضا، َكرثاِء بشارة اخلوري َأحد شوقي، إذ َيقول فيه:

شاعرِه بِاسِم  َواهتِف  اخلُلد  ُرَبی  يف  ِقف 
َف����ِس����درُة امل��ن��ت��ه��ی َأدَن�������ی َم���ن���اب���رِه

انَبَلَجت  ��ذي  الَّ بِالُركن  جبينك  َوامَسح 
َم��ن��ائ��رِه ِش���ع���ًرا يف  ال���َوح���ي  َأِش���ع���ُة 
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إهِل�����ُة ال��ش��ع��ِر ق���اَم���ت َع����ن َم��ي��ام��نِ��ِه 
�����ُة ال��نَّ��ث��ِر َق��اَم��ت َع���ن َم���ي���ارسِه)7( َوَربَّ

ال َنِجد ُحرقًة َأو عاطفًة َأو إحساًس��ا ُمرَهًفا يف هذه القصيدة، َبل َأكثر ما ُتش��ري إِلی 
َبراعِة الراثي يف الشعِر والنثر.

��ة حارضًة يف هذا العر، حيُث َن��ری الرثاء العائّل،  وكان��ت َألواُن الرثاء التقليديَّ
ن وغريهم، وِمن ذلك قول حَممود  ورثاء األَقرباء، ورثاء َأصحاب املناصب، ورثاء اخِلالَّ

سامي البارودّي يف رثاِء زوجته:

ِزن����اِد َأيَّ  َق����َدح����ِت  امل����نُ����وِن  َأَي������َد 
������َة ُش��ع��ل��ٍة بِ���ف���ؤاِدي َوَأَط���������رِت َأيَّ

َأوَه���ن���ِت َع��زم��ي َوُه�����َو ح��ل��ُة َف��ي��َل��ٍق
َوَح��َط��م��ِت ُع���ودي َوُه���َو ُرم���ُح طِ���راِد

بِ��س��اَح��ت��ي  َ َأملَّ َخ���ط���ٌب  َه���ل  َأدِر  مَل 
َس����َواِدي)8( َأص���اَب  َس��ْه��ٌم  َأْم  َف��َأَن��اَخ، 

ا ُأس��لوُب الرث��اء يف بداياِت العر احلديث، فُهَو تقليٌد لأُِلس��لوِب العبَّايّس ِمن  َأمَّ
حيُث املعنی واللفظ؛ وذلك ألَنَّ ش��عراء هذه احلقبة جعلوا ِمن الش��عر العبَّايّس خارطَة 
طريٍق هلُم ِمن َأجِل النُهوض بِالش��عِر العرب؛ لذا ُعِرَفت هذه املدرس��ة التي ينتمي إِليها 

هؤالء الشعراء بِمدرسِة البعِث َأو اإِلحياء.
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املبحث الثاين

اأَدب الطفِّ

ٍت،  َأث��ارت قضيَّ��ة واقع��ة الطفِّ وم��ا حتمل ب��ني َجنَباهتا ِمن حم��ٍن وَأح��زاٍن وُملمَّ
َمش��اعر ُشعراء الشيعة وَأحاسيسهم، َففاضت علی َألسنتهم َأمجل القصائد يف رثاء َأهل 
. وما عرفت  البي��ت، والتي يفوح فيها عبق الش��هادة الَّذي انطلَق ِم��ن معركة الطفِّ
��ة مجعاء عظيًم ِمن َأبنائها قيل فيه ِمن الش��عر م��ا قيل يف احلسني بن عّل، ولو  البرشيَّ
ی متتبِّ��ٌع للموازنة بني ما ُنظم في��ه، وما ُنظم يف عظمء الدنيا جمتِمعني س��وى أهل  تص��دَّ

.)9(ة احلُسني تان، َأو رجحت كفَّ البيت، لتعادلت الكفَّ

ة األَطه��ار َوحثِّهم َوترغيبهم حمبِّيهم  ُه كان لِتش��جيع األَئمَّ َوجي��ب َأالَّ ننسی بَأنَّ
علی َقول الشعر يف فضائلهم ومزاياهم، وما ينالُه الشاعر احلسينّي ِمن منزلٍة عاليٍة بِعمله 
هذا، األَثر الكبري يف حتفيز شعراء الرثاء احلسينّي، إذ َأعطی َموقف َأهل البيت لِلشعر 
ة التي  الرثائي حافًزا دينيًّا إِلی جانب احلافز العاطفّي، وكان ِمن الدوافع األَساسيَّة َوالقويَّ
اه ش��عراء الش��يعة نحو األَدب الوالئّي املنظوم، واإِلكثار ِمن هذا اللون يف  َأدَّت إِلی اجتِّ
ة  ض عنها ِمن تَأجيج احلميَّة الدينيَّة، وتعزيز العالقة العاطفيَّة والعقيديَّ شعرهم، وما متخَّ
بَأهل بيت النبوة. وِمن هذا املنطلق ُنشري إِلی ما ورد عن اإِلمام الصادق يف هذا 
َد  ُه قاَل: »َمن قاَل فينا بيت ِش��عر بن��ی اهللُ َلُه بيًتا يف اجلنَّة«)10(، َوهذا ُهَو ما َأكَّ السياق، فإنَّ
ا  عليه القرآن الكريم، قاَل اهلل تعالی يف حمكم كتابه الكريم: ﴿َوَمْن ُيَعظيِّم َش��عائَِر اهللِ َفإنَّ
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ِمن َتْقوی القلوب﴾)11(.

 إِذن عندما يقوم الش��اعر الش��يعّي بِنظم الشعر وإنش��اده يف فضائل َأهل البيت
ُه َعمَل عم��اًل دينيًّا يدخل يف تعظيم ش��عائر اهللِ، وإِنَّ عمله يكون ِمن  ومناقبه��م، فإنَّ
َأعمل التقوی، لذا عندما يقوم شعراء الرثاء احلُسينّي بَِتجسيد واِقع َأهل البيت العمل 
م  ق��واًل وفع��اًل، َويسعون لتسليط األَض��واء عليهم هبذا اجلهاز اإِلعالم��ي الفاعل، فإهِنَّ
ة، وَأنواع االضطهادات  ة الن��اس َمظلومية َأهل بيت النبوَّ ُفون عامَّ بعملهم هذا ُيَعرِّ
الت��ي مارس��تها السلطات اجلائ��رة، َويف الوقت نفس��ه ُيدافعون عن العقيدة اإِلس��الميَّة 
األَصيل��ة َودينهم احلنيف َأم��ام الدعايات الكاذبة التي تصدر ع��ن الضجيج اإِلعالمّي 
املخال��ف َوعمالئهم اخلونة واملجرم��ني الَّذين يسعون يف األَرض فس��اًدا؛ لِيستتبَّ هلُم 
األَمر ِمن َأجِل حُماربة اإِلس��الم واملسلمني، والوصول إِلی أطمعهم ومصاحلهم، ولكن 
ذتُه السلطات املتعاقبة ِمن موضوع رثاء احلسني مل يؤثِّر  ه��ذا املوقف املضاد الَّذي اختَّ
ا وحرارًة، وجعل ش��عراء الش��يعة  ُه زادُه نموًّ علی نموِّ الش��عر احلسينّي الرثائّي، َبل لعلَّ

ُيمرسوَنُه بِروح الفداء والتضحية والتَّقوی)12(.

ه الرس��ول األَعظم  ة جدِّ ف��إِنَّ ث��ورة اإِلمام احلسني كان��ت ِمن َأجِل إِص��الح ُأمَّ
د، وخلالصها ِمن َبراثن اجلهل والظلم، وإِحياء َأحكام القرآن علی َأساس العقيدة  حممَّ
اإِلسالميَّة األَصيلة التي يقوم عليها بناء الدين، َفم دام دين اإِلسالم والقرآن الكريم خُملًدا 

ا َلُه حَلافُِظوَن﴾)13(. ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذيِّ ا َنْحُن َنزَّ َأبد اآلباد، َوَقد حفظه اهلل تعالی بقوله: ﴿إِنَّ

��دة َأيًضا مع  َفث��ورة س��بط النب��ي األَكرم- اإِلم��ام احلسني- حمفوظ��ة وخُملَّ
د ِذكر االسم الرشيف مدعاة لِلتضحية بُِكلِّ  اإِلس��الم والقرآن إِلی يوم الدين، َفكان جُمرَّ

معانيها، والشهادة بَِأقىص درجاهتا، َفُهَو القدوة لُِكلِّ األَحرار)14(.

إِنَّ احلسني َقد َمىض عىل استش��هاده َألف وثالثمئة وثمنون س��نة َأو تزيد، َوِمن 
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يومه إىِل يومنا هذا، َواألَجيال ِمن قوميَّات ش��تَّى ينظمون فيه األَش��عار بِالُفصحى َوغري 
ت بِالعديِد ِم��ن األَطوار، وَقَضت ع��ىل الكثري ِمن  ت احلياة وَم��رَّ الُفصح��ى، وَق��د تغريَّ
ُه  العادات، إاِلَّ االحتفال بِذكرى احلُسني، واهلتاف باسم احلُسني نثًرا وشعًرا، فإِنَّ

ينمو ِمن عٍر إىِل عر، متاًما كم تنمو احلياة، َوَسيستمر هذا النمو)15(.

