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ُم َّ
�ص البحث
لخ ُ

الش ِ
ٍ
بجانب آخر ل ُه غري معروف ،وهو نظمه ِّ
��عر ،فاس��تطعنا ال َّظفر
هذا البحث االهتامم
ٍ
ٍ
ٍ
وجهود حثيثة
وتنقري
س��ياحة
بني َقصيدَ ٍة ومقطو َع ٍة ،بعد
نصا َما َ
بـ( )150بيتًا ،يف (ًّ )25
َ
الشعري.
املجموع
فكان هذا
يف مؤ َّلفاته املخطوطة،
ُّ
ُ

واحلمدُ هللِ رب العا َل ِ
ني.
ـم َ
َ ِّ َ
َ

الكلامت املفتاح َّية:

عيل كاشف الغطاء ،قصيدة ،مقطوعة.
ّ
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ُيعدُّ َّ
حممد رضا ابن الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر كاشف
عيل ابن الشيخ َّ
الش��يخ ّ
الغطاء النجفي ِ
احلليِّ ّ (ت1350هـ1931/م) ،أحد األعالم البارزين يف ميدان البحث
ّ
ِ
بكتابه َّ
الذائع (احلصون املنيعة يف طبقات ِّ
الش��ي َع ِة) ،وقد حاولنا يف
والترَّ اجم ،واش��تهر

)هـ1350حل ِّل ّي (ت
ِ النجفي ا
علي كا�شف الغطاء
ّ
ّ �شعر ال�شيخ

Abstract
Sheikh Ali Ibn Al-Sheikh Muhammad Reza ibn Al-Sheikh
Musa Ibn Al-Sheikh Jaafar, Kashif Al-ghita'a Al-Najafi Al-Hilli (d.
in the field of research and bibliography, and he was best known
for his book (Al-Husun Al-Mania'h fi Tabaqat Al-shia'h),In this
research, we have tried to pay attention to another aspect of
it which is unknown, which is his writing of poetry, so we were
able to obtain (150) rhymes in (25) texts between poems and
literature, after research, exploration and vigorous efforts in his
manuscript works, so we had this poetic collection.
And thank Allah the GOD of everything.
Key words:
Ali Kashif Al-Ghita'a, a poem, literature.
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

1350 AH / 1931 AD), is considered one of the prominent figures

�أ.م.د .ع َّبا�س هاين اجل َّراخ

ا�سمهُ
ُ
()1
وسى (املصلح بني الدولتَني)
عيل ابن الشيخ محُ َ َّمد رضا ابن الشيخ ُم َ
هو  :الشيخ ُّ

وينحدر ِمن (بني مالك) نِس َب ًة إِىل مالك بن احلارث األشرت الن ََّخ ِع ِّي ،القبيلة العرب َّية
ُ
الكبرية القاطنة يف ضواحي الفرات َح َو يَال الكُو َفة ِمن َأقدَ ِم ال ُع ُصور.

َمولدُ ُه و َن�ش�أَ ُتهُ

ِ
ِ
رشف َسنَة 1267هـ1851/م( )2عىل األرجح.
ُولدَ يف الن ََّجف األَ َ

ون ََش َأ بِ ِر َعاي ِة و ِ
عم أبيه
الد ِه،
َ
َ َ
ودرس علوم العرب َّية وسطوح الفقه واألصول عىل ابن ِّ
نص ِ
َ
ار ِّي.
الشيخ جعفر األصغر،
وأدرك أ َّيا ًما قليل ًة العلاَّ مة الشيخ ُمرتَضىَ األَ َ

وس��افر إىل إسالمبول ملقابلة السلطان عبد احلميد الثاين سنة 1309هـ ،واجتمع ِبه
أكثر من ٍ
كانت رحلت ُه الثانية إىل االستانة
افر إِىل ال ُقدسُ ،ث َّم ْ
ثم َذ َه َ
وس َ
حل ِّجَ ،
ب إِىل ا َ
مرةَّ ،
َّ
عوا ٍم ،ورجع بعدها إىل العراق سنة 1313هـ.
التي امتدَّ ْت أرب َع َة َأ َ

ِحل َّي ُتهُ
اس��ت َّقر ج��دُّ ُه الش��يخ خرض ب��ن حي َيى يف إح��دَ ى قرى احلل��ة اجلنوب َّي��ة ،وهي قرية

ثم انتقل إىل النجف األرشف يف أوائل القرن الثاين عرش.
(جناجة)َّ ،

ٍ
َ
ومل ْ ينقطع َّ
وكان يذهب إىل (البصرية) ،وهي
أراض،
عيل عن احل َّلة ،فل ُه فيها
الشيخ ّ
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بن يحَ َيى ِ
ابن الش��يخ األكرب الشيخ جعفر املل َّقب بـ(كاشف الغطاء) ابن الشيخ خرض ِ
بن
َم َطر ِ
املالكي ،الن ََّج ِف ّي.
بن َسيف الدين
ّ

حل ِّل ّي (ت1350هـ)
النجفي ا ِ
علي كا�شف الغطاء
ّ
�شعر ال�شيخ ّ

ِ
ِ
ِ
كثريا عن قرية جناجة ،تقع عىل هنر ُي َس َّمى (عالج)
قري ٌة من ُق َرى احل َّلة اجلنوب َّية ،ال تَبعدُ ً
يسقي أراضيها ويتفرع من ِّ ِ
ف بـ(اإلبراهيم َّية) ،فيمكن الوثوق
ُعر ُ
شط احل َّلة قرب قرية ت َ
َّ
ِ
بح ِّل َّيته ِمن خالل أصل أجداده وأرسته.
وحدَ َ
املوس��وي
الس ِّيدُ رضا
وح َّل َضي ًفا ِعندَ ُه يف (البصرية)،
ُّ
ُّ
َ
اهلندي(َ ،)3
ث َأ ْن َز َار ُه َّ
و َق َال فِ ِيه([ :)4الوافر]

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

َ���زل���نَ���ا يف ال���ب���ص� ِ
ي�رة ِع���ن���دَ م���ول
ن َ

��ر ا �يِ
جل���������وزاء ب���ال��� َف���خ� ِ َ
َس��َم��اَ ا َ
جل��ِل� ّ
��ل ل���ل���دَّ ه� ِ
����ف َأ َذ َ
ف��� ُق� ْ
اك َع��نِّ��ي
��ر ُك� َّ
����ت حمِ َ������ى َع �ِل��يِ
����زل� ُ
َف��������إِنيِّ َق�����د َن� َ

ّ
��ون املنيع ُة يف َطب َق ِ
حل ُص ُ
ات ِّ
الش��ي َع ِة) برتاجم
َ
وحفل أش��هر مصنَّفات��ه وهو كتاب (ا ُ
كث�يرة ِ
للح ِّل ِّيني ،بل َّ
الصواب يف الكات��ب والكتابة والكتَّاب)(،)5
إن كتاب��ه اآلخر (هنج َّ
قرظه أربع ٌة من ش��عراء ِ
الس��يد مهدي القزوين��ي( ،)6وعبد املطلب ِ
ِ
احل َّلة ،وهم
احلليِّ ّ (،)7
َّ ُ
ّ
ِ ()8
وحممد مهدي البصري(.)9
عيل احلليِّ ّ َّ ،
وجواد عبد ّ

َو َفا ُتهُ
��رام س��نة 1350ه��ـ ،ا ُملوافق
غرة ش��هر
ت ُ
حل َ
املح��رم ا َ
َّ
ُ��وفيِّ َ صبيح��ة ي��وم الثالث��اء َّ
التاس��ع ع�شر من آيار (م��ارس) س��نة 1931م ،و ُدفِ�� َن فيِ َمقبرَ َ تِ ِـه��م ا َملعروف��ة بِ َم َح َّل ِة

(العم َرة)(.)10
اَ

عر ُه
ِ�ش ُ

��ائ ِ
��عر ،يستشهدُ به يف ُكتُبِ ِه ورس ِ
للش ِ
َ
الش ُ
ذوا ًقا ِّ
كان َّ
له ،لكنَّ ُه مل ْ َيشت َِه ِر بِنَ ْظ ِم ِه
عيل َّ
َ َ
��يخ ّ
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كان يف ِ
باب ،ويف َب ِ
الش ِ
در اشتهاره بالبحث والترَّ اجم ،وهذا الذي َن َظ َم ُه َ
وقت َّ
عض
ل ُهَ ،ق َ
ات وال ُّظ ِ
الـمنَاس��ب ِ
روف التي اس��تَد َع ْت َ
ذلك ،وقد اس��تطعنا العثور عىل م��ا َو َر َد ِمن ُه يف
ُ َ َ
جهد مل يسبقنا ِ
اد ِر ا َملخ ُطو َط ِة ،يف ٍ
عض ا َملص ِ
ِ
إليه أحد.
ُب ُطون َب ِ َ
ْ

مو�ضوعات �شعره
كان معظ��م ش��عره الذي وص��ل إلينا يف مدي��ح األعالم الذين عارصه��م يف ِ
احل َّلة

اإلنس��ان َّية مجيعه��ا ،فه��و كريم ،وش��جاع ،لذا لي��س فيها جدي��د ،ومل ُ
ختل م��ن املبالغة،

كقوله:

َ
ـت لـــ ُه َّ
مـــس يف األُ ْفـ
لك َف ْخ ٌر ح َّط ْ
الش ُ
ِ
ـ� ِ
��ـ��ـ��وق
����ق ،ومجَ ْ������دٌ َس�َم��اَ ع�ل�ى ال�� َع�� ُّي
بل شبه القصبة التي يكتب هبا املمدوح بِس ِ
يفه يوم املعركة:
َّ
َ
��ز ال��َي� اع ح ِ
��ب��ت َش ْه ًمـــا
��س َ
إذا ه� َّ
�رَ َ َ

هي��ـ��ـ��ـ� ُّ�ز ِس��نَ��انَ��ـ��ه يف ي��ـ��ـ��ـ��و ِم َف ِ
ـتـــك
َ
ُ

وله شعر قليل يف الغزل ،ومنه البيت املفرد:

��ل يف أي�����ام س���ل��� َط� ِ
ال��� َع���ق� ُ
��ان الهَ َ����وى
َّ
ُ
���ز ِ
َ����أ ْم ِ
َي���غ���دُ و ك َ
ول
حل����اك���� ِم ا َمل����ع� ُ
����ر ا َ

الرثاء ،مل نجد للعاطفة الصادقة مكان ًة فيهام.
وله قصيدتان يف ِّ
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وبغ��داد والنج��ف األرشف ،وتب��دو املعاين مألوف��ة ومعروفة ،فاملم��دوح فيه الصفات

حل ِّل ّي (ت1350هـ)
النجفي ا ِ
علي كا�شف الغطاء
ّ
�شعر ال�شيخ ّ

الدرا�سة الفن َّية
الفنون البديع َّية

جتلىَّ اهتامم َّ
الشاعر بفنون البديع يف أنامط منها ،وعىل النجو اآليت:

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

َ
وذلك يف قوله:
 .1ال ِّطباق،

َروع������ ٌة إِ ْن َج ِ
��ذر
���ز َ
ع���ت ف��ي� َ�ه��ا َف��� ُع� ٌ
وع ،وإِ ْن َص��َب��رَ َت َف� َ
��رى
لجَ َ� ُ
�������ز ٌ
��أح� َ

فبني (جزعت) و(صربت) طباق.
ِ
كقوله:
 .2ر ُّد العجز عىل الصدر،

ي��ا ب � َن و ِّدي ،ب��ل ي��ا ُم�نَ��ى ال َق ِ
لب ِمنِّي
 .3التِّكرار ،كقوله:

وق��ل��ي��ل ق����ويل ل����� ُه :ي���ا ب���� َن ُو ِّدي

َف ُخ ْ
ـــوافِ ًيا بِ� َ
��ت
��ك َرا َق� ْ
ـــذن ََـهـــا َق َ

ِ
ْ��ه��ا َق� ِ
��ري��ق
حي���تِ���ـ���ي يف ال�� َّط
��م��ت َ
��ر َ
نَ�� َّظ َ

مرات.
كرر حرف (القاف) أربع َّ
ففيه َّ
 .4االقتباس ،وذلك يف قوله:

ِ ِ ِ
ِ
��م
و َم������ ْن َي
�������أوي بِ����ش����دَّ ت����ه إِل���ي��� ُك� ْ
���دي� ِ
������ن َش� ِ
َف���� َق����دْ َآوى إِىل ُرك� ٍ
���د
اقتباس من القرآن الكريم ،يف قوله تعاىلَ ﴿ :ق َال َل ْو َأ َّن لِـي بِك ُْم ُق َّو ًة َأ ْو ِ
آوي إِىل
فهنا
ٌ
رك ٍْن َش ِد ٍ
يد﴾(.)11
ُ
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وفيه يع َّز ُز النّظام املوس��يقي الداخيل لألبيات بِرب ِ
 .5التدويرِ :
ط َّ
األول َم َع
الش�� ْط ِر َّ
َْ
َُ
ُّ
ُ
ُّ
ِ
الش��طر الث��اين برابطة املعنَى ،ويضفي موس��ي َقى ع�لى هذا الترَّ ابط ،ويس��هم يف الوحدة

َّص.
املوضوع َّية للن ِّ

املدورة ( )11بيتًا ،منها م��ا كان يف البحر اخلفيف -وهو
وق��د بل��غ جمموع األبيات َّ
بحر يشيع ِ
فيه الت ِ
َّدو ُير -أو غريه من البحور.
َ ٌ َ ُ

 .1الوزن:

