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امللخ�ض

نجم الدين جعفر بن حممد بن جعفر احليّل، واحٌد من األعالم البارزين من ُأرسة )آل نم(، 
فقي��ه وعامل وأديٌب، ُعِرَف بكتابيِه )مثري األَحزان ومنري س��بل األش��جان(، و)ذوب النُّضار يف 
اِعِر وآثارِه،  َذيِن َوَصال إلينا مطبوَعني- وقد حاولنا يف بحثنا هذا التعريَف بالشَّ رشِح الثار(- اللَّ
قنَاُه، َوَخَتمنَا الَبحَث بقاِئَمِة  وأتبعنا ذلَك بدراَس��ٍة َموُضوِعيٍَّة وَفنِيٍَّة لِِش��عِرِه، بعَد أْن مَجَعنَاُه وَحقَّ

املصادر واملراجع التي اعَتَمدنا عليها يف حَتبرِيِه.

 واحلمُد هللِ َربِّ الَعامَلنِي.
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Abstract

Najm ul-Deen Ja'afer bin Muhammad bin Ja'afer Al-Hilli is one of 

the most distinctive celebrities of the «Aal Namma» family. He was a 

jurisprudent, a scientist, a poet, and a writer, very well-known for his 

two famous books «Mutheer ul-Ahzaan wa Muneer Subul ul-Ashjdan» 

and «Thaob ul-Nudhaar fi Sharh il-Thaar». This study is an objective 

and literary one that makes an attempt to introduce him as a poet 

presenting and examining his poems, after they were collected and 

verified.
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املقدمة

نجم الدين جعفر بن حممد بن جعفر احليّل، واحٌد من األعالم البارزين من ُأرسة )آل نم(، 
فقي��ه وعامل وأديٌب، ُعِرَف بكتابيِه )مثري األَحزان ومنري س��بل األش��جان(، و)ذوب النُّضار يف 
اِعِر وآثارِه،  َذيِن َوَصال إلينا مطبوَعني- وقد حاولنا يف بحثنا هذا التعريَف بالشَّ رشِح الثار(- اللَّ
قنَاُه، َوَخَتمنَا الَبحَث بقاِئَمِة  وأتبعنا ذلَك بدراَس��ٍة َموُضوِعيٍَّة وَفنِيٍَّة لِِش��عِرِه، بعَد أْن مَجَعنَاُه وَحقَّ

املصادر واملراجع التي اعَتَمدنا عليها يف حَتبرِيِه.

واحلمُد هللِ َربِّ الَعامَلنِي.

اآل منا

هم األكرب  ُيعدُّ آل نم من األرُس العربيَّة احلليَّة الشهرية، من ربيعة، وجاءِت التَّسمية من جدِّ
عراء البارزين، وأبرز أعالمهم: )نم(، وكاَن رجاالهتا من الفقهاء واألدباء الشُّ

هبة اهلل)1( بن عيل بن نم احليل )ت أوائل ق 6ه�(.. 1

ّ )ت 579ه�(.. 2 أبو احلسن عيّل)2( بن عيّل بِن عيلِّ بِن َنَم بن مَحدون احِليلِّ

ّ )ت 618ه�(.. 3 كايف الدين احلسني)3( بن عيل بن نم بن محدون احليلِّ

ّ )ت 636ه�(.. 4 نجيب الدين حممد)4( بن جعفر بن حممد بن َنَم احِليلِّ

د بن نم احليل )ت ق 7ه�(.. 5 علم الدين إسمعيل)5( بن حُمَمَّ

نظام الدين أمحد)6( بن حممد بن نم احليل )ت ق 8ه�(. 6
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جالل الدين احلسن)7( بن أمحد بن نم احليلِّ )ت ق 8ه�(.. 7

فضاًل عن: نجم الدين جعفر بن حممد بن جعفر احليّل، وهو مدار بحثنا هنا.

ا�صمه ون�صبه

هو)8(: جعفر بن الشيخ نجيب الدين حمّمد بن جعفر بن أيب البقاء هبة اهلل بن َنم بن عيّل بن 
ين(. ب ب�: )نجم امللَّة والدِّ بعّي. وُيلقَّ محدون احليّل الرَّ

وقال عبد اهلل أفندّي األصفهاين )ت 1230ه�(: »من أفاضل مشايخ علمئنا«)9(.

قال اخلوانساريُّ )ت 1313ه�(: »كان من الفضالء األَجّلة، وكرباء الدين واملّلة«)10(.

�صي�خه

َج يف مَدارِج البحث والتحصيل اس��تظهَر كثرًيا م��ن علوم عرِه من دوِن َكالٍل أو  ملَّ��ا تدرَّ
َمالل، وَأَخَذ الِعْلَم عن مَجَاَعٍة، منهم:

• ُه جعفر بن هبة اهلل)11(.	 َجدُّ

• والُدُه َنجيب الدين حممد )ت 645ه�()12(.	

تالمذتُه

 منهم:

• مة احلسن بن يوسف بن املطَّهر احليّل )ت 726ه�()13(.	 العالَّ

• كمل الدين عيل بن احلَُسنْي بن مّحاد الّليثي الواسطّي)14(.	

• عبد الرزاق بن حممد بن أمحد بن الصابويّن املعروف ب�)ابن الُفَوطي( )ت 723ه�()15(.	

• مَجال الدين حممد بن احلس��ن بن حممد ابن املهتدي، الذي َرَوى عنه باإِلجازة العامة س��نة 	
)670ه�()16(.
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م�ؤلَّفاُتُه

1. ُمثرُي األَحزان ومنري سبل األشجان: وهو مقتٌل َخاصٌّ َذَكَر فيِه َواِقَعَة الطَّفِّ واستشَهاد 
اإلمام احلَُسني، وما جرى عىل أهل بيته من حِمٍن ومصائب.

األرََشِف   النََّج��ِف  يف  ��ِة  احلَيدريَّ بِاملطَبَع��ِة  وُطبِ��َع  الطرحي��ّي،  امل��وىل  عب��د  َق��ُه  حقَّ وق��د 
)1369ه�/1950م(.

فة س��نة )1406ه�(، مع  وص��َدَر ثانيًة بتحقيق ونرش مدرس��ة اإلمام املهدّي، بُقّم امُلرَشَّ
كتاب )التَّحصني يف صفات العارفني( جلمل الدين أمحد بن حممد بن فهد احليّل )ت 841ه�(.

ابقتني مع حذِف بعض التعليقات، وزيادات  وُنرِشَ ثالًثا ُمنفرًدا باالعتمد عىل الطَّبعتني السَّ
ُأَخر، ع��ن دار العلوم للتَّحقيق والطِّباعة والنَّ��رش، يف النجف األرشف )1423ه�/2004م(، 

وهي التي رجعنا إليَها هنا.

ويف النَّ��رشات الث��الث أخط��أ نارشُه بإثب��اِت َس��نََتي والدِة والِد املؤلِّف ووفات��ِه عىل أهنم 
لِلمؤلِّف َنفِسِه!

ها الكتاُب، س��واء كانت له أو لِغ��رِيِه، فيها يشٌء غرُي قليٍل  والنصوص الش��عرية التي ضمَّ
ِه ملْ ُيعنَوا هِبا َق��دَر ِعنايتهم بتخريج النُّصوص  م��ن التَّصحي��ف والتَّحريف، والقائموَن عىل َنرْشِ
بط، ومْن َثمَّ كان الكتاُب بحاجٍة إىل حتقيق علمّي، ال إىل َنرْشٍ  ِه من الضَّ النَّثري��ة، فضاًل عن ُخُلوِّ

، وقد نبَّهنَا عىل َما َوَقَع يف ِشعرِه يف َمكانِِه. َعشوائيٍّ

ت��ُه مَجَاَعُة  ��ون كري��م، وَنرَشَ ��ار يف رشح الثَّ��ار، ص��در بتحقي��ق فارس حسُّ 2. ذوُب النضَّ
فة )1416ه�(. سني، قم املرشَّ املدرِّ

د إسمعيل ابن نم، اشَتَمَلْت عىل النثر الفصيح والشعر املليح،  3. مقامة يف َذمِّ َأخيِه أيب حممَّ
رأى ابُن الُفَوطِّي ُنسَخًة منها)17(.

قلُت:
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وَنَس��َب له- خطًأ- الس��يُد إعجاز حس��ني النيس��ابوري الكنتوري )ت 1286ه�(، كتاًبا 
يعة()18(، وبعد البحث ظهر لنا أّنُه للسيد أيب  يعة يف فضائل ويّص خاتم الرشَّ بعنوان: )منهج الشِّ
العّز جالل الدين عبد اهلل بن رشفش��اه احلَُسْيني )ت 810ه�(، أّلفه باسم السلطان ُأويس هبادر 

خان، وصدر بتحقيق السيد هاشم امليالين، يف سلسلة الكتب العقائدية سنة 1378ه�.

َوَفاُتُه ومرقُدُه

 َ اختل��ف ُمرمِجُوُه يف ِذْكِر تاريخ َوَفاتِِه، فقد قال اس��معيل الباباين )ت 1339ه�( إنه »ُتُويفِّ
يف حدود سنة 685ه�«)19(.

َ سنة 676ه�«)20(. ُه »ُتُويفِّ س التربيزيُّ )ت 1373ه�( إنَّ يف حني قال املدرِّ

َ س��نة 680ه� تقريًبا«)21(، وهو ما نقلُه عنه السيِّد  ُه »ُتُويفِّ وقال الس��مويُّ )ت 1370ه�( إنَّ
حمسن األمني)22(، وأخذ به السيد هادي كمل الدين)23(.

ِة قرٌب  وق��ال اليعقويبُّ )ت 1385ه�(: »كانت وفاته س��نة س��ّتمئة وثمنني تقريًب��ا، ويف احللَّ
مش��هور يعرف بقرب )ابن نم(، عىل مقربة من مرقد أيب الفضائل ابن طاووس يف الش��ارع الذي 
ة وينتهي بباب كربالء املعروف بباب احلَُس��نْي، وقد زرته مراًرا، وكانت القبَّة  يبت��دئ من املهديَّ
ة اجلدران، عام ُخُروجنا من احللَّة سنة )1335ه�(، وال أعلم  التي عليه متداعية األركان، منهدَّ

ة أم هو مدفُن أفراد هذه األرُسة الطيِّبة«)24(. هل هو قرب املرَجم خاصَّ

عب يف غرفٍة صغريٍة، وكان بجواره من جهة  ه الشَّ قلُت: يقُع مرقد جعفر ابن نم مقابل متنزَّ
ُه حماّلت جتارّية  الش��مل مدرسة الوثبة االبتدائية للبنني التي ُهدمت يف هناية القرن املايض، وحتدُّ
من اجلهة األخرى، وهو يطّل عىل الش��ارع بباب حديدّي وش��ّباك يرى من خالهلا َتمَّ اكس��اؤه 

بالقمش األخرض، وقد زرتُه مراًرا.