ك��ان ش��عر الرث��اء احلسينّي ص��ورة لِلموق��ف النف��يّس لإِلنس��ان الش��يعّي بِوجٍه 
، َفقد كان ش��عر الرثاء احلسين��ّي حزينًا يف غري ذلٍّ  ، ولإِلنس��ان املسلم بِوجٍه عامٍّ  خ��اصٍّ

ة الواقعة بني استش��هاد  ياته)16(، َوُتَع��دُّ املدَّ وال روٍح اهنزاميَّ��ٍة َأم��ام قسوة الواق��ع َوحتدِّ
احلس��ني َوهناية الدولة العبَّاس��يَّة س��نة )656ه���/1258م(، ِم��ن َأخصب عصور 
��ة يف ذل��ك الزم��ن وأتباعه��م من  الش��عر الكربالئ��ّي، لِسب��ٍب واح��د؛ َوُه��َو َأنَّ األَئمَّ
عون هذا النوع ِمن الش��عر، ويثيبون علي��ه، وُيكرمون   ش��يعتهم املخلص��ني كانوا يش��جِّ

قائليه)17(.

ك األَس��ايّس والباعث الرئيس يف  َومهم يكن ِمن َأمر، فإِنَّ واقعة الطفِّ كانت املحرِّ
إثارة الشعراء ُمنذ ُحلوهلا إِلی اآلن، وِمن ثمَّ لو وصفنا ما ِقيل ِمن َقصائد َوَأشعار يف هذه 
يَّات(، َلكان َأعلق بِاملوضوع َوَأكثر ارتباًطا بِه ِمن غريه ِمن املصطلحات  الواقع��ة ب�)الطفِّ
نة َوصًفا  يَّ��ات ُمصطل��ح آثر الباح��ث نسبته إىل لقصائ��د املتضمِّ ي��ات)18(. الطفِّ َأو املسمَّ
لِواقعة الطفِّ وما َجری فيها ِمن فاجعة َحلَّت بِاإِلمام احلُسني َوَأهل بيته وَأصحابه، 

 

عت  وال ري��ب يف َأنَّ هذا املصطلح يش��مل مجيع القصائد التي َبك��ت احلُسني َوَتفجَّ
بِمقتل��ه يف تل��ك الواقع��ة األَليم��ة ُمن��ذ ُحلوهل��ا س��نة إِح��دی َوس��تني لِلهج��رة إِل��ی 

 

اآلن)19(.
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املبحث الثالث

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

هو أبو س��ليمن السيِّد حيدر بن س��ليمن بن داوود بن سليمن بن داوود... بن حييى 
 اب��ن احلسني ذي الدمعة ابن زيد الش��هيد ابن عّل بن احلسني ب��ن عّل بن أب طالب
)20(، ولِد السيِّد حيدر يف احِللَّة يف 15 ش��عبان س��نة 1246ه�/1830م،  ّ احلسين��ّيّ احِللِّ
ه السيِّد  وقب��ل أن يكمل عامه الثاين من عمره، َفَقَد وال��ده، فعاش يتيًم، وتوىلَّ تربيته عمُّ
مه��دّي، وكان��ت وفاته باحِللَّة يوم التاس��ع م��ن ربيع الثاين، وح��ل إىل النجف فدفن يف 
ه الدرُّ اليتيم طبع يف بومبي يف  الصحن الرشيف أمام الرأس الرشيف)21(. لُه ديوان س��مَّ
��ل يف نعت قبيلة املجد املؤثَّل، وهو مطبوع َأيًضا،  اهلن��د عىل احلجر، وكتاب العقد املفصَّ
وكتاب األَش��جان يف مراثي خ��ري إنسان، وهذا الكتاب ال ي��زال خمطوًطا، وكتاب دمية 
القر يف ش��عراء العر، وهذا الكتاب َأيًضا ال يزال خمطوًطا، وتعدُّ حوليَّاته يف اإلمام 

احلسني من أشهر شعره)22(.

كان ش��اعًرا بارًعا غري مناَزع، وَأديًبا َأريًبا مل يدافع، وكان ذا إمِلاٍم بالعربيَّة، مصنًِّفا، 
ُه كان  ض��مَّ إىل األدب نسًك��ا وتق��وى)23(، يق��ول في��ه صاحب كتاب أعي��ان الش��يعة إِنَّ
��ا عارًفا بالعربيَّة ش��هًم أديًبا، وقوًرا تقيًّا، عليه س��مت العلمء األب��رار، كثري العبادة  لغويًّ
والنوافل، كريم الطبع)24(، ويقول الش��يخ اليعقوّب عنه: كان أبَّ النفس، واس��ع اجلاه، 
عظي��م القدر)25(، وكان يتمتَّع بمكانٍة س��اميٍة يف األوس��اط العلميَّ��ة واألدبيَّة)26(، وكان 
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له وألرسته أثر بارز يف أدب مدينة احِللَّة وش��عرائها،  ش��عره حس��ن، ترفَّع به عن املدح 
واالستجداء، وكان موصوًفا بالسخاء)27(، ويقول عنه الدكتور الشيخ أحد الوائّل عليه 
ره ِمن  الرحة: »يظلُّ ش��عر السيِّد حيدر األُفق الَّذي حتتدم َأجواؤه بم ال يسع البيان تصوُّ

األَبعاد امللتهبة«)28(.

ة الش��اعَرين الرشيف ال��ريّض، ومهيار  وممَّ��ا ال غبار علي��ه َأنَّ الش��اعر تأثَّر بعبقريَّ
الديلم��ّي؛ لذا كانت للش��اعر صلة وطيدة بالش��اعَرين املذكوَري��ن، َويف الوقت نفسه، 
ته؛ وذلك ألنَّه  وم��ع وجود بون شاس��ع يفصله��م زمنيًّا، كان هلم تأث��رٌي قويٌّ يف ش��اعريَّ
ن معظم قصائده واملختار من ديوانه يف جماميعه  درس شعر الريّض دراس��ة حتليليَّة، ودوَّ
األدبيَّ��ة، ونسخ ديوان مهي��ار بكامله يف أربعة أجزاء بالقطع الكب��ري، كتبه وهو ابن 25 
س��نة، وكت��ب يف آخره: تمَّ اجل��زء الرابع من ديوان مهي��ار الديلمّي عىل ي��د املحتاج إىل 
ال  ��ه الغن��ّي حيدر بن س��ليمن احلسينّيّ يوم االثن��ني وهو اليوم السابع عرش من ش��وَّ  ربِّ

1271ه�.

وم��ن ثمَّ جتده قد أملَّ بكثري من معاين الرشيف ومهيار، وأودعها يف قصائده بقوالب 
من األلفاظ، ربَّم تكون أحيانا أقوى وأجزل من األصل)29(.

ّ ُهَو ِمن مفاخر ش��عراء العراق وكبار شعرائه يف العر احلديث،  السيِّد حيدر احِللِّ
عًة، وتضلَّع يف الفقه واألصول واألدب  ه وأديب كبري، امتلَك ثقافًة متنوِّ فإنَُّه خطيب مفوَّ
العرّب. وممَّا يلفت النظر ُهَو أنَّ الش��عر يف هذه الفرة، وبِالتحديد يف مدينة احِللَّة، مل يكن 
ض عن ظهور عدد من الش��عراء الذين  ة ِمن املجتمع، ممَّا متخَّ مقص��وًرا علی طبقة خاصَّ

كانوا يف األصل من كبار الفقهاء والعلمء يف تلك احلقبة الزمنيَّة.

ذ م��ن أعالم املذه��ب وتارخيه مصدًرا  هيمن��ت علی ش��عره العاطف��ة الدينيَّة، فاختَّ
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يستقي منه املوضوع والفكرة والصورة والسياق واملعنى، وحيرص عىل إيراد مصطلحاته 
ومواقفه عرب التاريخ)30(.

