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 قصيدة في الحجة المنتظر )عج( لمشيخ البالغي
 -دراسة وتحقيق  -

 عمي عباس عميوي االعرجي .د
 جامعة القادسية /كمية اآلداب

 الجزء األول
 ثـــاره:الـشيـخ البـالغي حيـاتو وآ

 اسمو ونسبو:
ىك الشيخ محمد جكاد بف الشيخ حسف بف الشيخ طالب بف الشيخ عباس بف الشيخ إبراىيـ بف الشيخ حسيف بف الشيخ 

ربيعة( كىي مف القبائؿ ) يرجع نسبو إلى، 1عباس بف الشيخ حسف بف الشيخ عباس بف محمد عمي بف محمد البالغي
النجفية الكبيرة العريقة المشتيرة بالفضؿ كاألدب كالعمـ كالتقكل فقد أنجبت العديد مف كأسرة آؿ البالغي مف األسر ، المشيكرة

رحمو اهلل( ) مف أجداد الشيخ البالغي (محمد عمي) كلقب البالغي يرجع إلى، 2رجاؿ العمـ كالمعرفة في مختمؼ العمـك
 3ىػ1000المتكفى عاـ 

 . 5ىػ1280كقيؿ كانت عاـ ، 4ـ(1865 ىػ1282) في النجؼ االشرؼ عاـ -رحمو اهلل -كلد
 شيوخو وتالمذتو: 

 :كىـ 6تممذ الشيخ البالغي لمجمكعة مف العمماء األعالـ
  (.ىػ1322تػ ) الشيخ آغا رضا النجفي -1
  (.ىػ1323تػ ) الشيخ محمد طو نجؼ -2
 (.ىػ1323تػ ) السيد محمد اليندم -3
  .ىػ(1329تػ ) الشيخ محمد كاظـ الخراساني -4
 (. ىػ1338تػ ) زا محمد تقي الشيرازمالمير  -5

 :7كأما مف تممذ عمى يديو فيـ
 .ىػ(1358تػ ) الشيخ ميدم بف داكد الحجار -1
 . ىػ(1373تػ ) الميرزا محمد عمي التبريزم المدرس -2
 .ىػ(1378تػ ) الشيخ جعفر باقر آؿ محبكبة -3
 ىػ(. 1378تػ ) الشيخ محمد عمي االردكبادم -4
  .ىػ(1386تػ ) ا آؿ فرج اهللالشيخ محمد رض -5
 (.ىػ1390تػ ) السيد محمد صادؽ بحر العمـك -6

                                                           

 . 196/ 1. ظ. معارؼ الرجاؿ في تراجـ العمماء كاألدباء، محمد حرز الديف: 1
 .8، أربع رسائؿ، محمد جكاد البالغي، إعداد: محمد عمي الحكيـ: 142/ 2.ظ. األعالـ لمزر كمي: 2
ظ. محمد عمي البالغي، جيكده الفكرية كدكره الكطني كالقكمي، محمد صادؽ الخزاعي، أطركحة ماجستير مقدمة إلى معيد التاريخ  3

 .17ـ: 2004 -ىػ 1425العربي 
 .8ظ. أربع رسائؿ:  4
 .142/ 2ظ. األعالـ:  5
 .9.ظ. أربع رسائؿ: 6
 .ظ. المصدر نفسو.7
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  1درس عمى يديو األصكؿ كالعقائد كعمـ المناظرة(، ىػ390تػ ) الشيخ أحمد أميف الكاظمي -7
 .ىػ(1394تػ ) السيد صدر الديف الجزائرم -8
  .ىػ(1395تػ ) الشيخ عمي محمد البر كجردم -9
 (.ىػ1395تػ ) دم الحسيني الميالنيالسيد محمد ىا -10
 ىػ(. 1397تػ ) الشيخ نجـ الديف جعفر العسكرم -11
 ىػ(. 1403تػ ) الشيخ محمد الميدكم الالىيجي -12
 ىػ(. 1405تػ ) الشيخ محمد رضا الطبسي النجفي -13
 ىػ(. 1405تػ ) الشيخ ذبيح اهلل بف محمد عمي المحالتي -14
 ىػ(.1406تػ ) نجفيالشيخ مجتبى المنكراني ال -15
 ىػ(.1411تػ ) السيد شياب الديف محمد حسيف الحسيني المرعشي النجفي -16
 ىػ(.1413تػ ) السيد ابك القاسـ المكسكم الخكئي -17
 ىػ(.1414تػ ) السيد عبد األعمى السبزكارم -18
 ىػ(. 1414تػ ) الشيخ مرتضى المظاىرم النجفي -19
 .نيالميرزا محمد عمي أديب الطيرا -20
 .الشيخ إبراىيـ بف ميدم القرشي -21
  .2محمد ىادم الميالني -22
 .3إبراىيـ بف ميدم بف محمد اطيمش -23
 .4مسمـ الحمي -24

 رحالتو
بعد أف تزكج ىناؾ مف ابنة ، ىػ1312كعاد إلييا عاـ ، ىػ1306سافر الشيخ البالغي إلى الكاظمية تاركا النجؼ عاـ 

  .السيد مكسى الجزائرم الكاظمي
كفييا ، ىػ( عشر سنيف1338تػ ) كحضر درس الميرزا محمد تقي الشيرازم، ىػ1326ذاؾ ىاجر إلى سامراء عاـ  كبعد

كلما احتميا الجيش البريطاني رجع إلى الكاظمية كمكث فييا سنتيف فعاد إلى النجؼ االشرؼ ، قاـ بتأليؼ العديد مف الكتب
 .5رحمو اهلل() كبقي فييا إلى أف كافاه األجؿ

 وفاتو
 . 6ىػ كدفف في الصحف الحيدرم الشريؼ1352في الثاني كالعشريف مف شعباف يـك االثنيف عاـ  -رحمو اهلل-تكفي 

 آثاره
البحكث  :الثاني، الكتب المنيجية التي قاـ بتأليفيا بنفسو :األكؿ، لمشيخ البالغي رحمو اهلل منياجاف في التأليؼ

  .كالعديد مف شعره 7مثؿ المسيح كاألناجيؿ، كالمقاالت التي كتبيا كجمعت بعد كفاتو
                                                           

 . 62 /1.ظ تراجـ الرجاؿ، احمد الحسيني: 1
 . 235.ظ. ربع قرف مع العالمة االميني، حسيف الشاكرم: 2
 . 419/ 1.ظ. مكسكعة مؤلفي األمامية: 3
 . 17.ظ. القرآف كالعقيدة، مسمـ الحمي: 4
 . 9.ظ. أربع رسائؿ: 5
 . 200/ 1.ظ. معارؼ الرجاؿ: 6
 . قاـ بتحقيقو األستاذ الشيخ حسف الربيعي. 7
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 :1كمف آثاره
  .اليدل إلى ديف المصطفى -1
  .الرحمة المدرسية أك المدرسة السيرة -2
 .أنكار اليدل -3
 نصائح اليدل  -4
  .رسالة التكحيد -5
  .أعاجيب األكاذيب -6
 .البالغ المبيف في اإللييات -7
  .لديفأجكبة المسائؿ البغدادية في أصكؿ ا -8
  .بيدـ القبكر المقدسة في مكة المكرمة كالمدينة الرسالة األكلى في نقض فتكل الكىابييف -9
  .الرسالة الثانية في تفنيد فتكاىـ أيضا -10
 .مطبكع باإلنجميزية() رسالة في كضكء اإلمامية كصالتيـ كصكميـ -11
 .في المسائؿ المشكمة العقكد المفصمة -12
 .حث البيع مف مكاسب الشيخ األنصارمتعميقة عمى مبا -13
 .آالء الرحمف في تفسير القرآف -14
 عميو السالـ(. ) رسالة في التفسير المنسكب إلى اإلماـ العسكرم 15
 .رسالة في االستدالؿ عمى صحة مذىب االمامية مف طريؽ غيرىـ -16
 .رسالة نسمات اليدل -17
 .رسالة في البداء -18