�صعرُه

��عر، لكنَّ��ُه َأوَرَد َبعَضُه يف كتابيه )مث��ري األحزان(، و)ذوب  مل ُيع��رف ع��ن ابن نم نظم الشِّ
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، وكان يس��بق الِقَطع بعب��ارات مثل: »أنا ُمورٌد ِمن َنظِمي  النّضار(، وهو خاصٌّ بمعركة الّطفِّ
هِذِه األبيات«، أو »قلُت يف أبيايت«، أو »قلُت يف َوْصِف احلَاِل َأبَياًتا«...

ا، ما بني ُنتَفٍة وُمَقطََّعٍة، يف حني ضمَّ  ل مَخس��ًة وستني بيًتا، يف 17 نصاًّ وقد ضمَّ الكتاب األوَّ
الكتاُب اآلخُر ثالَثَة َعرَشَ بيًتا ِهَي جَمموُع َقصيَدٍة، وُمَقطََّعٍة، وُنتَفٍة.

ثاء، وفيِه َيِصُف َأحزاَنُه وآالَمُه وحرساتِه  والغرُض الرئيُس الذي يكاد يطبع ش��عره هو الرِّ
ا حزينًا صادًقا، ومزجُه هِبَِج��اِء َمْن قاُموا بتلك  ع��ىل ما حلَّ بآل البيت، وجاء رث��اؤُه حاراًّ
َر َش��َجاعَتُه يف املعركة  الوقائع الش��نيعة، وَخصَّ احلَُس��ني بالقس��ط األكرب من البكاء، وصوَّ
وبس��الته يف مواجهة جيش الطَّاغي��ة يزيد بن معاوية يف معركة الطَّ��فِّ اخلالدة، يف تلك املعركة 

هيبة، مع أخيه العبَّاس، منها)25(: الرَّ

ُأَمّي��ة ِس���هاُم  فِ�يِه��ْم  َفَت�َك��ْت  َلَق��ْد 
َس��وافُِك ُس��ُيوٌف  ِمنْه��ا  َعُه���ْم  َوأرْصَ

َفأْصَبُح��وا اْلَفض��اِء  َرْح��ُب  هِبِ��ْم  َوضاَق��ت 
َمَهالِ��ُك فِيَه��ا  هَيْ��َمء  ���ٍة  ب�َِدِويَّ

َجواثِ��م َقْت��ىل  الطَّ��فِّ  بِ��أْرِض  َوأْمَس��ْوا 
َب��واِرُك ِق��الٌص  ع��ى  رَصْ ُ��ُم  َك�َأهنَّ

َس��واِكٌب، اْلباِكي��اِت  ُع�ُي��وَن  َف��إنَّ 
َضَواِح��ُك ��اِمَتاِت  الشَّ ُثُغ��وَر  َوإنَّ 

َرة عىل األَرِض. ( يف َتشبيه الَقتىَل بِالنُّوِق امُلَجزَّ واستعمَل َأداَة الّتشبيه )كَأنَّ

ا إىل الشام وُهنَّ ثواكل)26(: َف حِلَاِل انتقاِل السبايا قرْسً وتأسَّ

َورْهُط��ُه احلَُس��نْي  ُيْغ��َزى  أَس��َفا  َف��وا 
َحِريُم��ُه اْلبِ��الِد  بَِتْط��واِف  ُوُيْس��بى 
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لَِفْق��ِدِه النَّبِ��يَّ  أّن  َيْعَلُم��وا  َأمَلْ 
ُس��ُجوُمُه؟ جي��فُّ  م��ا  َجف��ٍن  َغ��ْرُب  َل��ُه 

رَضاُمه��ا َيش��بُّ  َن��اٌر  َقْلبِ��ِه  َويف 
ُكُلوُم��ُه ُتْؤَس��ى  َلْي��َس  َوْج��ٍد  َوآث��اُر 

ة، بألسنتهم خوَف  َ يف قطعٍة ُأخرى َأنَّ قاتيل ذراري النبي إِنَّم أسلموا، يوم فتح مكَّ وبنيَّ
راري الكرام يف يوم  القت��ل، وإالَّ فقلوهب��م ُمِلَئْت ِحقًدا وُبغًضا، وق��د كان انتقامهم هلؤالء ال��ذَّ

عاشوراء)27(:

َوُقُلوهُبُ��م دى،  ال��رَّ َخ��ْوَف  أْس��َلُموا  َق��ْد 
ُمْكَم��ِد َوِحْق��ٍد  ِغ��لٍّ  َع��ىل  ُطِوَي��ْت 

والرث��اء اآلخ��ر: رث��اء األصح��اب الذي��ن آزروا آل البيت، فهذا س��ليمن بن رصد 
َز ابُن زياد َجيًش��ا يف اثني  ابني لأَلخِذ بَِثأِر احلُس��ني، وقد َجهَّ َم َحَرَكَة التوَّ اخلزاعّي الذي َتَزعَّ
عرش ألف ُمقاتل بقيادة احلَُصني بن نمري، واش��تبكوا َمَع التَّوابني بقيادة ُسليمن بتاريخ األربعاء 

22 مُجَاَدى األُوىل سنة )65ه�(، وعىل إثرِه استشهد سليمن، وفيه يقوُل ابُن َنم)28(:

َف�َغ��دا َن�ْح�َب��ُه،  ُس���َلْيمُن  َق��ىَض 
الَب��اِري َوَرْح�َم��ِة  ِج�ن��اٍن  إىل 

ُم�ْهَج�تِ��ِه َب��ْذِل  يف  مَحِي��ًدا  َم��ىَض 
بِ�الثَّ��اِر لِ�ْلُح�َس��نْيِ  َوَأْخ���ِذِه 

وهذا املختار الثَّقفّي، الذي أخذ بثأرِه بعد أْن قعَدِت األَْعراُب َواْلَعَجُم عن نرِه)29(:

َقَع��َدْت إْذ  امْلُْخَت��اُر  الَفت��ى  اْلَفخ��اَر  ح��اَز 
َواْلَعَج��ِم األَْع��راِب  س��اِئُر  ِه  َن��ْرِ َع��ْن 

ووجدن��ا يف ش��عره قصيدة وحي��دة يف الفخر، والفخر رضب ِمَن املدي��ح، وهو هنا يمدح 
أرسته )آل نم(، ويفتتحها بقوله:
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فمنطِق��ي نطق��ُت  ��ا  إمَّ ن��م،  اب��ُن  أن��ا 
أعج��م الق��وِم  ِمصق��ُع  م��ا  إذا  فصي��ٌح، 

وال ينسى أن خيتتمها بقوله:

ِئ��ْد فاتَّ َنفِس��َك  َوي��َح  َبعي��ٌد،  من��اِل 
فم��ْن أي��َن يف األج��داِد مث��ل التَِّق��ي )َن��م(؟

وحرص الش��اعر عىل بناء لغته، وكانت ثقافته حارضًة وهو يس��تمدُّ منها معجمه اللغوّي 
رع. احلاشد بآالت احلرب: السيف، الرمح، السهم، الدِّ

أو: املوت، القتل، الفتك.

وألفاظ أخرى.

نَُه  ة عالية، وقد مكَّ ُم مرونة لغويَّ وجل��أ إىل االنزياح الدالّل إلعطاء اللفظ داللة جمازية تق��دِّ
هذا من التعبري عن أفكارِه، ففي قوله)30(:

ِعنَْدُه��ُم ي��ُن  الدِّ م��اَت  ُأَمّي��َة  َبنُ��و 
َأْكَف��اُن َواَرْت��ُه  َق��ْد  احْلَ��قُّ  َوَأْصَب��َح 

ين ال يموُت َحقيَقًة، وإنَّم أطلقُه عىل س��بيل الكناية، كم أنَّه  ف�)م��ات الدين( جماٌز، ألنَّ الدِّ
َن، فهنا التشخيُص  ُه قد ُكفِّ ر لنا احلقَّ قد ماَت أيًضا، وزاد عىل املوِت َأنَّ يف عجز البيِت نفسِه صوَّ
ا حتسُّ كم  ال��ذي يكوُن بإضفاِء صفات الكائ��ن احلّي عىل ظواهر الواقع اخلارج��ّي، فتبدو كأهنَّ
حيسُّ اإلنس��اُن وتش��عُر بش��عورِه وعواطفِه وأفعاله، فاالنزياح الداللُّ هنا أعطى إحياًء وحركًة 

وصورة فنية.

الإيقاع

عرية  اهتمَّ ابُن نم باملوس��يقى اخلارجية )اإليقاع(، ويتجىلَّ ذلك يف اعتمده عىل األوزان الشِّ
املعروف��ة، وقد آثَر األبُحَر الطوال وأكثَر ِمَن النَّظِم فيها، وهي عىل التوال: البس��يط، والكامل، 
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زينة التي تسمح بامتداد النَّغم وتطويله وتفخيمه،  فالطويل، وذلك بسبب موسيقاها اهلادئة الرَّ
واستيعاهبا األَفكار املبارشة أو اخلطابية، وليدلَّ عىل قدرته عىل األَداء الفني وبراعته يف التجويد، 

ق شعره. ي لتذوُّ وجلب انتباه املتلقِّ

القافية

أما القافية َفهَي »بمثابة الفواصل املوسيقية يتوقع السامع ترددها«)31(، وقد حرص الشاعر 
ِويِّ ُموافَِقًة  ًرا، وجاَءْت ُحُروُف الرَّ ع فيها، اذ استعَمَل القوايف التي حتمُل دفًقا ايقاعًيا ُمَؤثِّ أن ينوِّ

م، ُثمَّ امليم. ملَِا ُهو شاِئٌع يف الشعر العريب، وكان أكثُر احلُُروِف استعماًل هي: الراء، فالالَّ

��اعُر يميُل إىل القوايف املكس��ورة، فاملفتوحة، ُثمَّ امَلضمومة،  ومن حيُث احلََركات، كان الشَّ
َعَراِء الذين  اٌه َفنِّيٌّ َيتَّفُق َمَع الشُّ اِكنة، َسَواء أ كاَنْت طبيعيَّة أم منتهية هِبَاِء الوصِل، وهَو اجتِّ ُثمَّ السَّ

َسَبُقوُه.

