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 ( حمد النحوي )حياتو وشعرهأ
 ميدي عبد االمير مفتن. م. م

 جامــعة بـابــل/ مركز بابل لمدراسات الحضارية والتاريخية
 المقدمة

بار الذين تربعوا عمى عرش الشعر في ىذه المدينة في القرن الثاني عشرر اليررري  الشاعر احمد النحوي احد شعراء الحمة الك
ولكن لم تسمط عميو األضواء بالدراسة والتحميل ولم يأخذ المساحة الكافية من نتاج الكتراب والدارسرين  و رد حراول الباحرث ان يتنراول 

 . ان تنقسم عمى مبحثين وخاتمة ىذه لشخصية بشئ من التفصيل في حياتو وشعره  لذا ا تضت خطة البحث
تحدثت في المبحث األول عن حيراة الشراعر وامتيانرو الخياطرة وتمقيبرو بيرا وتفاصريل ذلرك وعرن شراعريتو ومكانترو برين الشرعراء 
وذكر أ وال العمماء الذين أشادوا  أما المبحث الثاني فقد تحدثت عن الموضوعات الشرعرية التري طر يرا الشراعر فري شرعره مرن  رزل 

 . مدح ورثاء وتخميس وتشطير وتفريط وراء في الخاتمة أىم النتائج واألمور التي توصل إلييا الباحث والتي وردت في ثنايا البحثو 
 والحمد هلل رب العالمين وصمى اهلل عمى خير خمقو محمد وآلو الطيبين الطاىرين

 المبحث األول
 -اسمو: 

 . النرفي المعروف بالنحوي وبالشاعرىو ابو الرضا احمد بن الشيخ حسن بن عمي الحمي 
لم يشر احد إلى موضوع والدتو في أي سنة   يرر انرو ينحردر مرن بيرت عربري أ رام بالحمرة زمنرال وتروطن النررف دىررال ومرن ىنرا 
راءت شيرتو بالحمي والنرفي  ثم بعد ذلك ررر  إلرى الحمرة وىرو مرن بيرت يضرم سمسرمة مرن اسراطين العمرم وأعر م األدب  نبر  مرنيم 

ي أوائل القرن الثالث عشر في النرف  ير واحد وتعرف بقيتيم وأحفادىم إلى اليوم في النرف ببيرت الشراعر  وكرانوا يتررددون برين ف
 . (1) النرف والحمة

كان الشيخ احمد يحترف الخياطة في بداية أمره ف زم لقب )الخياط( كما الزم في كبره لقب )النحوي( و)الشاعر(   رال أسرتاذه 
 -صر اهلل الحائري أبياتال يمدحو بيا ويشير إلى مينتو ومنيا  ولو: السيد ن
 ان نررداه عنررد كل فرقرريررررررررررررررررررررررررررررررلس  )و ص( حديرث المكررمات )مفص ل(       

  لسان يراعرررى وىو  ير ) صير(     و د ضاق )ذرعا( عن بيان مديحررو
  -أساتذتو: 

ىر( مرن أبررز أسراتذة الشريخ النحروي عمرى اقطر ق فقرد كران السريد الحرائري عالمرال 1168الحائري الفائزي ) يعد السيد نصر اهلل
رمي ل ومحدثل أدبيال وشاعرال خطيبال وكان من أفاضل أىل العمم بالحديث متبحرال في األدب والتاريخ حسن المحاضرة ريد البيان طمق 

مما دف  بالشيخ النحوي ان يشد الرحال إلرى مدينرة (  2) بية  وكان شخصية المعة في عصرهالمسان ماىرال طمق المسان ماىرال في العر 
كرب ء والتتممذ عمى السيد الحائري كمل شد أليو الرحال كثير من العمماء واألدباء أمثرال السريد صرادق الفحرام األعررري والسريد ميرر 

 . حسين الرضوي و يرىم
الررذي يقرول عنررو صراحب النشرروة ))كران فرري العمرم  رردوة ( 3)ىرر(1158لردين الطريحرري )تومرن أسرراتذتو فري النرررف أيضرال محيرري ا

و ررد رثررى الشرريخ النحرروي احررد أوالد ( 1)وصرردرال  وأرررر  مررن ينبوعررو بتحقيقررو نيرررال  ان نثررر فالرردر نثرراره وان نظررم فا ررت العقررود أشررعاره((
 -ومطمعيا: الشيخ الطريحي بقصيدة وعدد عشرة عمماء من آل طريخ وارخ عام وفاتو 

                                                 

 .  5/302  أدب الطف 1/37  شعراء الحمة 8/13( ينظر أعيان الشيعة1) 
 . 38م1  شعراء الحمة 5/251أدب الطف( 2) 
 .  1/165  البابميات 8/15  أعيان الشيعة 28نشوة الس فة ص ( 1) 
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 وعمت بسح دم شرررون شرروني  ال  رو ان فراضت عيررون عيرروني 
  مقي وطال لمرررا ارررن حنينري  وتصاعدت حر ي ودام عمرى المررد  

 -إلى ان يقول: 
 تتمى مآثرىم ليررررروم الديرررن  من نسل آل طريررررح القوم األولى

 تغنرررررى عن التبيينبالذات واس  عمماء ع مون بان ع ىرررررررم
 -إلى ان  ال مؤرخال: 