يف ما َ
ور اخلَليل املعروفة،
وصل إلينا ِمن ش��عر الش��اعر َّ
يتوض ُح أ َّن ُه َس��ار متابِ ًعا ُب ُح َ
ويتقدَّ مه��ا
البحر الوافر فالرسيع ،وق��د َن َظ َم عليها؛ لأِ َ َّن ُه َو َجدَ فيها ُم َتنَ َّف ًس��ا وجمَالاً َرح ًبا
ُ
ِ
رض َأ ِ
فكار ِه و َم َش ِ
��اعر ِه ؛ بِ
لِ َع ِ
ِ
الرزين َِة التي تسمح بامتداد النغم
س��بب ُموس��ي َقاها اهلادئَة َّ
در َت ُه عىل األداء
وتطويله وتفخيمه ،واس��تيعاهبا األفكار املب��ارشة أو اخلطاب َّية ،ول ُيؤ ِّكدَ ُق َ
الفني وبراعته ِ
فيه.
ِّ
رص َن ْظ َم ُه ع َليها ،وإنَّام عمدَ إىل جمزوء الكامل.
غري أ َّن ُه مل َي ْق ْ
َ

ومن املؤك َِّد َّ
أشعارا ُأ َخر مل تصل إلينا ،أو مل نقف عليها.
أن ل ُه
ً
جدول بالبحور التي و َّظفها الشاعر يف َن ْظ ِم َأشع ِ
ٌ
اره:
وهذا
َ
ُ
اسم البحر

مرات النظم
عدد َّ

الرسيع

4

الوافر

املتقارب

5
4
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اسم املجزوء

جمزوء الكامل

مرات النظم
عدد َّ
3
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اخلارجي)
املوسي َقى (اإليقاع
ّ

حل ِّل ّي (ت1350هـ)
النجفي ا ِ
علي كا�شف الغطاء
ّ
�شعر ال�شيخ ّ

اخلفيف

4

الكامل

2

الطويل
الرجز

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

البسيط

املجتث

3
2
1
1

 .2القافية:
مهم��ة ،تعمل ع�لى تنمية الوزن ،وه��ي «بمثابة
للقافي��ة وظيف��ة إيقاع َّية موس��يق َّية َّ

وحرص
الفواصل املوس��يق َّية يتو َّقع السامع تر ُّددها»( ،)33سواء كانت مق َّيدة أم مردوفة،
َ
الش ِ
فاس��تعمل الق��وايف التي حتمل دف ًقا إيقاع ًّي��ا ُمؤ ِّث ًراَ ،
َ
��اعر عىل ْ
َّ
ومال إىل
أن ُين َِّو َع فيها،
ِ
َّظم عىل القوايف النُّ َّف ِر.
يت ،فتجن َ
الصو ّ
الوضوح َّ
َّب الن َ
حرف الدال
يب ،فقد جا َء
ُ
وجاءت حروف الروي موافقة ملا هو شائع يف الشعر العر ّ
ِ
الراءُ ،ث َّم الالم واملِيم.
فيِ ا َملر َت َبة األُولىَ َف َّ

بناء القصيدة
ُ

ش��عر َّ
ُّتف من ذوات
توزع
الش��اعر بني األبيات املفردة واملقطوع��ات ،واحت َّلت الن ُ
َّ
ُ

البيتَني أربعة نصوص من شعره املجموع ،ومن ذوات األبيات الثالثة :ثالثة النصوص،
ِ
أن جيري وراء ٍ
الش ِ
اعر من ِ
غري ْ
س��جلها َّ
كاللمحة الدا َّل ِة،
قافية ما ،فهي
وكانت ومضات
َّ
َ
ٍ
جهد كبري أو ن ٍ
أراد ْ
حتتاج إلىَ
َفس طويل.
أن ينظمها يف بيتَني ،فهي ال
ُ
وه��ي عىل ط��رفيَ نقيض م��ن الترصيع ،ف��إذا َ
الترصي��ع -الذي يعط��ي كثافة
كان
ُ
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ف��إن املق َّط ِ
واملتوس��طةَّ ،
ُ
عات هي
حيدث يف القصائد ال ِّطوال
موس��يق َّية مؤ ِّثرة للقصائد-
ِّ
ظاهرة تُشبِ ُه البطاقات أو التوقيعات والفكرة القصرية واملك َّثفة التي تعبرِّ عن أ ْم ٍر طارئ
يتط َّلب النَّظم عليها.

أما من حيث اجلمل والرتاكيب ،فقد كان َّ ِ
منو ًعا يف أساليبه و ُبناه الرتكيب َّية،
الشاعر ِّ
َّ
بعدد من األس��اليب واألنامط الطلبية املعروفة لتنبيه املخاطب وإثارة اهتاممهِ،
ٍ
َفاس��تعان
َّ
كاالستفهام واألمر والنهي والنداء واجلمل االعرتاض َّية.

منهج ا َ
يق
جل ْم ِع والتَّح ِق ِ
ُ

بني َقصيدَ ٍة ومقطو َع ٍة.
املجموع
َض َّم هذا
نصا َما َ
الشعري ( )150بيتًا ،يف (ًّ )25
ُّ
ُ

علي��ه يف َأ ِ
ِ
ِ
وكان منهجن��ا يف جمَ ِ
الس��ابِ َق ِة ،واملتم ِّثل يف
وحتقيق��ه هو ما سرِ نَا
ع��ه
َ َ َ ُ
عملنَا َّ
اَ

ما يأيت:

1.1ترتي��ب القطع وفا ًقا َلر ِويهِّ َ��ا تَرتي ًبا َألِف َب ِائ ًّي��ا ،بد ًءا ِم َن ا َملفت ِ
ثم
ُ��وح ،فاملضمومَّ ،
لـح َق بِاهل ِ
حرف ما ُأ ِ
ٍ
اء.
لحق بنهاية ك ُِّل
املكسور ،و ُي ُ
َ
اص.
نصَ -قصيدة ْ
كانت أو قطعة -بِ َرق ٍم َخ ٍّ
2.2ترقيم ك ُِّل ٍّ
3.3تقويم النَّص َعر ِ
وض ًّيا ،وإثبات اسم البحر.
ِّ ُ
عني عىل َف ْه ِم املعنى.
َّص َضب ًطا ُي ُ
4.4ضبط الن ِّ
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وو َق َع ْت
أ َّم��ا أطول قصائده فهي اللاَّ م َّية الت��ي َمدَ َح فيها وايل فارس فرهارد مريزاَ ،
حياول َّ ِ
َ
بيعي ْ
والصور
أن
الش��اعر َح ْش��د املع��اين واألخيلة ُّ
يف تس��عة ع�شر بيتًا ،ومن ال َّط ّ
إلثباتهِ ا فيها.

حل ِّل ّي (ت1350هـ)
النجفي ا ِ
علي كا�شف الغطاء
ّ
�شعر ال�شيخ ّ

ِ
ِ
ِّ
قص ِائ َها -وإثبات عدد األبيات
5.5ختريج الن ُُّصوص من
املظان املختلفةَ -بعدَ است َ
التي َو َر َد ْت يف ك ُِّل َمصدَ ٍر.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ِ
الر ُجو ِع إىل مصادر ترامجهم.
6.6ترمجة األَعلاَ م بِاخت َصار ،بِ ُّ
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�شعر ِه
بقي ِم ْن ِ
ما َ
[]1
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كتب إِىل َب ِ
عض َأ ِح َّبتِ ِه[ :الطويل]
َ
َأب��� ُّث� َ
��ك َي���ا َر َّب ال��� َك�َم�اَ ِل ع�لى ال � ُب��ع� ِ�د
ِ
ِ
ِ ()12
��وج���د
���ج ال� َ
��ب َش � َّف � ُه لاَ ع� ُ
تحَ �� َّي�� َة َص� ٍّ
وش��و ًق��ا َي ِ
��ز ُ
َ
�ب َع��� ْن ُم��س� َت� َق� ِّ�ر ِه
ي��ل ال� َع��ت� َ
�ف ِمن ُه َع ِ
��ن ال� َّ�ز ْن� ِ�د
�ين( )13ال� َك� ُّ
تكا ُد تَ��بِ ُ
ِ
�ب َن�ْش�رْ ِ ِه
�ص ُو ٍّد َق��د َح � َك��ى ط��ي� َ
وخ��ال� َ
��زام��ى( )14م��ع الر ِ
�ض� ُّ�و ُع َأن� َف� ِ
ند
َت� َ
َ َ َّ
�اس اخلُ َ َ
��س� ِ
���ف ُأن� ِ
����ؤر ُق�����ه تِ����ذكَ����ار س����الِ� ِ
��ه
ُي� َ ِّ ُ
ُ َ
��ه���دٌ تَ�� َق�َّض�ىَّ َل��ي��ت � ُه َع����ا َد ِم���ن َع� ْ�ه� ِ�د
و َع� ْ
()15
َسكب َجفنَا ُه ِم � َن ال��دَّ م� ِع عَندَ ًما
َفت
َ
��وق و ْق����دً ا ع�لى و ْق� ِ
��ار َّ
��د
َ
ال��ش ِ َ
و َت�����ز َدا َد ن� ُ
َف���ي���ا أ ����ا ِ
اخل� ُّ
�����ز ْل ل�نَ��ا
����ل ال����ذي مل ْ َي َ
َ يهُّ
َط� ِ�ل��ي� َ�ق محُ �ي��ا ص� ِ
���اد َق ال�� َق ِ
��ول وال� َ�وع� ِ�د
َّ َ
اجل��س��م َأص �ب��ح ر ِ
َل� ِ�ئ �ن َ ِ
اح�ًلً
ْ
َ َ َ
ك��ان م�نِّ��ي ِ ْ ُ
�رب والب ِ
�م ع�لى ال � ُق� ِ
عد
ُ
لبي َي��ر َع��ا ُك� ْ
ف َق َ

حل ِّل ّي (ت1350هـ)
النجفي ا ِ
علي كا�شف الغطاء
ّ
�شعر ال�شيخ ّ

ِ
�م ع�لى َص��ف� ِ�و ِ
��ع ال� َ�و َف��ا
اإل َخ�����اء َم� َ
ُم��ق��ي� ٌ
التخريج:

ِ
ستحك َم ال� َع� ْ�ه� ِ�د َوال���و ِّد
���ز ْل ُم
َك�َم�اَ لمَ ْ َي َ

سمري احلارض .231/3

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

[]2

كتب إىل ِ
عبد اهلل سامل أفندي حيدري زاده يف َص ِ
در َمكت ٍ
ُوب[ :اخلفيف]
َ
يا اب�� َن و ِّدي ،بل يا ُمنَى ال َق ِ
لب ِمنِّي

وق��ل��ي��ل ق����ويل ل����� ُه :ي���ا اب����� َن ُو ِّدي
��ل ِج ِ
ن��ح َ
سمي
���رانيِ ال� َّ
�ض �نَ��ى ،و َأ َ
َق��د َب� َ
ب وب���ع� ِ
ْ ِ
ٍ
ِ
��د
�����ر ٍ ُ ْ
الش���ت��� َي���اق يف َح�����ال ُق ْ
���اك اهللُ  -وج���دَ َك و ِ
��ل َ -ر َع َ
ِص ْ
ج��دي
َ
َ
�ت َب��ع��دَ َذا ال� ُب��ع� ِ�د َع� ْ�ه� ِ�دي؟
�اس��ي� َ
أ ْم َت�نَ� َ
ِ
َ��ي��ل َو ْص ٍ
���ب ِم��� ْن ن ِ
���ل
كُ��� ْن ع�لى َم���ا تحُ � ُّ
ٍ
�س َذ َ
اك بِ� ُ�م��ج� ِ�دي
أو ُص�����دودَ ،ف � َل��ي� َ
������وخ ِود ٍ
����ك يف أض��� ُل� ِ
َل� َ
اد
��ع���ي ُر ُس�
ُ َ
دو َن������ه يف ال����رس����وخِ ه��ض��ب�� ُة نَ��ج ِ
��د
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُّ ُ

التخريج:

ِ
املمدوح) ،العبقات العنرب َّية يف الطبقات
سمري احلارض ( ،320/4ومل يرد فيه اسم

اجلعفر َّية .172/2
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[]3
َب إىل الس ِّيد حممود( )16بن نقيب األرشاف عبد الرمحن النقيب[ :الوافر]
َكت َ
��وت َش� ِ
َأ محَ ���م���و َد ال��ف��ع� ِ
�وق��ي
�ال َش��� َك� ُ
ُ
��ع���ي� ِ
����د ب� ِ
���اك ِم������ن ب���� َل ٍ
إِىل ُل����ق���� َي� َ
��د
َ
ْ َ

����ك يل َع� ِ
����دي�����دً ا ل���ل���دَّ ِ
تخَ ِ�����ذ ُت� َ
واه���ي

ِ ِ ِ
ِ
��م
و َم������ ْن َي
�������أوي بِ����ش����دَّ ت����ه إِل���ي��� ُك� ْ
����ن َش ِ
ِ ()17
َف��� َق���دْ َآوى إِىل ُرك� ٍ
����دي����د

التخريج:

الصفحات.
سمري احلارض  ،231/3جمموعة أدب َّية ،غري مر َّقمة َّ

[]4

بالع ِ
وس زاده( )18مهنِّئًا له ِ
يِ
يد:
ُ
الس ِّيد نُعماَ ن أفندي اآل ُل ّ َ
َكت َ
ُ
غرا ًفا إِىل َّ
َب ت ِّل َ

[جمزوء الكامل]
���د ال���س���ع���ي� ِ
���ع����ي� ِ
ِّ����ئ����ت بِ����ال� ِ
��د
ُه����ن
َ
َّ
��ل���ي� ِ
�����ز ال�����َّش����رَّ ِ
ي����ا ح ِ
ف ال��� َّت� ِ
��د
�����ائ َ
َ
َ
وب ِ
����ي����ت محَ ���� ُف����و ًظ����ا َم�������دَ ى ال���ـ
����ق
َ
ََ
�����ش ر ِغ������ي� ِ
�����د
َأ َّي��������������ا ِم يف َع������ي� ٍ َ

التخريج:

سمري احلارض  ،446/4العبقات العنرب َّية يف الطبقات اجلعفر َّية .173/2

163

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

����د ِ
َف����ي����ا هللِ در َك ِم�������ن َع ِ
ي����د
ْ
َ
َ ُّ

حل ِّل ّي (ت1350هـ)
النجفي ا ِ
علي كا�شف الغطاء
ّ
�شعر ال�شيخ ّ

[]5

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

َ
قال[ :الرجز]