 :أما المخطكط منيا 
 .داعي اإلسالـ كداعي النصارل -1
 .رسالة في الرد عمى كتاب تعاليـ العمماء -2
 .كتاب المصابيح في إبطاؿ مذىب القاديانية -3
  .ع() كتاب الشياب في الرد عمى كتاب حياة المسيح -4
 .رسالة الرد عمى كتاب ينابيع الكالـ لبعض المسيحييف -5
 .دد الزكجات كالحجابأجكبة المسائؿ التبريزية في الطالؽ كتع -6
 .مطبكع باإلنجميزية() في األصؿ العربي -7
 .رسالة في القبمة كتعييف مكاقع بعض البمداف الميمة في العالـ مف مكة -8
 .رسالة في مكاقيت اإلحراـ -9
 .رسالة في ذبائح أىؿ الكتاب -10
 .رسالة في المتمـ كرا -11
 .رسالة في الغسالة -12
 .ؼ الشريؼ عمى المحدثرسالة في مس المصح -13
 .الشفعة( مف كتاب الجكاىر) تعميقة عمى كتاب -14

                                                           

 تحقيقو لكتاب اليدل نٌصا.. قمت بنقؿ ما كتبو الفكيكي ب1
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 .رسالة في منجزات المريض -15
 .رسالة في إقرار المريض -16
 .رسالة في الرضاع -17
 .رسالة في فركع الرضاع -18
 .رسالة في قاعدة عمى اليد ما أخذت -19
  .رسالة في إبطاؿ العكؿ كالتعصيب – 20 
 .ي التقميدرسالة ف -21 

 .رسالة في األكامر -22
 .رسالة في الخيارات – 23
 .رسالة في صالة الجمعة لمف سافر بعد الزكاؿ -24
 .رسالة في تنجيس المتنجس إذا لكقي بالرطكبة – 25
 .رسالة في المباس المشككؾ – 26
  .رسالة في حالة العمـ اإلجمالي مع األصكؿ كالنظر في جممة فركعو – 27
 .ة في حرمة حمؽ المحيةرسال – 28
  .رسالة في أف مف يديف بديف يمـز بمقتضى نحمتو في مقاـ الحقكؽ – 29
 .تعميقة عمى العركة الكثقى -30

 ىذه القصيدة 
مف مخطكطات مكتبة آؿ كاشؼ  –التي نحف بصدد تحقيقيا  -عج() كمما كتبو البالغي مستقال قصيدة في الحجة المنتظر

(، القصيدة البغدادية) تسمى بػك  كغيبتو، عج() مى أحد عمماء بغداد المنكريف لكجكد اإلماـ الميدمنظميا في الرد ع، الغطاء
 القصيدة: 

بري   بكؿ دقيؽ حار في مثمو الفكر   أيا عمماء العصر يا مف ليـ خي
 تنازع فيو الناس كالتبس األمر   لقد حار مني الفكر في القائـ الذم

 مف قائؿ قد ذٌب عف لبو القشرك   فمف قائؿ في القشر لٌب كجكده
 بو العقؿ يقضي كالعياف كال نكر      كأكؿ ىذيف المذيًف تقررا

 ففيو تكالى الظمـ كانتشر الشٌر     ككيؼ كىذا الكقت داعو لمثمو
ف قيؿ مف خكؼ الطغاة قد اختفى    فذاؾ لعمرم ال يجٌكزه الًحٍجر   كا 

ف مف خكؼ االذاة قد اختفى  ايب يفترفذلؾ قكؿ عف مع    كا 
 يؤكؿ إلى جبف اإلماـ كينجرٌ    كمف عيب ىذا القكؿ الشؾ انو
ف قيؿ إف االحتفاء بأمر مف  األمر في األككاف كالحمد كالشكر لو   كا 
 بو احد إال اخك السفو الغمر   فذلؾ أدىى الداىيات كلـ يقؿ

 عمى غيرىـ حاشا فيذا ىك الكفر   أيعجز رٌب الخمؽ عف نصر حزبو
 لو الفضؿ في أـ القرل كلو الفخر  رداب في سٌر مف رألكما أسعد الس

 
 
 
 
 
 
 
 

 :مستيميا، كالقصيدة تقع في خمسة كعشريف بيتا فأجابو البالغي بقصيدة بمغت مئة كعشرة أبيات
 ال أمر ك  فيا أنا مالي فيو نيي    أطعت اليكل فييـ فعاصاني الصبر
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 من رّد عمى القصيدة غير البالغي: 
كعف ، كالشعراء عف طريؽ المصنفاتكمف رٌد عمى القصيدة البغدادية فضال عف شيخنا البالغي مجمكعة مف العمماء 

كشؼ األستار ) الذم سٌماه، ىػ(1320ت ) كالميرزا حسيف النكرم، الشيخ محمد باقر البيارم :: كمف ألؼ1طريؽ الشعر
كقد حققو فيما بعد السٌيد عمي الميالني نشر مكتبة نينكل ، ىػ1318عف كجو الغائب عف األبصار( طبع ألكؿ مٌرة في عاـ 

كقد قاـ بنظـ الكتاب ىذا ، 2فضال عف تأليفو الكتاب المتقٌدـ رٌد عميو في قصيدة معارضة في الكتاب نفسو كىك، طيراف –
 3الشيخ محمد حسيف بف عمي كاشؼ الغطاء

ت ) كالشيخ عبد اليادم بف الحاج جكاد البغدادم، ىػ(1328ت) كممف نظـ الشعر: السيد عمي محمكد األميف
كالشيخ محمد حسيف كاشؼ ، كالسيد محسف األميف العاممي، ىػ(1362ت ) محمد اليندم كالسيد رضا بف السيد، ىػ(1333
  .4كالشيخ رشيد الزيني العاممي، ىػ(1373ت) الغطاء

 ما قيل في شاعريتو 
 .5(كىك في مكاضيع مختمفة، لو شعر كثير جيد: )ىػ(1371تػ ) كىذا ما أكده الٌسيد محسف العاممي

فيك شاعر ، ذك سيـ كافر مف النظـ –كىك مع تبحره في العمـك الركحية  (:ىػ(1377 تػ) كالشيخ جعفر آؿ محبكبة
 .6(محسف مجيد

أديبا  –باإلضافة إلى عظيـ مكانتو في العمـ كتفقيو في الديف  –ككاف : )ىػ(1389تػ ) العالمة آغا بزرؾ الطيراني
 .7ع( كرثائيـ() تأكثره في مدح أىؿ البي، لو نظـ رائؽ سمس متيف، شاعرا مبدعاك  كبيرا

 .8(االنسجاـ كلو شعر حسف، أديب كشاعر) ىػ(135تػ ) الشيخ عمي كاشؼ الغطاء 
فمو ثالث قصائد في ذؾ ، عمييـ السالـ() أما األبكاب التي طرقيا في شعره فكثيرة كاكثرشعره في مدح أىؿ البيت

يدة في الثامف مف شكاؿ حيث ىدمت قبكر أئمة كقص، ع( كرثائو) كقصيدتاف في مكلد اإلماـ الحسيف، عج() الحجة المنتظر
 .9كغيرىا ، كقصيدة في رثاء السيد محمد سعيد الحبكبي، كقصيدة فمسفية جارل بيا ابف سينا، ع() البقيع

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .429رقـ  11/ 18، 219رقـ  219 – 28/ 0. ظ. الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة، محسف آغابزرؾ 1
/ 2. كقد كرد ذكره في: إلزاـ الناصب في إثبات الحجة الغائب: 129/ 2. ظ. نكر اإلفياـ في عمـ الكالـ، حسف الحسيني المكاساني: 2

، معجـ أحاديث 143/ 6، كأعياف الشيعة: 12ماف، لمميرزا حسيف النكرم الطبرسي نفسو: ، كنفس الرحمف في فضائؿ سم324
 .485/ 2اإلماـ الميدم )عج(: لمككراني العاممي: 

 .222/ 24. الذريعة: 3
 .429رقـ  11/ 18، 219رقـ  219 – 28/ 0.ظ. الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة، محسف آغابزرؾ 4
 .256/ 4. أعياف الشيعة 5
 .62/ 2ضي النجؼ كحاضرىا: . ما6
 .325/ 1. طبقات أعالـ الشيعة: 7
 . 186/ 9. الحصكف المنيعة: 8
 . 138. المتبقي مف شعر البالغي، محمد الحسكف مجمة تراثنا:9
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 الجزء الثاني: الدراسة بنية القصيــدة
 أوال: البناء الفني 