 (  2)المرد مات لموت محيي الديرررن  والدىر أعمن بالنداء مؤرخررررررال 
و ررد عررد الشرريخ السررماوي فرري الطميعررة والسرريد األمررين فرري األعيرران الشرريخ النحرروي مررن ت مررذة وشررعراء السرريد ميرردي بحررر العمرروم 

ىررر ووفرراة 1155نظررر ألنيررا ال تتفررق وحقيقررة الحررال ألن والدة السرريد بحررر العمرروم كانررت وسررنة  ىررذا القررول فيررو  (3)ومحسرروبال مررن ندمائررو
ىررر كمررا سرريأتي  فيكررون عمررر السرريد يرروم وفرراة 1173ىررر وعمررى  ررول صرراحب الكنررى واأللقرراب سررنة 1183النحرروي عمررى المشرريور سررنة 

الذي يحسرب مرن نردماء السريد وت مذترو محمرد الرضرا سنة وفي ذلك التاريخ لم يشتير اسم السيد والحق ان  28سنة أو  18النحوي 
و د عد محمد حرز الردين فري معرار فالرررال الشريخ رعفرر صراحب كشرف الغطراء النرفري مرن أسراتذتو ( 4)النحوي ابن الشيخ النحوي

ءت ىرذه الشربية ىرر وفررق السرن بينيمرا كبيرر رردال وال أعمرم مرن أيرن ررا1154وىذا الك م فيو نظر أيضال برأن الشريخ رعفرر ولرد سرنة 
؛ وراء النررف األشررفولعل معاصرتو لمشيخ كاشف الغطاء والسيد بحر العموم والمكانة العممية التي يتمتعان بيا وانتقال الشريخ إلرى 

 . ىذه الشبية فعدوه من ت مذتيم ولكن ىذا الك م ال يستقيم كما  منا لفرق السن الكبير بينيما
  -و: مكانتو العممية وأقوال العمماء في

نال الشيخ النحروي مكانرة برين أ طراب العممراء ورمقرو الكثيرر مرن الشرعراء  وكران مرن أئمرة األدب معروفرال عنرد العامرة والخاصرة 
بالفضل والتو ل في العموم العربي وآدابيا و د وصفتو بعض المصادر بأنو ))عالم كمما  محدث  فقيو  نحوي  لغوي  عروضي   د 

ز من الكمال النياية  اخذ من كل العموم النقمية والعقيمة ما راق وطاب  ورزق من اقط ع عمى  رائبيا بم  من أفضل الغاية  وراو 
 . (5)((ما لم يرزق  يره  واهلل يرزق من يشاء بغير حساب

  و ال عنو عصام الدين العمري الموصمي ))الشيخ احمد النحوي الحمي األديب الذب نحا نحو سريبويو وفراق الكسرائي ونطويرو
لبس من األدب برودال  ونظم من المعارف لئالئال وعقودال  صعد إلرى ذروة الكمرال وتسرمق عمرى كاىرل الفضرل إلرى أسرنمة المعرال فيرو 

 . (6)((...ضياء فضل ومعارف وسناء وعمم وعوارف
(  ترو  من ((اياو ال عنو صاحب نشوة الس فة ))اطم  من األدب عمى الخفايا و ال لسان حالو )انا ابن ر  وط ع الثن 

العربيررة واألدب ونررال منيررا مررا أراد وطمررب لررو نظررم منررتظم يضرراىي ثغررر الصرربح المبتسررم  ومررن ريررد نظمررو ىررذه القصرريدة مرردحني بيررا 
 -أوليا: 

 خر ل ويرررررا زىر النروم تكدري  برزت فييا شمس النيررررار تستري
 ( 7)األحور حسن الغزالررررة والغزل  فيي التررررري فا ت محاسن ورييا 

                                                                                                                                                                  

 .  28نشوة الس فة ص ( 2) 
 .  1/78  شعراء الحمة 28/ 8( اعيان الشيعة 3) 
 .  1/37  شعراء الحمة 8/13  أعيان الشيعة 1/45( الطميعة 4) 
 .  1/167( البابميات 5) 
 .  28( نشوة الس فة ص6) 
 .  1/38  شعراء الحمة 1/165  البابميات 8/14أعيان الشيعة ( 7) 
 .  58( نشوة الس فة 1) 
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وذكرره المحقرق الكبيرر أ رابزرك الطيرانري فري كتابرو )الكواكرب المنتشررة فري القررن الثراني بعرد العشررة( بقولرو ))كران مرن العممرراء 
الفض ء األدباء المعاصرين لمسيد نصر اهلل الحائري  ورأيت بخطرو كثيررال مرن تممكاترو ورأيرت بخطرو كثيررال مرن تممكاترو ورأيرت بخطرو 

 . (1)((ىر ومعيا ثمانية عشر تقريظال لشعراء عصره1166لكرارية لمشيخ شريف الكاظمي التي ونظمت سنةالقصيدة ا
وىذه العبارة األخيرة )ثمانية عشر تقريظال لشرعراء عصرره( داللرة عمرى دور النحروي فري نمرو الحركرة األدبيرة وريادتيرا  فكثيررال مرا 

معاصريو من الشباب والكيول وكذلك مرا خمقرو فري نفروس أبنائرو مرن ممكرة الشرعر  كان يقوم بالدعاية األدبية وخمق روح المنافسة في
وتنمية مواىبيم  وما كان يمثمو مرمسو الذي كان بمثابة )مدرسة سيارة( أينما حل أو ارتحل أو في بيت معاصره السريد بحرر العمروم  