وجي��ب َأالَّ ننس��ی بِأنَّ الش��اعر أصُلُه ِم��ن احِللَّة، وكان��ت احِللَّة والت��زال ِمن َأهمِّ 
 ّ مراكز الش��يعة عل��ی صعيد العلم واألدب والثقافة، فكان لِلش��اعر السيِّ��د حيدر احِللِّ
ُه داَفَع عن العقائد الش��يعيَّة  أث��ٌر مهمٌّ وإجيابٌّ يف هُنوض األدب امللتزم يف هذه احلقبة، فإنَّ
ة الت��ي هي يف مدح َأهل بيت  وَأفكارهم، وجتلَّی هذا األمر يف َأش��عاره ومعانيه الش��عريَّ

ة ورثائهم، وذكر فضائلهم. النبوَّ
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املبحث الرابع

اأَهمُّ جوانب رثاء الإِمام احل�سني 
يف �سعر ال�سيِّد حيدر احِللِّّي

ُه كان ِم��ن كبار علمء  ّ قب��ل أن يكون ش��اعًرا وَأديًبا كب��رًيا، فإنَّ السيِّ��د حي��در احِللِّ
ذ  ة، فكان ش��عره صورة واضحة عن َأهداف��ه الروحيَّة وأغراضه، واختَّ املدرس��ة اجلعفريَّ
الش��عر وس��يلة للعروج إِلی السمء، ويثبت لنا بَأنَّ للشعر عنده درجة عالية سامية، َفِمن 
 ، ه��ذا املنطلق، وبالنظر إلی ما أس��لفناه يف بداية احلديث ع��ن جوانب هذا احلدث املهمِّ
وجدنا بأنَّ من الواجب علينا أن نعطي صورة واضحة خمترة عن دور هذا العامل الكبري 

. يف جمال أدب الطفِّ

 ، ّ قنا يف هذه الدراس��ة إلی أهمِّ جوانب أغراض ش��عر السيِّ��د حيدر احِللِّ لق��د تطرَّ
َر مش��هد واقعة الطفِّ تصويًرا دقيًقا،  أاَل وهو رثاء اإلمام احلسني، فإنَّ الش��اعر َصوَّ
ب الذي يأخذ بمجامع القلوب، وكان تعبريُه يف هذه القضية  بسحر ختييله الشعرّي اخلالَّ
ج هليب نريان احلزن الرس��اّل يف النفوس، ويوقظ فيها مش��اعر  اًدا يؤجِّ تعبرًيا عاطفيًّا وقَّ

ر. الثورة ومعاين التحرُّ

َفِفي هذا القسم، قمنا بقراءة مجيع األَبيات املنسوبة إِلی اإِلمام احلسني، وِمن ثمَّ 
ُقمنا بدراسة األَبيات ذات الصلة بِموضوع بحثنا هذا، وهي كاآليت:
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َأواًل: التذكر بنسب اإِلمام احلسني الرشيف

ممَّ��ا ال غباَر عليه َأنَّ اإِلمام احلُسني ِمن س��اللة آباء ِكرام، وُكلُّهم س��ادة وقادة، 
وهلُم مكان مكني ومقام عظيم بني العرب وسائر املسلمني، لذا ِعند ِقراَءتنا هذه األَبيات 
ة البيان وبراعة  ّ املرهفة جتاه َأهل بيت النبوة، َمع ُقوَّ َنحسُّ بِمشاعر السيِّد حيدر احِللِّ
ر  د الشاعُر علی َنَسِب اإِلمام احلُسني الرشيف؛ لِيصوِّ األُسلوب التي يف ِش��عره، فَأكَّ
ي َفخامة شأن َأهل بيت الرسالة، ومكانتهم الفريدة عند املسلمني، ُمشرًيا إِلی  لِلمتلقِّ
جَتاه��ل األَعداء مزية النسب الرشيف ومنزلته املرموقة، َوكفی باإِلمام احلسني فخًرا 

:أنَُّه سبط الرسول األَكرم

��مِء ب��َأرِسِه��ْم َوُه���ْم َخ��رُي َم��ْن حَت��َت ال��سَّ
وَأرَشُف)31( ��مِء  ال��سَّ َف��وَق  َم��ْن  َوَأك���رُم 

كر ُهنا ُهَو َأنَّ الش��اعر يف هذا البيت َأش��اَر َأيًضا إِلی َأبرِز الصفات  َومن اجلديِر بِالذِّ
ة طوال حياهتم املباركة، َأاَل َوهي صفة الكرم والسخاء،  التي انمز هِبا َأهل بيت النبوَّ
فكان اإِلم��ام َأمري املؤمنني َيسعی جاِهًدا إِلش��باع جوع الفقراء وإِغاثتهم يف س��بيل 
 ًَ اهلل، ق��اَل اهللُ احلكيم يف حمكم كتابه الكريم: ﴿َوُيْطِعُموَن الطَّعاَم َعل ُحبيِِّه ِمْس��كينًا َوَيتي

َوَأسًرا﴾)32(.

ًة ُأخری علی النسب الرشيف يف األَبيات اآلتية، ولكن  ّ َمرَّ ��َد السيِّد حيدر احِللِّ فَأكَّ
ل،  الشء األهّم هنا هو إفادة الش��اعر من اس��تعارة مجيلة يف الشطر الثاين من البيت األوَّ
واملقص��ود م��ن ذلك هم أه��ل اإلس��الم احلقيقيُّون وأهل الص��الة؛ َوذلك لِبي��اِن َأمهيَّة 

املوضوع، قائاًل:

]جمزوء الكامل، والقافية من املتواتر[
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����م����وا �����ف�����اِح حَت����كَّ وَب������ن������وا ال�����سَّ
ال����ف����الِح ع���ل���ی  ح������يَّ  َأه���������ِل  يف 

وبِ����س����ب����ِط َأح���������َد َأح�����دَق�����ْت
م������اِح)33( �����وارِم وال������رِّ بِ���َش���ب���ا ال�����صَّ

اإِلم��ام احلُسني يف ش��عر السيِّد حيدر هو األَس��د اهلمم والبط��ل املقدام الَّذي مل 
َيسج��د طِوال َحياته املباركة لِغري اهلل، وممَّا ال غباَر عليه َأنَّ يف هذه األَبيات داللة رصحية 
ِمه عىل اآلخرين، يقول الشاعر السيِّد  عىل َأفضليَّة اإِلمام احلُسني ألَمِر اخلالفة، وتقدُّ

: ّ حيدر احِللِّ

]من الطويل، والقافية من املتدارك[

����م َأِع�����د َن����َظ����ًرا َن���ح���َو اخِل����الَف����ِة َأيَّ
َأَح�������قُّ ب�����َأن َت��ص��ف��و ع��ل��ي��ِه ث��ي��اهُب��ا

��ت��ي الَّ َأم  ؟  ل��ل��ن��ب��يِّ ن��ف��ٌس  ه���و  َأَم�����ن 
واق���راهُب���ا؟)34( ِسلُمها  داًءا  ك��ان  ل��ُه 

ّ يف اس��تخدامه هذه العبارات »َأه��ِل حيَّ علی الفالِح«  الش��اعر السيِّد حيدر احِللِّ
«، ُيعربِّ َع��ن مكانة اإِلمام احلس��ني الفريدة عند  َو»س��بِط َأحَد«، َو»نف��ٌس للنبيِّ
، والتنبيه إىل أحقيَّة اخلالفة يف أهل  ، وعند املسلمني بش��كٍل عامٍّ النبّي بش��كٍل خاصٍّ

.اهلدى

ثانًيا: ِذكر قساوة قلوب السلطة املعادية لإلسالم

 وَأهل بيته الكرام ة ُمعاناة اإِلمام احلُسني ر ُهنا ِشدَّ الشاعر السيِّد حيدر ُيصوِّ
عل��ی رمضاء كربالء، هذه األَرض الواس��عة التي ال ماء فيها وال كأل، فَأش��اَر الش��اعُر 
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إِلی عظم��ة املصيبة، وعطش اإِلمام احلُسني ضمنًا؛ لُِيزيَل الستاَر عن حقيقة السلطة 
ة املعادية لإِِلس��الم، وَقس��اوة ُقلوب جالوزة يزيد الَكَفرة الَفَج��رة، َفكَأنَّ اإِلمام  األُمويَّ

احلُسني سَأهلم لِيسقوه رُشبة ِمن املاء، ولكنهم مل يعطوه:

]من الكامل، والقافية من املتدارك[

َف����ودي����ع����ُة ال�����رح�����ِن ب����ني ع���ب���ادِه
ق����ْد َأودع�����ت�����ُه ُأم����يَّ����ٌة رم���ض���اَءه���ا

رصع���ت���ُه ع��ط��ش��اًن��ا رصي���ع���ُة ك��أِس��ه��ا
ت ع��ل��ي��ه ف���ض���اَءه���ا)35( ب��ت��ن��وف��ٍة س����دَّ

وقال الشاعر يف هذا املضمر َأيًضا:

]من الرمل، والقافية من املتواتر[

ق����ت����ل����َت ص���������رًبا ع������ىل م���رشع���ة 
سجاال أص��ف��ى  ال����ردى  فيها  وج���دت 

ش��ف��ت  ال  ح�����رب  آل  آل�����ت  ي�����وم 
آال)36( هلل  ت���رك���ت  إن  ح���ق���ده���ا 

]من البسيط والقافية من املراكب[

ح���ن���ت وب�����ني ي���دهي���ا ف��ت��ي��ة رشب���ت
اخل��ذُم الضبا  عينيها  نصب  نحرها  من 

تنظرهم ال���رم���ض���اء  ع���ىل  م��وس��دي��ن 
حرى القلوب عىل ورد الردى ازدحوا)37(

ر الش��اعر لن��ا َأيًضا هذا املش��هد املؤمل َوهول  َويف جان��ب آخ��ر ِمن القصيدة، ُيَصوِّ
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ض هلا  ًدا بِاألُمويِّني، وُمشرًيا إِلی الشدائد والنكبات التي تعرَّ املصاب بِصورة ُأخری، ُمندِّ
م مسلمون  آل البيت األَطهار يف معركة الطفِّ الداميَّة علی َأيدي ُأناٍس يزعمون َأهنَّ
واإِلسالم ِمنُهم براء، فإِنَّ جالوزة يزيد حالوا بني اإِلمام احلسني وَأصحابه النُجباء، 