َثَقاَفُتُه

��اعر أْن أفاَد من القدماء يف مواضع من شعره، ففي  كان من آثار الراث الش��عرّي عند الشَّ
قولِِه)32(:

��ٍد حُممَّ النب��يِّ  دار  ع��ىل  وقف��ُت 
َعَرَصاهُتَ��ا َأْقَف��َرْت  َق��د  َفَأْلَفْيُتَه��ا 

َق��اِرٍئ تِ��الوِة  ِم��ْن  َخ��الًء  وأمَس��ْت 
وَصالهُت��ا َصوُمه��ا  فيه��ا  ��َل  وُعطِّ

َر ببيِت دعبل اخلزاعّي الشهري)33(: تأثَّ

تِ��الَوٍة ِم��ن  َخَل��ت  آي��اٍت  َم��داِرُس 
الَعَرص��اِت ُمقِف��ر  َوح��ٍي  َوَمن��ِزُل 

وُيالحظ أنَّ قوله)34(:
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ُقُلوَب�ُه��م ُروِع  ال��دُّ َف��ْوَق  َلبُس��وا  َوَق��ْد 
َمْش��َهِد ُكلِّ  يِف  امْلَ��ْوِت  بِح��اَر  َوخاُض��وا 

هو من قوِل امللِك العزيِز فناخرسو ابِن امللِك األَعَظِم َشاهنشاه)35( جالل الدولة أيب طاهر 
)ت 372ه�()36(:

وَأقَبُل��وا ال��دروِع  ع��ىل  القل��وَب  لبس��وا 
األنف��ِس َذَه��اِب  ع��ىل  َيَتَهاَفُت��وَن 

وقوله)37(:

أْرُج��ال احْلَ��رِب  َم��ْأِزِق  يِف  أْثَبُت��وا  إذا 
احْلَ��رْشِ ُمْلَتَق��ى  إىَل  من��ه  َفَمْوِعُدُه��ْم 

:)38( د بن مُحَيٍد الطُّويِسِّ ائعة يف رثاء القائد حُمَمَّ هو من بيت أيب متَّام، من قصيدته الرَّ

ِرجل��ُه امل��وِت  مس��تنقع  يف  َفأثب��َت 

احلَ��رْشُ َأمخِِص��ِك  حَت��ِت  ِم��ْن  هل��ا:  وق��ال 
أما قصيدته امليميَّة يف الفخر، التي مطلعها)39(: 

فمنطِق��ي نطق��ُت  ��ا  إمَّ ن��م،  اب��ُن  أن��ا 
أعج��م الق��وِم  ِمصق��ُع  م��ا  إذا  فصي��ٌح، 

هرية، التي مطلعها)40(: فقد تأثَّر فيها بقصيدة القايّض عيّل بن عبد العزيز اجلرجايّن الشَّ

��م وإنَّ انقب��اٌض،  فِي��َك  ل:  يقول��ون 
أحج��م ال��ذّل  موق��ِف  ع��ن  رُج��اًل  رَأوا 

ط وُمتعلٌِّق باجلواب،  ٌن َمعنَى الرشَّ وُتالح��ظ عنايُتُه ب�)ملَّا(، وهو َظ��رٌف بَِمعنَى ِحني ُمَتَضمِّ
ففي قوله)41(:

أْقَبَل��ْت لِلثَّ��ْأِر  امُلْخَت��اُر  َدَع��ا  َومَلَّ��ا 
��ِد حُمَمَّ آِل  أْش��ياع  ِم��ْن  َكتاِئ��ُب 
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جاَء الفعل )أقبل( جواًبا ل�)ملَّا( يف صدر البيت نفسه، من دون تأخرٍي، ولكنَّه، يف قطعٍة، أوردُه 
يف صدر البيت األخري)42(:

َوَضّم�ُك��م ناِزِح��نَي  َظعنُْت��ْم  َوملَّ��ا 
َذلِي��ُل اْلَعِزي��ُز  اجلَْل��ُد  بِ��ه  مق��اٌم 

َيُك��ْن َومَلْ  ��ُيوِف  لِلسُّ َطعاًم��ا  ُت��ْم  َورِصْ
َوُوُص��وُل َمنَْه���ٌج  ُرْمُت�ُم��وُه  ملِ��ا 

ُأَمّي��ة آلِل  ٌء  يَفْ َوأْمواُل�ُك��ْم 
ُأُف��وُل ِمنْ���ُه  ح��اَن  َق��ْد  َوَبْدُرُك��ْم 

َخْطُب��ُه ه��اَن  َق��ْد  الدي��َن  أنَّ  نْ��ُت  َتَيقَّ
َقِلي��ُل لِل�نَّبِ��يِّ  ال�ُم�راِع���َي  َوأّن 

ف�)ملَّ��ا َظَعنُت��م( جواهبا )تيقنُت(، يف هنايتها، وقد كان حلرف اجلرِّ )ال��واو( َأَثٌر ُمِهٌم يف َربِط 
البيتني الثاين والثالث، وَتعداد مآيس أهل البيت عىل يد آل ُأميَّة.

هرية)43(: وقد تبنيَّ لنا أنَّ ابن نم قد سار عىل منوال األبيات الثَّالثة الشَّ

َحاَج��ٍة كّل  ِمنَ��ى  م��ن  َقَضْينَ��ا  وملَّ��ا 
َماِس��ُح ُه��َو  م��ن  ب��األْركاِن  ��َح  وَمسَّ

رَحاُلنَ��ا امَله��اَرى  ُح��ْدِب  ع��ىل  ْت  َوُش��دَّ
َراِئ��ُح ُه��َو  ��ِذي  الَّ الَغ��اِدي  ينُظ��ر  َواَل 

بينَنَ��ا األَحادي��ِث  بأط��َراِف  أَخْذَن��ا 
األباطِ��ُح امَلطِ��يِّ  بأْعنَ��اِق  وَس��اَلْت 

وعم��َد إىل تأخ��رِي اجلواب إىل البي��ت الرابع، أو اخلام��س، وأدخل بينهم مُج��اًل وعبارات 
دة، يف قطعٍة ُأخَرى)44(.  متعدِّ

وهناك املثل )كم ُتِدين ُتَدان()45(، يف قوله)46(:
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ِمْثَل��ُه ُتداُن��وا  َق��ْد  ُتِدْينُ��وا  َفَك��َم 
َوِحَس��اِب حَم��رَشٍ  جَمم��ِع  ي��وِم  يف 

ٍة واضحٍة. غ وال علَّ ففيِه َحذَف النُّوَن من الفعلني يف صدر البيت من غرِي مسوِّ

�ن كرمي يخ فار�ض ح�صُّ مقال ال�صِّ

 ،) ��ون كريم مقااًل عنوانُه )الوالُء احلَُس��ْينّي يف أشعار ابن نم احليّلّ ��يخ فارس حسُّ َنرَشَ الشَّ
وفيه مجع ش��عره احلَُسْيني الوارد يف كتايَب الّش��اعر، وزاَد عليهم نتفة من بيتني- من املتدافع بينه 
وب��ني والده- وردت يف )البابليَّات( مع بيت ثالث عىل قافية الالم، ونرش ذلَك يف جملة )تراثنا( 

سنة )1417ه�()47(.

��اعر، ونجمع ش��عره، ونحّققه رأين��ا أنَّ ذاَك العمل عليه  وح��ني هتّيأ لنا أن نكتب عن الشَّ
مالحظ، هي:

مل يس��تقِص حياة الش��اعر- برغم رجوعِه إىل مصادر كثرية- وملْ يس��تفْد ِمن َبعِضَها، وقد . 1
ُه َنَقَلَها ِم��ن َهَوامش الُكُتِب التي ترمجْت لُه، ومل يذك��ر )املقامة( ضمن مؤلفاتِه،  َ ل أنَّ َتَب��نيَّ

ًة. وال الكتاب املنسوب إليِه ضلَّ

اِعُر يف احلَُسنْي الشهيد، لِذا ملْ ُيثبت َقِصيَدَتُه املِيِميََّة التي َكَتَبَها . 2 اختصَّ عمُلُه بم َنَظَمُه الشَّ
إىِل بعِض حاسديِه.

��اِعِر، وِكَتاِب . 3 الضعف الش��ديد يف ختريج القط��ع والنتف، إِذ اكَتَفى بِرُجوِعِه إىِل ِكَتايَب الشَّ
)البابليات( لليعقويّب فقط.

ْت أوزاَن . 4 بط، ليسْت بسبب الطباعة، َأثَّرْت سلًبا يف َفْهِم املعنَى وكرَسَ ورود أخطاء يف الضَّ
ة يف املقطَّعة الرائيَّة والنتفة امليمية املنتهية باهلاء... إلخ. األبيات، وخاصَّ

اِئيَِّة، وهو: َعِة الرَّ ومن ذلَِك ما َوَرَد بشأِن البيت األخري من امُلَقطَّ
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ُه��ْم َومَهُّ ُروِع،  ال��دُّ َف��ْوَق  ��ُم  ُقُلوهُبُ
اْلَبْث��ِر َع��ىل  الس��اِئالِت  النُُّف��وِس  َذه��اُب 

فعّلق عىل كلمة القافية: »البثر: موضع معروف بذات عرق )مراصد االطالع: 162/1(«.

وخّرجها عىل ما يأيت: »مثري االَحزان: 67، وأّوهلا:

امُلص��اع َع��ىل  ُقوهت��م  يِف  ه��ذا 
َوالِدف���اِع الِس���ْبِط  َع��ِن  َوال��َذّب 

ونقل التفس��ري من حاش��ية نارش الكتاب، وهو غري صحيح، ألّن صواب الكلمة: )الُبْر(، 
أي: السيوف، أما البيت العيني الذي أشار إىل انه أّول املقّطعة، فهو ليس بيًتا، بل كالم نثرّي مل 

يضعُه الّطرحييُّ نارُش الكتاِب عىل الّصواب، كم فات الشيخ فارس، وأصلُه هو قوله:

»وكانوا كم قلت يف شعري هذا يف قوهتم...«.