 . والعروبةفمذلك نرد ان عصره امتاز بكثرة اقنتاج األدبي وتقوية روح الحب لمعرب 
وذكررره معاصررره السرريد صررادق الفحرررام األعرررري عنرردما و ررف عمرررى  صرريدتو الترري تبمرر  خمسررين بيترررال وكررل بيررت منيررا تاريخررران 

 -فقرضيما األعرري بقولو: 
 ما وليس لو ضد يساميررررررورررررررررس  وررررررررررررررررررررررفر ران )احمد( اعراز مثانيررررر
 ( 2)االن صحت لرو دعو  تنبيررررو  د سفيا من كران كذب دعررررو  احم

وطمرب منرو معاصررره الشراعر المريرد السرريد حسرين برن ميررر رشريد الرضرروي الحرائري مشررره مررن شرعره فنظميرا وبعررث بيرا إليررو  
 :فأرابو السيد الرضوي بمقطوعة شعرية منيا

 ردرررررررررررررررررررررررررررررررررررإذ حبانرررري منو المطف وأيرر  اشكر الرحمن ذا العرش )واحمرررد( 
 ردررررررررررررررررررررررررررررربفنون الفضل في العمررررررم تف  اررررررررررررررررررررررررررررررمارد لمرود اضحرى عممررررررر

 دررررررررررررررررعذب الخطررررري والعضب المين  ت رررررررررررررررررررررررررررررررررركاتب أ  مررررررو  د طررراول
 درررررررررررررررررررررررركل بيت منو لألحسرررررران معي  ال رررررررررررررررررررررررررررررر د حبرررررراني منو نظمررال رائق
 دررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررفمعمياه لرررواء السبق يعقررررر  ة رررررررررررررررررررررررررررررررريا أديبرررال ان تراءت  ايرررررر
 درررررررررررررررررشنفا االسمررررراع الدرر المنض  ذي ررررررررررررررررررررحسن تظمينرررررك النظرررم ال
 ( 3)أنبئا بالصدق عن معررز )أحمد(  اررررررررررررررررررررررررررررررررررررررازريرررررا بالمتنبي إذ ىمررررر

 أوالده: 
ىررم الشرريخ محمررد رضررا والشرريخ محمررد ىررادي الررذي يسررمى فرري بعررض المصررادر )ىررادي( أعقررب النحرروي ث ثررة أوالد مشرريورون و 

وىررم فرري الحقيقررة   (4)والشرريخ حسررن ويطمررق عميررو أيضررا )محسررن( و ررد وىررم صرراح معررارف الررررال فعررد لمشرريخ النحرروي حسررنا ومحسررنا
ولكررن لررو كرران كررذلك لررذكره شررخص واحررد كمررا واحتمررل صرراحب األعيرران ان الشرريخ حسررن ىررو والررد الشرريخ احمررد النحرروي ولرريس ولررده 

والظاىر انو توفي  بل اخويو بكثير ألنو  ير مكثر من النظم ولريس لرو ذكرر فري الحمبرات األدبيرة . معاصره صاحب )نشوة الس فة(
 . (5)التي خاضيا أخواه في أوائل القرن الثالث عشر اليرري مثل معركة الخميس وما شاكميا

شررر الشرريخ حمررزة النحرروي ولكررن ال يعرررف صررمتو بالشرريخ أحمررد وىررل ىررو مررن أوالده أو ويورررد مررن آل النحررو فرري القرررن الثرراني ع
 . (6)احفاده

 آثاره: 

                                                 

 .  1/39ينظر شعراء الحمة ( 2) 
 .  1/163( البابميات 3) 
 .  1/164( البابميات 4) 
 .  1/60معارف الررال ( 5) 
 .  1/175ينظر: البابميات( 1) 
 .  1/176المصدر نفسو ( 2) 
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لو من اآلثار العممية واألدبية أرروزة في عمم الب  ة وشرح القصريدة الدريديرة المشريورة وكتراب فري األدب اسرماه )ررذوة الغررام 
لعرفانية  وديوان شعر مخطوط رمعو الشيخ السماوي من مصادر شتى وضرم ومرنة االنسرام( في مختارات من األشعار الحكمية وا

إليررو ديررواني ولديررو الرضررا واليررادي والث ثررة فرري مرمررد واحررد ولررو ايضررال تقررارير عمررى كتررب عمررى بعررض معاصررريو كرسررالة السرريد شرربر 
 . ر عميياو يرىا ولو كتب في الفقو واألصول والك م لم يعث  (2)وكتاب نشوة الس فة  (1)الحويزي
 وفاتو: 

م  ونقل إلى النرف األشرف ودفن فييا وليس كما يقرول صراحب الكنرى واأللقراب سرنة 1796 -ىر 1183توفي في الحمة سنة 
 -و د رثاه رماعة من الشعراء منيم السيد محمد الزيني بقصيدة مطمعيا:   (3)ىر1173

 رددومصرررائب اآلداب كيف تررر  أرأيت شمل الديرن كيف يبررررردد
 ويقول في آخرىا مؤرخال عام وفاتو: 

 ( 4)الفضل بعرررردك أحمد ال يحمد  أظيرت حزني و مت مؤرخررررررال 
 

 المبحث الثاني
 شعره: 