 بناء الشكل-1
حسف المطمع كحسف ) التي فرضيا النقاد القدامى مف كجية نظر بالغيػة كىي عند إخضاع القصيدة لممقاييس

نجد في القصيدة تماسكا بنائيا إذ أف كؿ مقياس مف ىذه المقاييس يتناسب تناسبا تمقائيا مع بعضو  (التخمص كحسف الخاتمة
 .خرالبعض ككأف القصيدة قطعة كاحدة مف الصعب حذؼ احد أبياتيا أك تقديـ احدىا عمى اآل

اجكد الشعر ما رايتو متالحـ االجزاء )) ىػ( اف255) كيؤكد النقاد عمى ضركرة تالحـ أجزاء القصيػػػدة إذ يرل الجاحظ 
في دراستو لبناء  (االبتداء كالتخمص كالخاتمة) عمى المحاكر الثالثة (ىػ456) كيعتمد ابف رشيػػػػػؽ، 1((...سيؿ المخارج

جكىر الشعر ىك )) عمى الرغـ مف اف، 2يا المحاكر االساسية التي يتحقػػؽ بيا البناءالقصيدة كيعطييا اىمية كبرل الن
كلـ ، ليس مرتبطا بالكحدة العضكية كؿ االرتباط فكـ مف قصيدة تكفرت فييا ىذه الكحدة كلكنيا لـ تمنحيا قيمة فنية تأثيرال

  .3((اتأثير  تضمف ليا في النفكس
التي ممكف اف نعدىا بمثابة كثيقة تاريخية تؤكد مسالة الغيبة ككجكد االماـ  -ي كحينما نقرأ قصيدة الشيخ البالغ 
نجد مكضكعيا كاحد كفكرتيا كاحدة فال نجد تعددية مكضكعية مثمما القصائد الجاىمية كال نجد دخكال  – (عج) الميدم

يطغى عمييا اسمكب السرد بضمير مباشرا في مكضكع القصيدة الرئيس انما يسبؽ دخكلو بالمكضكع الرئيس بمقدمة مدحية 
  :االنا فيقكؿ في مطمعيا

 فيا انا ما لي فيو نيي كال امر    اطعت فييـ كعصاني الصبر    
كنجد اسمكبو السردم ال بتعد كثيرا فيك يختفي كيظير فمثال في االبيات الثالثة االكلى نجده حاضرا ثـ يختفي في 

مف الثامف الى الثاني عشر كىكذا الى اف يصؿ مكضكع القصيدة الرئيس  البيتيف الخامس كالسادس كيظير في االبيات
  :الذم يبدأ عمى ما اظف بقكلو

 يراه لو في عممو كلو االمر      كغاب بامر اهلل لالجؿ الذم    
فنجده يتخمص مف المقدمة الى مكضكع قصيدتو بيسر كسيكلة كانسيابية تجعمنا مف الصعكبة اف نحدد المكضكع 

 الذم مف اجمو انشأت القصيدة ال سيما اف المقدمة المدحية كانت في اىؿ البيت عمييـ السالـ كاالماـ الميدم الرئيس
الذم ىك مف اىؿ البيت عمييـ السالـ كحينما ينيي غرضة الذم مف اجمو انشأت القصيدة نجده يختـ قصيدتو ختاما  (عج)

ئؿ في العصر االسالمي كالعصر العباسي فيختميا بحمد اهلل ال يطمعؾ بسماع ما بعده فيك اسمكب يشبو اسمكب الرسا
  :كشكره كالثناء عميو فيقكؿ قصيدتو

 بنكر اليدل كالحمد هلل كالشكر    تبعنا ىدل اليادم فأبمغنا المدل    
فيذا الختاـ يشعرؾ باف القصيدة قد انتيت مف دكف قطع اكبتر كاستكفت الفكرة الرئيسة التي تضمنتيا فضال عف  

 .ما يدعميا مف افكار كمكضكعات قريبة منيا
 بناء الصورة-2

التي يتـ عف طريقيا تشكيؿ الصكرة  (التشبيو كاالستعارة كالكناية) تبنى الصكرة في النقد العربي عمى المجاز كعناصره
 .أم اف الشعر ىك احد كسائؿ التصكير 4فالشعر جنس مف التصكير كما ذكره الجاحظ ، الفنية
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، 2((قكة ايحائية تفكؽ قكة االيقاع ؛ النيا تكحي بالفكرة)) كليا، 1((رسـ قكامو الكممات)) ي ابسط معنى لياكالصكرة ف
فالغرض مف الصكرة ىي نقؿ الفكرة التي بنيت مف اجميا القصيدة فتككف بمثابة كسيمة يصكر مف خالليا الشاعر افكاره عف 

 :طريؽ عناصػرىا كىي
 التشبيو -أ

يية تتكلد مف الجمع الحاصؿ بيف طرفي التشبيو كغاية التشبيو ىي التكضيح كالمبالغة في الكصؼ كلما الصكرة التشبي
كتصكير ما يعمـ بالعقؿ بالذم يرل  3( (ابمغ الكصؼ ما قمب السمع بصرا)) كاف الشعر في اغمبو مبني عمى الكصؼ فاف

 .4بالبصر
الفكرة كتكضيحيا عمى الرغـ مف قمة ىذه االستعماالت كمف ذلؾ كنجد في القصيدة استعماال مكفقا لمتشبيو في بياف 

  :قكلو
  خميؿ فأضحى ربح ىميـ الخسر   كىمكا بو خبطا كمكسى كجده الػ   

  :كقكلو
 أىؿ بعد ىذا في اقامتػػو نكػر    ككػػػاف كداككد فسػػؿ ىيتميكـ   

  :كقكلو
 يى أيػػة كلو الفخركعيسى كيح   اية باإلمامةكقػػػػاـ لخمس    

ىك ابسط انكاع التشبية اذ تتكافر فيو جميع اركانو لكنة ادل الفكرة االساسية  (الشاعر) اف التشبيو الذم استعممو الشيخ
التي تضمنتيا القصيدة فشبو حاؿ منكرم مسالة الغيبة كمف انكر عمى االنبياء كالرسؿ نبكتيـ فآثر االعتداء عمييـ كانكار 

 .ـ يتعاممكف مع ىذه القضية مثمما تعاممكا مع رسؿ اهلل كانبيائونبكتيـ كاليك 
االمكر  بإبرازكبيذا يتحقؽ الغرض مف ىذه الصكرة التشبييية كذلؾ بتكضيح حاؿ المشبو في ذىف السامع كيتـ ذلؾ 

 .في صكر حسية اقكل كاظير حتى تستقر في نفس السامع (المعنكية) الذىنية
 االستعارة -2

كىذه القاعدة تقكدنا الى جمالية  ىاتأثير ك قاعدة بالغية تقكؿ اف الصكرة التشبييية كمما قمت اطرافيا زاد جماليا ىناؾ 
ال سيما اذا عممنا اف االستعارة في ابسط تعريؼ ليا ىي تشبيو بميغ قد حذؼ احد طرفيو اال اف ىذه القاعدة  االستعارة

مع احتفاظ الصكرة بجماليتيا كاداء  أنكاعولمتشبية في ابسط  (الشاعر) عماؿ الشيخليست مطردة كما يدؿ عمى ذلؾ ىك است
 .مضمكنيا بمغة ابداعية

اك يناسبو اك يشبيو ، اذا كاف يقاربو، المعنى لما ليس ىك لو)) ىػ( ىي استعارة371) كاالستعارة كما يكضحيا االمدم
لمفظة المستعارة حينئذ الئقة بالشيء الذم استعيرت لو كمالئمة و فتككف اأسباباك كاف سببا مف ، في بعض احكالو

 .5((لمعناه
  :كمف الصكر االستعارية التي استعمميا الشاعر قكلة 

 بصدر مذيع عي عف كتمو السر    يضيؽ بيا صدر الفضا فكأنيا     

                                                           

 .21الصكرة الشعرية/  1
 .191تمييد في النقد الحديث/  2
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 .508، 254ينظر: دالئؿ اإلعجاز/  4
 .250/ 1المكازنة 5



 م0213/آذار        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       11العدد/