���ر ُآل َج���ع��� َف� ِ
ُآل ا َمل����� َع� يِ
��ر
����ال ال���� ُغ� ِّ
َق��د َط���و ُق���وا بِ���اجل� ِ
ِ ()19
��ود ُك� َّ
��ل مجُ ��� َت���دي
َّ
ُ
ٍ
���م َأه� ُ
��م
��ار ُه� ْ
���ل َب��ي��ت ال ُي���ض���ا ُم َج� ُ
ُه ْ
�����ؤب ِ
ٍ
وآل ُك� ِّ
ُ
�����د
�������ل ُس������������ؤ َدد ُم َ َّ
َل� ِ
ِ
تهِ
��ض���وا َق���ب� َ
��م
��ئ��� ْن َق� َ
��ل َأ َوان َم���و ِ� ْ
َف���ال���نَّ���ار َق����د تخَ ��� َف���ى ول���ـ� تخَ ْ���م� ِ
��د
ُ
َّم�اَّ
ُ
ف�لا ت�� ُق ْ
��م َق���د ع� َف��ى،
��لَ :ر ْب ُ
����ع ُع�َل�اَ ُه� ْ
َف���م���ج���دُ ه���م ج�������او َز ُع���م���ر األَب� ِ
����د
ْ َ َ
َ
ُ ْ َ
َ

التخريج:

جمموعة أدب َّية رقم  ،914ص.47

[]6

َ
قال ُمع ِّز ًيا[ :اخلفيف]

األش��ج َ
��ان ت ُ
��ذرا
���ت
 .1ل��و َر َأي� َ
َ
َبلغ ُع� َ
��ل��ت ُح���ز ًن���ا ،ومل ْ َأ ُق� ْ
����ل ل� َ
را
ُق ُ
��ك َص�ب� َ
َ .2روع���� ٌة إِ ْن َج� ِ
�ذر
��زع� َ
��ت ف��ي� َ�ه��ا َف � ُع� ٌ
وع ،وإِ ْن َص��َب��رَ َت َف� َ
��رى
لجَ َ� ُ
�������ز ٌ
��أح� َ
ِ
�وق��ع ال��ع ِ
��وان ِم�� َن ال��دَّ ْه��ـ
َ .3و َق�� ْع َ
��ت َم� َ َ
ِ
ـ� ِ
����رْ ،
��را
����رز َّي����� ُة بِ��� ْك� َ
وإن ك���ان���ت ال� َّ
164
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�ك ال��س � ُل��وِ ،
�ج � ًب��ا س� ْ�م � ُت� َ
وع��ن� ِ�دي
ُّ َّ
َ .4ع� َ

رى
�����وى
َ
جل� َ
َم ُّ
ل��ي��س َي��ب� َ
�����ر ِح ا َ
����س ُج� ْ

َ .5أ َت���و َّق���ى ب����رد ال � ُق��ل� ِ ِ
��ر
َ َ
َ
حل� ْ
�وب م��� َن ا َ
ِ
���را
ِر ،وق��ل��ب��ي َي������زدا ُد بِ���ال� َ
��وج���د َح َّ

التخريج:

[]7

ِ
َ
ي
قر ًظا (بديع النظام ختميس سجع احلامم) مللاَّ ُعثامن
الفاروقي(:)20
العمر ّ
ّ
قال ُم ِّ
[البسيط]
���ئ���ت بِ�َمَ
هللِ َد ُّر َك َي����ا ُع����ث��َم�اَ ُن ِج
َ
الز ِ
َأ َض���ا َء فيِ ال� ِّط� ِ
�رس َ
هر
�ج� ِم ُّ
مثل األن� ُ
��ل ل��ف� ٍ
�ظ َف� ِ
ِم��� ْن ُك� ِّ
�ص��ي� ٍ
�ح ُص��غ � َت � ُه ِح � َك�ًمً
����ل م��ع �نً��ى ب� ِ�ل��ي � ِغ ِ
ال��ف��ك ِ
ْ��ر ُم��ب� َت��ك� ِ�ر
َ
َو ُك� ِّ َ

حل��َم�اَ ِم َس�َمَ
ب��دع ال �نِّ��ظ��ا ِم ع�لى َس ْ
��ج�� ِع ا َ

عىل ال�����دَّ ر ِار ِّي( )21يف اآل َف� ِ
��اق ال ال��دُّ َر ِر
َ

�ع نَ�� ْظ�� ٍمَ ،ل� ِ
��و ال���نَّ��� َّظ���ا ُم( )22ط��ا َل� َع� ُه
ب��دي� ُ

رنَ������ا لِ��� َط���ف���رتِ ِ
���ه يف َع ِ
ِ
��ت��ق��ر
��ي��ن محُ
َ
َ

ِ
��ع(َ )23رآ ُه لاَ ْز َد َرى كمل
َأو ال��� َب���دي� ُ
��ات ِم��ن َأل�� َف��اظِ ِ
م��ا يف ا َمل�� َق��ام ِ
��ه ال � ُغ� َ�ر ِر
َ
َ
حكَى بِ ِ
ً ُ ً ()24
وض���ة أ ُن �ف��ا
سبك ا َمل � َع��انيِ َر َ
َ
�وف ال����و ِ
م� ْ�ش��ح��و َن � ًة بِ��ص �نُ� ِ
وال��ز ِ
ه��ر
رد َّ
َ
ُ
ُ
َ
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احلصون املنيعة .439/1

حل ِّل ّي (ت1350هـ)
النجفي ا ِ
علي كا�شف الغطاء
ّ
�شعر ال�شيخ ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�اس ُم ِ
ح��ت َلنَا فيِ َس�َم�اَ ال� ِ�ق��ر َط� ِ
لاَ
�شر َق� ًة
ْ
ولاَ َك����إِرش ِاق ض ِ
الش ْم ِ
��وء َّ
س وال َق َم ِر
َ
َ
َ
ط���ر ٍ
ب َم��� ْن َّ
سم ُع َها
ي��ك��ا ُد ِم��� ْن
ظ��ل َي َ
َ
ِ
يس َن� ْ�ش� َ�و َ
صحو َم��دَ ى ال ُع ُم ِر
ان ال َي ُ
َيم ُ
َ��م َج��ا َد َطب ُع َك يا ذا ا َمل��ج� ِ�د يف ِم��دَ ٍح
ك ْ
ِ ِ
��و ِة ال�� َب�َش�رَ ِ
ل��ل� ُ�م��ص� َط� َف��ى و َب��ن��ي��ه َص���ف� َ
�����ذرا( )25محُ َ �َّب�رَّ َ ًة
��م َن � َظ��م� َ
��م َع� َ
�ت هلُ� ْ
وك� ْ

�ال ك���اخل���و ِد( )26ب َ ِ
حل�َب�رَ ِ
تخَ � َت� ُ
َ
َ ْ
�ين احل�ْب�رْ ِ َوا َ
��م ِم�� ْن َح ِّ��ر ن ِ
َ��ار ل ًظى
�ج� َ
َل اَّـم اس� َت� َ
�رت بهِ ِ ْ

�ف احل� ِ
�ائ� ِ
�خ� ِ
ٌ
م����ان َغ����دً ا لِ��ل� َ
���ذ ِر
���م َأ
ُ
َ
وه� ْ

ِ
ٍ
فيِ ُك� ِّ
�س�نَ� ُه
��رى يف اخلُ��ل��د َأح� َ
��ل َب��ي��ت َت� َ

ب��ي � ًت��ا م ِ
��ش��ي��دً ا َك�َم�اَ َق���د َج����ا َء يف اخلَ�َب�رَ ِ
َ
َ
اآلداب َف� ِ
ِ
�اخ� َ�ر ًة
��ت ُركْ��� َن َذ ِوي
لاَ ِزل� َ
�ي�ن ال��� َب� ِ
حل �َض�رَ ِ
َأر َب���ابهُ َ���ا فِ َ
��ي��ك َب َ
��دو وا َ

التخريج:

الص َف َحات.
جمموعة أدب َّية رقم  ،198غري مر َّقمة َّ

[]8

َ
قال[ :الرسيع]

إن َف�����اخ�����ر ْت دج���ل��� ُة يف ف��ي� ِ
ْ
�ض� َ�ه��ا
َ
ِ
ِ
���م ُع��ب��ي��د اهلل ُق ْ
أق��ص�ري
������ل:
ع���� ْل� َ
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ِ
ر
����م����� ُه ل�����ي� َ
����س ل������� ُه م���ع�ب� ٌ
َف�����ع�����ل� ُ
التخريج:

�����ك ِم������ ْن َم���ع�َب�رَ ِ
�����م َر َأي�����نَ�����ا َل� َ
وك� ْ

شوقي إىل بغداد .15

[]9

�����ق ُم�����ع�����نًّ�����ى
َم��������تَ��������ى ي������ف������ي� ُ

س�������ك�������ران ري�������ق� ِ
������ة َث�������غ� ِ
������ر ْك
����ت ِم�������ن������� ُه بِ����� َق�����ل� ٍ
����ب
ح�����ل�����ل� ُ
ِ
�����������ر ْك
����ي���ر ِذ ْك�
َم�������ا َش�������ا َق������� ُه َغ
ُ
ٍ
ح ِ
������������د ُي������ق������اس
�����ل�����ي�����ف َوج�
َ
��������������ر ِة َش�������ع� ِ
������ر ْك
َس���������������وا َد ُط�
َّ
َد ْع���������������� ُه وم����������ا ق�������د ُي�����ع�����اين

����ج� ِ
َ
����ر ْك
َّ�����وى ط�
������ول َه� ْ
������ع ال�����ن َ
َم� َ

ُ
��������ول إِذا َم�����ا
م�����������اذا َت��������� ُق�
ُع� ِ
ِ
َ����ش����ر ْك؟
������ت يف ي������وم ن
������ر ْض� َ
ِ
ح ِ
����ع����د َم�����ا َق���د
����ب����ت ِم�����ن َب
����وس
َ
ُ
�����ت َس�������ا َع������� َة َح�����ْش�����رْ ِ ْك
س������أل� َ
�����ج������ف������نَ������ي� َ
�����ك ه�����ذا
َد ٌم بِ� َ
ِ
����ي����ر ْك
������������ق ال َج������� ْف������� ُن َغ
ُأري�
َ
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ِ
عض َبنِي َع ِّم ِه َأبياتًا عىل َس ِ
َن َظ َم َب ُ
وكان
ب ِمن ُه تَشطِ ُريها،
َ
بيل ا ُمل َش َّج ِر باس ِم (محُ َّمد) ،و ُطل َ
ِ
ذلك يف عرص َّ ِ
واحل ِ
الوقت َ
َ
رها عىل ُمق َتضىَ
ال[ :املجتث]
الشبيبةَ ،ف َش َّط َ

حل ِّل ّي (ت1350هـ)
النجفي ا ِ
علي كا�شف الغطاء
ّ
�شعر ال�شيخ ّ

����اح����ا
َت�
�����������رى د ًم����������ا ُم����س����تَ���� َب ً
َ
���������أ ِ
ْ
ْ
َّ
����ذرك
ت بِ����� ُع�
���������������ل(َ ،)27ف
ُأطِ�

التخريج:

الصفحات.
سمري احلارض  ،106/1جمموعة أدب َّية ،غري مر َّقمة َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

[]10
كتب إىل عبد اهلل أفندي حيدري زاده( :الوافر)
َ

نَ���َش���رَ ْ ُت َث����نَ� َ
�ي��ن ال �َب�رَ َ ا َي����ا
���اك َم����ا َب� َ
َف َ
���ت فِ���ي� َ
��ك ُم���ولِ��� َع��� ًة جمَ ِ��ي�� َع��ا
���س ْ
���أ ْم َ
دون ال���ن ِ
َ
َق �َص��رَ ُت ع��ل��ي� َ
َّ���اس و ًّدا
�ك
ل����� ُه َأ َب���������دً ا َغ�������دَ ا َق���ل���ب���ي ُم��طِ��ي�� َع��ا
ف�ما ل��ك  -ال عَ����دَ َ
اك ال � َف��خ� ُ�ر َي��و ًم��ا -

التخريج:

�ص��ن��ي � َع��ا
أس�
َ
�������أت ،ح���اش���اك ال� َّ
إ َّيل َ

جمموعة أدب َّية رقم  ،914ص.19

[]11

قال يمدَ ح عاكِف َأ َف ِ
نديَ ،أ َحدَ ُف َضلاَ ِء َبغدَ ا َد:
َ َ ُ َ
[جمزوء الكامل]

ح��ال��ـ��ـ��ف
ي����ا ع����اك���� ًف����ا وامل����ج����د
ْ

أب�����دً ا ع��ل��ي��ـ��ك ال��دَّ ه��ـ��ـ��ـ��ر َع� ِ
�ف
�اك��ـ��ـ��ـ� ْ
ُ
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�س��ـ��ـ� ُل��ـ��ـ��ـ��و ل� َ
���ك البقـــا
م��ـ��ـ��ـ��ا ل��ل��ـ��ـ��ـ� ُّ