طرق النحوي ا مب الموضوعات الشعرية التي درج الشعراء عمى النظم بيا  واختمفروا فري المضرامين واالتراىرات التري تسريطر 
الشرراعر ينطمررق فرري موضرروعو الشررعري مررن اتراىاتررو الفكريررة وميوالتررو العاطفيررة وأحاسيسررو الداخميررة  عمررى شررعرىم فييررا  وطبيعرري إن

وعمى الر م من شعر النحوي لم يرم  في ديوان وانو  د فقد منو الشئ الكثير ولم يبقى منو إال ما ذكره األستاذ الخا راني ومرا رمعرو 
ة واضحة عرن تمكرن الشراعر مرن صرنعتو وانرو طررق ا مرب الموضروعات فري ولكن ما ذكره الخا اني يعطي صور   (5)الشيخ السماوي

 . شعره وأدلى بدلوه فييا  إال إن أبرز األ راض الشعرية التي وصمت إلينا في شعره ىي الغزل والمديح
 الغزل: 

مرن ضرياع كثيرر  احتل الغزل في شعره المرتبة األولى من حيث عدد القصائد والمقطعات  فقد أكثر من الرنظم فيرو عمرى الرر م
 -وليذه الكثرة في شعره أسباب منيا:   (6)من شعره في ىذا الغرض بالذات

شيوعو في عصره وفي أ مرب العصرور تقريبرال وألنرو مرن األ رراض التري يتنردر بيرا ورعميرا وسريمة لمتسرمية و رد شراعت حترى برين  -1
في نفوسيم سو  التسرمية وبيران مرد   روة خيراليم يء ال لش عالية في العموم الشرعية أولئك المتدينين والذين بمغوا مراتب عممية

 . ومقدرتيم عمى الوصف وتمكنيم من صنعتيم حتى وان لم يفضموا اتصافيم بالشعر
التقميررد الررذي سررار عميررو أ مررب الشررعراء فرري مقرردماتيم  حيررث كررانوا يفتتحررون  صررائدىم بررالغزل  وىررذه االفتتاحيررات ىرري الترري أدت  -2

 . غزل في شعره وفي شعر ا مب الشعراءعمى ازدياد نسبة ال
ازدياد نسبة المقطعات في شعره  وىذه المقطعات أ مبيا في الغزل وازديادىرا يررر  إلرى برديييتيا وسررعتيا وخفتيرا عمرى النفروس  -3

 . والتسمي بيا في المرالس و يرىا
  - زل النحوي رميل وعذب وفيو طرافة كقولو:  

                                                 

 .  1/57ينظر معارف لررال ( 3) 
 .  28الس فة ص نشوة( 4) 
 .  2/56( الكنى واأللقاب 5) 
 .  1/42شعراء الحمة . 1/116البابميات ( 6) 
 .  ( لم استط  الحصول إلى )اآلن( عمى ىذا الديوان ر م محاوالتي المستمرة7) 
 .  1/60ينظر معارف الررال ( 8) 
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 ال يميو الذبررررررول طول الحياة  ان ورد الخرررررردود احسن وردا
 ررسقى من الثغر ميرررراه الحياة  كيف ورد الخدود يذبرررررل إذ ير

 وكذلك  ولو: 
 من اليند معسول الممرررى اىيف القد  تممك ر ري شررررررادن  د ىويتو

 ( 1)خذوا حذركم  د سل صرارمو اليندي  ا ول لصحبي حين يقبررررل معرضا
 بيبتو التي كانت في بابل ويتذكر ايام الشباب ويبدو انو  اليا وىو بعيد عن الحمة وعن مغانييا فيقول: ويتذكر الشاعر ح

 فمقد  ضيت ولرررررم ارد من آس  عطفررا فديت يرررررا  ضيب األس
 م  ما اكابد في اليررررو  وا اسي  او ما تر  ضعفررري وعظم صبرابتي 

 و  يضاىرررري رذوة المقباسور  سقم يزيد ومقمة تررذري دمرررررا
 فابعث خيالك في الكرررر  يا اسي  إن كنت لم تعطرررررف عمية بزورة

 إلى أن يقول: 
  دحل بين روانحرررررري بكناس  من لي بضبري بابمي أحررررررور 

 لرمي  أنواع المحررررراسن كاسي  رشأ كحيل الطرف ميضرروم الحشى
 مزج الرضاب لنا بخمررررر الكاس  كم برررررات يسقيني المدام وطالما

 -ويختميا بقولو: 
 ( 2)إن كنت يا أممرري لعيدك نراسي  ال نمت يوما من وصالك بغيتررررري 

 ويكرر وصف حبيبتو بالرشأ الكحيل فيقول: 
 ( 3)يفررررررروق لحظيو في أكحل  فديتك من رشرررررأ اكحرررررل 

 -ن حبيبتو فيذكر ذلك بقولو: ويشكو الشاعر من الصد واليرران الذي ي  يو م
 باليررررررران والصررررررد  ىررتم مغرمررا لررررررررم يدر
 وباع الغررررري بالرشرررررد   ضررى في حبكررررررررم وردا

 إلى أن يقول: 
 حميف الدم  والسيرررررررررد  صموا وارثرروا لمشترررررررراق 
 ررررررررردوخترم سالف العي  وان  اطعترررررررم المضنرررى 