344 

ىذا االتساع ال يقدر عمى حمؿ  استعار صدرا لمفضاء داللة عمى االتساع كاالنفتاح كالالمحدكدية عمى الرغـ مف اف
ىذه المسالة كاالحتفاظ بيا طكيال كيعزز الفكرة اكثر حينما يشبو صدر الفضاء بصدر انساف ال يقكل عمى االحتفاظ بالسر 

 .فنجد ىنا تتابعا تصكيريا ساىـ في اداء المعنى الذم اراده الشاعر، طكيال
 كمف الصكر االخرل قكلو:

 كما يصنع الكلياف اف خانو الصبر   ر خاننياطاؿ زماف البيف كالصب   
عف خيانة الصبر لو فجعؿ الصبر كىك مف الصفات المعنكية انسانا يخكف صاحبو كىذه  (الشاعر) ىنا يتحدث الشيخ

الخيانة متاتية مف شدة اصرار الصابر كالصمكد لفترة طكيمة جدا مما ادل بالصبر الى خيانتو كادل بالبعض الى اف ال 
 (.كما يصنع الكلياف اف خانػو الصبر) سالة الغيبة كىذا ما يؤكده عجز البيتيصدقكا م

كالذم نريد اف ننكه اليو اف القصيدة لـ تبنى عمى الصكر البالغية في اكثرىا اذ كاف اسمكبيا خطابي يميؿ الى ذكر 
المجاز بشكؿ كبير عمى مفرداتيا الف  فمـ تحفؿ القصيدة بتتابع الصكر كلـ يطغى، فكرة معينة إلثباتالحقائؽ كاالدلة 

 .القصيدة اشبو بكثيقة تاريخية تتضمف مجمكعة مف الحقائؽ
 ثانيا: البناء المغوي  

 بناء المفردات  -1
فالمغة التي بنيت مف اجميا القصيدة ، المقصكد ىنا ببناء المفردات ليس البناء الصرفي بؿ البناء الفني الجمالي 

 .ي اغمبيا اال اف ىذه السيكلة ال تنحدر بمغة القصيدة الى الركاكة كاالسفاؼىي لغة سيمة كمفيكمة ف
كعندما نقرأ القصيدة نجد ىناؾ ألفاظا تحتاج الى تفسير كتكضيح معانييا فيي تميؿ الى الغرابة تحتاج مف المتمقي  

 .الذىاب الى المعاجـ لمعرفة معانييا
التراثية الف صعكبتيا متاتية مف البعد الزمني ما بيف زمف انشاء القصيدة  باأللفاظممكف اف نسمي ىذه المفردات 

ارتباط الشاعر بتراثو يشكؿ احد المصادر االساسية في تككيف لغة )) كزمف كصكليا الينا ال لككنيا غريبة في ذاتيا فػ
عامال ميما في دفع العمؿ الشعرم الشاعر عمى اف ال يككف ذلؾ االرتباط كاقعا في دائرة التقميد المحض بؿ يجب اف يككف 

  .1((كاثرائو مف خالؿ تماثؿ المكركث في عممية اعادة خمؽ تتفؽ مع التجربة الشعريػة
بتراثو أنتج لنا بعض األلفاظ في قصيدتو ال نفيميا إال بالرجكع الى المعاجـ كمف ىذه  (الشاعر) فارتباط الشيخ 

  :نجدىا في قكلو (القفار) األلفاظ لفظة
 فما راعني منيف سيؿ كال كعر     أنست بيـ سيؿ القفار ككعرىا    

 .القفار تعني المفازة التي ال ماء فييا كال نبات
  :في قكلو (عرس، ك تغميس) ككذلؾ لفظة

 مف اليؿ تغميسا اذا عرس السفر    اخا سفر كلياف اغتنـ السرل    
  .يس ىك نزكؿ القـك في السفر مف اخر اليؿكالتغميس ىك السير باليؿ بغمس كىك ظممة اخر اليؿ كالتعر 

  :في قكلو (شماللة) كنجد ايضا لفظة
 اذا ىاجيا شكؽ الديار فال نكر     كشماللة اعديتيا بصبابتػي   

 :ككذلؾ قكلو، كالشماللة تعني الناقة الخفيفة
 مكدتيػػـ ال ما يقمد النحػػر    عمقت بيـ طفال فكانت تمائمي   

  .عمؽ عمى الطفؿ كيقاؿ ىي خرزةالتميمة ىي عكذة ت

                                                           

 .196شعر عبد القادر رشيد دراسة تحميمية فنية /  1
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اذ اف القصيدة في اغمبيا انمكذجا لالسمكب ، كغيرىا مف المفردات كاف كانت قميمة جدا بالنسبة الى حجـ القصيدة
يحاكؿ قدر استطاعتو اف يبتعد عف االلفاظ الصعبة معجميا كلـ يستخدـ منيا اال ما يخدـ  (الشاعر) السيؿ فالشيخ

 .المعنى الذم اراده ألداءالقصيدة ربما اختار ىذه االلفاظ لعدـ كجكد غيرىا  ألجميابنيت مكضكعة كالفكرة التي 
كالذم نريد اف ننكه اليو اف القصيدة في اغمبيا مككنة مف لغة سيمة بسيطة كمفيكمة فضال عف االحتفاظ بجكدة 

د اف يفيميا جميع الناس بمستكياتيـ المختمفة السبؾ كقكتو لعؿ السبب في ذلؾ يعكد الى انو عالج قضية عامة ال ب
 .ال تخص طبقة دكف اخرل فتصبح القصيدة بمثابة حجة ككثيقة لمحقيقة كالتاريخ ألنياكالمسمميف بمذاىبيـ المختمفة ايضا 

لغيبة كمسالة ا (عج) كمما يتعمؽ ببناء االلفاظ ما ذكرة الشيخ مف مختصرات لبعض الكتب التي ذكرت االماـ الميدم
فيعمد الى ذكر اختصارات ليذه الكتب اصبحت اقرب الى الفاظ تحمؿ مدلكالت خاصة مما يعزز ارتباط الشاعر ، بالتحديد

  :كىذه المصطمحات نجدىا مجمكعة في قكلو، بتراثو مرة اخرل
 بيا النحػر  4يقمػد في فصؿ الخطاب 3كفايػػػة 2البياف 1فكـ فػػي يكاقيت 
 ليا نشر  7كفي كؿ الفصكؿ 6سؤكؿ  ييا مطالب الػف 5كذم ركضة االحباب 
 ذكػػر 10فييا كىي تذكػػرة 9نبكة  اؿ المصطفػػى لشكاىد الػ 8مناقب 
 عمػى كؿ تاريػػخ بتاريخػو نصػر   لػو 11كذا الشيخ اضحى في فتكحاتو 
 السػػر  15لػدل مػراة اراره 14شفات  فػي المكػا 13اليداية 12كالح بمرقاة 

كسيمة مف كسائؿ اثراء المغة فالشاعر  (اك ممكف اف نسمييا اختراع مصطمحات) االختصاراتممكف أف نعد ىذه 
فتندفع االلفاظ لتمثؿ  (اك مصطمحات) ينطمؽ في كتابة قصيدتو عمى كفؽ ما تمميو المحظة الشعرية فيركف الى اكتشاؼ لغة

 .16الحالة الشعكرية لمشاعر اك االديب
 بناء األسموب -2

كبو الخاص كلكؿ غرض اسمكبو الخاص ايضا فيتغير االسمكب مف شاعر الى اخر كمف غرض الى لكؿ شاعر أسم
فالقصيدة كما ذكرنا ، فغرض المدح لو اسمكب كمفردات تختمؼ عف غرض الغزؿ اك اليجاء كغيرىما مف االغراض، اخر
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يعالج قضية عامة يريد اف يفيميا  ألنوتعتمد عمى لغة سيمة كبسيطة قد تككف مالئمة لغرض الحكمة اك الزىد كسبب ذلؾ 
 .جميع الناس

فالشاعر باستعمالو ليذا األسمكب يريد ، لكف الظاىرة األسمكبية التي ألحت عمى القصيدة بشكؿ كبير ىي التكرار
عمى جية ىامة في العبارة ] القصيدة [ يعنى بيا الشاعر أكثر مف عنايتو )) كىي اإللحاح، تحقيؽ غاية معينة منو