�ف
آل��ـ��ـ��ى لِ� ُب��ـ��ـ��ـ��ع��ـ��ـ��ـ� ِ�د َك ال ي��ـ��ـ��ـ��واك� ْ

وأق����������ام يف ال����ق����ل����ب األَ َس���������ى

�ان و ِ
ِ
�����ف
اك� ْ
وال���ط���ـ� ُ
��رف ب��ال��ع��ق��ي��ـ��ـ��ـ� َ

�����ق ر ِ
اح������ـ���ًل�ً
َّ
ر ح����� َّل َ َ
وال�������ص���ب��� ُ

أص����ب����و إل�����ي� َ
���ـ���ـ���ـ���ق َأ ْن
وح
َّ
����كُ ،

ِ
َأص��� ُب���ـ���و إىل ت��ـ��ـ��ـ��ل� َ
��ـ��ـ��ـ��ف
امل��واق
�ك
ْ

ٍ
���ـ���ـ���ـ���دت ل��ـ��ـ��ـ��ي
�������س ُج
َأ َّي���������ام ُأن�
َ

�ف
فـيهـــا بِ� ُ�م��ن��ـ��ـ��ـ� َ�ه��ـ� ِّ�ل ال � َع� َ�واطِ��ـ��ـ��ـ� ْ

���ت بِ �نَ��ـ��ـ��ـ��ا
���ص���� َف� ْ
َع���ط��� ًف���ا ف���ق���د َع� َ
��د ب���ع� ِ
ِ
ِ
��د ُك���م ال �ع��و ِ
�ف
اص��ـ��ـ��ـ� ْ
ُ َ َ
م���ن َب���ع� ُ
���رس����ال����ـ����ـ����ـ� ٍ
���ة تحُ ِ
����ي����ي ب��ـ��ـ��ه��ـ��ـ��ـ��ا
بِ� ِ َ
ِ
��ـ��ـ��ـ��رط ال����نَّ� ْ
�ف
َص��� ًّب���ا لِ�� َف
���أ ِي َت��الِ��ـ��ـ��ـ� ْ
ِ
���رو
َف����� َي����� ُع�����ود
���س����ـ� ُ
ل���ل���ق���ل���ب ال� ُّ
��ود َع���ه ٍ
ر بِ���ع���ـ���ـ� ِ
���د ِم���ن� َ
��ف
��ك َس���الِ� ْ
ْ
ُ َ

التخريج:

العبقات العنرب َّية يف الطبقات اجلعفر َّية .238/2
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��ه��ج��ت��يَ ،و ِ
َ��اح��ف
����م ن
ْ
َع����ن ُم َ
����س ُ
اجل ْ

حل ِّل ّي (ت1350هـ)
النجفي ا ِ
علي كا�شف الغطاء
ّ
�شعر ال�شيخ ّ

[]12

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

َ
قال يف ِص َبا ُه([ :)28الرسيع]
ِ ِ
ُـم
��ت َوص� َ
ل��و ُرم� ُ
��ف ال� َّ�ش��وق م�نِّ��ي َلك ْ
�م ُي��طِ��ـ��ـ��ـ� ِ�ق ال�نُّ��ط��ـ��ـ��ـ� ُ�ق َل���� ُه َو ْص�� َف��ا
ل��ـ� ْ

وال ال � َب �نَ� ُ
ـــت
�س يِل َقـــد َو َف ْ
�ان اخلَ� ْ�م� ُ
َ ()29
��ر َّق��ى ال وال َح��ـ��رف��ا
بِ��ـ��ـ��ـ� َ�ر ْس��ـ� ِم َم ْ
َـــيـــف َو َقـــد َغ��ا َدر ُت��ـ� ُ�م��ونيِ َلـــ ًقا
ك
َ
أج�����رع كَ����اس ِ
����ات األَ َس������ى صرِ َف���ـ���ا
ُ
َ
لـــب فيِ َن��ـ��ـ��ـ� ِ
���وى ُم��ض��ـ� َ�ر ٌم
�ار اجلَ� َ
ال َق ُ
يــت
مس ُ
َأ َ
ُ
جـــيـــل
ُأ
ك َ
َـــأنَّنـــي
التخريج:

َو َل����و بِ � َف��ي��ـ��ـ� ِ
�ض ال���دَّ م��� ِع ال ُيط َفــى
بِ��ـ��ـ��ـ��ال� َّ�زور ِاء ِمـــن ب ِ
عدك ُْم
ْ َ
َ
للضنَـــى حـــل َفـــا
َص�� ًّب��ا َك� ِ�ئ��ي � ًب��ا
َّ
()30
َطـــرفيِ َبــينَهـــا َواهلً���ا
َف�ل�ا َأ َرى ِخ��ـ��ـ��ـ�ًّل�اًّ َولاَ إِلـــ َفـــــا
َأح� ِ
�ت
�ك��ـ��ي َم� ً�ه��ا ُر ِّو َع��ـ��ـ��ـ� ْ
َ ()31
ُم��ـ� ْ�ذ َف� َق��ـ��ـ��ـ��دَ ْت فيِ َم��ه� َ�م� ٍ�ه ِخ� ْ�ش �ف��ا

العبقات العنرب َّية يف الطبقات اجلعفر َّية .244/2

170

�أ.م.د .ع َّبا�س هاين اجل َّراخ

[]13

�����اق األَم ِ
( َف َ
����اك���� َن كُ�� َّل��ه��ا ع��تَ�� َب��اتُ�� ُه)
َ

ُم ْ
�����ذ َق����د تجَ َ ���َّل��ىَّ َف���و َق���ه���ا اخلَ���َّل��اَّ ُق

َأنَّ�����ى ُت���� َط� ِ
���او ُل� َ
���ك ال����بِ��ل�ا ُد َج�َل�اَ َل��� ًة
التخريج:

ِ ِ
(و َل َ
���ر ُاق)
َ
�ار ع�لى ال��بِ�لاد ع� َ
����ك ال � َف��خ� ُ

سمري احلارض  ،383/4العبقات العنرب َّية يف الطبقات اجلعفر َّية .244/2

رسي باشا يف :سمري احلارض .26/5
وورد بيتا ِّ

[]14
كتب إىل وايل فارس فرهاد مريزا([ :)33اخلفيف]
َ

يـــا َح ِقــي ًقا بِ� َ
��أ ْن يخُ اطبـــ ُه ا َمل ْجـــدُ
��ر ِّب ال��� ُع�َل�اَ
بِ���ـ� َ
َ
ـت لـــ ُه َّ
مـــس يف األُ ْفـ
لك َف ْخ ٌر ح َّط ْ
الش ُ

علـــى الت ِ
َّحق ِ
يـــق

ِ
��ـ��ـ��وق
ِق ،ومجَ ْ�����دٌ َس�َم�اَ ع�لى ال�� َع�� ُّي
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َ ()32
َ
َ
وسى الكَاظِم[ :الكامل]
سي َب
اشا َو يِال بغداد ،يف َمدْ حِ اإلمام ُم َ
قال ُم َش ِّط ًرا أبيات رِِّ
��ر ِة َوج� ِ
��ك ِ
��ه� َ
رش ُاق)
(ي���ا َم��� ْن بِ��� ُغ� َّ
اإل َ
��ض� ِ
ِ
ُ
��وئ� َ
اآلف����اق
��ك
��ار بِ� َ
َو َق������د اس��� َت���نَ� َ
ِ
����و َ
���ريت
��ي��ه َ
��ات تخَ �� ُل��و م���ن َه� َ
َه َ
اك سرَ ِ ي� َ
(ولِ���ن ِ
َ���ار ُح�� ِّب َ
��ك يف احلَ َ
����ر ُاق)
َ
��ش��ا إِح� َ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي (ت1350هـ)
النجفي ا ِ
علي كا�شف الغطاء
ّ
�شعر ال�شيخ ّ

ٍ
ـــاض
و ُعـــ ُلـــو ٌم نَـشرَتهَـــا ِمـــن ِر َي
وش ِ
زه��������ر ْت ال َك���نَ� ِ
��ق ِ
��رج���ـ� ٍ
��س َ
��ي��ق
َأ َ
َ
َّــنتـــك األَ
ُ
َ
فـــالك منهـــا ِز َما ًمـــا
مك
بِ ِ
َد ِق ِ
ـــفك ٍ
ــيق
ْـــر
َفـــت ََص َّفحت ََهـــا
وض َة ُأ ٍ
نـــف
َو َغـدَ ا (جـــام
جـــم)(َ )35ر َ
ّ
وض َأنِ ِ
��ت بِ � ُك��ـ� ِّ�ل َر ٍ
يـــق
ق��د َأ َن���ا َف���ـ� ْ
ـــت ا َملـــس ِ
وإذا عـــاص ِ
ـائ ُ
ـــل َيو ًما
َ
َ
َط ِل ِ
�ت ك ََّشا َف َهـــا بِ َلحـ ٍ
يـــق
ْــن
ُك��ن� َ
���أوى األَ َن�����ا ِم يف َف� ِ
���ارس اليــو
أن� َ
��ت َم� َ

م ،وك��ـ��ـ��ـ�ًّل�اًّ  ،ب���ل جمُ ْ���ل� ِ
��ة ا َمل��خ�� ُل ِ
��وق
َ
ـــنـــك محُ ِ
َ
ٌ
َ
َ
احلــفـــاظ ِم
فكـــأ َّن
ـــيـــط
بهِ ِ��ـ��ـ��ـ��م ،ر ِ
اص��ـ��ـ��ـ��دٌ بِــك ِّ
ُـــل َط� ِ�ري� ِ�ق
ُ َ
طش َ
ـــاهـــدَ ْت َب َ
ـــك ال ُعتَا ُة َف َـأو َدى الـ
َش َ

ِ
ــم َك �نَ��ـ� ِ
ـ� َ
حل��ـ� ِ�ري� ِ�ق
�خ� ُ
�ار ا َ
�وف يف ُجبن ِه ْ
ِ
الر ِ
ـــر ِم َنهـــا
ُر ْض� َ
فـق ن َ
َخـــو َة الغ ِّ
�ت بِ ِّ
�ب َش ِف ِ
��ب( )36و َق��ل� ٍ
��ض� ٍ
يـــق
�س��ا ٍم َع� ْ
بِ� ُ
�ح� َ
ٍ
بِ ِ
ـــالت َط َّوقـــ َن َأعـــن َ
َـــاق َقـــو ٍم
ـــص
ٍ ِ
ِ
��ـ��ـ��ض ُب�����ر ِ
وق
َ��و ْم
الم���� َع����ات ف��ي��ه��ا ك َ
ِ ُ

ـــطـــو َة َب ْ
ـــأ ٍ
َو َحـــ َب َ
س
ـــاك اإللـــ ُه َس
َ
ُ���ل ِذي َش�� ًق��ا و ُف��س��ـ��ـ��ـ� ِ
���ت ك َّ
�وق
ره��� َب ْ
َأ َ
ُ
ـــاؤ ُهـــم ل� َ
�ك ُط� ًّ�را
ـــح ِـق ٌ
يـــق ُد َع ُ
َف َ
إ ْذ َغ�����دَ وا يف َأع� ِّ ِ
��ـ��ن َوثِ���ي� ِ
��ص ٍ
��ق
����ز ح ْ
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َف ُخ َ
��ت
ـــوافِ ًيا بـــ َِك َرا َق� ْ
ـــذنهْ َـــا َق َ
ِ
ْ��ه��ا َق� ِ
��ري��ق
حي���تِ���ـ���ي يف ال�� َّط
��م��ت َ
��ر َ
نَ�� َّظ َ

ِ
ل��ل��خ��ل��ق م���ل���ج� ً
��أ و َم���ل���ا ًذا
������ت
ُدم� َ

التخريج:

�ن وري� ِ
�ت َور َق������ا( )38بِ � ُغ��ص� ٍ
��ق
َم���ا َت � َغ �نَّ� ْ

جمموعة أدب َّية ،رقم  ،914ص.77-76
العبقات العنرب َّية يف الطبقات اجلعفر َّية ( 170-169/2ما عدا ،16 :واألخري).

[]15

ب ِ
وزير ص ِ
الد َيو ِ
َتب إِىل ِ
حني َو َر َد َف ِ
اح ِ
ان ،وقد
َ
بيان امللك مرزا رضا خان ِ َ
ار َس ك َ
ت ل ُه َمع ُه ُصح َب ٌة َأكِيدَ ٌة يف َأص َف َهان[ :الوافر]
ا َّت َف َق ْ
وس� ْ�ه��ـ��ـ� ِ
ي�ر يف َج��� َب� ٍ
�ل
َح�� َث�� ْث ُ
��ل َ
��ت ال� َّ
��س� َ
ِ
لأِ
�ان م ِ
ِ
ِ
ـــلك
َح��� َظ���ى يف ل��� َق���اء َب � َي��ـ��ـ��ـ� ُ
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َ
َ
ِ
ـــدرك لكـــ ْن
دون َق
املـــدح
ه��ي يف
يــق والت ِ
���در الت ِ
َّدق ِ
َّحق ِ
���وق َق ِ
َف َ
يـــق
���دح َع���ل��� َي� َ
���م ِ
ق���د تحَ َ ��� َّل ْ
���ت بِ َ
��اك َم���ا مل ْ
���د و َع� ِ
تَ���تَ���ح�َّل�ىَّ ِم�����ن َع���س���ج ٍ
��ق���ي� ِ
��ق
ْ َ
ْ
َ
()37
ٍ
وال ورا ِع
خ�ي�ر
واق��ب � َل��ن� َ�ه��ا ي���ا
َ
لفـــج َع ِم ِ
يـــق
م��ن ف � ًت��ى َق��اطِ��ـ��ـ��ـ� ٍع
ٍّ
ِ
مـيـــرَ ،و َمـــا ك ُْل
الض
َصـــادق الـــو ِّد يف َّ
ِ
ُل محُ ِ
���ص���ـ���دُ ِ
وق
��ـ��ـ��ـ��ب يف ُو ِّده بِ َ
ٍّ

حل ِّل ّي (ت1350هـ)
النجفي ا ِ
علي كا�شف الغطاء
ّ
�شعر ال�شيخ ّ

إىل ال��ن ِ
َّ��دب

َبـــر ُه
ال� َ
�رض��اَ ،مـ ْن خيت ْ
َ��م��س ِ
ِ
��ك
���اح� ْ
يجَ ِ������دْ أخ��ل�ا َق���� ُه َف� َ
���ت ك ْ

()39

��ر ًف���ا
ب���ت َأو َص��� َّع َ
���و َ
إذا َص َّ
���دت َط� ْ
اع
إذا َّ
ه��ز ال��َي��رَ َ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