وهو تتمة طبيعية لكالم املؤلف وليس شعًرا!!

وأكتفي هبذا املثال عىل متابعة الش��يخ فارس لنارش الكتاب من دون حتقيق أو تصحيح أو 
تنبيه!

نق��ل كّل هذا من كتاب )مثري األح��زان( بأخطائِه، كم نقل رموز املقابلة التي أوردها نارش . 5
الكتاب يف هوامِش��ِه لروايات نس��خته والطبعة السابقة! وهو عمل زائد، ليس يف حملِّه وال 

من وظيفتِه.

راسة العلمّية.. 6 خال عمله من الدِّ

مل يورد البيتني البائيني املتدافعني يف قسم خاص هو )املنسوب(، بل جعلهم يف مفتتح عملِه.. 7

لق��د َوضَح أنَّ الش��يخ فارس كاَن يف عملِه جامًعا للش��عر- م��ن دوِن صعوبة وال جهد- 
ولي��َس حمّقًقا، لعدم فهمه للمعنى أو الَع��ُروض، وجتىلَّ هذا يف إِبقاِئِه التصحيفات والتحريفات 
بِط والتَّعليقات غري  الت��ي ابُتيِلَ هبا كتاب )مثري األح��زان( عىل حاهلا، وزاد عليها اخلط��أ يف الضَّ

امُلجدية.
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منهج اجلمع والتحقيق

منا عملنا عىل قسمني: قسَّ

ا ما بني قطعة ونتفة. اعر رصاحة )86( بيًتا، يف )21( نصاًّ األوّل: ما كان للشَّ

الثاين: املنسوب له ولغريِه، وهو املتدافع مع غريِه، يف نتفٍة واحدٍة ببيتني.

ا. فيكون املجموع النهائي للديوان )88( بيًتا َنصاًّ

وكان منهجي يف مجع شعر ابن نَم وحتقيقه يتمثَّل يف اآليت:

ترتيب القطع ع��ىل وفق روهيا ترتيًبا )ألفبائياًّا(، بدًءا من الس��اكن، فاملفتوح، ثمَّ املضموم، . 1
ثمَّ املكسور.

وق��د اعتمدنا يف إثبات النصوص عىل املص��ادر التي أوردت النُّصوص كاملة، ثمَّ املصادر . 2
األَُخر التي أوردهتا بدرجة أقّل، ُثمَّ التي أوردهتا من غري عزو، وِمن دون النَّظر إىل ِقَدِمَها، 

وقد أرشنا إىل أرقام األبيات بصورة دقيقة أمام كل مصدر.

ترقيم ُكّل نّص، قصيدة كانْت أو قطعة، بَرقٍم خاٍص، لإلشارة إليِه عند الدراسة والتخريج.. 3

4 .. إثبات التخريج أسفل كلِّ نصِّ

تقويم النّص عروضًيا، وإثبات اسم البحر.. 5

َضْبط النص بصورة ُتعنُي عىل َفْهِم امَلعنَى. . 6

ِذْكر االختالف احلاصل يف الروايات يف احلوايش، وترجيح الرواية الصحيحة التي تطمئن . 7
إليها النفُس وإثباهتا يف املتن.

توضيح األلفاظ التي َغُمَضْت معانيها. . 8

اإلشارة إىل التَّصحيفات والتَّحريفات الواردة يف املصادر التي رجعُت إليها.. 9

إثبات قسم للمتداَفع )املنسوب( إىل الشاعر وإىل غريِه.. 10

واحلمُد هلل ربِّ العاملني.
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ا احللِّيِّ ى من �صعر ابن مَنَ ما تبقَّ

قافية الباء
]1[

قال يف َذمِّ بني ُأمّية لقتلهم احلَُسني وهتك حرمته ورهطِه: 

)الكامل(

َنبِيِّه��ا ُعُه��وَد  َنَقَض��ْت  ُأّم��ًة  ي��ا   .1
األَْعَق��اِب َع��ىل  ُمَقْهَق��َرًة  َوَغ��َدْت 

��م َوإنَّ ُس��وِل،  لِلرَّ ِصحاًب��ا  ُكنُْت��ْم   .2
األَصَح��اِب َع��ِن  بِنُْت��ْم  بِِفَعالُِك��ْم 

َجهاَل��ًة اْلِكت��اِب  ُحْك��َم  َوَنَبْذُت��ُم   .3
األَْح��َزاِب مُجَْل��ِة  يِف  َوَدَخْلُت��ْم 

َواْس��َتْحَلْلُتم ��ْبِط،  السِّ بَِقْت��ِل  ُبْؤُت��ْم   .4
اِب َك��ذَّ ُمنَافِ��ٍق  بِ��ُكلِّ  َدَم��ُه 

ِمْثَل��ُه ُتداُن��وا  َق��ْد  ُتِدْينُ��وا  َفَك��َم   .5
َوِحَس��اِب حَم��رَشٍ  جَمم��ِع  ي��وِم  يف 

التَّخريج:
ُمثري األحزان: 24.
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قافية التاء
]2[

قال:

)الطويل(

��ٍد حُممَّ النب��يِّ  دار  ع��ىل  وقف��ُت   .1
َعَرَصاهُتَ��ا َأْقَف��َرْت  َق��د  َفَأْلَفْيُتَه��ا 

َق��اِرٍئ تِ��الوِة  ِم��ْن  َخ��الًء  وأمَس��ْت   .2
وَصالهُت��ا َصوُمه��ا  منَه��ا  ��َل  وُعطِّ

وُجنَّ��ًة للعل��وِم  َم��الًذا  وكاَن��ْت   .3
ِصالهُت��ا املعتف��نَي  يغَش��ى  اخلَط��ِب،  ِم��َن 

َهاِش��ٍم آِل  ِم��ن  ��اَداِت  السَّ ِم��َن  َفَأْق��َوْت   .4
ش��َتاهُتَا احلَُس��نْي  َبع��َد  جَيَتِم��ْع  وملْ 

َع��رَبى، وَلوعتِ��ي الّس��بط  لَِقْت��ِل  5. فعْينِ��ي 
َزَفَراهُتَ��ا تنَْق��يِض  م��ا  َفْق��ِدِه  ع��ىل 

ك��ْم تصربي��َن ع��ىل األَذى؟ في��ا كب��دي   .6
اهُتَ��ا؟ َحرَسَ إًذا–  َتغنَ��ى–  َأْن  آَن  َأَم��ا 

التَّخريج:
مث��ري األح��زان: 167–177، الطليع��ة: 183/1، أعيان الش��يعة: 212/6، البابليات: 
: 98/4، ش��عراء احلّلة:  74/1، املنتخ��ب: 502، حتفة النارصي��ة: 552-565، أدب الطفِّ

.403–402/4

الروايات:
2. يف املصادر ما عدا املثري واملنتخب: »وعطل فيها«.
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3. املنتخب: »مالًذا لألنام«. مثري األحزان: »املعتقني«.

 4. املنتخب: »فأقفرت«.

 6. مثري األحزان: »عىل األسى«، يف نسخٍة ُأخَرى.

واَب ما أثبتناُه. وجاء العجُز يف املصادر: »يغني«، ويف املنتخب: »تقنى«، ولعلَّ الصَّ

اللغة:
أقفر املكان: خال من الناس واملاء والكأل.. 1

العرصة: ساحة الدار، وكل بقعة ليس فيها بناء واملراد األول.. 2

عطل اليشَء: َتَرَكُه ضياًعا.. 3

اجلُنَُّة: السَرُة.. 4

اعتفاُه: أتاُه يطلُب املعروَف.. 5

أقوت الدار: خلْت ِمن َساِكنِيَها.. 6

ال قافية الدَّ
]3[

:ًها عمرو بن سعيد بن العاص)48( وال املدينة حينم استبرَشَ بقتل اإلمام احلَُسني قال ُمَسفِّ

)الكامل(

َوبَِس��بِِّه بَِقْتل��ِه  وَن  َيْس��َتْبرِشُ  .1
��ِد ُم�َحمَّ النَّبِ��يِّ  ِدْي��ِن  َع��ىل  َوُه���ْم 

��م َوإنَّ ُمْس��ِلُموَن،  ُه��ْم  م��ا  َواهللُ   .2
اْل�ُمْلِح��ِد اْل�َكُف��وِر  بِأْق��واِل  َق�اُل��وا 
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َوُقُلوهُبُ��م دى  ال��رَّ َخ��ْوَف  أْس��َلُموا  َق��ْد   .3
ُمْكَم��ِد َوِحْق��ٍد  ِغ��لٍّ  َع��ىل  ُطِوَي��ْت 

التَّخريج:
مثري األحزان: 140.

]4[
ُه مل يكْن من أصحاِب احلَُس��ني يف ُنرتِِه، وال ِمن َأصَحاِب امُلخَتاِر)49(  ��ًفا أنَّ قال متأسِّ

ومَجَاَعتِِه:

)الطويل( 

أْقَبَل��ْت  لِلثَّ��ْأِر  امُلْخَت��اُر  َدع��ا  َومَلَّ��ا   .1
���ِد حُمَمَّ آِل  أْش��ياع  ِم��ْن  َكتاِئ��ُب 

ُقُلوَب�ُه��م ُروِع  ال��دُّ َف��ْوَق  َلبُِس��وا  َوَق��ْد   .2
َمْش��َهِد ُكلِّ  يِف  امْلَ��ْوِت  بَِح��اَر  َوخاُض��وا 

َوَرْهَط��ُه النَّبِ��يِّ  ِس��ْبَط  وا  َن��َرُ ُه��ُم   .3
ُمْلِح��ِد ُكلِّ  ِم��ْن  الثَّ��ْأِر  بَِأْخ��ِذ  َوداُن��وا 

َوطِْيبِه��ا النَِّعي���ِم  بَِج�نَّ���اِت  َف�ف���اُزوا   .4
َوَعْس��َجِد جُلَ��نْيٍ  ِم��ْن  َخ��رْيٌ  َوذلِ��َك 

الَوَغ��ى َل��َدى  ي��اج  اهْلِ َي��ْوَم  نِ��ي  َأنَّ َوَل��ْو   .5
امْلَُهنَّ��ِد يِفِّ  امْلَ��رْشِ َح��دَّ  ألَْعَمْل��ُت 

مُحَاتِ��ِه ِم��ْن  أُك��ْن  مَلْ  إْذ  َأَس��َفا  َف��وا   .6
َوُمعَت��ِد َب��اٍغ  ُكلَّ  ِمنُْه��ْم  َفأْقُت��َل 

ُنُحوِرِه��ْم ِدَم��اِء  ِم��ْن  ِغ��يلِّ  َوأْنِق��ُع   .7
َفْدَف��ِد ُكلِّ  يِف  ُمْلَق��ْوَن  َوَأْتُرُكُه��ْم 
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التَّخريج:
ذوب النضار: 104.