 ( 4)وودي فيكررررررررررم ودي  فأنرررررري ذلك الخرررررررل 
 ويستعمل الشاعر األسموب القصصي في التعبير عن حبو وعن تدلل حبيبتو وصدىا عنو  فيقول مخاطبال الريح: 

 يا شمراالل يا رنوبررررررا ياصبا  أي ريرح نسمت نرررررررراديتيا 
  د لقينررررررا من نواىم نصبرا  راىل لديكرررررررررم خبر مما بن

 إلى ان يقول: 
 مثممررررررا خبرتو أو أعربررا  ثم  الت: يا شمررال خبررررررري 
 مثممرا حدثترو أو أعذبرررررررا  ثم انتررري يا رنوب حدثرررررري 
 شاركت فيو الشمررررررال األرنبا   الت الشمرررررررال عنردي خبر

                                                 

 .  1/47شعراء الحمة ( 1) 
 .  1/66المصدر نفسو ( 2) 
 .  1/71( المصدر نفسو 3) 
 .  164( شعراء الحمة 1) 
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 ( 1)وعذاب برضررررراىم عذبررا  رنكل سوء في ىواىررم حسرررر
ويشبو رمال حبيبتو بالنبي يوسف )عميو الس م( ويشير إلى ان حبيبو ىو الذي يروم وصمو وىذا بخ ف عرادة الشرعراء الرذين 

 يؤكدون ان الحبيب ىو الذي يصد  فيقول: 
 يروق في حبو في سمعررري العذل  ىويتو يوسفررررري الحسن ذا ىيف

 ( 2)عني ف  ىو يرفررروني وال يصل  يررررررررو تدهلل يروم وصمي فيثن
 ويبال  في وصف حبيبتو فيقول: 

 وصرب دموع العرررراشقين معين    زال لو روض القمررررروب مراب 
 وفي بذل ماء الشررررؤون شؤون   مميح لو  تمرررررررة الصب راحة

 واه تدين وكل البرايا فرررررري ى  تدين البرررررردور المشر ات لحنو
 ( 3)ويحد ليرررررن القد منو  صون  بدي  رمال يخررل الشمس ضررروؤه

 ويشبو ريق حبيبتو بالرحيق ويقسم بو  وىذا  سم في بابو  فيقول: 
نيا  ( 4)يمين أمرررئ في الحب ليس يمين  أما ورحيق الريررق منررررك وا 
 -ويقسم كذلك باليو  فيقول: 

 ( 5)ال واليرررررررو  ال كان ذلك  أتظررررررن حبك ينسمرررررري 
 -ويركز في  زلو عمى عيون حبيبتو ولحاظيا وانيا ىي التي تفتك بو وبالمحبين  فيقول: 

 عينيرو أىل الغررررررررام بسحر  ولرب ممشوق القوام سبرررررررى 
 ( 6)أننررررررري  تيل سيام لحظيو  الم العواذل منو ما عممرررررررروا 

 فيقول ايضال:  ويذكر لحاظ العين
 ( 7)ما بات طرفررري بالمدام  يطرف  لوال لحاظك والقررررررروام األىيف
 -ويؤكد عميو كذلك بقولو: 

 والمحظ منررررررو مرضررري   رمرى بسيم ورنرررررررررررا
 ( 8)فقال ىررررذا  رضرررررري   مت أصبت ميرتررررررررررري

ىو يعتذر ويبين ليم ىيمنة الحبيب عميو  ورمالرو الرذي ال يسرتطي  أن يتغمرب عميرو ويشير إلى العواذل دائمال ويذكر لوميم لو و 
 فيقول: 
 ما كنت يومال في ىرررررواه تعنف  عاذلي لو كنت شررررراىدت حسنو  يا

 ( 9)لسبرراك ذاك المرشف -الذ تيا -  او ذ ت يومال رشفررررررة من ريقو
 -ويقول ايضال: 

 محبتو فرض عمررررررري ودين    رأ الذيفيا اييا العذال في الرشرررر
                                                 

 .  1/46( المصدر نفسو 1) 
 .  1/70( المصدر نفسو 2) 
 .  1/77( المصدر نفسو 3) 
 .  1/77( المصدر نفسو 4) 
 .  1/69( المصدر نفسو 5) 
 .  1/79( المصدر نفسو 6) 
 .  1/68المصدر نفسو ( 7) 
 .  1/663( شعراء الحمة 1) 
 .  1/68المصدر نفسو ( 2) 
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 ( 1)أألم تعمموا ان الرنررررون فنون    دعوا العذل أني رننت بحبررررررو 
 المديح: 

 مدح النحوي مرموعة من الشخصيات  سأعرض ليم بشكل مختصر وىم: 
 مدح أىل البيت:  -1

قمة وانما راء في  صيدة واحدة وبشركل عرضري فري مدح الشاعر األمام عمي )عميو الس م(  ولكن لم يات المدح بقصيدة مست
 نياية القصيدة   ال فييا: 

 ارررررار ورور الدىر رالت كتائبو  مرير أذا رار الزمان عمررررى الفتى
 اتتك برررررر  وعد تزف مواىبو  كريم اذا وافيت يومال رحرررررررابو

 -ويذكر سبب تسمية األمام عمي بيذا االسم: 
 وما زال في الررردارين تعمو مراتبو  اشتق من اسمررو العميع  في الع  ف
 -ويقول ايضال: 