()40

��ل و ُن��س��ـ��ـ� ِ
��غ ِم���ن َف���ض� ٍ
َت������را ُه ِص���ي� َ
�ك
ْ

ح� ِ
�ت َش ْه ًمـــا
�س��ب� َ
َ

هي��ـ��ـ��ـ� ُّ�ز ِس��نَ��انَ��ـ��ه يف ي��ـ��ـ��ـ��و ِم َف ِ
ـتـــك
َ
ُ
َف � َي��ن � ُث� ُ�ر يف َس� َ�م��ـ��ا ال� ِ�ق��ر َط��ـ��ـ��ـ� ِ
�اس ُد ًّرا
َي � ُف� ُ
طـــت( )41لِ ِســـ ْل ِك
�وق لآَ لِ� ًئ��ا ُس ِم ْ
��ـ��اظ رف��ـ��ـ��ـ��ي�ع��ـ��ـ��ـ� ِ
ٍ
بِ َ
�ات ا َمل� َب��انِ��ـ��ـ��ـ��ي
��أل�� َف
َ
َ
ِ
سبـــك
ُس��ب��ك�� َن َم���ع ا َمل���� َع����انيِ َأ ّي
����زورتِ ِ
����ه َعــلينـــا
َف�����إِ ْن َي� ْ�م �نُ��ـ��ـ � ْن بِ َ َ

التخريج:

ِ
�����ز ُ
دون َش ِّ
ـــك
ع��ن��اؤن��ا م��ـ��ـ��ن
ول
ُ
َي� ُ

العبقات العنرب َّية يف الطبقات اجلعفر َّية .172/2

[]16
القزويني[ :اخلفيف]
كتب ُمع ِّز ًيا الس ِّيد محُ َ َّمدً ا
َ
ّ
إن ي��كُ��ن ص��ب�ر ذي ال����رزي� ِ
ْ
���ة َف��ض�َلَ
َّ َّ
ْ َ ُ
َت���� ُك� ِ
األف����ض َ
األع������ز األج��َّلَّ
����ل
���ن
َّ
َ
ع��ن ِ
��زى ِ
��وق ْ
��ت َي��ا ف� َ
األح � َّب��ا
أن� َ
أن تُ�� َع َّ
ي����ف� ُ
����ز َ
ي����ك َع���ق�َلَ
���وق ال������ذي ُي���� َع ِّ
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���اظ َأه�����ت ِ
وبِ����أل����ف� ٍ
���ز
َ�����ديَ ،ف������إذا َع ْ

َز َ
اك َق� َ
�����ال ال�����ذي ل���� ُه ق��ل��ت ق��ي�َلَ

���را
ق��د
َ
���وب ُح���ل� ً
ب��ل��وت اخلُ��� ُط َ
��وا و ُم� ًّ

وس��ه�َلَ
وس
َ
��ل��ك��ت األَ َّي�������ا َم َح ْ
���زنً���ا َ
َ

���زم� َ
���ان ِع���ل�ًم�اً َ ،ف��َم�اَ َي � ْع��ـ
َ
وق��ت��ل��ت ال� َّ
التخريج:

العبقات العنرب َّية يف الطبقات اجلعفر َّية .224-223/2

[]17
كتب إىل نائب الباب يف بغداد عبد الوهاب أفندي([ :)43جمزوء الكامل]
َ

َحـــمـــدً ا

َفـــ َعـــ َل َ
يـــك

َ
أيـــاديـــك
َد َّل

ا َّلـــتــــي

ِ
ع��ن��ه��ا ل���س���ـ� ُ
��م��ـ��ـ��ـ��د َك��ـ��ـ��ـ� ْ�ل
حل
��ان ا َ

َصــنِـــي ُعهـــا

ك��ن��ـ��ـ��ـ��ت األَ َد ْل
وع��ل��ى ال���� ُع��ل�ا
َ

حل��ـ��ـ��ـ � ْك��ـ��ـ��ـ � ِم ،عـــن
ي��ـ��ا َع�����ادلاً يف ا ُ

س��ن��ن ال���ع���دَ ا َل���ـ���ـ� ِ
��ة َم��ـ��ـ��ـ��ا َع��ـ��ـ��ـ��دَ ْل
ِ َ

�ص��ـ� َ
�ك ال��ـ��ـ��ـ� َّ�رمح��ـ��ـ��ـ� ُن يف
َق��ـ��ـ��ـ��د َخ��ـ��ـ��ـ� َّ

ِ
ٍ
ْ
��م
��ـ��ـ��ـ��ل
ل���ط���ف ب��ـ��ـ��ـ��ه ال����دُّ ن���� َي����ا َش َ

���رض عـــن
��ض���ا مل ْ َي����ـ� َ
َدس�����ت ال��� َق� َ
�ك ِم��ـ��ـ��ـ � ْن َب��ـ��ـ��ـ� ْ
َت��ـ� ْ�م� ِ�ي��ي� ِ�ز َح��الِ��ـ��ـ��ـ� َ
�دل
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������ز ُب(َ )42ق�����ولاً  ،وال يجُ َ ������دِّ ُد فِ��ع�َلَ
ـ� ُ

حل ِّل ّي (ت1350هـ)
النجفي ا ِ
علي كا�شف الغطاء
ّ
�شعر ال�شيخ ّ

بِ
َ
�ض��ا ُع���ـ���و ُد ُه
��ـ��ـ��ـ��ك َع��ـ��ـ��ـ��ا َد َغ��ـ��ـ��ـ� ًّ

ْ
ذب��ـ��ـ��ـ��ل
غ��ـ��ـ��ـ��ض��ا ال
ي��ـ��ـ��ـ��ا دا َم
ًّ

كفــلـــت بنـــي ال ُعـــال
و َل� َق��ـ��ـ��ـ��د
َ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ــضت
َـــه
َ
ون َ

ُمـــضطـــل ًعا

�������ر َم َم����� ْن َك � َف��ـ��ـ��ـ� ْ�ل
َف����� َغ�����دَ َ
وت َأك� َ
َ
بـــأ ْسـ

ِ
وح����ـ� ْ
���ل
َب�
��������اب ال����� ُع��ل��ا ع�����ق�����دً ا َ
ِ
ْ
��ـ��ـ��ادح
�ب َف
إن َج��ـ��ـ��ـ� َّ�ل َخ��ـ��ـ��ـ� ْط��ـ��ـ��ـ��ـ� ٌ
ْ
َ��ـ��ـ��ل
���م َف��اش��تَ��ك
أو َغ�
َ
������اص ُح���� ْك� ٌ

��ـ��ب ب��اب��ـ��ـ� ِ
�ج��ـ�لى
�ن َج��ـ��ـ��ـ�لا ان� َ
ف��اخلَ�� ْط ُ

���ص ِ
��ص ْ
��ـ��ـ��ل
���ل ان�� َف َ
���م بِ���ال��� َف ْ
واحل����ك� ُ

ي��ـ��ـ��ـ��ا ِق��ـ��ـ��ـ��ب� َل��ـ��ـ��ـ� َة ال� َّ�راج��ـ��ـ��ـ��ي ال���ذي

��ح��� ِّب���ـ� َ
��ك ِم���ـ��� ْن ق��ب��ـ��ـ��ـ� ْ�ل
م���ا ل��ـ��ـ��ـ��ي بِ� ُ

�ت يف دس��ـ��ـ��ـ� ِ
�ت الـــ ُعـــال
ال ِز ْل��ـ��ـ��ـ� َ
َْ
وبِ��ـ��ـ��ظِ��ـ��ـ��ـ� ِّ�ل ِع
�م َأ َز ْل
ِّ
��ـ��ـ��ـ��ز َك ل��ـ��ـ��ـ� ْ

التخريج:

العبقات العنرب َّية يف الطبقات اجلعفر َّية .224-223/2

[]18

َق َال[ )44(:الكامل]
��ل يف أي�����ام س���ل��� َط� ِ
ال��� َع���ق� ُ
��ان الهَ َ����وى
َّ
ُ

���ز ِ
َ����أ ْم ِ
َي���غ���دُ و ك َ
ول
حل����اك���� ِم ا َمل����ع� ُ
����ر ا َ
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التخريج:

سمري احلارض .224/2

[]19

������ق آب� ِ
����ائ� َ
�م
����ك ل���و ك����ا َن� ْ
َو َح� ِّ َ
���ت ل��ع� ْ
ِ
ِ
َ��ي
��س��ى أح�� َظ��ى ب���ه ب��ع��دُ ل��ك ْ
��م َع َ
ن�� َع ْ
ِ
ِ ِ
��م
َأعُ������دَّ َت���ق���دي���م���ي َل����� ُه م����� َن ال��نِّ�� َع ْ

التخريج:

سمري احلارض  ،81/4طروس اإلنشاء .99

[]20

الس ِّيد محُ يِي الدِّ ين[ :الوافر]
ك َ
َتب إِىل َّ

���ت ُر ُس�����و ُم ال��دِّ ي��ن َي��و ًم��ا
إِ َذا ان���دَ َر َس ْ

ومل َن�����ع� ِ
ف لهَ َ������ا كَ���ي��� ًف���ا و َك �َّم�َّ
����ر ْ
ْ
ن����ت بِ��� َغ� ِ
َف� ُ�م��ح� ِ�ي��ي ال���دِّ ي� ِ
ي�ر َش ٍّ
��ك
��ن َأ َ
ِ
�س� َّ�م��ى
������م َوف���� ًق����ا ل��ل� ُ�م� َ
االس� ُ
وه�����ذا ْ
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َ
الس ِّيد محُ َّمد ال َق
السماَ )[ :الرجز]
زويني َج َوا ًبا عن بيتَني ل ُه()45؛
َ
ليبعث ل ُه َّ
ّ
كتب إىل َّ
(من َّ
��������ر َة َع���ي���نِ���ي بِ��َمَ
َم����نَ����ن� َ
���ت َي�����ا ُق� َّ
َط���ل���ب��� َت��� ُه ،و َذ َ
�����ر ْم
اك ( َم������� ٌّن) و َك� َ
���ك) َخ� ٍ
ل��ك �نَّ�ما (خ����ا ُل� َ
����ال ِم���ن��� ُه ،إِ ْي

حل ِّل ّي (ت1350هـ)
النجفي ا ِ
علي كا�شف الغطاء
ّ
�شعر ال�شيخ ّ

التخريج:

الصحائف.
سمري احلارض  ،231/3جمموعة أدب َّية ،رقم  ،870غري
مرقمة َّ
َّ

[]21

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

كتب إىل السيد عبد اهلل سامل أفندي حيدري زاده مهنِّئًا له ِ
برتبة الت ِ
َّدر ِ
يس الواردة إليه من
َُ ُ
َ
َّ ِّ
ِ
السعادة[ :الطويل]
دار َّ
ِ
يلـــي وال��ـ��ـ��ـ� َّ�زوراء َدار َع َهدتهُ َـــا
َخل َّ
آل ه ِ
ِ
َم َ
اشـ ِم
قيل ُأ َب���اة َّ
الضيـْـ ِم مـــ ْن ِ َ
ـــم
يــر َأنهَّ ُ ْ
�م ال � َق��و ُم َأك � َف��ا ُء ال� ُع�َل�اَ َغ َ
ُه� ُ
ل�اب ال� ِ
َس � َع��وا يف طِ� ِ
�ع� ِّ�ز َ
ميل ال َع اَم ِئــ ِم
يام ُ ِ
م ِ
�اب َخ ِلي َقـــ ٌة
ـــني م ُنهـــم ال ُت � َع� ُ
َ
ـــت َأذ َيالهُ ُـــم يف ا َملآثـــ ِم
وال ُس ِح َب ْ
ُـــل كـريم ٍ
ونَا َغتْهـــم يف ا َمله ِ
ـــد ك ُّ
ـــة
ْ
َ
ُ ُ
َف� َ�ه��ا ُم��وا هبا ِم��ن َق ِ
بـل َشـــدِّ ال َق اَم ِئـــ ِم
ِ
َأب��وه��م َأب ِ
يـــدر
الع ِّ
ُ ُ
ُ
ــز ا َمل َيامـــني َح ٌ
ونـــاهيـــك أم كـــالبتُو َل ِ
َ
ـــة َفاطِـــ ِم
َ
ٌّ
��ق(ُ )46د ِّر َه��ا
�ض� ُع��وا ِق��دْ ًم��ا َأ َف���اوي� َ
َق��د ار َت� َ
َف َش ُّبوا ِك� َ�را ًم��ا يف ُح ُج ِ
ـــور ا َملكـــار ِم
ون ِ
َـــاه َ
يـــك عبـــد اهلل سالـــم أنَّـــ ُه
الساللـــ ِم
َل َطـــو ُد ُعـــلاً ال ُير َت ُقـــى بِ َّ
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�اخ��ـ��ـ��ره يف ال��دَّ ه��ـ� ِ�ر ُغــر من ِ
م� َف� ِ
َاق ٍ
ــب
ُُ
ُّ َ
َ
إِذا افت َ
َخ َر ْت َق��و ٌم
َ��ـ��والاً  ،كأن ََّمـا
عم ْ
ـــت ن َ
لــ ُه َر َ
احـــ ٌة َّ
َأ َن� ِ
�ام � ُل � ُه تهَ مـِــي
ِ
ابن ج��د َع� ِ
�ان( ،)47وان َثنَــى
أعا َد لنَا ذ ْك� َ�ر ِ ُ

يــض الدَّ ر ِ
بِبِ ِ
اهـــ ِم
َ
بِـ َع ْش ِ
ــمئـــ ِم
ـــر َغ اَ

يهُ يل ال َّثرى عن َق ِرب َم ٍ
وحـــات ِم
عـــن(َ )48

()49

��ر األَ َك��ـ��ـ��ـ� ِ
�ار ِم؟
وك��ي� َ
�ف يبيدُ الدَّ هـر ُغ َّ
لِت َْهن ََك َيـا َسامـــي ا َمل َراتِ ِ
ـــب ُرت َبـــ ٌة
َو ْ
نـــف ال َعـــدُ ِّو املراغـــ ِم
ط��أ َت هبـا َأ َ
نلت بِ��ال� َّت��دري� ِ
ــم ُرت َب ٍـة
ف� َق� ِ�د
َ
�س َأع َظ َ
���س َس��ام��ي ال��دَّ َع��ائ � ِم
هب��ا مل ْ َي� َ
���ز ْل إِدري� ُ
ِ
��ت يف أع�َل�ىَ
امل��رات��ب تَرت َِقـــي
ف�لا ِزل� َ
العـــدَ ا بِا َملن ِ
ِ
َاســـ ِم
��اف
وتُوطِــئ آ َن� َ