املفردات:
1. الَفْدَفُد: الفالة التي ال يشء هبا؛ وقيل: هي األَرض الغليظة ذاُت احلىص. لسان العرب: 

فدفد.

اِء قافية الرَّ
]5[

ًبا عىل خطبة العقيلة َزينب يف جملس عبيد اهلل بن زياد: قال ُمعقِّ

)البسيط(

تِ��ِه أِئمَّ يِف  ي  امُلَتَش��فِّ َ��ا  أهيُّ ي��ا   .1
َيس��َتِعُر اجْلَْم��ِر  ِمْث��ُل  اْلَوْج��ِد  ِم��َن  َقْلبِ��ي 

َل��ُه ُتَؤمِّ م��ا  الَلي��اِل  َغْت��َك  َبلَّ ال   .2
امْلَِق��ُر امْلَالِ��ُح  َس��َداَك  َوب��لَّ  ِمنْه��ا، 

3. َق��ْوٌم ُه��ُم الِدي��ن، َوالُدْني��ا هِبِ��ْم َحِلَي��ْت
َس��َقُر إًذا-  َفَمْأواُه��ُم-  قالُه��ْم  َفَم��ْن 

ُه��م َوُأمُّ  ، َج��دٌّ اْل�ُه��دى  َن�بِ��يُّ  َل�ُه��ْم   .4

َت�نَْت��ِرُ اهللِ  بِنَ��ْرِ  اْل�َمع��اِد  َي��ْوَم 

التَّخريج:
مثري األحزان: 136.

 الروايات:
1. ورَد البيُت َمكُسوًرا يف األصل بزيادة ونقص أساءا إليِه، هكذا:
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أئمت��ه َق�ْت��ِل  يِف  ي  امُلَتَش��فِّ أهي��ا  ي��ا 
اجْلَْم��ر ِمْث��ِل  َع��ىل  اْلَوْج��ِد  ِم��َن  َوَقْلبِ��ي 

ولعلَّ الصواب ما أثبتناُه.

املفردات:
ْدُو: َمدُّ الَيِد نحَو اليشء. امَلِقُر: امُلّر أو احلامض. 2. سدا، السَّ

3.َقالُهْم: أْبَغَضُهْم. 

]6[
قال يف وصف حال اإلمام احلَُسني وأصحابه حني النِّزال:

)الطويل(

ث�اِئ��ًرا ال�نَّْق��ِع  ِعْث��رَيَ  َرأْي�ن��ا  َومَلّ��ا   .1
مُحْ��را أْرِدَي��ًة  األْرِض  َف��ْوَق  َم��دَّ  َوَق��ْد 

فِْتَي��ٍة أْنُف��ُس  اخلرص��ان  َع���ِن  َوس��اَلْت   .2
اك��ي وأع��ىَل ال��َوَرى َق��درا َع��ِن اْلُعنْ��ِرِ الزَّ

ُع��وا  ��ْبِط ُعْم��ًدا َوأرْشَ وا لَِقْت��ِل السِّ 3. َوَش��دُّ
ُس��ْمرا  يَّ��ًة  َخطِّ اْلبِي��ِض  امُلْرَهف��اِت  َم��َع 

َناِجًي��ا َلْي��َس  أْن  اهللِ  ِح��ْزُب  ��َن  َتَيقَّ  .4
اْلُك��رْبَى اآلَي��َة  َرَأى  َم��ْن  إالّ  النَّ��اِر  ِم��َن 

َح�ياَت��ُه َوب��اَع  ْني��ا  ال�دُّ َرَف��َض  َوَم���ْن   .5
ى َواْلُب��رْشَ َواْلَف��ْوُز  اْلَبْي��ُع  نِْع��َم  اهلل،  ِم��َن 

التَّخريج:
مثري األَحزان: 87.
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الروايات:
3. يف األصل: )شمرا(، خطأ.

4. يف األصل: )وتيقن(، وزيادة الواو ختّل بالوزن واملعنى، ألن الفعل جواب )ملَّا( يف أول 
املقّطعة، فحذفناها.

]7[
قال يف تسابق أصحاب اإلمام احلَُسني إىل القتال بني يديه وذهّبم عنُه:

)الطويل(

وتيَُّم��وا م��اِح،  الرِّ ُس��ْمَر  اْعَتَقُل��وا  إذا   .1
ْع��ر ْت ِم��َن اخْلَ��ْوِف َوالذُّ ى َف��رَّ ُأُس��وُد ال��رشَّ

2. ُك��مُة َرح��ى احْلَ��ْرِب اْلَع��واِن َوإْن َس��َطوا
ُخ��رْسِ يف  اْلَكِرهَي��ِة  ي��وم  َفَأْق�راهُنُ���ْم 

أْرُج��ال احْلَ��رِب  َم��ْأِزِق  فِ���ي  أْثَبُت��وا  إذا   .3
احْلَ��رْشِ ُمْلَتَق��ى  إىَل  من��ه  َفَم�ْوِع�ُدُه��ْم 

ُه��ْم َومَهُّ ُروِع،  ال��دُّ َف��ْوَق  ��ُم  ُقُلوهُبُ  .4
اْلُب��ْرِ َع��ىل  الس��اِئالِت  النُُّف��وِس  ذه��اُب 

التَّخريج:
ُمثري األَح��زان: 100، الطليعة: 1/ 184، أعيان الش��يعة: 212/6، البابليات: 74/1، 

أدب الطّف: 100/4، شعراء احللَّة: 403/4.

الروايات:
1. مثري األحزان، أدب الطّف: إذا اعتلفوا سمر الرماح ومتموا.

2. البابليات: »وإْن أثبتوا«.
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4. مثري األحزان: »الَبثر«، وجاء يف احلاشية: »البثر: موضع معروف بذات عرق )مراصد 
االطالع 162/1(«.

قلُت: هذا ليس بيشء. والصواب ما أثبتنا. 

يوُف. الُبُر: السُّ

]8[
د اخلَُزاِعّي)50(: قال يف مرِع سليمن بن رُصَ

)املنرسح(

َف�َغ��دا َن�ْح�َب��ُه،  ُس���َلْيمُن  َق��ىض   .1
اْلب��اِري َوَرْح�َم��ِة  ِج�ن��اٍن  إىل 

ُم�ْهَج�تِ��ِه َب��ْذِل  يف  مَحِي��ًدا  َم��ىَض   .2
بِ�الّث��اِر لِ�ْلُح�َس��نْيِ  َوَأْخ���ِذِه 

التَّخريج:
ذوب النضار: 89.

]9[
قال يف استشهاد اإلمام احلَُسني عىل يد سنان بن أنس:

)الطويل(

َج��رى بِ��م  احْلَنِي��ُف  ي��ُن  الدِّ ُفِج��َع  َلَق��ْد   .1
َس��ِفرُيُه النَّبِ��يُّ  َواهْل��اِدي  ��ْبِط  السِّ َع��ىل 

ُرْزِئ��ِه ُعْظ��ِم  يِف  َيْلق��اُه  اْم��رٍئ  َوَأيُّ   .2
ُتبِ��رُيُه َس��نان  َكّف��ا  َغ��َدْت  َغ��داَة 
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التَّخريج:
مثري األَحزان: 111.

قافية العني
]10[

قال َيصف رجوع آل الرس��ول إىل املدينة بعد فقدهم محلة الكتاب ومحاة األَصَحاب 
بلسان حاله وحاهلم:

)الطويل(

َبْعَدم��ا َيْث��ِرَب  َم��اَء  َوَرْدن��ا  َومَلّ��ا   .1
امْلَداِمع��ا ��ِهيِد  الشَّ ��ْبِط  السِّ َع��ىل  َأَس��ْلنا 

اجلَ��وى- َأمَلِ  ِم��ْن  َنْلق��اُه  ملِ��ا  ْت  َوُم��دَّ  .2
َخواِضع��ا َواْس��َتكاَنْت  امْلَطاي��ا  ِرق��اُب 

أْنُفًس��ا بِالطَّ��فِّ  امْلَ��ْوِت  َكْأُس  َع  َوَج��رَّ  .3
َوداِئع��ا ُس���وِل  لِلرَّ َوكاَن���ْت  ِكراًم��ا، 

هاِش��ٍم آِل  ِم��ْن  ��مِّ  الشَّ َس��ْعُد  َل  َوُب��دِّ  .4
َطوالِع��ا كاْلُب���ُدوِر  َفكاُن��وا  بِنَ�ْح��ٍس، 

أْهَلَه��ا َننْ��ُدُب  األْط��الِل  َع��ىل  َوَقْفن��ا   .5
اْلَبالِقع��ا اخلَالِي��اِت  ��ي  َوُنَبكِّ أًس��ى، 

التَّخريج: 
مثري األَحزان: 164-163.

الروايات:
5. يف األصل: »وتبكي«، خطأ.



173

اأ. م. د. عبا�ض هاين الجراخ

قافية الكاف
]11[

 :قال بعَد َمَرِع مَجيِع َمْن َبِقَي َمَع اإِلَمام احلَُسني

)الطويل(

ُأَمّي��ة ِس���هاُم  فِ�يِه��ْم  َفَت�َك��ْت  َلَق��ْد   .1
َس��وافُِك ُس��ُيوٌف  ِمنْه��ا  َعُه���ْم  َوأرْصَ

2. َوضاَق��ت هِبِ��ْم َرْح��ُب اْلَفض��اِء َفأْصَبُح��وا
َمَهالِ��ُك فِيَه��ا  هَيْ��َمء  ���ٍة  ب�َِدِويَّ

َجواثِ��م َقْت��ىل  الطَّ��فِّ  بِ��أْرِض  َوأْمَس��ْوا   .3
َب��واِرُك ِق��الٌص  ع��ى  رَصْ ُ��ُم  َك�َأهنَّ

َس��َواِكٌب، الَباِكَي��اِت  ُع�ُي��وَن  َف��إنَّ   .4
َضَواِح��ُك ��اِمَتاِت  الشَّ ُثُغ��وَر  َوإنَّ 

التَّخريج:
مثري األَحزان: 111-110.