وبني املاء، ومنعوهم َأن يستسقوا ِمنُه قطرة:

]من الكامل، والقافية من املتدارك[

ت��ف��طَّ��رت  النبي َأب���ن���اء  وُق���ل���وب 
َأش���الَءه���ا)38( َأرَم��َض��ت  بِقفٍر  َع��َط��ًش��ا 

ّ يف قصيدة ُأخری قائاًل: ]من الطويل، والقافية  وكم َأنشد الشاعر السيِّد حيدر احِللِّ
من املتدارك[

َك��ج��م��ِر ال��غ��ض��ا َأك���ب���اُدُه���نَّ ِم���ن ال��َظ��م
��م��ِس فِ��ي��ِه رَشاهُب���ا بِ��َق��ف��ٍر ُل��ع��اُب ال��شَّ

ُد َأن���ف���اًس���ا ِح�������راًرا وَت��ن��ث��ن��ي ُت��������َردِّ
ان��ِص��ب��اهُب��ا)39( ُيثنی  ليس  َع����رَباٌت  هل��ا 

ّ يف اس��تخدامه مف��ردة »مجِر الغضا« َو»َأنفاًس��ا َحراًرا«،  الش��اعر السيِّد حيدر احِللِّ
َأراَد َأن ُيع��ربِّ َع��ن َم��دی َمظلوميَّة اإِلمام احلس��ني وَأصحابه وَأه��ل بيته. َوِمن 
ُهن��ا َنری ب��َأنَّ هذه الكلمت هي م��َؤرش واضح عىل االضطهاد الَّذي َتع��رَض َلُه اإِلمام 
احلس��ني وَأه��ل بي��ت الرس��الة، وإِذا نظرنا ِمن جان��ب آخر إِلی ه��ذه القضية، 
رة، وفظاظته��م؛ ولذا َفِمن الطبيعّي  ا تدلُّ عل��ی قساوة ُقلوب جالوزة يزيد املتحجِّ فإهِنَّ
ض هلا َأه��ل البيت يف معركة الطفِّ حش��ا  ت الت��ي تعرَّ  َأن تف��تَّ ه��ذه املحن وامللمَّ

الصابر.
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ضوا هلا تفتُّ القلوب، وُتدمي قلوب مجيع البرش، وهذه  فاملحن والنكبات التی تعرَّ
م��ن املصائب التي ال ينش��د الص��رب يف مثلها، بحيث مل ينُج أّي أح��ٍد من هذا االضطهاد 
األم��وّي، فعندما طلب اإلمام احلسني رشبة من املاء لولده الرضيع الذي جفَّ ريقه 
عطًشا، كان الردُّ هو ذلك السهم املسموم الذي ذبحه يف ِحجر أبيه، فأخذ يرفرف كالطري 

ة األمل: املذبوح من شدَّ

]من البسيط، والقافية من املراكب[

حنًقا َأس��َق��ط��وا  ِق��دًم��ا  ����َك  أمِّ ف��َح��ْم��ل 
فطموا)40( ال��ردى  سهم  يف  ك  جدِّ وطفل 

وقاَل الشاعُر َأيًضا يف هذا املضمر منشًدا:

]من جمزوء الكامل، والقافية من املتواتر[

أت����������������رى جت�������������يء ف����ج����ي����ع����ة
ب�����أم�����ضَّ م�����ن ت����ل����ك ال��ف��ج��ي��ع��ه

ح����ي����ث احل�����س�����ني ع������ىل ال����ث����رى
خ���ي���ل ال����ع����دى ط��ح��ن��ت ض��ل��وع��ه

أم��������يَّ��������ة آل  ق������ت������ل������ت������ه 
ال����رشي����ع����ه ج�����ن�����ب  إىل  ظ���������ام 

ورض������ي������ع������ه ب���������دم ال������وري������د
����ب ف���اط���ل���ب رض����ي����ع����ه)41( خم����ضَّ

ثالًثا: اإلباء و الشجاعة

ة مَجعاء  إِنَّ كرب��الء كانت والت��زال َمن��ارة البطولة والف��داء، وَمنهج حي��اة لِلبرشيَّ
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ة وبسالته يف  َث الش��اعُر ُهنا َعن ُبطولة اإِلمام احلسني اجلسديَّ علی َمرِّ العصور. حتدَّ
ث الشاعر عن  ساحة الوغی، التي َأظهرها يف مواجهته َمع الُطغاة وجبابرة الدهر، وحتدَّ
بالئه العظيم يف املعارك، ورفض��ه لإِِلذعان لِقوی الرشِّ دفاًعا َعن احلقِّ والقيم اإِلنسانيَّة 
ا لِقبوِل َأي مكروه، فكان س��يِّد ش��باب َأهل اجلنة ال خيش��ی  ُه كان ُمستعدًّ املثلی، فإِنَّ
ُمواجه��ة العدوِّ وجًها لِوجه، َفقد حارَب اإِلمام احلسني وَأصحابه النجباء، الطغياَن 
ة  تهم بِِعزَّ موا َأنفسهم فداًء لِدينهم وُأمَّ ة، وَأبلوا بالًء حسنًا وعظيًم، وقدَّ بِالشجاعة والعزَّ
ا؛ ألَنَّ املوت يف س��بيل احل��قِّ ُهَو االنتصار  م ال يَأمل��ون نًرا عسكريًّ وكربي��اء، َم��ع َأهنَّ
َد عليه اهلل يف  العظي��م الَّذي ِمن ِخالل��ه خُتلَّد َمبادئ الثورة احلسينّيَّة، َوهذا ُه��َو ما َأكَّ
ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمننَِي َوَلكِنَّ اْل�ُمنَافِِقنَي اَل َيْعَلُموَن﴾)42(،   حمكم كتابه الكريم: ﴿َوهللِ اْلِعزَّ

قال:

]من اخلفيف، والقافية من املتواتر[

���م س����اَل����ِت ال���ِك���ف���اُح ح���دي���ًدا ُك���لَّ
اس���ي���اِت ك��ي��َف ال��ثَّ��ب��اُت ���َم ال���رَّ َع���لَّ

ُم���ن���ت���ٍض ل���ل���وغ���ی ص��ف��ي��ح��َة ع����زٍم
��ف��ي��ح��ُة امل��ن��ت��ض��اُة وه����و ت��ل��ك ال��صَّ

ال ال��ِف��رن��ُد  ذاك  ف��ال��ِف��رن��ُد  َي��ُم��ت  إِن 
���ب���اُة ����ب����اُة ت��ل��ك ال���شَّ جُم���َت���ل���ی وال����شَّ

َك��َف��َل��ت��ُه��م بِ��ح��ج��ِره��ا احل����رُب ِق��دًم��ا
وامل�����������وايض ع���ل���ي���ه���م ح���ان���ي���ات

َف���َف���ت���اُه���م ان��ت��س��ب��َت��ُه��م  م����ا  وإِذا 
َأَب��������واُه اهل���ي���ج���اُء وامل����ره����ف����اُت)43(
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َر لنا فيه��ا َجوانب  ّ َأيًض��ا يف ه��ذا املعن��ی َأبياًتا َص��وَّ َوَأنش��َد السيِّ��د حي��در احِل��لِّ
ُأخ��ری ِم��ن بسال��ة اإِلمام احلس��ني يف س��احة الوغ��ی، وجَيب علين��ا َأن ُنش��ري ُهنا 
إِل��ی بع��ض ه��ذه الص��ور البطولي��ة، وه��ي ك��اآليت: »َأب��و األَش��باِل«، و»جيًش��ا ِم��ن 
األَج��ِل املت��اِح«، و»َيلقی الكتيب��َة ُمف��رًدا«، و»تِفرُّ داميَة اجِل��راِح«. َأراَد الش��اعر السيِّد 
 ة َأن ُيعربِّ ع��ن بسالة اإِلم��ام احلسني ّ بتجسيده ه��ذه الص��ور الش��عريَّ  حي��در احِل��لِّ

وشجاعته: 

]من جمزوء الكامل، والقافية من املتواتر[

َظ�����نَّ�����ت ب�����م اق������رَح������ت َع���َل���ي����
���ف���اِح ال���صِّ ِم������ن  خَي����ي����َم  َأن  �������ِه 

ُرّو األَش�������ب�������اِل  َأب��������و  َف����َم����ت����ی 
ب����ال����نُّ����ب����اِح ُأم�������يَّ�������ُة  ي������ا  ِوَع 

���ال ال���ضَّ ُج�����ن�����ِد  يف  َف�����َزَح�����ف�����ِت 
ال��ب��ط��اِح ُم���ع���َت���ِل���ِج  اب�����ِن  إِل�����ی  ِل 

َف����َل����ق����ي����ِت ِم��������ن َع������َزم������اتِ������ِه
ج���ي���ًش���ا ِم������ن األَج����������ِل امل����ت����اِح

وَغ����������دا َي�����ق�����ي ِدي����������َن اإِلل���������ِه
����ب����اِح بِ�������ُح�������رِّ َوج�����������ٍه ك����ال����صَّ