 منيرال وليل الظمررررم ناحت نوادبو  فأصبح نور اهلل من نور عدلرررررو
 فقد حاز إيمررررانال وزادت مواىبو  فطوبى لمرن ييترررررردي بضيائو 

 -ويختميا بقولو: 
 ررررى فمك لي ل وما سارت كاتبوعم  عمييم س م اهلل مرررررا الح كوكب
 ( 2)إلررررى أىمو تحد  إليو ركائبو  وما زار مثواه محرررررب وما انثنى

 -ووض  النحوي مقدمة لقصيدة الفرزدق في مدح اقمام السراد )عميو الس م(   ال فييا: 
 والشمس لررررم يمحيا  يم وال  تم  يا رب كاتم سر ليس ينكترررررررم

ن عظموا  رررررن زادت عنايتو والحاسدون لم  ( 3)عقباىم الخزي في الدنيا وا 
 و والنرررراس تزدحمرررررررررررررررامي ليممس  اما رأيت ىشامرا إذ أترى الحرر السر

 ( 4)عنو ولم تستط  تخطو لرررو  دم  فمم يفده و رررررررد سدت مذاىبو
السررراد )عميررو السرر م( وال يورررد فرري األبيررات شررئ رديررد وىرري ويسررتمر الشرراعر بررذكر الحادثررة وكيررف انفرررج النرراس عررن األمررام 

 . مقدمة ضعيفة تخمو من الصور الفنية والرمالية
 وكذلك مدح اقمام عمي بن موسى الرضا )عمية الس م( بقصيدة أوليا: 

 ( 5) ف نشف منيرررم بالوداع نفوسا  مي  بحقك ال تزج العيسررررررررا 
( بيتررال  وكررذلك مرردح اقمررامين العسرركريين )عمييمررا 45ى ىررذه القصرريدة بكامميررا والترري بمغررت )عمرر االطرر عولكررن لررم يتسررن لنررا 

عراز لولده  راء فييا:   الس م( وىو في الطريق إلى سر من رأ  و د نظميا بمشاركة ولده محمد رضا  فالصدور لو وا 
 وعمررررررا  ميل لمديرار تشاىد  ارحيا فقد الحت لديك المعررررراىد 

 والحت عمررررى بعد لديك المشاىد   القباب الشرررررامخات ترفعت  وتمك
 حديث المعررررالي  د رواه مراىد  و د الحت األع م اعرررر م من ليم 

 الى ان يقول: 
                                                 

 .  1/77و ( المصدر نفس3) 
 .  1/61( شعراء الحمة 4) 
 .  8/15في األعيان )وان ر موا( ينظر ( 5) 
 .  1/85( شعراء الحمة 6) 
 .  5/308( ادب الطف 1) 
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 ( 1)وان ينثنرري في خيبة العقد  اصد  بنى الوحي حاشا ان يخيب الرررا بكم
 (  2)اذه السيد نصر اهلل الحائريتمدح أس -2

بيررات  ميمررة مقارنررة مرر  طررول القصرريدة ففرري احررد   صررائده والترري يررذكر ألم حررظ فرري المرردح النحرروي ال يمرردح أسررتاذه اال با 
 ( بيتا فييا بيت واحد فقط  ال فيو: 46رام  شعره انيا في مدح أستاذه الحائري والتي تبم  )

 ( 3)وفاني )بنصر اهلل( ان  ررال  الب  وان  الني منيم اخو الغرررردر با يا
 ( بيتا يمدحو بأربعة أبيات فقط يقول فييا: 40وفي القصيدة األخر  التي بمغت )
 ألمثالو تعنو القورم األمررررراثل  ىو الشيم )نصر اهلل( والسرؤدد الذي

 معررررال ليرا فوق الثريا ك كل  )ابا الفتح( نصر اهلل حسبك في العر  
 مرى الغبراء لم يبق راىلعمى من ع  أحطت بعمم لو يبث أ مررررررررو

 ( 4)لما عاد يومال نبترررو وىو ذابل  سخي لو ان الغيث يحكي بنانرررررو 
( بيررت فكميررا فرري مدحررو ورعررل أعرازىررا مررن ألفيررة ابررن مالررك فرري النحررو ويترمررى فييررا مررد  109ماعرردا أرروزتررو الترري بمغررت )

  الخيال و و االستحضار والتركيز عمى مقاصد ابن مال  منيا  ولو:
 الطررررراىر القمرب رميل الظاىر  شيخي )نصر اهلل( ذا المفررررراخر 
لو المستكمميرن الشرفررررررا  س لة األمراد نرل المصطفررررررى  وا 

 ومنيا: 
 مقررررررراصد النحو بيا محوية  وكرررم لو عبررررررررارة سنية 

 ( 5)رماكالمصطفررررى والمرتقي مكا  بررررررررده ارتقرى مكارمرا وما 
وىذه القصيدة تنم عن إمكانية عالية ود ة فائقة وتمكن من النحو وربط رميل بين مدح اسرتاذه وبرين األلفيرة ولعرل ىرذا القصريد 

 . ىي التي ادت إلى إط ق لقب النحوي عميو
 . مدح السيد شبر الموسوي النجفي -3

 التمت  بالباكر فقال:  راء ىذا المدح عندما و ف النحوي عمى رسالة لمسيد شبر في تحريم 
 ان طررمت فيو ررعت رد مقصررر  ماذا أ ول بعرررررررررالم متبحر 