 .1( (...اىابسك 
فالتكرار الجيد ىك ما يتضمف معاني جديدة في األلفاظ المكررة ليس مجرد تكرار ألفاظ ال طائؿ منيا فاف كاف كذلؾ 

  .3كيحمؿ التكرار غاية نفسية كىي تثبيت المعنى في نفس المتمقي ، 2فانو يعد لغكا كنقصا في األداة الفنية لمشاعر 
  :كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلو

 فما راعني منيف سيؿ كال كعر  أنست بيـ سيؿ القفار ككعرىا    
ففي الجممة األكلى يتحدث عف صكرة مجازية الغاية  (سيؿ كال كعر( ك)سيؿ القفار ككعرىا) فالتكرار كقع في قكلو

معينة كىي بياف منيا المدح أما في العبارة الثانية فيتحدث فييا عف نفسو فيي بمثابة تاكيد لمصكرة األكلى كتحقيقا لغاية 
 .ع(() اؿ البيت)     مدل الحب كالكالء لػ

  :ككذلؾ نجد التكرار يأخذ منحى آخر ليس بتكرار األلفاظ فحسب إنما ىناؾ تكرار معنكم كما في قكلو
 مف الميؿ تغميسا إذا عرس السفر   أخا سفر كلياف اغتنـ السرل   

ك المشي ليال أما التغميس أيضا السير بالميؿ لكنو يككف في فالسرل ى (كالتغميس، السرل) فالتكرار كاف في لفظتي
 .آخر الميؿ

  :كمف األبيات األخرل التي استعمؿ فييا التكرار قكلو
 غراـ بو ينحط عف كاىمي الكزر    كاحمؿ أكزار الغػراـ كأنػو  

  :أيضا كقكلو(، الكزر، غراـ) كفػي الشطر اآلخر (الغراـ، أكزار) فنجد الشاعر ىنا كرر كممتي
 لحبي آؿ المصطفى فيك لي عػذر   ككـ لذ لي خمع العذار كاف يكف  

كغيرىا مف األبيات ال أريد أف أطيؿ فالقصيدة كميا تكرار لكف التكرار الناجح ىك الذم يككف كليد الحاجة ال مجرد 
 (.الشاعر) رصؼ كممات ال طائؿ منيا كىذا ما فعمو الشيخ

 وصف المخطوطة:
كاشؼ الغطاء( في النجؼ االشرؼ عمى الميكركفيمـ كتحتكم ىذه ) ثرت عمييا في مكتبةىي نسخة كحيدة ع

 المخطكطة عمى نٌص التأليؼ المنسكخ كيقٌدر بست صفحات.
كفي كؿ سطر يتراكح  .( سطر15-5) يتراكح عدد األسطر بيف (سـ 22) سـ( كعرضيا 30) طكؿ الصفحة الكاحدة

 تبدأ المخطكطة (، قصيدة في الحجة المنتظر) ة صفحة عنكاف كىككلممخطكط (فأكثر 12) عدد الكممات بيف
 :بيذا البيت

 ال أمري ك  فيا أنا مالي فيو نيػي   أطعت اليكل فييـ فعاصاني الصبر
كالمخطكطة مكتكبة بخط النسخ كقد سقطت منيا بعض الكممات ككذلؾ صفحة كاحدة استطعت إرجاعيا مف خالؿ  

  .الميكركفيمـ
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 لى من المخطوطالصفحة األو 
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 الصفحة األخيرة من المخطوط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1قصيدة في الحجة المنتظر )عج(
الحسب كالنسب ذك ، كحائز الشرفيف، كاألدب، حاكم الكماليف العمـ، كمنيا قصيدة حسنة الدىر التي بيا ذنكبو تغفر

جاء بما ، ك كلقد أجاد في المفظ كالمعنى، مف العائمة البالغية المعركفة بكؿ فضيمة سنية، يخنا الجكادش، الفضؿ كالسداد
  :(2) كىي، يفكؽ الككاكب حسنا

 
ٍبري  اًني الصَّ ـٍ فىعىاصى  أىطىٍعتي اليىكىل ًفيًي

 
اًلي ًفيًو نىٍييه كىالى أىٍمػري  فىيىا أىنىا مى

3 
 

ـٍ سىٍيؿى الًقفىارً   كىٍعًرىىاك  1أىًنٍستي ًبًي
 

 فىمىا رىاعىًني ًمٍنيٌف سىٍيؿه كىالى كىٍعري 
 

                                                           

، كجعفر محبكبة في كتابو: ماضي 198-197/ 1ىػ(، في معارؼ الرجاؿ 1365.بعض أبياتيا: الشيخ محمد حرز الديف )ت 1
 .65/ 2النجؼ كحاضرىا: 

 . ىذه الزيادة مف مخطكطات مكتبة كاشؼ الغطاء.(2) 
كالقافية ىي الراء الممسية التي ىي خالؼ الراء المكررة كالممسية ىي التي تنطؽ  . القصيدة مف البحر الطكيؿ ذم التفعيمة الرباعية،3

(، كىي تناسب حالة اليدكء التي يحتاجيا الذم يقـك باالحتجاج عادة.  –صٍبري  –قبؿ ساكف مٌرة كاحدة )أٍمري   ذٍكري
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ا سىفىرو سىٌياف ـي السُّػرىل 2أىخى أىٍغتىًن
3 

 
 السٍَّفري  5ًإذىا عىرَّسى  4ًمفى الىمٍيًؿ تىٍغًميسان 

 
كىل 6ًبذىاًممىةو  ـى الجى ٍت أىلى ا أىٍنكىرى مى

7 
 

دَّىىا عىٍف قىٍصًدىىا مىٍيمىوه  مىا صى كى
 قىٍفري 8

 
ا فىكىأىٌنيىايىًضيؽي بً  ٍدري الفىضى  يىا صى

 
ٍف كىٍتًمًو السِّرُّ  ٍدًر مىذيعو عىيَّ عى  ًبصى

 
ـٍ   تىًحفُّ ًإذىا ذىٌكٍرتىػيىا ًبًديػىاًرًىػ

 
ًنيفى مىشيكؽو ىىاجى لىٍكعىتوي الذٍِّكػري   حى

 
شىٍمالىلةو  كى

بىابىػًتي 9  أىٍعدىٍيتييىا ًبصى
 

يىا شىٍكؽي الدِّيىاًر فىالى نىٍكػ  ري ًإذىا ىىاجى
 

قىٍمًبي ًلمىكاًعًج كىالجىكل كحي كى  أىري
 

مىٍييىا الكىرىل ًحٍجري  ميبىاحه كىأىٍجفىاًني عى
10 

 
كزىارى الغىرىاـً كىأىنَّػػوي  ٍْ  كىأىٍحًمؿي أى

 
ٍف كىاًىًمي الػًكٍزري  ٌط عى ػرىاـه ًبًو يىٍنحى  غى

 
ٍمعي الًعذىارً  ـٍ لىذَّ ًلي خى كى كى

ٍف يىكيفٍ  11  كىاً 
 

بِّي آؿى الميٍصطى  ػٍذري ًلحي  فىى فىٍيكى ًلي عي
 

اًئًمي ـٍ ًطٍفالن فىكىانىٍت تىمى ًمٍقتي ًبًي  12عى
 

ا ييقىمِّػديهي النٍَّحػػري  ـٍ الى مى دَّتىيي ػكى  مى
 

                                                                                                                                                                                     

 )قفر(.  130-129/ 5لى القفر. المساف: . القفر كالقفرة: الخالء مف األرض، كجمعو ًقفار كقيفكر، كأقفر الرجؿ: صار إ1
 . 72-71، العدد:146. في )تراثنا(: أثبت )كلياف(: 2
، سرل يسرم سيرل كسىٍريا. العيف: 3  )سرم(، كالمساف: )سرم(  817/ 2. السرل: سير الميؿ، ككؿ شيء طرؽ ليال فيك سارو
، كسقط في تغٌمس4 ، أم: الداىية، كأنما يراد أنيا تباكر، كاألصؿ: أف الغارات تكثر . الغمس: ظالـ آخر الميؿ، كغٌمسنا: سرنا ًبغمىسو