التخريج:

جمموعة أدب َّية رقم  ،914ص  ،50العبقات العنرب َّية يف الطبقات اجلعفر َّية .170/2

[]22

�م ِمن َق ِل ٍ
يب
وك� ْ

()50

َ
قال ُملت َِز ًما َما ال يلزم[ :الطويل]
َخ ْض َخ َض ْت ُه والؤنا

ِ
ك���ان ِ
َ
آج���نَ���ا
ي�را َب��ع��دَ َم��ا
َف��� َع���ا َد َن���م� ً
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َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

ـــز احلي ِ
َفنَا ُلـوا بِ ِ
ـــاةُ ،
وخ ِّلـــدُ وا،
ـــه ِع َّ
ََ

حل ِّل ّي (ت1350هـ)
النجفي ا ِ
علي كا�شف الغطاء
ّ
�شعر ال�شيخ ّ

��ي��ه ِم���ن َزن� ِ
ول��ي��ل َق��دَ ح��نَ��ا فِ ِ
���د ن ِ
ٍ
َ��ارنَ��ا
ْ

ِ
��ان َد ِ
�يرا َب��ع��دَ َم��ا ك� َ
اج���نَ���ا
َف َ
��ص َ
��ار ُم��ن ً
����د َط� ِ
اجل�����دَّ مل يجُ � ِ
����ت ِ
��ائ�ًلً
و َّمل����ا رأي� ُ
ْ ْ
ح��ف��ل بِ�َم�اَ ِق َ
ْ
��ي��ل َم��اج�نَ��ا
زت ومل ْ َأ
����ر ُ
َب� َ

()52

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

��ب َس��ا َع � ًة
��ر ْط� َ
���راين َأبِ ُ
��ي��ع ال � ُّل� ُ�ؤل� َ�ؤ ال� َّ
َت� َ

وس����و َد بِ�������را ٍم( )53س���ا َع��� ًة وم � َع� ِ
�اج �نَ��ا
َ
َ
َ
ُ
���ز ْل فيِ م��ن� ِ
()54
�ش� ًب��ا
ه���را مل ْ َي َ َّ ُ
حل��ى اهللُ َد ً
َ
اجل��ه ِ
()55
��ات محَ َ� ِ
َل� َي��الِ��ي� ِ�ه ِم�� ْن ك ِّ
�اج �نَ��ا
ُ��ل ِ َ

التخريج:

شوقي إىل بغداد .6-5

[]23

َ
قال[ :الرسيع]

ح��� َّت���ى َم���تَ���ى َأر َق�������ى ا َمل����� َع� يِ
����ال وال
َأع��� ُل���و ور ْأسيِ
ََ
التخريج:

ِ
�������و ِن()56؟
ب�����ر ُح ِم���ن َد
ه�����ر َي يف اهل ُ ْ
َأ َ
يف ان���تِ���ك ٍ
َ���اس إِىل
������أنيِّ ب�����ي�����دَ ٌق مجَ ����نُ� ِ
ٍ
���ون
َس
����ف����ل ،ك� َ َ ْ

شوقي إىل بغداد .7-6
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[]24

يب األَرش ِ
َب إِىل ن َِق ِ
اف( )57ببغدَ اد[ :الوافر]
َكت َ
َ

ودار َل���س َ ِ
���ر َب��� ْه
���ت ف َ
��ي��ه��ا َد ُار ُغ ْ
ْ
ٌ

��ت ف��ي� َ�ه��ا
َذك
َ��������رت ل��ي��ال�� ًي��ا ق���د ك���ن� ُ
ُ

���ك أج���ت�ِل�يِ
بِ���� ُق����ربِ� َ
ك�����أس امل��ح�� َّب�� ْه
َ

���ه� َ
ت��م
���ك َب
َل��� َق���د َش��� َّب���ه� ُ
��ت َوج� َ
�����در ٍّ
َ
التخريج:

ِ
ِ
��م���ش��� َّب��� ْه
ول����ك���� َّن ال��� َف���ض���ي��� َل��� َة ل���ل� ُ

سمري احلارض .242/4

[]25

رس َل ل ُه (حلوى َمن) من أصبهان[ :الرسيع]
كتب إِىل الس ِّيد محُ َ َّمد ال َق
َ
زويني ،و َقد َأ َ
ِّ
ك�������ر َك ح��� َّت���ى اغ���ت���دَ ى
َل���ـ�َّم�اَّ َح�َل��اَ ِذ
ُ
ِ
ِ
���وى
حل���� ْل� َ
ع�ل�ى َف���م���ي أح��َل��ىَ م����� َن ا َ
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َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

����ز َم� َ
وف
����ان ل���� ُه صرُ ُ ُ
َأ ِخ������ي إِ َّن ال� َّ
����ار َق���� ُة األَ ِح���� َّب���� ْه
و َأف��� َظ��� ُع َ
���ه���ا ُم���� َف َ
���ه����ا َأ َن�������ا بِ����ال���� َغ����ر َي��ْي�نْ ِ  ،ول���ك��� ْن
َف� َ
إىل َب������غ������دَ ا َد َن����ف �ِس�يِ ُم��ْش�رْ َ ِئ���� َّب���� ْه
وه����م َح� ِ
���ز ِائ ِ
���ر َ
�ج
َح�� َل ُ
��ف��ت بِ َ
�ج��ي� ٌ
ي���ك ُ ْ
ِ
ه����ي َك��ع � َب � ْه
َوفيِ َع��� َت��� َب���ات َد ِار َك َو َ
�����������وانيِ َغ ِ
ي����ب
��ي��ن إِخ�
ك�������أنيِّ ب� َ
����ر ٌ
َ

حل ِّل ّي (ت1350هـ)
النجفي ا ِ
علي كا�شف الغطاء
ّ
�شعر ال�شيخ ّ

ِ
و َط� ُ ِ
��م لمَ ْ َي����دَ ْع
�����وق ج���ي���دي َم���ع��� ُك� ْ
ِ
س��ل��وى
ُ���م
َ
يل َأ َب��������دً ا َع����ن َوص���ل���ك ْ
��ت ِم����ن ِذك�����رى ِ
وم����� ْن َم �نِّ � ُك��م
أه���دي� ُ
ْ
إل���ي� َ
��ل��وى
ال��س َ
��ك َح���ل���وى ا َمل����� ِّن ال َّ

التخريج:

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الصحائف.
جمموعة أدب َّية ،رقم  ،870غري مر َّقمة َّ
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هوام�ش البحث

183

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

( )1تَرمجتُ�� ُه فيِ  :الذريع��ة  ،25-24/7م��ايض النج��ف وحارضه��ا  ،174-173/3أعيان الش��يعة
ُ ،316/8مص َّفى املقال  ،331- 330أحس��ن الوديعة  ،260املش��يخة أو ِ
اإلسناد املص َّفى إىل آل
املصطف��ى  ،37-36مع��ارف الرج��ال  ،138-136/2العبقات العنرب َّي��ة يف الطبقات اجلعفر َّية
 ،244-115/2األع�لام  ،20-19/5معجم املؤ ِّلفني  ،198/7املس��تدرك عىل معجم املؤ ِّلفني
 ،503معج��م رجال الفك��ر واألدب يف النجف  ،1046/3طبقات أعالم الش��يعة (نقباء البرش)
 ،1436/4املسلس�لات يف اإلجازات  ،119-116م��رآة الرشق  ،956-955علامء معارصون
 ،148عق��ود حيايت  ،131 ،28هكذا عرفتهم  ،227أعالم الش��يعة  ،1004-1003/2فهرس
املفصل يف تَر ِ
اجم األعالم .442-434/1
الرتاث َّ ،662-661
َ
ِ
برى  ،101األعالم  ،19/5مس��تدرك أعيان الش��يعة
( )2مع��ارف الرج��ال  ،136/2اإلجازة الكُ� َ
املفصل يف تراجم األعالم .434/1
 ،180/7معجم رجال الفكر واألدب َّ ،1046/3
اهلنديُ .ولِدَ س��نة 1290هـ .فقيه وشاعر ومؤ ِّلف .كان َ
الس ِّيد أيب
حممد بن هاش��م
ّ
وكيل َّ
( )3رضا بن َّ
األصفهاين يف (املشخاب) .له (بلغة الراحل يف أصول الدين) .ت ُُوفيِّ َ سنة 1362هـ .ترمجت ُه
احلسن
ِّ
الغري  ،111-81/4األعالم
يف :احلص��ون املنيعة  ،207/9معارف الرجال  ،324/1ش��عراء
ّ
 ،27-26/3معج��م املؤ ِّلفني  ،164/4معجم املؤ ِّلف�ين العراق ِّيني  ،473/1معجم رجال الفكر
واألدب .1348/3
( )4سمري احلارض  ،242/3ومل يرد البيتان يف ديوانه.
ٍ
ِ
ِ
أجزاء.
وو َق َع يف ستة
( )5قد انتهينا من تحَ قيقهَ ،
( )6حممد ابن الس��يد مهدي بن حس��ن بن أمحد بن حممد بن احلس�ين احلس��يني القزويني ِ
احل�ِّل�يِّ ّ ُ .ولِدَ
ِّ
ّ
ّ
ِّ
َّ
ِ
ِ
العلمي ،وبعدها عاد إىل
غادر إىل النَّجف األرشف ملواصلة حتصيل��ه
ّ
��م َ
يف احل َّلة س��نة 1262هـُ ،ث َّ
ِ
ِ
مدينته .من أشهر مؤ َّلفاته (طروس اإلنشاء وسطور اإلمالء) .ت ُُوفيِّ َ يف احل َّلة سنة 1335هـ .ترمجته
يف :البابل َّي��ات  ،28 5/2 3معارف الرجال  ،384/2طبقات أعالم الش��يعة (نقباء البرش) 288
 ،289مكارم اآلثار  ،1691/5تاريخ ِ
احلـ َّلة  ،186/2الروض النـضري  ،295األعالم ،108/6
معجم املؤ ِّلفني .57-56/12

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي (ت1350هـ)
النجفي ا ِ
علي كا�شف الغطاء
ّ
�شعر ال�شيخ ّ
( )7الس��يد عبد امل َّطلب بن داود بن مهدي بن داود بن س��ليامن الكبري .ولِدَ يف ِ
احل َّلة س��نة 1282هـ.
ُ
ِّ
ِ
ِ
ِ
حيدرا َف َأ َّد َب ُه وثقفه وأطلعه عىل كثري من أرسار
عم ُه الس��يد
ً
ونش��أ هبا عىل أبيه َف ُعن َي برتبيته ،والزم َّ
كثري .ت ُُوفيِّ َ سنة 1339هـ .ترمج ُت ُه
األدب العر ّ
يب بعد أن درس املقدِّ مات عىل َأس��اتذة بلده .ل ُه ٌ
شعر ٌ
ِ
حل ُصون املنيعة  ،224/9البابل َّيات  ،40/4شعراء احل َّلة .207-196/3
يف :ا ُ
ِ
ِ
ِ
عيل احلليِّ ّ ُ .ولدَ يف احل َّلة سنة 1285هـ ،ودرس مبادئ العرب َّية والعلوم
( )8الشيخ جواد ابن الشيخ عبد ّ
ِ
قس��امُ .ث َّم غ��ادر إىل مدينة النجف
حممد عيل َّ
الفقه َّي��ة .كان��ت له صحبة قو َّية مع اخلطيب الش��يخ َّ
ِ
ِ
مج َع ديوا َن ُه يف َح َياته غري
األرشف ملواصلة حتصيله
العلمي .كان من الش��عراء املكثرين يف النظ��مَ ،
ّ
َأ َّنه ُف ِقدَ  .تُوفيِّ يف النَّج ِ
األرشف َس��نة 1334هـ .ترمجت ُه يف :البابل َّيات  ،208 205/1 3ش��عراء
ف
َ
ُ
ُ َ
َ
ِ
َّ
احللة  ،214-203/1طبقات أعالم الشيعة (نقباء البرش)  ،332/1معجم رجال الفكر واألدب

.449/1
ِ
ِ
يبُ .ولدَ يف احل َّلة
حممد بن عبد احلس�ين بن ش��هاب الدين بن عبيد الكال ّ
حممد مهدي ابن الش��يخ َّ
(َّ )9
س��نة 1313هـ .أصيب باجلدري وعمره أربع س��نني َفس��بب له العمى .درس عىل أعالم عرصهِ.
َ
َّ َ
ََ
ِ
وسج َن ُث َّم
ب بش��اعر ثورة العرشين إلسهامه فيها خطي ًبا
نظم الشعر
صغرياُ .ل ِّق َ
وشاعرا ،فاعتُقل ُ
ً
ً
الفرنيس .عمل أستا ًذا يف
ن ُِف َي إىل جزيرة هنجام يف اخلليج العريب .حصل عىل الدكتوراه يف األدب
ّ
اجلاهيل) ،و(عرص
دار املع ِّلم�ين العالية يف جامعة بغداد حتَّى تقاعده .من مؤ َّلفاته( :بعث الش��عر
ّ
العرصي
الق��رآن) .ت ُُوفيِّ َ يف بغداد س��نة 1394هـ .ترمجته يف :احلصون املنيع��ة  ،31 30/2األدب
ّ
 ،120 93/2شعراء ِ
احل َّلة .476-474/5
( )10عقود حيايت .131
( )11سورة هود ،اآلية .80
شفَ :
ذهب َعق َل ُه .تاج العروس (ش ف ف).
(َّ )12
أنحل و َأ َ
الال َِّع ُج :اهل َ َوى ا ُمل ْح ِر ُق .تاج العروس (ل ع ج).
(َ )13
بان :انقطع .تاج العروس (ب ي ن) .296/34
الريح .تاج العروس (خ ز م) .82/32
( )14اخلُزا َمىَ :ن ْبت َط ِّي ُ
ب ِّ
( )15العند ُمٌ :
صبغ أمحر ،ختتضب به اجلواري .تاج العروس (153/33ع ن د م).
دي��بَ .
جملس يف
ع�لي النقيب
كان ل ُه ٌ
الكيالينَ .أ ٌ
ّ
( )16حممود حس��ام الدين بن عبد الرمحن بن الس�� ِّيد ّ
ِ
َّ��اس .ت ُُوفيِّ َ س��نة 1355ه��ـ1936/م .البغداد ُّي��ون أخبارهم
احل�ضرة الكيالن َّي��ة
ُ
خيتلف إلي��ه الن ُ
وجمالسهم .23-21
ٍ
ِ
( )17أفاد من ِ
﴿قال َل ْو َأ َّن يِل بِك ُْم ُق َّو ًة َأ ْو ِ
قوله تعالىَ َ :
آوي إِىل ُرك ٍْن َشديد﴾ .سورة هود ،اآلية .80
َ
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رجب َّ