 بالحق خير محررف ومقررررررر  يقظ بأحكام الشريعة صرررررررادع
 ( 6)يبدي خفرررايا فضميررا لم ينكر  رار عمى نيج اقمرررررام المرتضى

 مدح صاحب نشوة الس فة بقصيدة منيا:  -4
 وبرررردور ىراالت الند  والمفخر  ررررروح شيب اف ك العمىمن آل م

 ذىل الور  عن سطررروة اقسكندر  وىم الغطرررررررارفة الذين لباسيم
 نسي الور  فضرررل الربي  ورعفر  وىم البرامكررررررة الذين برودىم 

 ( 1)مثل األىمة بربررررراه األعصر  لم يخل منيرررررررررم ابررردال 

                                                 

 . 308-5/307  ادب الطف 24-8/23( اعيان الشيعة 2) 
ررراب  شخصررية فرررذة فرري العمررم واألدب ومرمو ررة فررري ( ىررو السرريد نصررر اهلل بررن الحسرررين بررن يررونس بررن رميرررل الحررائري ينتيرري نسرربو إلررى السررريد ابررراىيم الم3) 

 .  1/60ىر  لو ديوان شعر طب  في النرف ينظر شعراء الحمة 1165األوساط  سرل لو التاريخ مآثر ال تبمى وآثار ال تمحى  توفي مقتوال باالستانة سنة 
 .  1/60شعراء الحمة ( 4) 
 .  0 1/7( شعراء الحمة 5) 
 .  1/80شعراء الحمة ( 6) 
 .  1/57معارف الررال ( 1) 
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 امير الحمة عبد الجميل بن سمطان بن األمير يوسف بعدة قصائد طوال بالغ فييا بشكل كبير، منيا: مدح  -5
 لماء الرد  فرررري رانبيو كمرون  لو صارم الزال لميام صررررررارمال 

 اذا سار من نق  سحررررائب رون  ىو البرق إال انو يمطر الدمررررررا 
   الحرب بحررررال والخيول سفينلد  تخال دماء الشوس من و عررررة ليم 

 -وينزل بيذا المدح إلى دررة االسترداء بشعره وطمب النوال  فيقول: 
 مدائرررررح ابكررار تزف وعون  إليك أخ العمياء مني مد  المررررد 
 ليا الحسن ترررررب والبياء خدين  عرائس افكار يبرق يبر عيررررا الحيا

 اراني فرررراج األرض وىي شرون  لتطرد عني رور دىر بريبررررررة 
 ( 2)فمن لرري عمى ريب الزمان يعين  اذا لم تعني في دفرررررراع صروفو

 مدح نفسو، وجاء ىذا المدح بنسبة ال بأس بيا قياسًا مع باقي انواع المديح فمن ذلك قولو:  -6
ن مسني فقر وأدمت مخررررالبو  ولست اخون الخل فررري صمب ما لو  وا 

ال بنكر ليس يحصرررريو حاسبو  ررران لمن كان مؤمنال وارزي بإحسر  وا 
 ( 3)وست أذا ضن البخيل أعاتبررررو  وعرض صديقرررررري مثل عرضي 

 -وكذلك  ولو: 
 إذا ما اساء الخررررررل ال اتتب   وما عابني خمي سو  اننرررري امرؤ
 ( 4)ال يطيبني الشررررادن المتصنر   وال يزدىيني حب بيضرررررراء ناىد

 وكذلك يمدح شعره كقولو: 
 مدائح ابكررررررار تزف وعون  إليك أخ العمياء منرررري مد  المد 
 ( 5)ليا الحسن ترب والبيررراء خدين  عرائس افكار يبرق يبر عيرررا الحيا

 وكذلك  ولو: 
 (  6)بذلك در المررررردح وىو ثمين  إلى مرخص األموال بذال ليشتررررري

 الرثاء 
األعيان ان لمنحوي في الحسين )عميو السر م( و يرره مرن األئمرة )عمرييم السر م( مرراث كثيررة  ولكرن لرم نررد لرو يذكر صاحب 

 ( بيت منيا يخاطب السبط الشييد: 100سو   صيدة واحدة في رثاء الحسين وىي مشيور ة وطويمة بمغت )
 ىتكوا حرابرررررك وىو بالمرصاد  عربا لحمم اهلل رل ر لررررررررو

 كل إليك بروحو لك فرررررررادي  با ليذا الخمررررررق لم ال أ يمواعر
 اني يقررررررراس الذر باألطواد   لكنيم ما وازنررررروك نفاسرررة 

 ديم القطار ورررررف زرع الوادي  اليررررررروم امحمت الب د وا معت
 ممقى ث ثال في ربا ووىررررررراد  ما بقيت من اليررررروان عمى الثر  
 زمر الم ئك فوق سبرررر  شداد  لكن لكي تقضي عميك ص تيرررررا 

                                                                                                                                                                  

 .  17-8/16( اعيان الشيعة 2) 
 .  1/75( شعراء الحمة 3) 
 .  1/60( المصدر نفسو 4) 
 .  1/67المصدر نفسو ( 5) 
 .   1/75المصدر نفسو ( 6) 
 1/173  البابميات 8/34( أعيان الشيعة 1) 
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وتحدث صاحب البابميات ايضا عن مراثيرو فقرال ولرو فري رثراء الحسرين )عميرو السر م(  صريدة ورائيرة طويمرة مرن الكامرل ترنحط 
 -عن مستو  شعره ويظير انيا من نظمو في صباه  والعينية التي مطمعيا: 