املفردات:
. وِّ ة املنسوبة إىِل الدَّ يَّ وِّ وُّ امُلْستوية من األَرض، والدَّ : الَفالُة الواِسَعة، وقيل الدَّ وُّ 2. الدَّ

اليه��مء: الَف��الة التي ال ماء فيها وال َعَل��َم فيها وال هُيتَدى لُطُرِقه��ا. ويف األصل: )هبمء(، 
خطأ.

3. القالص: النوق الطوال القوائم.
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م قافية الالَّ
]12[

:قال يف هَنِْب القوم َرحَل اإلمام احلَُسني

)الطويل(

َوَضّم�ُك��م  ناِزِح��نَي  َظَعنُْت��ْم  َومَلَّ��ا   .1
َذلِي��ُل اْلَعِزي��ُز  اجلَْل��ُد  بِ��ِه  َمق��اٌم 

َيُك��ْن َومَلْ  ��ُيوِف  لِلسُّ َطعاًم��ا  ُت��ْم  َورِصْ  .2
َوُوُص��وُل َمنَْه���ٌج  ُرْمُت�ُم��وُه  ملِ��ا   

ُأَمّي��ة آلِل  ٌء  يَفْ َوأْمواُل�ُك��ْم   .3
ُأُف��وُل ِمنْ���ُه  ح��اَن  َق��ْد  َوَبْدُرُك��ْم 

َخْطُب��ُه ه��اَن  َق��ْد  الدي��َن  أنَّ  نْ��ُت  َتَيقَّ  .4
َقِلي��ُل لِل�نَّبِ��يِّ  ال�ُم�راِع���َي  َوأنَّ 

التَّخريج:
مثري األَحزان: 108.

الروايات:
1. يف األصل: »طعنُتم«، تصحيٌف خيلُّ باملعنى امُلراد.

]13[
قال يف شكوى العقيلة زينب إىل النبّي يف مصائب أهل بيتِه:

)املتقارب(

امْلُْرَس��ِل َع��ىل  اإلل��ُه  ُيَص��يلِّ   .1
امْلُنْ��َزِل امْلُْحَك��ِم  يِف  َوُينَْع��ُت 
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وأْبن��اُؤه احلَُس��نْيُ  َوُيْغ��زى   .2
األَْفَض��ِل بِامْلَنْ��ِزِل  ِمنْ��ُه  َوُه��ْم 

َنَظ��ْرَت م��ا  إذا  َه��ذا  َي��ُك  أمَلْ   .3
امُلْعِض��ِل؟ امْلُْعِج��ِب  ِم��َن  إَلْي��ِه 

التَّخريج: 
البابليَّات: 75/1، أدب الطّف: 98/4.

وورد الث��اين برواية مداخلة يف: مثري األَحزان: 127، أعيان الش��يعة: 212/6، الطليعة: 
183/1-184، البابليات: 74/1، شعراء احللَّة: 403–404:

وأْبن��اُؤه احلَُس��نْي  َوُيْغ��زى 
امْلُْعِض��ِل امُلْعِج��ِب  ِم��َن  َوه��ذا 

]14[
وقال جميًبا بلسان حال َوْهب بن حباب الكلبّي عند خروجه للقتال خُماطًبا امرأته: 

)الطويل(

اْلَع��ْدِل إىل  وقاًح��ا  َوْجًه��ا  ُأِدْر  َذِرْينِ��ي   .1
��ال َيَتَجمَّ أْن  األْح�ق���اِر  ألخ��ي  َفم���ا 

َع��ْن َوب��اَن  ُحَس��اٌم،  ِغْم��ٍد  يِف  ق��رَّ  َمت��ى   .2
اْلَب��ال َغ��َرُض  َواْلَفت��ى  جِلَ��اٌم،  ِحَص��اٌن 

التَّخريج:
مثري األَحزان: 94.
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قافية امليم
]15[

كتب إىل بعِض َحاِسِديِه َيفَتِخُر: 

)الطويل(

فمنطِق��ي نطق��ُت  ��ا  إمَّ ن��م،  اب��ُن  أن��ا   .1
أعج��م الق��وِم  ِمصق��ُع  م��ا  إذا  فصي��ٌح، 

فضْيل��ٍة ع��ن  ام��رٍئ  ك��فُّ  قبَض��ْت  وإْن   .2
وِمعَص��م َطِوي��اًل  ��ا  َكفاًّ هَلَ��ا  َبَس��ْطُت 

الُع��ىل ذل��َك  إىل  هنًج��ا  وال��دي  بنَ��ى   .3
ُس��لَّم املج��ِد  إىل  كان��ْت  وأخواُل��ُه، 

ماج��ٍد  خ��ري  جعف��ر  ي  ج��دِّ كُبني��اِن   .4
ُمغرَم��ا والَفْض��ِل  باإلحس��اِن  كاَن  وق��د 

الَبَق��ا َأيِب  الَفقي��ِه  احلَ��رب  َأيِب  وَج��دِّ   .5
َم��ا ُمَقدَّ الُعُل��وِم  َنْق��ِل  يف  زاَل  ف��م 

الُع��اَل، ش��يََّد  َم��ا  َه��ْدَم  ��اٌس  ُأنَّ َي��َودُّ   .6
َم��ا يتهدَّ أْن  للمع��روِف  وهيه��اَت 

َس��َفاَهًة َش��ْأِوي  َنْي��َل  َحس��وِدي  َي��ُروُم   .7
��َم؟ السَّ إىِل  َيرَق��ى  اإِلنَس��اُن  يق��دُر  َوَه��ْل 

ِئ��ْد فاتَّ َنفِس��َك  َوْي��َح  َبعي��ٌد،  من��اِل   .8
فم��ْن أي��َن يف األج��داِد ِمث��َل التَِّق��ي )َن��م(؟

التَّخريج: 
بح��ار األنوار: 30/104، الطليعة: 182/1-183، أعيان الش��يعة: 212/6، البابليات: 
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74/1، أدب الطّف: 100/4، شعراء احلّلة: 402/4.

]16[
 :قال يف َمدح املخت�ار

)البسيط(

ُعَص��ٍب ِم��ْن  الثَّ��اِر  بَِأْخ��ِذ  النَّبِ��يَّ  رَسَّ   .1
��َيِم الشِّ الطَّاِه��ِر  احلَُس��نْي  بَِقْت��ِل  ب��اُؤوا 

ُه��م َوحْيَ اْلُبْغ��ِض  بِِلب��اِن  ُغ��ُذوا  َق��ْوٌم   .2
األَُم��ِم َس��اَدِة  َوَبنِي��ِه  لِْلُمْرَت��ىض 

3. ح��اَز اْلَفخ��اَر الَفت��ى امُلْخَت��اُر إْذ َقَع��َدْت
َواْلَعَج��ِم األَْع��راِب  س��اِئُر  ِه  َن��ْرِ َع��ْن 

س��اِرَيٌة اجْلَبَّ��اِر  َرمْحَ��ِة  ِم��ْن  جاَءْت��ُه   .4
َي��ِم الدِّ ��َة  ُمنَْهلَّ ِه  َق��رْبِ َع��ىل  هَتِْم��ي 

التَّخريج:
ذوب النضار: 125.

]17[
قال يف مسرِي سَباَيا اإِلمام احلَُسني إىل دمشق: 

)الطويل(

َورْهُط��ُه احلَُس��نْي  ُيْغ��َزى  أَس��َفا  َف��وا   .1
َحِريُم��ُه اْلبِ��الِد  بَِتْط��واِف  ُوُيْس��بى 

لَِفْق��ِدِه النَّبِ��يَّ  أّن  َيْعَلُم��وا  َأمَلْ   .2
ُس��ُجوُمُه؟ جي��فُّ  م��ا  َجف��ٍن  َغ��ْرُب  َل��ُه 
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رَضاُمه��ا َيُش��بُّ  َن��اٌر  َقْلبِ��ِه  َويف   .3
ُكُلوُم��ُه ُتْؤَس��ى  َلْي��َس  َوْج��ٍد  َوآث��اُر 

التَّخريج:
مثري األَحزان: 144.

الروايات:
1. العجُز يف األصل: »عزب جفن ما خيف«، تصحيٌف.

قافية الن�ن
]18[

:قال يف رثاء بني الزه�راء

)البسيط(

ِعنَْدُه��ُم ي��ُن  الدِّ م��اَت  ُأَمّي��َة  َبنُ��و   .1
َأْكَف��اُن َواَرْت��ُه  َق��ْد  احْلَ��قُّ  َوَأْصَب��َح 

ُمْقِوَي��ًة ��ْبِط  السِّ آِل  َمن��اِزُل  أْضَح��ْت   .2
اُن ُس��كَّ فِيِه��نَّ  َف��َم  األَنِي��ِس،  ِم��َن 

ُهِدَم��ْت َفَق��ْد  ُظْل��ًم  بَِمْقَتِل��ِه  ب��اُؤوا   .3
أْرَكاُن اإلْس��الِم  ُذَرى  ِم��ْن  لَِفْق��ِدِه 

َوَس��اِكنَها ْني��ا  الدُّ ��ِت  َعمَّ ��ٌة  َرِزيَّ  .4
َهتَّ��اُن اْلباِك��نَي  أْع��نُيِ  ِم��ْن  ْم��ُع  َفالدَّ

َمَل��ٍك َوال  يوًم��ا  ُمْرَس��ٍل  ِم��ْن  َيْب��َق  مَلْ   .5
َوأْح��َزاُن ُمِصيَب��اٌت  َعَرْت��ُه  إالَّ 
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بَِمْقَتِل��ِه اهْل��اِدي  امُلْصَطف��ى  َوأْس��َخُطوا   .6
َم��آلُن اْلَوْج��ِد  َرِس��يِس  ِم��ن  َفَقْلُب��ُه 

التَّخريج:
 مث��ري األَح��زان: 116–117، الكن��ى واأللق��اب: 244/1، البابليَّ��ات: 75/1، أدب 
الط��ّف: 98/4، ع��دا األول، الطليع��ة: 183/1، أعي��ان الش��يعة: 212/6، ش��عراء احلّلة: 

.404-403/4

الروايات:
5. مث��ري األح��زان: »صبابات«، وهو خط��أ، فعدلنا هبا إىل »مصيب��ات«، كم ترى يف املتن، 

لكوهنا أقرب إىل َرْسِم الكلمِة األَصِليَِّة.