حممد اآللويسُ .ولِدَ يف بغداد سنة 1252هـ1836/م.
( )18نعامن خري الدين بن حممود بن عبد اهلل بن َّ
ِ
ونش��أ وأخ��ذ العلم من عل�ماء بغداد ،وتولىَّ وظيفة القض��اء يف بالد متعدِّ دة منه��ا احل َّلة .وكان من
مش��اهري اخل َّطاط�ين يف عرصه .م��ن مصنَّفاته (ج�لاء العينَ�ين يف حماكمة األمحدَ ي��ن) ،و(اجلواب
الفس��يح عىل ما ل َّفق ُه عبد املسيح .ت ُُوفيِّ َ يف بغداد سنة 1317هـ1899/م .ترمجته يف :املسك األذفر
 ،194-186الدر املنتثر  ،34البغداد ُّيون .233
( )19يف احلاشية« :نسخة :كم يف سامها هلم من ِ
فرقد».
ْ
ِ
ُف َبصرَ ُ ُه
( )20عث�مان ب��ن عبد اهلل بن فتحي بن
علي��وي املوصليِّ ّ ُ .ولدَ يف املوصل س��نة 1270هـ ،وك َّ
ّ
صغريا ،وانتقل إىل بغداد .زار دمش��ق والقس��طنطينية ومرص .كان عالـم بفنون املوس��يقى ،وعليهِ
اً
َ ً
َد َر َس َس�� ِّيد دروي��ش .وكان��ت له مواقف وطن َّي��ة حممودة يف الث��ورة العراق َّية .ت ُُوفيِّ َ يف بغداد س��نة
1341هـ .ترمجت ُه يف :األعالم .209/4
و(سجع النظام يف مدح خري األنام) منظومة .إيضاح املكنون .172/3
ِ
وانترش َض ْو ُء ُه .تاج
َ��ب ُدرو ًءا :ت ََو َّقد
()21
ال��دراري ،مج��ع ُد ِّري ٌءَ ،أي ُمت ََو ِّقدٌ ُمتَألل ٌئ ،و َقدْ َد َر َأ الك َْوك ُ
ُّ
َ
العروس (د ر أ) .224/1
سميت (النظام َّية)
( )22أبو إس��حاق إبراهيم بن س�� َّيار بن هانئ
ّ
أئمة املعتزلة ،وله فرق ٌة ِّ
البرصي ،من َّ
نسبة إليه .توفيِّ سنة 231هـ .النجوم الزاهرة  ،234/2األعالم .44-43/1
اهلمذاينُ .ولِدَ يف مهذان س��نة 358ه��ـ ،وانتقل إىل هراة
( )23أب��و الفضل أمحد بن احلس�ين بن حيي��ى
ّ
سمو ًما سنة 398هـ .ترمجته يف :األعالم
ثم ورد نيس��ابور سنة 382هـ ،وأنش��أ (املقامات) .ت ُُوفيِّ َ َم ُ
َّ
.116-15/1
ُف :إِذا لمَ ْ ت ُْر َع .تاج العروس (أ ن ف) .43/23
(َ )24ر ْو َض ٌة ُأن ٌ
( )25عذرا :عذراء ،ومل ترد اهلمزة لرضورة الوزن ،وعنَى هبا :القصيدة.
ِ
الشا َّب ُة َما مل َتصرِ ن ََص ًفاَ ،أو ِه َي ِ
( )26اخلَو ُد :الفتا ُة احلَ َسنَ ُة اخلَ ْل ِقَّ ،
اجلار َي ُة الناع َم ُة .تاج العروس (خود)
.67/8
ِ
ِ
أن ال ُي ْث َأ َر بِهَ ،
( )27ال َّط ُّ
��لَ :هدَ ُر ال��دَّ ِم ،أو ْ
وقيل هو َأ ْن ال ُي ْث َأ ُر به أو ُت ْق َب َل د َيتُه .تاج العروس (ط ل ل)
.378/29
( )28العبقات العنرب َّية يف الطبقات اجلعفر َّية .244/2
ِ
ِ
ِ
فِ :من ك ُِّل شيَ ٍءَ :طر ُفه َ ِ
ـج َب ِلَ ،و ُه َوَ :أ ْع َ
ال ُه ا ْل ُـمحدَّ ُد.
��ر ُ
حل ْر ُ
ف ا ْل َ
وش��ف ُري ُه َ
َ ُ
وحدُّ ُه ،ومن َذلك ح ْ
( )29ا َ
ْ
تاج العروس (ح ر ف) .128/23
وقيل :هو احل ُة ِمن ِشدَّ ِة الوجدِ
ِ
ِ
حل ِ
َ ْ
حل ْز ُنَ ،أو َذ ُ
( )30الواله ؛ َ
هاب ال َع ْق ِل لف ْقدان ا َ
الو َل ُه :ا ُ
بيبَ ،أو ُح ْزن ًا َ ُ َ َيرْ َ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي (ت1350هـ)
النجفي ا ِ
علي كا�شف الغطاء
ّ
�شعر ال�شيخ ّ

ف َأو احلُ ْز ُن .تاج العروس (و ل ه) .549/36
َأو اخلَ ْو ُ
( )31املهمه :املفاز ُة البعيدةُِ .
شفَ :و َلدُ ال َّظ ْب ِي َّأول ما يولد .تاج العروس (خ ش ف) .210/23
اخل ُ
َّ ُ
ِ
ِ
وصار وال ًيا فيِ
يت
الروم ّيُ .ولدَ سنة 1260هـَ ،
ّ
رسي باش��ا بن محُ َ َّمد َصالح احللو ّ
الكريدي ُّ
( )32محُ َ َّمد ِّ
أكث��ر الواليات العثامن َّية .ك َ
قامت حركة عمران وتأليف .جاء إىل كربالء،
َان أدي ًبا كَات ًب��ا .ويف أ َّيامه ْ
بعض النَّظم
ولش��دَّ ة تظاهره بوالء آل البيت اتهُّ ِ َم بالتَّش�� ُّيع َف ُع ِز َلَ .ل ُه مصنَّف��ات بالرتك َّية ،ول ُه ُ
بالعرب َّية .ت ُُوفيِّ َ بالقس��طنطين َّية س��نة 1313هـ .ترمجت ُه يف :هد َّية العارفني  ،395/2املس��ك األذفر
الغري  ،509-507/4أعالم
 ،582-577تاريخ العراق بني احتلاَ َلني  ،113-111/8شعراء
ّ
اليقظة الفكر َّية يف العراق  ،76-75عقود حيايت .39
ب (معتمد
عيل ش��اهُ ،يل َّق ُ
( )33فره��اد م�يرزا بن ع َّباس م�يرزا ابن الس��لطان األَع َظم ُّ
الس��لطان فتح ّ
ِ
مرتني .ل ُه آثار أدب َّية ،منها (القمقام الزخار والصمصام
الدَّ ولة)ُ .ولدَ س��نة 1230هـ .و َيل ش�يراز َّ
الكاظمي .ت ُُوفيِّ َ سنة 1305هـ يف إيران ،وحمُ ِ َل إىل الكاظم َّية،
البتَّار) ،وعمران َّية كتش��ييده الصحن
ِّ
ف .60-58/8
و ُدف َن فيها .ترمجته يف :أعيان الشيعة  ،397/8أدب ال َّط ِّ
محر ُميض ٌء فيِ َط َرف ا َمل َج ّرة األ ْي َمن ،يتْلو ال ُث َر ّيا ،لاَ يتقدّ ُمها ،ويط ُل ُع قبل اجلوزاء،
نج ٌم أ َ
( )34العي��وقْ :
ِ
ِ
ُس ِّمي بذلك؛ أل َّن ُه َي ُع ُ
وق الدَّ َبران َعن لقاء الثريا .تاج العروس (ع و ق) .229-228/26
ِ
للممدوح .هد َّية العارفني  ،817/1الذريعة
كتاب يف اجلغرافيا لتامم الكرة األرض َّية وتوارخيها،
(ٌ )35
.197/16
العضب :القاطع .تاج العروس (عضب).
()36
ُ
لهِ
ٍ
ِ
( )37العبقات العنربيةَ « :ف َأ ْو َا بِال َق ُبول يا َخ َري َوال».
(َ )38ور َقا :ور َقاء ،ومل ترد اهلمز ُة لرضورة الوزن.
ِ
ٍ
ِ
َّدبَ :أ ْن َينْدُ َب إِ
نس��ان َقو ًما إِىل َأ ْم ٍر َأو َح ٍ
ٌ
وهم إليه ،فينْتَد ُبون َل ُهَ ،أي:
رب َأو َم ُعونةَ ،أيَ :يد ُع ُ
() 39الن ُ
ون و ُي َس ِ
ار ُع َ
يجُ ِي ُب َ
ون .تاج العرس (ندب) .253/4
الرياع :القصبة .تاج العروس (ي ر ع) .427/24
()40
ُ
ِ
الس ْم ُط :اخلَ ْي ُط الواحدُ ا َملنْ َظو ُم .تاج العروس (س م ط) .80/19
(ِّ )41
ِ
ِ
ِ
(َ )42ي ْع ُز ُبَ :يغيب َعن ع ْلمه يش ٌء .تاج العروس (ع ز ب) .362/3
العبيديُ .ولِدَ س��نة 1269هـ1852/م .خمتار
( )43عبد الوهاب أفندي بن عبد القادر بن عبد الغني
ّ
جام��ع الفضل ببغداد ،وواع��ظ يف جامع مرجان ،وت ََولىَّ نياب َة الب��اب يف املحكمة الرشعية ببغداد.
كان له جملس��ان حافالنُ .توفيِّ سنة 1345هـ1926/م .ترمجته يف :لب األلباب  8/1وما بعدها،
الدر املنتثر  ،203األرس العلم َّية .377-371
البغداد ُّيون ُّ ،52-51
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( )44سمري احلارض .224/2
( )45بيتا الس ِّيد مها[ :الرجز]
ال����ر َض����ا)
�����ص
ُخ� َّ
���م����د ِّ
(ع���ل���ي) ب����ن (حم� َّ
ّ
ِ
ِ
ِ
رء م������� ْن ُك� ِّ
��م
������ل َس���ق� ْ
(ب����م����نِّ����ه) ا ُمل�����ب���� َ
���ف ِم�����ن َن�����والِ� ِ
ورح� ُ ِ
����ه
���ر ال���� َك� ِّ
َ
������ت ص����ف� َ
وه���و أب���و ا َمل����ع����ر ِ
(خ� ٌ
وف يل َ
����م)
�����ال) و( َع ْ
ُ
()46
َمع فيِ الضرَّ ْ ِع َبينْ َ احلَ ْل َب َتينْ ِ  .تاج العروس (ف و ق) .326/26
ُ
جيت ُ
اسم ال َّل َبن ْ
األفاويقُ :
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التيمي
( )47عب��د اهلل بن ُجدعان
النبي قبل
القريش ،أحد األجواد املش��هورين يف اجلاهل َّية .أدرك َّ
ّ
ّ
ُ
اكب .ترمجته يف :املح�َّب�رَّ  ،173األعالم
ي��أكل منها
وكانت ل��ه جفن ٌة ضخم ٌة
النب��وة.
ْ
والر ُ
َّ
القائ��م َّ
ُ
.76/4
األموي
العرصين
الش��يباين .أدرك
( )48أب��و الولي��د معن ب��ن زائدة بن عبد اهلل ب��ن مطر بن رشي��ك
ّ
َ
ّ
ِ
ثم سجس��تانُ .قت َ
��ل غيل ًة
��ايس .أح��د الفرس��ان األج��واد .ولاَّ ه أبو جعف��ر املنصور اليمنَّ ،
والع َّب ّ
سنة151هـ .ترمجته يف :وفيات األعيان  ،254-244/5األعالم .237/7
جاهيل مشهور بالكرم.
الطائي .شاعر
( )49حاتم بن عبد اهلل
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
��م من َأس�ماء ِ
وس ِّم َي ْت َقلي ًبا؛ ألَنّه
البئر ال َبديء والعاد َّيةَ ،ولاَ تخُ ُّ
( )50ال َقل ُ
َص َهبا العاد َّي ُةَ .ق َالُ :
اس ٌ
يبْ :
ُق ِلب تُرابهُ ا .تاج العروس (ق ل ب) .72/4
ِ
(ِ )51
واللون .تاج العروس (أ ج ن) .166-156/34
اآلج ُن :املا ُء املتغيرِّ ُ الطع ِم
( )52داجنُ :مظلم .تاج العروس (د ج ن) .507/34
القدْ ر من ِ
( )53البرِ ا ِم ،مجع برم ٍة وهي ِ
احل َجارة.
ُ
ُْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص ْيدُ بح َبا َلته .تاج العروس (ن ش ب) .267/4
ب،
الصائدُ َ :أ ْع َل َقَ ،أي َعل َق َّ
أنشب َّ
َ
(َ )54أن َْش َ
ِ
كالص ْولجَ انَ ،ع ًصا ُم َع َّقف ُة الر ْأ ِ
س .تاج العروس (ح ج ن) .399/34
( )55امل ْح َج ُنَّ :
( )56اهلون :املذ َّلة ِ
واخلزي .تاج العروس (ه و ن) .290/36
ُ
ِ
عيل النقيبُ .ولدَ سنة 1261هـ1845/هـ .ت ََولىَّ
( )57الس�� ِّيد عبد الرمحن املحض
الكيالين ابن الس ِّيد ّ
ّ
مرات ،آخرها س��نة 1341هـ ،1922/وهو الذي
النقابة س��نة 1315هـ ،ورئاسة الوزراء ثالث َّ
أم�ضى املعاهدة األُولىَ م��ع الربيطان ِّيني يف عهد امللك فيصل .له تآليف ،منها كتاب (الفتح املبني يف
والتجار .ت ُُوفيِّ َ سنة 1345هـ1926/م.
الر ِّد عىل ترياق املح ِّبني) .ل ُه جملس عامر اختلف إليه األدباء
َّ
ترمجت�� ُه يف :البغداد ُّي��ون أخباره��م وجمالس��هم  ،21-20األع�لام  ،319/3معج��م املؤ ِّلف�ين
.156/5