 (  1)ورسم باثررررواب الضنى متمف   قطررررررر فؤاد باسياف األسى يت

ولرريس فييررا مررا ذكررره صرراحب البابميررات مررن رثرراء الحسررين وىرري فرري ( 2)وىررذه العينيررة ذكرىررا صرراحب شررعراء الحمررة ايضررا بتماميررا
رشاد  . مرمميا مدح لنفس الشاعر وفييا نصح وا 

 تو يقول فييا: ولو  صيدة في رثاء شيخو محيي الدين الطريحي ويؤرخ فييا تأريخ وفا
 مزررررررررت شراستو بر ة لين  فرعت لمطروق الرررررررناب ممن 
ن تكن   تبدي الميررررراب منو ليث عرين  متواض  في حالتيررررررو وا 

 ولو ر يق الشعررررررر ممك يميل  فمو المعارف والعمررررررروم وراثة
 ضنين اني بكسب الدمررررر   ير  أأضن ك  بالدمرررررررروع لفقده

 إلى أن يقول: 
 ( 3)المرد مرررات بموت محيي الدين  والدىر أعمن بالنداء مؤرخرررررررا 

 ولو  صيدة رميمة فييا طرافة يرثي فييا ىرة اسميا شذرة واسم اميا بريش فماتت شذرة فقال يرثييا ويعزي اميا: 
 فبعررررردك رف بعد الين عرودي  اشذر لم ذبت ولم تعررررررررودي

 وفتشناك فررررررري كل الميود  الفراش ليس نرررررراك فييا لمسنا
 ولونا مثل ألررررررروان الورود   فقدنا مممس يحكري حريررررررررال 
 ويحرسنررررررا من الررذ الشديد  فمن ذا يدافر  الفيرررررررران عنا

 ( 4)فكم لمناس مررررررن ولد فقيد  أال يا )يريش( أصطبررررري عميو 
 التشطير والتقريظالتخميس و 

مررن مميررزات القرررون المتررأخرة عصررر الركررود األدبرري التخمرريس والتشررطير والتقررريظ و ررد اشررتير النحرروي بيررذا النرروع مررن الررنظم  
 فخمس  صائد كثيرة منيا تخميسو لقصيدة أمرئ القيس: 
 ولم يررررردرك من األحباب ني   محب  ادر العبرات سيررررررر  
 امر عمرررررررررى الديار لي   ليررررررر ل ألم ترني اروب القفار 

 أ بل ذا الرررررررررردار وذا الردارا
 تييج حسرتي وتزيد كررررررربي  ديار الترري لعبت بمبرررررررري 

 وما حب الديرررررار شغفن  مبي  شغفت بحبيرررررا من دون صحبي
 ( 5)ولكن حب من سكن الديررررررررارا

ىر  1155صر اهلل الحائري في مدح اقمام عمي )عميو الس م( وتأريخ تذىيب القبة الشريفة عام ولو تخميس  صيدة السيد ن
 -أوليا: 

 وتوسعنرررررا في الزمان انكسارا  إلى كم تصول الرزايا ريررررررارا

                                                 

 .  1/173( البابميات 2) 
 .  67  1/66( ينظر شعراء الحمة 3) 
 .  8/28عة ( أعيان الشي3) 
 .  8/27( المصدر نفسو 5) 
 .  1/100شعراء الحمة ( 1) 
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 اذا ضامك الدىر يومرررررال ورار  فيا من عمى الدىر يبغي انتصررررارا
 ( 1)ارافمذ فيو حمرررررى امن  الخمق ر

 ىر( 617ولو تشطير كثير ايضال منو مشطرال  ول  تادة بن إدريس )ت
 ولي نحررروىا خوف اليوان رروع  )ب ندي وان رارت عمية عرررزيزة(  

 )ولو انني أعر  بيا وأررررروع(    بيا اكتسي ما عشت ثررروب ميابة
 ررر تعمم منيا الغيث كيف يريررر  )ولي كف ضر ام اذا ما بسطتيررا(  

 ( 2)()بيا اشتري يوم الو ى وابيرر    وان كسدت سوق اليياج فإننررري
 -ولو تقاريظ ايضا عمى كتب و صائد  منيا تقريظو )نشوة الس فة وحل اقضافة( لمشيخ محمد عمي بن بشارة الخا اني: 

 دد والمررررد والعمى والشرافرو  يا أخا الفضل والمكارم والسرررررؤ
 ره رب الكمرررال رب الظرافرة  والمصقرررر  المدواألديب األريب 

 س  دا الدر حاسررردال أوصرافو  أي در أوعت في صدف الررررطر
 -إلى أن يقول:  

 ( 3)رني و الت ىذا محرررل اقضافة  رئتيا طاوي الحشررررا فأضرا تر
 -ولو تقريظ القصيدة الكرارية لمشيخ شريف بن ف ح الكاظمي  أوليا:  

 ومعنررررررراه ام آثار حكمة لقمان  ازىار رنة رضررررروان الفظك ام
 -إلى أن يقول: 

 بمدحررررريم  د راء محكم تبيرران  فحسبك فخرا ان مردحت اطالبررررا
 ( 4)شيرز  في عدن بحور وولررردان  ومن كان لألطيار بالمدح خادمررررا
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