 البابليات: »رزيَّات«.

املفردات:
2. مقوية: خالية.

3. الذرى: أعال اليشء.

ِسيُس: اليشء الثابت الذي لزم مكاَنُه. 6. الرَّ

]19[
وقال يف منزلة آل الرسول ورشفهم: 

)الكامل(

ًكا ُمَش��كِّ ُس��وِل  الرَّ آِل  يِف  ُكنْ��َت  إْن   .1
اْلُق��ْرآِن يِف  النَّ��صَّ  ُهِدي��َت-  َفاْق��َرْأ-   

ِه��م حَملِّ ُعُل��وِّ  َع��ىل  لِي��ُل  الدَّ َفُه��َو   .2
��اِن الشَّ َوِعْظ��ِم  ِعْلِمِه��ُم،  َوَعظِي��ِم 
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���ٍد حُمَمَّ ُس��وِل  لِلرَّ اْلَوداِئ��ُع  َوُه��ُم   .3
مْح��ِن الرَّ ِم��َن  َنَزَل��ْت  َبَوِصيَّ��ٍة 

التَّخريج:
مثري األَحزان: 25، البابلّيات: 75/1، أعيان الشيعة: 212/6، أدب الطف:ّ 99/4.

الروايات:
1. البابليَّاُت: »َفْاقَرْأ َهداَك اهللُ يف القرآِن«.

2. البابلّيات: َفْضِلِهْم.

قافية الهاء
]20[

:قال يف رثاء أيب الفضل العّباس بن عيّل

)الوافر(

ُحْزًن��ا َعَلْي��ِه  بِالُب��كاِء  َحِقيًق��ا   .1
َأَخ��اُه َواَس��ى  ��ِذي  الَّ اْلَفْض��ِل  أُب��و 

َظُل��وٍم، َكّف��اٍر  ُكلَّ  َوجاَه��َد   .2
ُه��داُه ��ُم  َضالهِلِ ِم��ْن  َوقاَب��َل 

َح�ّت��ى هللِ  بِ�نَ�ْف�ِس���ِه  َف���داُه   .3
ِع���داُه َش���جاَعتِِه  ِم��ْن  َق  َتَف��رَّ

بِم���اٍء َظ�َم���أٍ  َع��ىل  َل���ُه  َوج���اَد   .4
ُم�ْب�َت�غ��اُه َأِخي���ِه  ِرض��ا  َوكاَن 

التَّخريج:
مثري األَحزان: 107-106.



181

اأ. م. د. عبا�ض هاين الجراخ

قافية الياء
]21[

وقال يف وصف اإلمام احلَُسني وأصحابِه حال النِّزال:
)البسيط(

ذاِئَب��ٌة ��ْمِس  الشَّ بَِح��رِّ  ُجُس��وٌم  هَلُ��ْم   .1
باِرهَي��ا َجنَّ��اِت  َج��اَوَرْت  َوَأْنُف��ٌس 

ُمْصِلُحه��ا بِاْلَقْت��ِل  ُمْفِس��َدها  َكأّن   .2
بانِيَه��ا ��ْيِف  بِالسَّ هاِدَمه��ا  أنَّ  أْو 

التَّخريج:
مثري األَحزان: 23. 

املن�ص�ُب

]*[
 : قاَل َيمدُح َأِمرْيَ امْلُؤمنني اإلمام عيلٍّ

)اخلفيف(
َجنَْبْي��� ِم��ْلَء  َوالَط��َوى  بِاْلُق��ْرِص  ج��اَد   .1

َس��ُغوُب َوه��َو  الطَّع��اَم،  َوع��اَف  ���ِه، 
اْل��� َعَلْي��ِه  امْلُنِ��رَي  اْلُق��ْرَص  َفأع��اَد   .2

َكُس��وُب اْلِك��رام  َوامُلْق��ِرُض  �ُق��ْرص، 
التَّخريج:

البابلّي��ات: 76/1، أدب الط��ّف: 99/4، نق��اًل ع��ن: الكواكب الس��موّية للش��يخ حمّم�د 
السموي، وفيِه: »وال أدري هل مها البن نم صاحب الرمجة أم ألبيِه؟«.
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اله�ام�ُض

ة(، وأثبَت فيه من ش��عره 123 بيًتا، وُيعدُّ  )1( وص��ل إلين��ا كتابه )املناقب املزيدي��ة يف أخبار امللوك األس��ديَّ
ن، 1984م،  املصدر املهم يف ترمجتِه، وقد حققه د. صالح موسى درادكة وحممد عبد القادر خريسات، عمَّ

يف جزءين.
)2( ترمجته يف: املس��تفاد من تاريخ بغداد: 344، تاريخ اإلسالم: 290/40، الوايف بالوفيات: 335/21–
337، البابلي��ات: 44/1 -46، تاري��خ احلل��ة: 65/2-66، طبق��ات أع��الم الش��يعة: 198-197، 

موسوعة مشاهري شعراء الشيعة: 652/3، معجم أعالم الشيعة: 308-306.
قناُه ونرشناُه يف جملَّة )أوراق فراتية(، العدد 3، س3، 1433ه�/2012م،  وقد بحثنا فيِه، ومجعنا شعره وحقَّ  

ص115–120، يف طباعة غري جيِّدة!
)3( ترمجته يف: ذيل تاريخ مدينة الس��الم: 184/3-185، جمم��ع اآلداب: 14/4-15، الوايف بالوفيات: 

457/12، مستدركات أعيان الشيعة: 41/1، وقد انتهينا من مجع شعرِه وحتقيقِه.
)4( ترمجته يف: أمل اآلمل: 253/2، روضات اجلنات: 181/2، أعيان الشيعة: 203/9.

)5( ترمجته يف: تلخيص جممع اآلداب: 570/1-4.
)6( ترمجته يف: روضات اجلنات: 182-181/2.

)7( ترمجته يف: فقهاء الفيحاء: 180/1.
)8( ترمجت��ُه يف: هدي��ة العارف��ني: 254/1، أمل اآلم��ل: 54/2، تذكرة املتبّحري��ن: 138، رياض العلمء: 
111/1، 37/6–38، لؤل��ؤة البحري��ن: 273–274، روض��ات اجلنّ��ات: 179/2–182، الكن��ى 
واأللق��اب: 428/1، مراق��د املعارف: 82/1–84، أعي��ان الش��يعة: 211/6-213، رحيانة األدب: 
188/6، البابلّي��ات: 74/1-76، األن��وار الس��اطعة يف املئ��ة الس��ابعة: 31، معجم رج��ال احلديث: 
108/4، الطليع��ة: 182/1–184، أدب الط��ّف: 98/4-100، أعالم الع��رب يف العلوم والفنون: 
102/2، فقه��اء الفيح��اء 180/1–184، مراق��د احلّل��ة الفيح��اء: 126/1–135، معج��م األُدَب��اء 

للجبورّي: 410/1.
)9( رياض العلمء: 37/6.

)10( روضات اجلنّات: 179/2.
)11( الثقات العيون يف سادس القرون: 45.

 )12( تذكرة املتبّحرين: 310، لؤلؤة البحرين: 272–273، البابليات: 60/1–61، شعراء احلّلة: 400/4.
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مة الذي كان م��ن كبار علمء عره، وغ��ريه، وبرع يف خمتلف  ��ة، وتتلم��ذ عىل أبي��ه العالَّ  )13( ُولِ��َد يف احللَّ
بب يف تشيُّع السلطان خدابنده بن أرغون سنة  العلوِم، وترك نحو 120 كتاًبا يف خمتلف العلوم، وكان السَّ
َ يف احللَّة، وُنِقل إىل النج��ف األرشف فُدفَِن يف احلرضة  )707ه���(، بعد أن ناظر العل��مء وأفحمهم. ُتُويفِّ

سة. ة املقدَّ العلويَّ
ترمجت��ه يف: ال��وايف بالوفيات: 85/13، لس��ان املي��زان: 17/2، ال��درر الكامن��ة: 71/2، أمل اآلمل:   
81/2، روض��ات اجلن��ات: 269/2، الكن��ى واأللق��اب: 477/2، أعيان الش��يعة: 369/5، رياض 
العل��مء: 385/1، لؤلؤة البحرين: 210، فقهاء الفيح��اء: 205/1-226، األعالم: 227/2، معجم 

املؤلفني: 303/3، معجم رجال احلديث: 157/5.
 )14( أم��ل اآلمل: 544/2، رياض العلمء: 425/3، أعيان الش��يعة: 226/8، الفوائد الرضوية: 276، 

معجم رجال احلديث: 360/11.
ين الطويس، واشتغل عليه بعلوم  )15( ُولَِد ببغداد، وُأرِسَ يف َواِقَعِة بغداد سنة )656ه�(، واتَّصَل َبنصرِي الدِّ
األوائ��ل، وباآلداب والنظم والنثر، ومهر يف التاريخ. ب��ارش خزانة الرصد أكثر من عرشة أعوام بمراغة، 

َ يف بغداد. ثم حتول إىل بغداد وصار خازن كتب املستنرية، وُتُويفِّ
ترمجته يف: النجوم الزاه��رة: 260/9، الدرر الكامنة: 159/3، ذيل طبقات احلنابلة: 161-159/3،   
ش��ذرات الذهب: 60/6، هدية العارف��ني: 566/1، األعالم: 349/3، معج��م املؤلفني: 215/5-

.216
 )16( بحار األَنوار: 50/104، طبقات أعالم الشيعة: 157/3.

ا يف َمدِحِه! )17( تلخيص جممع اآلداب: 4–570/1، ويف: أعيان الشيعة: 405/3 أهنَّ
)18( تابَعُه اخلوانس��اريُّ )ت 1313ه���( يف: روضات اجلنَّات، و: أغا ب��زرك الطهرايّن )ت 1389ه�( يف: 
ريعة، وهناء كاظم خليفة الربيعّي يف رس��التها: أثر علمء احلّلة يف النش��اط الفكرّي ببالد الش��ام: 31.  الذَّ

وُينظر: مرآة الكتب: 444/1، منهج الشيعة )املقدمة(: 7.
)19( هدية العارفني: 254/1.
)20( رحيانة األدب: 188/6.