 )غمس(.  1350/ 2في آخر الميؿ. العيف: 
 )عرس(.  1171/ 2. جاء في العيف: كالتعريس: نزكؿ القـك في السفر مف آخر الميؿ، ثـ يقعكف كقعة ثـ يرتحمكف. العيف: 5
ما كاف، كقيؿ: ىك فكؽ العىنىؽ، قاؿ أبك عبيد: إذا ارتفع السير عف العىنىؽ قميال  .الذميؿ: ضرب مف سير اإلبؿ، كقيؿ ىك السير الميف6

 )ذمؿ(.  310/ 11فيك التزٌيد، فإذا ارتفع عف ذلؾ فيك الذميؿ، ثـٌ الترسيـ. المساف: 
 )جكل(. 331/ 1. الجكل: مقصكر: كؿ داء يأخذ في الباطف، ال يستمرأ معو الطعاـ. العيف: 7
لمفازة البعيدة، كالجمع: المياًمو، كالميمو: الخرؽ األممس الكاسع، كالميمو: الفالة بعينيا ال ماء بيا كال أنيس، كأرض . المىٍيمىوي:ا8

 )ميو(.  671/ 13مياًمو: بعيدة، كيقاؿ: الميمو البمدة المقفرة، كيقاؿ: ميمية. المساف: 
تضعيؼ إشعارا بإلحاقو، كناقة ًشًممَّة بالتشديد، كشماؿ كًشمالؿ . في المساف: شمؿ الرجؿ كانشمؿ كشممؿ: أسرع، كشٌمر، أظيركا ال9

 )شمؿ(.  443/ 11كًشمميؿ: خفيفة سريعة ميشٌمرة، 
 )حجر(.  348/ 1. الًحٍجر كالحيجر: لغتاف: كىك الحراـ، كالميحٌجر: المحٌرـ. العيف: 10
ـ، كأعذر إذا كثرت ذنكبو كعيكبو، كالًعذار: ًعذار المجاـ، . عذرتو عذرا كمعذرة، كالعيذر: اسـ، كأعذر فالف: أم أبمى عذرا فال يال11

 1162/ 2عذٍرت الفرس، أم ألجمتو أعذره، كعٌذرتو تعذيرا، يقاؿ: عٌذٍر فرسؾ يا ىذا، كٌعرت المجاـ جعمت لو ًعذارا. العيف: 
 )عذر(.

ذه 12 ذي، كاحدتيا تميمة، كىي قالدة يجعؿ فييا سيييره كعيكى ، كتٌممت المكلكد: عٌمقت عميو التمائـ، كىي تعقد في . التميمة: التميـ: العيكى
 )تمـ(. 80/ 12العنؽ. المساف: 
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مىازىجى دىرِّم كى
ـٍ يىٍكـى سىاغى ًلي 1 بَّيى  حي

 
لىٍكالى ًمزاجي الحيبِّ مىا سىاغى ًلي دىرُّ   كى

 
لًكػٍف بىًمٌيتػً  ـي كى بًِّي  ينىػًعٍمػتي ًبحي

 
ـي كىالبىٍيػفي  ًببىٍينػًي

ػػرُّ  2 ػوي مي  مىٍطعىمي
 

بىابىتػػًػي ـي ًإلىيَّ صى نىاًئيفى تيٍدًنيًي كى
3 

 
اًطًرم 4فىعىٍف نىاًظًرم ًفي خى ابيكا كى كا 5غى  قىرُّ

 
وي  6فىًمٍف نىاًزحو قىٍد غىيَّبى الرٍَّمسي   شىٍخصى

 
اؿى  اًئبو قىٍد حى ًمٍف غى كى

 ًمٍف ديكًنًو السِّتٍػري  7
 

انىًنيأىطى  ٍبري خى  اؿى زىمىافي البىٍيًف كىالصَّ
 

ْي  ٍبػرو انىوي الصَّ ٍليافي ًإٍف خى ا يىٍصنىعي الكى مى  كى
 

ػوي  ـٍ تىٍنكىى ًبقىٍمًبي ًجرىاحي كى ـى كى  ًإلىى
 

ػٍيػري  مىى قىٍعًرىىا سى  8ًمٍف البىٍيًف الى يىٍأًتي عى
 

ٍنوي تىسًيؿ ـٍ سىاًئؿو عى فىكى
دىاًمًعي 9  مى

 
ٍكف ًْ كى ػا يىًكؼي ًبتىٍذكىارًه  القىٍطػػػري  10ان كىمى

 
 فىيىا سىاًئالن سىٍمعنا آًليىًة ميٍعًجػزو 

 
ا ييزىٍخًرفيػوي   الشٍِّعػػػري  11ًبآيىاتػًًو الى مى

 
ٍعبى الًفٍكًر تيٍيدىل فىقىٍد كىبىا  ًإذىا ريٍضت صى

 
 ()  13ًفي دىٍحًض الًعثىار ًبؾى الًفٍكػري  12لىعان لىؾى
 

ا الًحٍجري ًفي التٍَّقميدً  ارةه  فىمى  ًإاٌل ًحجى
 

لىٍيسى ًبغىيًر الجدِّ يىٍصفك لىؾى الًحٍجػػري   كى
 

ا ػػػرُّ  ًلتٍدًرؾى ًفيًو الحيسفى كالقيٍبحى ًمٍثؿى مى ٍمك كالمي  1يىًحسُّ ًبًحسِّ الذَّاًئًؽ الحي
                                                           

-564/ 1.دٌر المبف يدٌر دٌران، كدٌرت السماء إذا كثر لبنيا، يقاؿ ال دٌر دٌره أم ال كثر خيره، كهلل دٌرؾ، أم: خيرؾ كفعاليؾ. العيف: 1
 )در(، المساف )درر(. 565

 )بيف(. 208/ 1ـ: البيف أيضا. العيف . البيف: الفيرقة، كاالس2
 )صب(. 964/ 2. الصبابة: مصدر صٌب الرجؿ الصٌب، كامرأة صبة، كىك يصٌب إلييا عشقا، كىك الكجد كالمحبة. العيف: 3
 . 444/ 2. في شعراء الغرم لمخاقاني: )أعيني(. 4
 . 444/ 2. في شعراء الغرم: )كبدم( 5
ء يرمسو رمسا: طمس آثاره، دفنو كسٌكل بو األرض، ككؿ ما ًىيؿى عميًو التراب فقد ريًمس، .الرمس: ىك الصكت الخفي، كرمس الشي6

 )رمس(.  122 -121/ 6ريًمس، ككؿ شيء نيثرى فيك مرمكس، كالرٍمس: القبر. المساف 
 .444/ 2. في شعراء الغرم: )حاف(.7
 .444/ 2. في شعراء الغرم: )سىٍبر(.8
 . 72 – 71، العدداف 148. في تراثنا: )يسيؿ(: 9

. الك كؼ: القطر، ككؼ الماء يكؼ ككفا، كىك مصدره، كككفت الدلك تكؼ ككيفا كىك ىنا مصدره، كدمع كاكؼ، كماء كاكؼ. 10
 )ككؼ(.  1980/ 3العيف: 

 )زخرؼ(.  745/ 2. الزُّخريؼ: الزينة، كبيت مزخرؼ، كتزخرؼ الرجؿ: تزٌيف. العيف 11
 )لعك(.  1642/ 3عثرة. .جاء في العيف: لىعىان: كممة تقاؿ عند ال12
 .72 – 71، العدداف 149. في تراثنا: )الكفر(: 13
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 فىًإٍف قيٍمتى ًبالعىدًؿ الًذم قىاؿى ذيك النُّيىى