حل ِّل ّي (ت1350هـ)
النجفي ا ِ
علي كا�شف الغطاء
ّ
�شعر ال�شيخ ّ

امل�صادر واملراجع

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املخطوطة:

عيل بن محُ َّمد رضا كاش��ف الغط��اء (ت 1350هـ) ،مكتبة
•احلص��ون املنيع��ة يف طبقات الش��يعةّ :
حممد احلسني كاشف الغطاء العا َّمة ،رقم .756
العلاَّ مة الشيخ َّ
عيل ب ُن محُ َّمد رضا كاشف الغطاء (ت 1350هـ) ،مكتبة العلاَّ مة
•
س��مري احلارض وأنيس املس��افرُّ :
ُ
املحمد حسني كاشف الغطاء العا َّمة ،الرقم .183
الشيخ
َّ
ِ
عيل ب ُن محُ َّمد رضا كاشف الغطاء (ت 1350هـ) ،مكتبة العلاَّ مة الشيخ املحمد
• َشوقي إىل بغدادُّ :
حسني كاشف الغطاء العا َّمة ،الرقم .1035
حممد احلس�ين كاش��ف الغط��اء (ت 1373هـ)،
•العبقات العنرب َّية يف الطبقات اجلعفر َّية :الش��يخ َّ
حممد احلسني كاشف الغطاء العا َّمة ،الرقم .1148
ج ،2مكتبة العلاَّ مة الشيخ َّ
ٍ
عيل ب ُن محُ َّمد رضا كاش��ف الغط��اء (ت 1350هـ) ،مكتبة العلاَّ مة َّ
الش��يخ محُ َّمد
•جمموع�� ٌة َأ َدبِ َّيةُّ :
احلسني كاشف الغطاء العا َّمة ،الرقم .870 ،198 ،195 ،194

املطبوعة:

املرعيش
واملحجة لثمرة املهجة :آية اهلل العظمى الس�� ِّيد شهاب الدين
ربى أو الطريق
َّ
•اإلجازة الك َ
ّ
احلائري ،قم املقدَّ سة1414 ،هـ.
الساممي
حممد
ّ
ّ
النجفي ،إعداد وتنظيم َّ
ّ
مؤسسة التاريخ ،بريوت،
•أدب
ِّ
الطف :أو شعراء احلسني :الس ِّيـد جواد شبرَّ (ت 1403هـ)َّ ،
1422هـ2001/م.
الكاظم��ي
األصفه��اين
حمم��د مه��دي
ّ
•أحس�� ُن الوديع��ة يف تراج��م مش��اهري جمته��دي الش��يعةَّ :
ّ
(ت 1391هـ) ،مطبعة النَّجاح ،بغداد1348 ،هـ.
الزركيل (ت 1394هـ) ،دار العلم للماليني ،ط ،4مطبعة كوستوتسوماس،
•األعال ُم :خري الدين
ّ
بريوت1979 ،م.
•أعال ُم ِّ
يب ،بريوت1431 ،هـ2010/م.
املؤرخ العر ّ
الشي َعة :الشيخ الدكتور جعفر املهاجر ،دار ِّ
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أعيان الش��يعة :الس��يد محُ س��ن األمني العاميل (ت 1371هـ) ،ح ّققه وأخرجه و َع َّل َق ِ
• ُ
عليه حس ُن
َ ُ
ُ
َّ ِّ
األمني ،دار الثقافة للمطبوعات ،ط  ،5بريوت1420 ،هـ2000/م.
البغدادي (ت 1339هـ) ،دار
الباباين
إيضاح املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون :إسامعيل باشا
•
ّ
ُ
ّ
الفكر ،بريوت1402 ،هـ1982/م.
يب (ت 1385هـ) ،املطبع��ة احليدر َّي��ة ،النجف األرشف،
ع�لي اليعق��و ّ
•البابل َّي��ات :الش��يخ َّ
حممد ّ
1954م.
يب ،دار الشؤون الثقاف َّية العا َّمة ،بغداد،
•البغداد ُّيون أخبارهم وجمالسهم :إبراهيم عبد الغني الدرو ّ
2013م.
الزبي��دي (ت 1205هـ) ،حتقيق مصطفى حجازي ،مطبعة حكومة
حممد مرتىض
ّ
•تاج العروسَّ :
الكويت1409 ،هـ1989/م.
•تاري��خ ِ
احل َّلة :الش��يخ يوس��ف كرك��وش (ت 1410هـ) ،املطبع��ة احليدر َّية ،النج��ف األَشرْ َ ف،
1965م.
اآللويس (ت 1340هـ)،
عيل عالء الدين
• ُّ
ّ
ال��در املنتثر يف رج��ال القرن الثاين عرش والثالث عرشّ :
وزارة الثقافة واإلرشاد ،دار اجلمهور َّية ،بغداد1967 ،م.
املوس��وي ،انتش��ارات املكتبة
اهلن��دي وأبنائه ،إعداد الس�� ِّيد هادي حس�ين
•دي��وان الس�� ِّيد رضا
ّ
ّ
احليدر َّية ،قم1430 ،هـ.
يب ،دار الصاد َقني ،النجف األرشف،
عيل اليعق��و ّ
•دي��وان اليعق��و ّ
يب ،ح َّقق ُه وقدَّ َم ل ُه ص��ادق َّ
حممد ّ
1433هـ2012/م.
الطهراين (ت 1389هـ) ،دار
حممد حمسن الشهري بآقا بزرگ
•الذريعة إىل تصانيف الشيعة :الشيخ َّ
ّ
األضواء ،بريوت1403 ،هـ1983/م.
•ال��روض األزهر يف تراجم آل الس�� ِّيد جعف��ر :مصطفى الواعظ (ت 1331ه��ـ) ،مطبعة االتحِّ اد،
املوصل1948 ،م.
اخلاقاين (ت 1399ه��ـ) ،املطبعة احليدر َّية ،النجف األرشف،
عيل
•ش��عرا ُء
ّ
ّ
الغري أو النجف َّياتّ :
1373هـ1954/م.
حمم��د حمس��ن الش��هري بأق��ا ب��زرگ الطهراين
•
ُ
طبق��ات أع�لام الش��يعة (نقب��اء الب�شر) :الش��يخ َّ
يب ،بريوت1430 ،هـ.
(ت 1389هـ) ،دار إحياء الرتاث العر ّ
زويني (ت 1335هـ) ،حتقيق د .جودة
حممد ال َق
•
طروس اإلنشاء وسطور اإلمالء :أبو ِّ
ُ
ّ
املعز الس ِّيد َّ
زويني ،بيسان للنرش والتوزيع ،بريوت1418 ،هـ1998/م.
ال َق
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي (ت1350هـ)
النجفي ا ِ
علي كا�شف الغطاء
ّ
�شعر ال�شيخ ّ

حممد حسني كاشف الغطاء (ت 1373هـ) ،ج ،1
•
ُ
العبقات العنرب َّية يف الطبقات اجلعفر َّية :الشيخ َّ
زويني ،بيسان للطباعة والنرش ،بريوت1418 ،هـ1998/م.
حتقيق د .جودة ال َق
ّ
حممد احلس�ين آل كاش��ف الغطاء (ت 1373هـ) ،حتقيق الشيخ أمري
•عقو ُد حيايت :اإلمام الش��يخ َّ
املحمد حس�ين آل كاشف الغطاء ،مدرس��ة ومكتبة اإلمام كاشف الغطاء
الش��يخ رشيف الشيخ
َّ
العا َّمة ،النجف األرشف1433 ،هـ2012/م.
صرِ
اخلياباين (ت 1373هـ) ،تربيز1366 ،هـ.
التربيزي
حممد طاهر
ّ
حممد عيل بن َّ
• ُعلام ٌء ُم َعا ُ ونَّ :
ّ
ِ
حممد حس�ين احلُس��يني اجلال ّيل ،تدقيق ومراجعة الش��يخ عبد اهلل دش��تي
• ُ
فهرس الرتاث :الس�� ِّيد َّ
الكويتي ،دار الوالء لصناعة النرش ،ط1436 ،4هـ2015/م.
ّ
ضرِ
ِ
َّجف��ي (ت 1378هـ)،
وحا ُ َها :الش��يخ جعفر بن الش��يخ باق��ر آل حمبوبة الن
•م��ايض النَّج��ف َ
ّ
ج :3-1مطبع��ة العرفان ،صي��دا ،املطبعة العلم َّي��ة ،النج��ف األرشف1955 ،م ،دار األضواء،
بريوت1406 ،هـ1986/م.
حممد ب��ن حبيب (ت 245هـ) ،حتقيق ايلزه ليختن ش��تيرت ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت،
•املح�َّب�رَّ ُ َّ :
د.ت.
ِ
اخلوئي (ت 1367هـ) ،تصحيح وتقديم
اإلمامي
حممد أمني
ّ
ّ
•مرآ ُة الشرَّ ق :الشيخ صدر اإلسالم َّ
النجفي ،مطبعة ستاره ،قم1427 ،هـ.
املرعيش
الصدرائي ،مكتبة آية اهلل
عيل
ّ
ّ
ّ
ّ
ِّ
مؤسسة الرسالة ،بريوت1985 ،م.
كحالة،
رضا
عمر
فني:
ل
املؤ
معجم
عىل
املستدرك
•
َّ
املرعيش
س��يني
•املسلس�لات يف اإلج��ازات :آية اهلل
ّ
العظمى الس�� ِّيد أبو املعايل ش��هاب الدين احلُ
َ
ّ
املرعيش ،مطبعة حافظُ ،قم1406 ،هـ.
النجفي ،مجعها نجل ُه الس ِّيد حممود
ّ
ّ
الطهراين
حممد حمسن الش��هري بأقا بزرگ
•املش��يخة ،أو اإلس��ناد املص َّفى إىل آل املصطفى :الش��يخ َّ
ّ
الغري ،النجف األرشف1356 ،هـ.
(ت 1389هـ) ،مطبعة
ّ
الطهراين
حممد حمس��ن الش��هري بأق��ا ب��زرگ
• ُمص َّف��ى املق��ال يف مصنِّف��ي عل��م الرجال :الش��يخ َّ
ّ
ِ
بتصح ِ
ِ
ِ
َ�شره اب ُن املؤلِ��ف أمحدُ ُمن��زوي ،جابخانة دولت��ي إيران،
يح��ه ون
��ي
(ت 1389ه��ـ)ُ ،عن َ
1378هـ1959/م.
حممد حرز الدي��ن (ت 1365هـ) ،ع َّلق عليه حفيدُ ُه
•
ُ
مع��ارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباءَّ :
حممد حسني حرز الدين ،مطبعة اآلداب ،النجف األرشف1384 ،هـ1965/م.
َّ
األميني،
حممد هادي
ّ
•معج��م رج��ال الفكر واألدب يف النجف خالل ألف عام :الش��يخ الدكتور َّ
بريوت 1413هـ1992/م.
كحالة ،مطبعة الرت ِّقي ،دمشق1378 ،هـ1959/م.
•معجم املؤ ِّلفني :عمر رضا َّ
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عواد (ت 1992م) ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد1969 ،م.
•معجم املؤ ِّلفني العراق ِّيني :گورگيس َّ
املفص ُ
��ل يف تاري��خ النجف األرشف :د .حس��ن عيس��ى احلكيم ،مكتب��ة احليدر َّيةُ ،قم املقدَّ س��ة،
• َّ
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1428هـ.
األش��كوري ،جممع الذخائر اإلسالم َّيةُ ،قم،
احلس��يني
املفص ُل يف تراجم األعالم :الس�� ِّيد األمحد
ّ
• َّ
ّ
1436هـ2015/م.
الفتالوي (ت 1431هـ) ،دار املواهب ،بريوت،
املنتخب من أعالم الفكر واألدب :كاظم عبود
•
ّ
ُ
1419هـ1999/م.
مؤسس��ة اإلمام الصادق ،إرشاف الشيخ جعفر
•موس��وعة طبقات الفقهاء :اللجنة العلم َّية يف َّ
سبحاين ،دار األضواء ،بريوت1420 ،هـ.
البغ��دادي (ت 1339هـ) ،دار
•هد َّي��ة العارفني :أس�ماء املؤ ِّلفني وآثار املصنِّفني :إس�ماعيل باش��ا
ّ
الفكر ،بريوت1402،هـ1982/م.
الزهراء ،بغداد1963 ،م.
•هكذا عرفت ُُهم :جعفر
اخللييل (ت 1405هـ) ،مطبعة َّ
ّ
•وفي��ات األعيان وأنباء أبن��اء الزمان :أمحد بن حممد ابن خلكَّان (ت 681هـ) ،حتقيق د .إحس��ان
ع َّباس ،دار الثقافة ،بريوت1968 ،م.