)21( الطليعة: 1/ 184.
)22( أعيان الشيعة: 211/6.

)23( فقهاء الفيحاء: 184/1.
 )24( البابليَّات: 74/1.
)25( جمموع شعره: 11.
)26( جمموع شعره: 17.

)27( جمموع شعره: 3.

)28( جمموع شعره: 8.
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)29( جمموع شعره: 12.

)30( جمموع شعره: 18.
)31( موسيقى الشعر: 246.

)32( شعر دعبل اخلزاعي: 78.
 )33( جمموع شعره: 4.
 )34( جمموع شعره: 4.

)35( ُولَِد س��نة )324ه�(، وَتَوىلَّ ُملَك فارس ُثمَّ ُملَك املوص��ل وبالد اجلزيرة. وهو أول َمن ُخطَِب له عىل 
َب يف اإلسالم ب�)شاهنشاه(. ُتُويفِّ ببغداد وُدفَِن يف النجف األرشف. ُل َمن ُلقِّ املنابر بعد اخلليفة، وأوَّ

ترمجته يف: وفيات األعيان: 50/4، شذرات الذهب: 78/3.  
)36( بغية الطلب: 3262/7.

)36( جمموع شعره: 7.
)38( رشح ديوان أيب متَّام: 81/4.

)39( جمموع شعره: 15.
)40( شعر عيل بن عبد العزيز اجلرجاين: 139.

)41( جمموع شعره: 2.
 )42( جمموع شعره: 12.

)43( لكثري عزة، ديوانه: 525.
وللمرضب عقَبة بن َكْعب بن ُزَهرْي يف: احلمسة البرية: 1012/2.  

)44( جمموع شعره: 10.
)45( األمثال املولَّدة: 400.

)46( جمموع شعره: 1.
)47( جملة )تراثنا(، العدد 45-46، 1417ه�:260–280.

)48( عمرو األشدق بن سعيد بن العاص األكرب، ول املدينة ملعاوية بن أيب ُسفيان، ثمَّ البنه يزيد، وقاَم هِبَدِم 
دور بني هاشم، قتله عبد امللك بن مروان سنة )70ه�(. األعالم: 78/5.

)49( أبو اس��حاق املختار بن أيب عبيد بن مس��عود الثقفي، من زعمء الثائرين عىل بني أمية، وأحد الشجعان 
األف��ذاذ. م��ن أهل الطائف، انتقل منها إىل املدينة مع أبيه. ص��ار أمرًيا عىل الكوفة إىل أْن قتله مصعب ابن 

بري سنة )67ه�(. األعالم: 192/7. الزُّ
 )50( س��ليمن بن رصد الس��لول اخلزاعي. قائد كان ممن كاتب احلَُس��ني وختلََّف عنه، وخرج بعد ذلك 

ابني(، واستشهَد سنة )65ه�(. األعالم: 127/3. أََّس )التوَّ مطالًبا بثأره، َفَرَ
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امل�صادر واملراجع

أثر علمء احلّلة يف النشاط الفكرّي ببالد الشام: هناء كاظم خليفة الربيعّي، جامعُة بابل، 2009م.. 1

األعالم: خري الدين الزركيّل )ت 1396ه�(، دار العلم للماليني، ط4، بريوت، 1979م.. 2

أعالم العرب يف العلوم والفنون: عبد الصاحب الدجييّل، النجف األرشف، 1386ه�/1966م.. 3

: أو ش��عراء احلس��ني: الس��ي�د جواد ش��رّب )ت 1403ه�(، مؤسس��ة التاري��خ، بريوت، . 4 أدب الط��فِّ
1422ه�/2001م.

أعياُن الشيعة: السّيد حمسن األمني العاميل )ت 1371ه�(، حّققُه وأخرَجُه وَعلََّق عليِه حسُن األمني، دار . 5
الثقافة للمطبوعات، ط 5، بريوت، 1420ه�/2000م.

األمث��ال املولدة: أبو بكر حمم��د بن العباس اخلوارزمّي )ت 383ه�(، حتقيق د. حممد حس��ني األعرجي، . 6
املجمع الثقايف، أبو ظبي، 1424ه�.

َأَمل اآلِمل يف ِذكر علمء جبل عامل: الشيخ احلّر العاميل حممد بن احلسن )ت 1104ه�(، مكتبة األندلس، . 7
بغداد.

د عيّل اليعقويّب )ت 1385ه�(، املطبعة احليدرية، النجف األرشف، 1954م. . 8 البابليَّاُت: الشيخ حممَّ

بحار األنوار: الشيخ حمّم�د باقر املجليس )ت 1111ه�(، مؤّس�سة الوفاء، بريوت 1403ه�.. 9

تاريخ اإلس��الم ووفيات املشاهري واألعالم: ش��مس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمن بن َقاْيمز . 10
الذهب��ّي )ت 748ه���(، حتقيق د. عمر عبد الس��الم تدم��ري، دار الكتاب العريب، ب��ريوت، 1413ه�/ 

1993م.

ف، . 11 األرَْشَ النج��ف  احليدري��ة،  املطبع��ة  1410ه���(،  )ت  كرك��وش  يوس��ف  الش��يخ  احلل��ة:  تاري��خ 
1385ه�/1965م.

حتف��ة النارصي��ة يف الفنون األدبية: مريزا أبو القاس��م حمم��د االصفهاين الرش��تّي )ت 1259ه�(، ايران، . 12
1278ه�.

ري��ن يف العلمء املتأّخرين: حممد بن احلس��ن احلُ��ّر العاميل )ت 1104ه���(، مطبعة اآلداب، . 13 تذك��رة املتبحِّ
النجف األرشف، 1385ه�.
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تلخي��ص جمم��ع اآلداب يف معجم األلق��اب: عبد الرزاق بن أمحد الش��يباين املعروف باب��ن الُفوطي )ت . 14
723ه�(، حتقيق د. مصطَفى جواد، املطبعة اهلاشمية، دمشق، 1965م.

احلمس��ة البرّي��ة: صدر الدين عيّل بن أيب الفرج بن احلس��ن البرّي )ت 656ه�(، حَتِقيق ودراس��ة د. . 15
عادل سليمن مجال، مكتبة اخلانجي، الَقاِهَرة، 1420ه�/1999م.

الدرُر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة: ابن حجر العسقاليّن )ت 852ه�(، حيدر آباد، 1945م.. 16

ديوان أيب متام برشح التربيزّي، حتقيق حممد عبده عزام، دار املعارف، القاهرة، 1951م.. 17

ديوان كثري عزة، حتقيق د. إحسان عباس، وزارة الثقافة، بريوت، 1971م.. 18

الذريع��ة إىل تصانيف الش��يعة: الش��يخ حممد حمس��ن أغا ب��زرك املن��زوي الطه��راين )ت 1389ه�(، دار . 19
األَضواء، بريوت، 1403ه�.

��ون كريم، . 20 ذوُب النضار يف رشح الثار: جعفر بن حممد بن نم احليّل )ت نحو 680ه�(، حتقيق فارس حسُّ
فة، 1416ه�. ِسني، ُقم امُلرشَّ تُه مَجَاَعُة املدرِّ َنرَشَ

َق . 21 ُه وعلَّ َقُه وضبَط نصَّ ذيل تاريخ مدينة السالم: أبو عبد اهلل حممد بن سعيد بن الدبيثي )ت 637ه�(، حقَّ
عليِه د. بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1427ه�/2006م.

�د باقر املوس��وي اخلوانس��اري )ت 1313ه�(، . 22 ��ادات: املريزا حممَّ روضاُت اجلَنَّات يف أحوال العلمء السَّ
نرش إسمعيليان، قم 1390ه�.

ري��اض العل��مء وحياض الفض��الء: املريزا عب��د اهلل بن أمحد أفن��دي األصفهاين، حتقيق أمحد احلس��يني، . 23
منشورات آية اهلل املرعيش النجفّي، ُقم، 1403ه�.

رحيانة األدب: حممد عيل مدرس التربيزي )ت 1373ه�(، مكتبة خيَّام، ُقم، 1369ه�.. 24

ش��ذرات الذه��ب يف أخب��ار من ذهب: عبد احل��ي بن أمحد بن حمم��د ابن العمد احلنب��يّل )ت 1089ه�(، . 25
َج أحاديَثُه عب��د القادر األرن��اؤوط، دار اب��ن كثري، دمش��ق- بريوت،  َق��ُه حمم��ود األرن��اؤوط، َخ��رَّ حقَّ

1406ه�/1986م.

ف، 1953م.. 26 ُشَعَراُء احللَّة أو البابليات: عيّل اخلاقايّن )ت 1398ه�(، املطبعة احليدرية، النجف األرَْشَ

شعر دعبل بن عيل اخلزاعي: صنعة د. عبد الكريم األشر، جممع اللغة العربيَّة بدمشق، 1403ه�/1983م.. 27

َم لُه د. عبد الرازق . 28 ش��عر عيّل بِن عبد العزيز اجلرجاين )ت 392ه�( صاحب كتاب الوساطة، صنعُه وقدَّ
حويزي، القاهرة، 1424ه�/2003م. 

طبق��ات أع��الم الش��يعة، أو األن��وار الس��اطعة يف املائة الس��ابعة: حممد حمس��ن أغا ب��زرك الطهراين )ت . 29
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1389ه�(، دار إحياء الكتاب العريّب، بريوت، 1972م.

الطليعة من ش��عراء الش��يعة: الشيخ حممد طاهر الس��موي )ت 1370ه�(، حتقيق كامل سلمن اجلبوري، . 30
دار املؤرخ العريّب، بريوت، 1422ه�/2001م.

يِّد هادي كمل الدين )ت 1396ه�(، مطبعة املعارف، . 31 ِة: السَّ ر احلركة الفكرية يف احللَّ فقهاء الفيحاء أو َتَطوُّ
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1376ه�/1965م.
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الطرحيّي، املطبعة احليدرّية، النجف األرشف، 1369ه�/1950م.
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1984م.
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