 
لىوي يىيًدم ًبميٍحكىًمًو الٌذٍكػػػػػ  ري ًبًو كى

 
نَّوي   ًكًدٍنتى ًبتٍنزيًو اإًللىًو كىاً 

 
 غىنيٌّ فىال ييٍمًجيًو ًفي ًفٍعمًو فىٍقػػػػػري 

 
ٍرتى هلًل المىًطيًؼ ًبأنَّوي  كأٍقرى  ْى

 
ًكيـه لىوي في كؿِّ أفعاًلًو سػًػػػػػرُّ  حى

2 
 

ٍبرً  انىٍبتى قىٍكؿى الجى كىجى
 ًعممنا ًبأىنَّوي  3

 
 ًو كىٍسػػري يىنيكبي أصيكؿى الدِّيًف ًمٍف كىٍىمً 

 
ٍبتى ًبالميطؼً  كىأٍكجى

ٌنوي  4 ـى كا   اإًلما
 

ٍمًؽ يىٍنقىًطعي العيػػػٍذري  اًة الخى  ًبًو ًمٍف عيصى
 

اٍينتى ًفيمىٍف مىاتى فىٍيكى ًلًذم الحجا كىعى
5 

 
 شفاءه إذا أٍعيىى ًبأدكائو الصػػػػدري 

 
مىى التُّقىى كاًب عى بٍنيافى الصَّ  تيؤسِّسي ي

 
يىٍطمىعي ًمٍف أيٍفؽً   اليىًقيًف لىؾى الفىٍجػػػري  كى

 
 ىادو إلى الذم 6كفي خبر الًثٍقمىيفً 

 
 تىنازىعى ًفيًو النَّاسي كىاٍلتىبىسى األىٍمػػػػري 

 
ٍسًؿ "لٍف يىتىفىٌرقىا" ٍيري الرُّ  إٍذ قىاؿى خى

 
 فىكىٍيؼى إذان يىٍخميك ًمٍف الًعٍترىًة العىٍصػػري 

 
ٌسٍكتيـٍ  ا إٍف تىمى مى  ـٍ ًبتىٍينىؾى إنَّيي  ""كى

 
ـي السَّادىةي اليىاديكفى كالقىادىةي الغيػػػرُّ  ىي

7 
 

كىزىادى يىًزيدي 
بىٍعدىهي  1 ا كى  الدِّيًف نىٍقصن

 
ًليدً   الًقٍرًد أيـٌ الييدىىعىٍقػػري  2دىىىى ًبالكى

 

                                                                                                                                                                                     

.ذكر التحسيف كالتقبيح المذيف ىما عقمياف ؛ استنادا إلى ما أكدع اهلل تعالى في عقؿ اإلنساف مف قدرة عمى إدراؾ اليقينيات النظرية 1
د. كقد ذكر )رحمو اهلل( دليال عمى ككف التحسيف كالتقبيح كالعممية، أما االشاعرة فقد ذىبكا إلى أنيما شرعياف كىك باطؿ كمردك 

 عقمييف، كىك )يحس بحٌس الذائؽ الحمك كالمٌر(، كمرجع الذكؽ ىك العقؿ. 
 ، ىذا البيت مؤٌخر عف الذم بعده. 445/ 2. في شعراء الغرم: 2
ختيار، بؿ اإلرادة في كؿ فعؿ يريده اإلنساف، إرادة . كىك قكؿ االشاعرة الذيف قالكا إٌف اإلنساف مجبكر عمى فعمو مسمكب اإلرادة كاال3

 اهلل، ككٌؿ فعؿ يفعمو اإلنساف، فعؿ اهلل، كيبدك أف البالغي رحمو اهلل نقده باتخاذ الجبر عقيدةن. 
 .باعتبار قاعدة المطؼ مف اهلل يجب أف يككف في كؿ زماف إماـ ىك قطب عالـ االمكاف في زمنو. 4
 253 – 352/ 1ت عميو كممة ميحجية مخالفة المعنى، كالحجا: كؿ ما سترؾ، كالحجا: العقؿ. العيف: . حاجيتو فحجكتو إذا ألقي5

 )حجك(.
، الجامع الصحيح 1873/ 4.حديث الثقميف الذم يركل متكاترا بيف المسمميف جميعا، ينظر مف مصادر العامة: صحيح مسمـ: 6

/ 3، مستدرؾ الحاكـ: 336/ 3، السيرة الحمبية: 432/ 2لدارمي: ، سنف ا17-14/ 3، مسند أحمد بف حنبؿ: 662/ 5لمترمذم: 
 .286، ينابيع المكٌدة: 402/ 1، الجامع الصغير: 109

 .445/ 2. في شعراء الغرم زاد ىذا البيت: كلما انطكل عصر الخالفة كانتيى  فمٌؼ بساط العدؿ كابتدأ الشٌر. 7
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 الييدىل 3تىنىادىل إلٍحياًء الييدىل ًعٍترةي 
 

ػػػػرُّ  ـٍ قىٍتؿه كىالى ىىالىييـٍ ضي اقىيي  فىمىا عى
 

ـٍ  كى ٍيدىىيـٍ كى  بىذىليكا ًفي الكىٍعًظ كىالزٍَّجًر جى
0 

ـٍ ييجًد بالغىاًكيفى كىٍعظه كىال زٍجػػػري  لى  كى
 

ٍيرىةن  ـٍ نىدىبيكا هلًل ًسٌران كىجى كى  كى
 

ٍيػػري  ـٍ لىوي السِّػرُّ كىالجى ا ًمٍنيي ميصى قىٍد خى  كى
 

 ًإلىى أىٍف تىفىانىٍكا كىاًبرنا بىٍعدى كىاًبرً 
 

ا دىٍكلىةه ًإالٌ  مى ـٍ ًكتٍػػػػري  كى ًفييىا لىييػ  كى
 

كىالى ًمٍثؿى يىٍكـً الطَّؼِّ 
 يىٍكـى فىًجيعىةو  4

 
ـي الٌظٍيػػري   ًلًذٍكرىاهي ًفي األيىاـً يىٍنقىًصػ

 
ٍيدىا ٍزنان فىعىاًذره  5ييًذيبي سيكى  القمًب حي

 
ٍمػػري  ٍت ًمٍف سىٍفًحيىا األىٍدميعي الحي  ًإذىا سىفىحى

 
كا ًفي النُّصٍ  ميٍذ أىٍعذىري  ًح ًفي اهلًل كالدُّعىاكى

 
ٍقػػري  كَّيىا كى  ًإلىٍيًو كىآذافي الكىرىل صى

 
شىاءى ًإلىوي العىٍرًش أىٍف يىٍعًضدى الييدىل  كى

 
ٍكنيكًف أٍسماًئًو السِّػرُّ  ييٍظًيرى ًمٍف مى كى

6 
 

الًؿ ًلقٍتًموً  7تىأٌلبى   أىٍحزابي الضَّ
 

اًئبي ييٍغًرييىا ًبًو البىٍغيي كىالغىػٍدري   عىصى
 

ٍبطان كى   كىميكسىى كىجٌده الػ 8ىىمُّكا ًبًو خى
 

ٍسػري  ـي الخي ى ًرٍبحي ىىٌمًي ميًؿ فىأٍضحى  خى
0000 

ٌشاهي نيكريهي  ٍنوي كىغى ـي عى  فىأٍغشىاىي
 

ـي العىثػٍػػري  ٌدىي كىافى ًبمىا ىىمُّكا ًلجى  كى
 

ًة آيىةن  امى ٍمسو ًباإًلمى ـى ًلخى قىا  كى
 

لىوي الفىٍخػػري ك  كىًعيسى  يىٍحيى آيىةن كى
 

كـه ًمفى اآلًؿ زىاًخره   إذىا أىَـّ مىٍعصي
 

كىالى نىٍزري  10العيبىاًب  9ًمفى الًعٍمـً الى ساجي
1 

 

                                                                                                                                                                                     

 ىػ(. 64).يقصد ىنا يزيد بف معاكية بف أبي سفياف المتكفى 1
 ىػ(. 126. المقصكد بو: الكليد بف يزيد بف عبد الممؾ بف مركاف بف الحكـ، المتكفى )2
 )عتر(.  1133/ 2. عترة الرجؿ: أصمو، كعترة الرجؿ أقرباؤه مف كلده ككلد كلده كبني عٌمو ًدٍنيان. العيف 3
 )طؼ(.  1084/ 2. الطٌؼ: طٌؼ الفرات كىك الشاطيءي. العيف: 4
 )سكد(.  873/ 2قمب كسكادٌيو كأسكده كسكداؤه: حٌبتو، يقاؿ: رميت فأصبت سكاد قمبو، فإذا صٌغركه ردكه إلى سيكيداء. العيف: . سكاد ال5
 .446/ 2. في شعراء الغرم: )كفر( بدؿ مف )السٌر(. 6
 )ألب(.  95/ 1العيف . صار الناس عمينا ألبا كاحدا في العداكة كالشر، كقد تأٌلبكا عايو تأٌلبا، إذا تضافركا عميو. 7
 )خبط(.  458/ 1. خبطة مف مٌس، كالشيطاف يخبط اإلنساف إذا مٌسو بأذل كأجٌنو كخٌبمو. 8
 )سجك(.  793/ 2. السجٌك: السككف، كعيف ساجية، أم فاترة النظر، كليمة ساجية ساكنة الريح. العيف: 9