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

َح���ي���ا ح�����ي�����دي  دع����������وا:  وإِذا 
�����ِد َدع����ا بِ���ح���يَّ ع��ل��ی ال���ك���ف���اِح)44(
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ّ تصوير الروائع ِمن ه��ذه البطوالت امللحمية يف  َر الش��اعر السيِّد حي��در احِللِّ َوكرَّ
قصيدة ُأخری منشًدا:

]من الطويل، والقافية من املتدارك[
وهم يكشفون اخلطب ال السيف يف الوغى

ب��أم��ىض ش��ب��ا م��ن��ه��م، وال ه��و أره���ُف
دم م��ن  ي���وم  هب��م  ال���داع���ي  ه��ت��ف  إذا 

���ُف ال����ف����وارس أف�����واه ال��ض��ب��ا ت���رشَّ
القضا ي��ق��ف  ط��ائ��ًع��ا  ب��ب��ي��ض  أج���اب���وا 

ُف ي���رَّ ي����زال  م��ا  إىل ح��ي��ث ش����اءت 
وم���ن حت��ت��ه��ا اآلج����ال ت���سي وف��وق��ه��ا

ل�����واء م���ن ال���ن���ر ال��ع��زي��ز ي���رف���رُف
هل���م س���ط���وات مت���أل ال���ده���ر ده��ش��ة

ترجُف)45( واألرض  الشم  منها  وتنبث 
ّ ُهنا بِم بذلُه اإِلمام احلسني وَأصحابه ِمن َأجِل  َأش��اَد الش��اعر السيِّد حيدر احِللِّ
ُمكافح��ة الُطغاة َوجباب��رة الدهر، َوِمن ه��ذا املنطلق فإِنَّ اإِلم��ام احلسني وَأصحابه 
��وا بِالغال  الك��رام َأب��وا الُذلَّ واهل��وان واحلي��اة َمع الظامل��ني، وكان��وا ُمستعدين ليضحُّ
نوا ِمن إرض��اخ العدو َأمام مطالبهم وغاياهت��م، َوكسبوا احلياة اخلالدة  والنفي��س، َفتمكَّ
ِم علی السي��ف، وَأصَبَحت َمبادئ ه��ذه الثورة احلُسينيَّة ِمن َأهمِّ ُاألس��س  فانت��َر ال��دَّ
ة بش��كٍل عام، ولِلشيعة بشكٍل خاص.  الدينيَّة، َواملرتكزات الثقافية لِلمسلمني والبرشيَّ
ر لنا الش��اعُر اإِلمام احلس��ني وَأصحاب��ه الك��رام بِصفتهم رم��ًزا لِلبسالة  لَق��د َص��وَّ
َر القوَم الَّذين يف جبه��ة الباطل بِصورة  واملقاوم��ة، بِصورة السب��اع الضواري، ُثمَّ َص��وَّ
األَشخاص الضعفاء، وِمن ُهنا َنری بَِأنَّ الشاعر باستخدامه هذا التشبيه َأعطی لِقصيدته 
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مجااًل وابتكاًرا:
]من البسيط والقافية من املراكب[

هلا ال��ض��اري��ات  م��ش  احل��رب  إىل  مشوا 
أج��ُم وال��ق��ن��ا  فيها  امل���وت  ف��ص��ارع��وا 

قتلوا أن  ال��ط��فِّ  ي���وم  غ��ض��اض��ة  وال 
ق���دُم ت��ث��ب��ت هل���ا  ص�����رًبا هب��ي��ج��اء مل 

فلقد هب���ا  م���ات���وا  إن  ت��ع��ل��م  ف���احل���رب 
اهل��م��ُم)46( ال  األس��ي��اف  منهم  هبا  ماتت 

ّ َمرًة ُأخری يف هذا السياق قائاًل: َوَأنَشَد الشاعر السيِّد حيدر احِللِّ
]من البسيط، والقافية من املراكب[

ي����وم جت��ه��م وج����ه امل�����وت ف��ي��ه وق��د
مبتهجا ج����ذالن  ف��اط��م��ة  اب���ن  الق���ى 

فتحوا ق���د  اهل��ن��د  ك��س��ي��وف  ف��ت��ي��ة  يف 
الرجتا القنا  سمر  يف  احل��رب  مغلق  من 

وأرضم����وه����ا ع���ىل األع������داء س��اع��رة
الوهجا مجرها  م��ن  دون��ه  اصطلوا  ث��ّم 

ال��ك��ف��اح هبم داِع���ي  َدع���ا  إِن  رضاغ���ُم 
واختلجا امل��وت  قلب  الرعب  من  ن��زى 

هلم قضت  إالَّ  ال��وغ��ى  يف  ف��وخ��روا  م��ا 
غ���مره���ا أهن����م ك���ان���وا هل���ا ث��ب��ج��ا)47(

َر الشاعر لنا يف هذه القصيدة تصوير بسالة اإِلمام احلسني وشجاعته يف هذه  كرَّ
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امللحم��ة البطوليَّة، َوُهَو حَيصُد رؤوس األَعداء وال خيش��ی املوت، َفعبست وجوه القوم 
م أرشفوا عىل اهلالك: خوف املوت؛ ألهَنَّ

]من الكامل، والقافية من املتواتر[

وردت ج��������ده  ط���ل���ي���ق���ة  ل���������م 
ل����ق����ت����ال����ه ي����ق����ت����اده����ا رج������ُس

ي���ل���ق���ى ال�����رم�����اح ب����ص����دره وك����أن
ي������وم ال����ك����رهي����ة ص��������دره ت�����رُس

ف���ال���ش���وس ت����أن����س ب����ال����ف����رار ك��م
ب�����امل�����وت م���ن���ه ت����أن����س ال���ن���ف���ُس

وي����������روم ك�������لٌّ س����ب����ق ص���اح���ب���ه
ه����رب����ا ف��ي��س��ب��ق ج���س���م���ه ال�������رأُس

ل��ل��م��ره��ف��ات ن��ف��وس��ه��م وج��س��وم��ه��م
رم�������ُس)48( هل���ا  ي��ش��ق��ق  مل  ل��ل��وح��ش 

رابًعا: ضاللة اتباع زمرة يزيد َووصف فضاعة أعَهلم البشعة
ّ يف هذه األَبيات حال ج��الوزة يزيد الكفرة  ر لنا الش��اعر السيِّد حيدر احِل��لِّ ُيص��وِّ
الفج��رة يف عدم انصياعه��م لإِليمن َواإِلس��الم، ويف ذلك دليل عل��ی خُمالفتهم ألَوامر 
اإِلس��الم َواالنقي��اد ألَوام��ر ق��ادة الُطغ��اة، ووقوعهم يف ُظل��مت الضالل��ة، واتِّباعهم 
، وتسليمهم ألَوامر َأجهزة السلطة احلاكمة. كم  ألَهوائهم وشهواهتم وإيثارها عىل احلقِّ
ات، وبراهني ساطعات، ِمنها َقولُه تعالی:   وصفهم اهلل بِذلك يف آيات بيِّنات، وُحجج نريِّ

َوٰى  ََ اَل هَتْ ََ َجاَءُهْم َرُس��وٌل بِ ائِيَل َوَأْرَس��ْلنَا إَِلْيِهْم ُرُس��اًل ُكلَّ ﴿َلَقْد َأَخْذَنا ِميَثاَق َبنِي إِْسَ
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ُبوا َوَفِريًقا َيْقُتُلوَن﴾)49(. َأنُفُسُهْم َفِريًقا َكذَّ

قال الشاعر:

]من الكامل، والقافية من املتدارك[

فتنًة  َأحَد َط��ل��ي��ِق  اب���ُن  َأل���َق���َح  إِذ 
����ُم هب���ا ش��ح��ن��اَءه��ا َوَل�������َدت ُق����ُل����وهُبُ

ٍد حممَّ اب��ن  علی  كتاِئَبها  َح��َش��َدت 
����َرت آب���اَءه���ا ب��ال��طَّ��ِف َح���ي���ُث َت����َذكَّ

كتائًبا ال��ص��الِح  ُم��ن��َت��َج��ِع  اب���ُن  َي��ل��ق��ی 
ل��واَءه��ا)50( فاِح  السَّ ُمنتجِع  اب��ُن  َع��َق��َد 

َوَأنَشَد الشاعُر َمرًة ُأخری يف هذا الصدد خماطًبا جالوزة يزيد الكفرة:

]من الطويل، والقافية من املتدارك[

ال���رشك وأن��ظ��ري أم��ي��ة هبي م��ن ك��رى 
ع��ق��ائ��ُل ل���ألن���ب���ي���اء  أرست  ف���ه���ل 

ف���م ل��ل��ن��س��اء امل��ح��ص��نَّ��ات َول��ل��سى
جت����وب هب���ا ال���ب���ي���داء ع��ي��ٌس ه����وازُل

وم�����ا ل���ب���ن���ات ال�����رس�����ول ول��ل��ظ��م
ب��ق��ف��ر ب���ه ل��ل��ح��ر ت��غ��ل م����راج����ُل)51(

ة  ّ يف هذه القصي��دة إِلی انح��راف السلطة األُمويَّ ُيش��ري الش��اعر السيِّد حيدر احِللِّ
ة، َوما تعرَض َلُه آل  ة بِحقِّ َأهل بيت النب��وَّ وجالوزهت��م، وما فعلوه ِمن َأعمل ش��اذَّ
بيت الرسول ِمن َأعمل َتَعسفيَّة وظلم ممنهج ضّدهم، َوما ناهلم ِمن َقتٍل َذريٍع، وسبي 
وتنكي��ل لِلنساء وَهتك لِلُحرمات؛ بِحي��ث آذوا اإِلمام احلُسني وَأهله وَأصحابه يوم 
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َد هذا اجلسد الطاهر علی رمضاء  عاشوراء، وَ داست اخليل ذلك اجلسد الرشيف، وَ ُوسِّ
َث الش��اِعُر يف هذه القصيدة  كرب��الء، ِمن َغ��ري َأن يرعی ألَهل البي��ت ُحرَمة. وحتدَّ
َأيًض��ا عن حلظة استش��هاد اإِلم��ام احلسني وأصحاب��ه الكرام، وطريق��ة َتعاُمل هذه 
ة، ُمش��رًيا إِلی قل��وب جالوزة يزيد  ديَّ العصاب��ات اإلجرامية َمع حامل الرس��الة املحمَّ
رت يف قلوهبم الغليظة ُكلُّ معامل اإِلنسانية،  التي هي كاحلجارة أو أشدُّ َقسوًة، ولَقد حتجَّ
بِحي��ث كانوا يرضب��ون اإِلمام احلس��ني وَأصحابه النجباء بِالرم��اِح والسيوف حتی 
لفظوا َأنفاسهم األَخرية، ُثمَّ َأقبل القوُم علی سلبهم، َفنهبوا مطارفهم بعد استشهادهم، 

قال الشاعر:

]من الكامل والقافية من املتدارك[

ال��ثَّ��ری م��ا ح���اُل ع��اف��رِة اجِل��س��وِم علی 
هن��ب��ت س���ي���وُف ُأم����يَّ����ٍة َأع���ض���اَءه���ا

ٍد حممَّ ب��ن��اِت  ع��ل��ی  ال��ُط��غ��اِة  ه��ت��ك 
ِة ِخ���دَره���ا وِخ��ب��اَءه��ا ُح��ُج��َب ال���نُّ���ُب���وَّ

َف��ت��ن��ازع��ت َأح��ش��اَءه��ا ُح����َرُق اجلَ���وی
وجَت���اَذَب���ت َأي���دي ال��ع��دوِّ ِرداَءه�����ا)52(

ك��ر هن��ا ه��و إف��ادة الش��اعر يف ه��ذه االس��تعارات لوص��ف  وم��ن اجلدي��ر بالذِّ
 أع��مل يزي��د وجالوزت��ه الوحش��يَّة، وه��ي ك��اآليت: »هنب��ت السي��وُف«، و»تنازع��ت 

َأحشاَءها«.

َوكم قال السيِّد حيدر يف هذا احلقل منشًدا:

]من الكامل، والقافية من املتدارك[
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َنقَعها امل���ط���ارِف  م��س��ل��وَب  َف��َك��َس��ت��ُه 
وَس��َق��ت��ُه ظ��م��آَن احلَ��ش��ا َس��م��راَءه��ا)53(

َوِمن ذلك َأيًضا َقول الشاعر:

]من الطويل، والقافية من املتواتر[

ف���ن���ادت ع��ل��ي��ه ح���ني أل��ف��ت��ه ع���ارًي���ا
عىل جسمه تسفي صبا الريح ما ُتسفي)54(

َر لنا السيِّد حي��در َجوانب ُأخری ِمن مظلوميَّة اإِلم��ام احلسني وَأهل بيته  َص��وَّ
الك��رام يف األَبيات املنرمة، وجَيب علينا َأن ُنش��ري ُهنا إِل��ی بعض ِمن هذه الصور 
املَأس��اوية، وهي ك��اآليت: »ترك اجلسد الرشيف ُمقطًعا بِالسي��وف إِرًبا إِرًبا علی رمضاء 
كربالء«، و»انتهاك حرمات اهلل«، و»عطش بنات آل الرسول«، و»سلب املطارف«. 
ّ ِمن ِخالل جتسيده هل��ذه الصور الش��عرية َأن ُيعربِّ عن  َأراَد الش��اعر السيِّ��د حيدر احِل��لِّ
األَحاسيس احلزينة الكامنة يف َأعمقه؛ لِكي ُيساِهم بِاألَجِر َمع املوالني، وُيشاطرهم َأملهم 

وَأحزاهنم يف هذا املصاب اجللل.

��م مل ُيراعوا آلل  ��َد الش��اعُر هب��ذه األَبيات قس��اوة ُقل��وب األَع��داء، وكي��ف َأهنَّ َأكَّ
بي��ت الرس��ول ُحرم��ة، ف��إِنَّ ج��الوزة يزي��د بَأعمهل��م الش��نيعة وقتله��م لإِلم��ام 
��م َأردوا احلُص��ول عل��ی اخلُل��ود األَب��دّي، ولكن  احلُس��ني وَأصحاب��ه الك��رام، كَأنَّ
دت َأحالمه��م، وظه��رت هلُ��م احلقيق��ة، َفكان��ت ُكلُّ َمساعيه��م َهباًء   رسع��ان م��ا تب��دَّ

َمنثوًرا.

وذكر الش��اعر أيًض��ا َأنَّ ظلم اإلم��ام احلسني هو ضمن س��لسلة الظلم القديم 
��د وابنت��ه فاطمة، بحي��ث ُرضَّ ضلع فاطم��ة بعد اقتح��ام بيتها وإحراق  ملحمَّ
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ب��اب دارها بالن��ار وعرها وراء الباب. ةقد أش��ار الش��اعر بذلك إِلی َمدی رَشاس��ة 
م مل يرحوا حتَّی عليل  وَفظاظة زمرة يزيد املارقة يف تعاملهم َمع اإِلمام السجاد، فإهِنَّ
كربالء، َفكان اإِلمام زين العابدين ُمقيًَّدا بِاحلديد َوحَيدو بِِه األَعداُء ِمن بلٍد إِلی بلد، 
فاس��تباُحوا احلُرمات وَسفكوا الدماء وارتوت رمال صحراء كربالء ِمن دماء الشهداء، 
وُه��م َأجساٌد وَأش��الٌء َمطروحٌة عىل رمضاء كرب��الء، وإِذا نظرنا إِلی ه��ذه القضية ِمن 
 ،جان��ب آخ��ر َفسنجد َأنَّ ج��الوزة يزيد هتكوا َأيًضا ُس��تور نِساء آل بيت الرس��ول
ًعا ِمن  ، َفكان قلب السيِّدة زينب ُمتصدِّ ورضبوه��نَّ بِالسياط غري ُمكرثني بِحرمتهنَّ
احلُزن واألَس��ى؛ ملا ش��اهدتُه ِمن َأحداث فادحة ومؤملة يف معركة الطفِّ الداميَّة، بحيث 
جني بِدمائهم َحوهلا، ورؤوس��هم َأمامها عىل رؤوس الرماح طول  كان َأه��ل بيتها ُمرضَّ

الطريق، َفاغرورقت عيناها بِالعربات ُحزًنا عىل َأهل بيتها، قال الشاعر:

]من الطويل، والقافية من املتدارك[

ف��اط��م دار  ع���ىل  ب��غ��ًي��ا  غ�����دوا  ف���ي���وم 
أت���ت ج��ن��ده��م ب��ال��غ��ارضي��ة ت��زح��ُف

ضلوعها رض��ت  ي��وم  م��ن  ابنها  وق��ت��ل 
ي��ع��رُف ال��ف��واط��م  ه��ت��ك  هتكها  وم���ن 

غدوا قد  الطهر  حيدر  ق��ادوا  ي��وم  وم��ن 
���ُف هب����ن أس�������ارى ش���أهن���ن ال���ت���ل���هُّ

ال���� ب��ق��ي��ة  أن  امل���خ���ت���ار  خم����رب  ف���م���ن 
ي��رس��ُف ب��ال��ق��ي��د  ال��س��ج��اد  ال��ف��ت��ى  آَل 

ب��ن��اهت��ا أن  ال�����زه�����راء  م��ب��ل��غ  وم�����ن 
��ُف ع��ل��ي��ه��ا ال���رزاي���ا وامل��ص��ائ��ب ُع��كَّ
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ب��ل��دة ت���ط���وف هب���ا األع������داء يف ك����لِّ 
ف��م��ن ب��ل��د أض���ح���ت آلخ����ر ت��ق��ذُف

وج��وه��ه��ا ش��ع��ًث��ا  األط���ف���ال  رأت  إذا 
خت��ط��ُف)55( ال���رزء  دهشة  م��ن  وأل��واهن��ا 

وَأنشَد الشاعُر َأيًضا يف هذا السياق قائاًل:

]من جمزوء الكامل، والقافية من املتواتر[

َغ�������َدت  فاطمٍة وب������ن������اُت 
َح��������سی جَت������������اَوُب ب���ال���نِّ���ي���اِح

َأض�����َح�����ت ب������َأج������َرَد َص���ف���َص���ٍف
م���ض���اِء ض����اِح����ي)56( ���ِد ال���رَّ ُم���ت���َوقِّ

َفظاع��ة  ع��ىل  القصي��دة  ه��ذه  َأيًض��ا يف   ّ احِل��لِّ السيِّ��د حي��در  الش��اعر  ��َم   َوَتكلَّ
ًرا َقساوة َأعداء اإِلس��الم يف كربالء،  م��ا َأصاَب السيِّدة العقيل��ة ِمن ُملمت، ُمص��وِّ
��ض عنها ِم��ن ُبكاء السيِّ��دة زين��ب ُحزًنا عىل َأه��ل بيته��ا؛ َوذلك ملا  َو م��ا متخَّ
ارتكبت��ُه ه��ذه العصاب��ات اإلجراميَّة ِم��ن َجرائم و َفظائ��ع يف كربالء، وملسته��ا السيِّدة 
زين��ب بَِأيدهي��ا ع��ن كث��ب، و هذه ِم��ن املصائ��ب التي ال ينش��د الص��رب يف مثلها، 
 ت السيِّ��دة الطاهرة بِحي��ث مل ين��ُج َأّي َأَحٍد ِم��ن هذا االضطه��اد األُم��وّي، َفَضجَّ

 

بِالنَّحيب:

]من الطويل، والقافية من املتواتر[

ف���رط اخل���ف���ارة صوهتا وق���د ك���ان م��ن 
الضعِف ة  ش��دِّ من  اليوم  فغض  يغض، 
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وه���ات���ف���ة ن���اح���ت ع���ىل ف��ق��د إل��ف��ه��ا
األل���ِف)57( فاقدة  ال��دوح  يف  هتفت  كم 

ّ َأيًضا: وقال الشاعر السيِّد حيدر احِللِّ

]من الرمل، والقافية من املتواتر[

ون����������واع ب��������رزت م�����ن خ����دره����ا
ت����ل����زم األي��������دي أك�����ب�����اًدا وج����اال

ك�����م ع�����ىل ال���ن���ع���ي هل�����ا م�����ن ح��ن��ة
ك��ح��ن��ني ال��ن��ي��ب ف���ارق���ن ال��ف��ص��اال

ك���ب���ن���ات ال�������دوح ت��ب��ك��ي ش��ج��وه��ا
وغ�����وادي ال��دم��ع ت��ن��ه��ّل اهن�����الال)58(

ب��دأت غرب��ة السيِّدة زين��ب بعد قت��ل ُأمها السيِّ��دة الزهراء، ث��مَّ ازدادت 
 باستش��هاد أبيها اإلمام ع��ّل وأخيها احلسن، لكن عانت الغرب��ة بم تعنيه الغربة 
وم��ا حتمل م��ن َأمل حني قت��ل اإلمام احلسني، وُس��بيت وُش��تمت وُأحرق��ت اخليام 
رة بني  بت األَيت��ام وُقتل كافلها وحادي ضعنها وحاميه��ا العبَّاس، كانت خمدَّ ورُضِ
ة  هاش��م، ال يرى ظلُّها وال يسمع صوهتا َأح��د، ولكنَّها رجعت حمنيَّة الظهر، مسودَّ
ة الوجه، ومكسورة مهضومة، بعدما كانت داره��ا عامرة زهيَّة مضيئة بنور  املتن، مغ��ربَّ

ّ منشًدا: َأهل بيت النبوة، ومن هذا املنطلق قال الشاعر السيِّد حيدر احِللِّ

]من الكامل، والقافية من املتواتر[

وأج������ل ي�����وم ب���ع���د ي���وم���ك ح����ل يف
اإلس�������الم م���ن���ه ي��ش��ي��ب ك����ل ج��ن��نِي
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ال��ع��دى ش���اء  ك���م  أرسى  رست  ي���وم 
ف���ي���ه ال���ف���واط���م م����ن ب���ن���ي ي���اس���نِي

�����ه أب��������رزن م����ن ح�����رم ال���ن���ب���ي وإنَّ
ح�����رم اإِلل��������ه ب����واض����ح ال��ت��ب��ي��نِي

م����ن ك�����ّل حم��ص��ن��ة ه���ن���اك ب��رغ��م��ه��ا
حت��ص��نِي وال  خ�����در  ب����ال  أض���ح���ت 

ن��وره��ا ال��ن��واظ��ر  ح��ج��ب  وق���د  سلبت 
ع���ن ح���ر وج����ه ب��ال��ع��ف��اف م��ص��وِن

ق���ذف���ت هب���ن ي���د اخل���ط���وب ب��ق��ف��رة
ه����ي����مء ص���ال���ي���ة اهل����ج����ري ش���ط���وِن

ف���غ���دت هب���ا ج����رة ال���ظ���ه���رية ب��ع��دم��ا
ك��ان��ت ب��ف��ي��اح ال���ظ���الل ح���ص���نِي)59(

ّ َأيًض��ا يف هذه األَبي��ات َأح��وال َأهل بيت  َوذك��َر لنا الش��اعر السيِّ��د حيدر احِل��لِّ
ًرا هبا االضطهاد الَّذي َتَعرض��وا َلُه، َوما جری عليهم  الرس��الة ِعند اإِلس��ارة، ُمصوِّ
ِمن حِمن شاقَّة ومصائب جسيمة ارتكبها هؤالء الكفرة الفجرة، َوكيف تعاملوا َمع عليل 
كربالء- اإِلمام زين العابدين- كم َأس��لفنا، َوُيش��ري الشاعُر َأيًضا يف القصيدة اآلتية 
إِلی َس��بي نِساء َأهل البيت، وكيف حَيدو هِبنَّ األَعداء ِم��ن بلٍد إِلی بلد َوَقد ُهتَِكت 

، قائاًل: ُستورهنَّ

]من الطويل، والقافية من املتدارك[

ى ب��ال ك��اف��ٍل ت��ط��وي امل��ه��اِم��َه يف ال���ُسَّ
����ى هل��ا ب��ع��د اب���ِن أح���َد ك���اف���ُل)60( وأنَّ
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]من السيع، والقافية من املتدارك[

ُت����س����اق����ُط األَدُم������������َع َأج����ف����اهُن����ا
َأهلَ���ب���ا ح��ش��ا  ذوِب  ع���ن  ك���اجل���م���ِر 

حُم����رًق����ا ي���ك���ن  مل  ل����و  َف����َدم����ُع����ه����ا 
ع����اَد بِ����ِه وج����ُه ال���ثَّ���ری ُم��ع��ِش��ب��ا)61(

]من الكامل، والقافية من املتدارك[
بِ��ع��ي��نِ��ِه وه����ي  اهللِ  حِل���ل���ِم  ع��ج��ًب��ا 

وُب��ك��اَءه��ا)62( عويَلها  ُت��ط��ي��ُل  َب����َرَزت 

خامًسا: عدم نرصة اإلمام احُلسني

ّ يف حديثه عن بسالة اإِلمام احلُسني وتضحيته  يستمرُّ الش��اعر السيِّد حيدر احِللِّ
يف س��بيل العزة والكرامة، ُثمَّ ينعطف َوَيقول بَِأنَّ القوم ختلوا عن اإِلمام احلسني ومل 
ينروه، َفهكذا وقف األُمويون يف وجه س��بط الرس��ول وحامل الرسالة املحمدية، 
وُهَو ُمنفرٌد َوحيٌد َغريٌب يف س��احة املعركة ال نارِصَ َلُه وال ُمِعني؛ وُيش��ري الش��اعُر َأيًضا 
م مل يَألوا ُجهًدا يف إيذاء َأهل البيت، ولكن اإِلمام  ت، إذ إهِنَّ إِلی فظاعة املصاب وامللمَّ
احلسني مل يشعر هبذا األَمر ِمن الناحية املعنوية والعزيمة الصارمة والقيم النبيلة التي 
ُه َمَع اهلل، وَمن كان َمَع اهلل كان اهلل َمعُه، َوقاَل اهللُ تعالی  ُه َيشعر َأنَّ كانت لديه، َوذلك ألَنَّ

ُكْم َوُيَثبيِّْت َأْقَداَمُكْم﴾)63(. قال: وا اهللَ َينْرُصْ يف هذا الصدد: ﴿إِْن َتنْرُصُ

]من الطويل، والقافية من املتدارك[

غدا ق��د  ه��اش��م  يعسوب  بعدهم  وم��ن 
ي��ق��ات��ُل)64( احلنيف  ال��دي��ن  ع��ن  ف��ري��ًدا 
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وَأنشد السيِّد حيدر يف هذا املضمر قائاًل:

]من البسيط، والقافية من املراكب[

ت��ن��ع��ى إل���ي���ك دم�����اٌء غ����اب ن��ارصه��ا
ع��ل��ُم ل��ك��م  ي��رف��ع  أري���ق���ت ومل  ح��ت��ى 

استغاثتها ع��ن��د  جت���ب  مل  م��س��ف��وح��ة 
األملُ)65( ��ه��ا  ش��فَّ ث��ك��ىل  ب���أدم���ع  إال 

َوِمن ذلك َأيًضا َقول الشاعر:

]من الطويل، والقافية من املتواتر[

جسومهم رصع��ى  الرمضاء  عىل  فتلك 
العجِف ع��ىل  أرسى  هاتيك  ونسوهتم 

سيفه ق���ائ���م  امل���وت���ور  ي��م��ل��ك  وه����ل 
؟)66( ك���فِّ بال  وه��و  الضيم  عنه  ليدفع 

سادًسا: ذكر هول ُمصيبة كربالء

ّ ُهنا عن وقائ��ع معركة الطّف وعلی َأبعاد هذه  ث الش��اعر السيِّد حيدر احِللِّ َيتحدَّ
املَأس��اة اإِلنسانية الت��ي مل يعرف هلا التاريخ مثياًل، َفكاَن اجلميع يف يوم عاش��وراء َحزينًا 
علی مصاب س��يِّد الش��هداء، َولَقد ناَح��ت وَبكت ُكلُّ َأمالك الس��مء َوكانت اجلن 
والط��ري والوحوش املفرس��ة َأيًض��ا تبكي وترثي اإِلم��ام احلسني؛ َوذل��ك ملا َجری 
 عل��ی َأهل البيت ِمن ش��دائد َوحمن ش��اقَّة ومصائب جسيمة يف س��احة الوغی. قال 

الشاعر: 
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]من الكامل، والقافية من املتدارك[

ِ����م َت��ن��ع��ی امل����الِئ����ُك َم����ن َل���ُه َف����أَلهيِّ
َع���َق���َد اإلَل�����ُه والَءُه������ُم وَ َوالَءَه�������ا؟

ال��� خ��ل��ي��َف��ُة  وَأي������َن  َت��ن��ع��ی؟  َأآلدٍم 
ع��زاَءه��ا؟ ُي��ق��ي��َم  ك��ي   آَدُم ح����ِن  رَّ

���ُه إِنَّ ي��وِم��ِك  َب��ع��َد  ي���وٌم  أب��ي��ضَّ  ال   ...
ي���ِن فِ��ي��ِه ُذك���اَءه���ا َث��َك��َل��ت َس����مُء ال���دِّ

ي�����وٌم ع��ل��ی ال���دن���ي���ا َأط������لَّ بِ���روع���ٍة
م����أَلت رُصاًخ�����ا َأرَض���ه���ا وس���مَءه���ا

واس���َت���َك َم��س��َم��ُع خ��افِ��َق��ي��ه��ا ُم���ذ هبا
َه��َت��َف ال��نَّ��ِع��يُّ ُم��َط��بِّ��ًق��ا َأرج���اَءه���ا)67(

َوقاَل الشاعُر َأيًضا يف قصيدة ُأخری ُمنشًدا:

]من جمزوء الكامل، والقافية من املتواتر[

����م َوجَت���������اوَب���������ت َف�����������وَق ال����سَّ
ُغ����������رُّ امل��������الِئ��������ِك ب����ال����نِّ����ي����اِح

َج��������َزًع��������ا لِ�������ي�������وٍم ف�����ي�����ِه ق��د
����الِح)68( َغ���َل���َب ال��ف��س��اُد ع��ل��ی ال����صَّ

ّ يف هذه األَبيات اس��تعار اللفظ الدال  َوِمن ُهنا َنری بَِأنَّ الش��اعر السيِّد حيدر احِللِّ
علی املش��بَّه بِه للمش��بَّه، ُثمَّ َحذَف املش��بَّه وَأش��اَر إِليه بِ��شء ِمن لوازمه، وُه��َو البكاء 
والراخ علی طريق االستعارة بِالكناية، ممَّا يمأُل ُفؤاَد املتلقي َأل�ًم وُحزًنا، وإثبات ذلك 
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األَمر لِلمشبه استعارة ختييليَّة.

، َوِمن  ّ ه��ذه إضمم��ة ِمن َأهمِّ َجوان��ب الرثاء احلُسيني يف ش��عر السيِّد حي��در احِللِّ
��ره الش��ديد بَِأح��داِث معركة  َث الش��اعر يف قصاِئده َع��ن َمدی تَأثُّ ه��ذا املنطل��ق حَت��دَّ
ت َوَمصائب جسيم��ة َونكبات؛ وكذلك  الط��فِّ الداميَّ��ة َوما حتم��ل يف طيَّاهتا ِمن ُمل��مَّ
َب��ثَّ الش��اعر يف َقصاِئده ُحزن��ه الكاِمن يف َأعمق��ه، َوذلك ملا َأصاَب َأهل بيت الرس��الة 
يف ذل��ك الي��وم الدام��ي ِم��ن ُملمت ُتفت حش��ا الصاب��ر، َوكي��ف تآمرت ق��ادة الُطغاة 
 َوَجالوزهت��م الكفرة الفجرة علی ِس��بط النبّي األَكرم َواألَبري��اء الُعزل ِمن َأهل بيته 

.النُجباء
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اخلامتة

م لرثاء اإلمام احلسني يف شعر  اخلصائص التي اتَّضحت فيدراس��تنا علی ما تقدَّ
، هي كاآليت: ّ السيِّد حيدر احِللِّ

َر لن��ا الش��اعر جوانب ِمن أح��داث معركة الط��فِّ الدامي��ة بحذافريها، . 1 َص��وَّ
لنا إليها ِمن هذه الدراس��ة: بيان مظلوميَّة آل بيت  وِم��ن أهمِّ النتائج التي توصَّ
ة واملصائب اجلسيمة الت��ي جرت عليهم يف زمن  الرس��ول، واملحن الش��اقَّ
��ة وجالوزهت��م الكفرة الفج��رة، وجتاوز الش��اعر يف رثائه من  السلط��ة األمويَّ
ِذكر املأس��اة واملحن الش��اقة والنكب��ات واملصائب اجلسيم��ة إلی رفض جور 
ة وأعمهلم التعسفيَّة، واملطالبة بالثورة عىل قادة الطغاة   واضطهاد السلطة األمويَّ

واهليمنة.

ة . 2 ّ مرآًة خِللجات نفس��ه وانتمءاته الفكريَّ كان��ت مجيع َأش��عار السيِّد حيدر احِللِّ
وقيمه الدينيَّة، واصًفا ُحّبه آلل بيت النبَّوة؛ لذا س��اَر الش��اعر علی ُخطی 
ة األَطهار ُأس��وة حسنة  القدم��اء يف رثاء اإِلم��ام احلُسني، جاعاًل األَئمَّ
لِلحياة البسيطة املليئة بِاملفاخر، وِمن هذا املنطلق َرس��َم الشاعر بشعره صورة 
س��يِّد الش��هداء احلقيقيَّة، ُمش��رًيا إِلی مضامني ُخلقيَّة ك��ان يتَّخذها اإِلمام 
اذه��ا اليوم، ِم��ن مجلتها  ��ًدا علی اختِّ احلُس��ني، لِلمِّ ش��مل املسلم��ني، مؤكِّ
الش��جاعة، وحت��سَّ الش��اعر َأيًض��ا يف قصائده عل��ی األَيام املاضي��ة التي كان 
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اإِلسالم فيها بِعزٍّ وُشموخ.

أضاف الش��اعر إىل قصائ��ده التي رثى هب��ا اإلمام احلسني طاب��ع االبتكار . 3
وروع��ة اجل��مل، فأخ��ذت قصائ��ده بمجامع القل��وب، وذلك برباع��ة خلقه 
ة الرائعة التي تواكب التطورات هلذه احلقيقة التارخييَّة وَمزجها  للصور الشعريَّ
بالطاب��ع امللحمّي ال��ذي ألَبَس املوضوَع ثوًبا جديًدا، وجعل لش��عره احلسينّي 

قة. مكانة متميِّزة متفوِّ

ي . 4 حاول الش��اعر بمش��اعره املرهف��ة الرقيقة إيص��ال صورة موج��زة إىل املتلقِّ
هتا الت��ي ُتدمي القل��وب، متَّخًذا  بش��كٍل أو بآخر ع��ن أحداث كرب��الء وملمَّ
 ه��ذا ال��شء حاف��ًزا إلث��ارة أحاس��يس القل��وب النابض��ة باحل��بِّ آلل بيت 

.النبوة

كان الش��اعر يمزج عواطف��ه الصادقة التي تتدفَّق ينابيعها م��ن داخله بألفاظه . 5
ة  السهل��ة البسيطة التي حتمل معاين كبرية وأغراًضا س��امية، فانمز ش��عره بدقَّ
ته، وجزالة األس��لوب ورصانته  التعبري وبالغته، وفصاحة وروعة البيان وقوَّ
ونصاعت��ه، وحس��ن الصياغ��ة والديباج��ة، والوضوح يف األلف��اظ، والرباعة 
يف التصوير؛ ليتَّخذ الش��عَر وس��يلًة للوص��وِل إلی أهدافه العالي��ة، وهي بيان 

مظلوميَّة أهل البيت يف معركة الطفِّ الدامية.
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