 )عب(.  1122/ 2العيف:  . العىٌب: شيرب الماء مف غير مٌص، كعيباب األمر كغيره: أٌكلو.10
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ـٍ  دى فىسىٍؿ ىىٍيتىًمٌيكي كىافى كىدىاكي كى
2 

 
 نىٍكػػػري  4بىٍعدى ىىذا ًفي ًإقامىتوً  3أىؿ
 

ًؿ اٍلًذم  كىغىابى ًبأىٍمًر اهلًل ًباألىجى
 

لىوي األى   ٍمػػػري يىرىاهي لىوي ًفي ًعٍمًمًو كى
 

كى أىٍكعىدىهي 
 أىٍف ييٍحييى الدِّيفى سىٍيفيوي  5

 
ًفًيًو ًلًديفً  كى

 الميٍصطىفىى ييٍدرىؾي الًكٍتري  6
 

ٌنوي  ٍندنا كىاً  ييٍخًدميوي األىٍمالىؾى جي  كى
 

ٍمكػًػًو أىٍزري  7ييشىدُّ لىوي ًفي كًح ًفي مي  الرُّ
 

مًيعى األىٍرًض تىٍرًجعي ميٍمكىوي   كىأىفَّ جى
 

يىٍملي  ٍكػػػري كى يىٍرتىًفعي المى  8ىىا ًقٍسطنا كى
 

ؽٌّ كأىنَّوي   فىأىٍيقىفى أىفَّ الكىٍعدى حى
 

ٍقًت ًعيسىى يىٍستىًطيؿي لىوي العيٍمري   ًإلىى كى
 

اًبرنا ا إلىى اهلًل صى ـى تىٍفًكيضن ٌم  فىسى
 

ٍبري  ٍف أىٍمًرًه ًمٍنوي النُّييكضي أىًك الصَّ  كىعى
 

ٍكًؼ األىذىاًة  ـٍ يىؾي ًمٍف خى لى  اٍخًتفىاؤيهي كى
 

لًكٍف ًبأىٍمًر اهلًل ًخيرى لىوي السِّتػػٍػري   كى
 

لىًكٍف ىيكى اٍلًذم ٍبفو كى اشىاهي ًمٍف جي  كىحى
 

دان يىٍخشاهي  كىل البىرَّ كالبىٍحري  9غى  10ًمٍف حى
 

 أىكيؿَّ اٍخًتفىاءو ًخٍمتى ًمٍف ًخيفىًة األىذىل
 

 فىريبَّ اٍخًتفاءو ًفيًو ييٍستىٍنزىؿي النٍَّصػػري 
 

اكى  ٍبننا فىريبَّمى  كيؿَّ ًفرىارو ًخٍمتى جي
 

ػػػػػرُّ  ك بىٍأسو ًلييٍمًكنىوي الكى  يىًفرُّ أىخي
 

                                                                                                                                                                                     

 )نزر(. 1778/ 3. نزر الشيء ينزره نزارة كنىٍزرا، كعطاء منزكر: قميؿ. العيف: 1
ىػ(، لو كتاب: )الصكاعؽ المحرقة في الرٌد عمى أىؿ البدع كالزندقة( 974. ىك شياب الديف أحمد بف حجر الييتمي المكي المتكفى )2

)كالذم يتعٌيف اعتقاده ما دٌلت عميو األحاديث الصحيحة في  129( قاؿ فيو ص:)القكؿ المختصر في عالمات الميدم المنتظر
كجكد الميدم المنتظر الذم يخرج الدجاؿ كعيسى في زمنو كأنو المراد حيث أطمؽ الميدم كالمذككر قبمو لـ يصح فييـ شيء كبعده 

: )األظير أف خركج الميدم قبؿ نزكؿ 100ؽ ص أمراء صالحكف أيضا لكف ليسكا مثمو فيك األخير في الحقيقة(، قاؿ في الصكاع
 .. كما ذكره أف الميدم يصمي ىك الذم دٌلت عميو األحاديث كما عممت(.عيسى كقبؿ بعده.

 . في أكثر المصادر التي نقمت القصيدة ىذه اجتماع ىمزة االستفياـ مع ىؿ كىذا غير جائز نحكنا، كالصكاب )فيؿ( أك )كىؿ(. 3
 . 446/ 2غرم: )إمامتو( بدؿ مف )إقامتو(. . في شعراء ال4
 . 446/ 2. في شعراء الغرم: )ككاعده( بدؿ مف )أكعده(. 5
 . 446/ 2. في شعراء الغرم: )آلؿ( بدؿ مف )لديف(. 6
 .446/ 2. في شعراء الغرم: )بالركح( بدؿ مف )في الركح(. 7
. . في شعراء الغرم بعد ىذا البيت: كاف ليس بيف الناس مف ىك قا8  . 446/ 2در عمى قتمو كىك المؤيديه النصري
 . 446/ 2. في شعراء الغرم: )يختشيو(. 9

 . 446/ 2. في شعراء الغرم: كيرىب منو الباسمكف جميعيـ كتعنكا لو حتى المثقفة السمر. 10



 م0213/آذار        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       11العدد/

344 

ٍيبىةه  ادىٍت ًلمنىبًييفى غى ـٍ قىٍد تىمى  فىكى
 

كا ـٍ فىػػػرُّ بًِّي ٍكًعدو ًفييىا ًإلى رى مىى مى  عى
 

فَّ ًبيىٍكـً الغىاًر كالًشٍعب كىا 
 قىٍبمىوي  1

 
ًف  ا ييٍغًني عى ػػٍػبري غىنىاءن كىمى بىًر الخي  الخى

 
ـى أٍنكىٍرتى كىٍكفى اٍخًتفىاًئوً  ـٍ أىٍدًر ًل لى  كى

 
ًتًو الًفٍكػػػري   ًبأىٍمًر اٍلًذم يىٍعيىى ًبًحٍكمى

 
ـٍ لىدىل  أى تىٍحًصري أىٍمرى اهلًل ًفي العىٍجًز أى

 
؟ ٍصػػري ا قىٍد لىٌفٍقتى أىٍقعىدىؾى الحى ًة مى  ًإقىامى

 
ـٍ يىقيؿٍ  فىذىًلؾى أىٍدىىى الٌداًىيىاتً  لى  كى

 
ٍمػػػػري  ْى ده ًإاٌل أىخيك السَّفىًو الًغ  2ًبًو أىحى

 
ا لىقيكا مى ديكنىؾى أىٍمرى األىٍنًبياًء كى  كى

 
ٍينىيًف يىتًَّضحي األىمػٍػػػري   فىًفيًو ًلًذم عى

 
امىييـٍ  ـٍ ًحمى ـٍ فىًريؽه قىٍد سىقىاىي  فىًمٍنيي

 
 ري ًبكىٍأًس اليىكىاًف القىٍتؿي كىالٌذٍبحي كىالنٍَّشػ

 
ٍمًؽ عىٍف نىٍصًر ًحٍزًبوً  زي رىبُّ الخى  أى يىٍعجى

 
ٍيًرًه كىاٌل فىيىذىا ىيكى الكيٍفػػػػري  مى غى  عى

 
ـٍ ميٍختىؼو بىٍيفى الشِّعىاًب كىىىاًربو  كى  كى

 
 ًإلىى اهلًل ًفي األىٍجبىاًؿ يىٍألىفيوي النَّسػػٍػري 

 
مِّالن   فىيىاٌل بىدىا بىٍيفى الكىرىل ميتىحى

 
بػٍػري مىشىقَّةى ني  ٍف دىٍأبيوي الصَّ ٍمًؽ مى  ٍصًح الخى

 
ٍيبو ًلطيكًؿ بىقىاًئوً  ٍف كيٍنتى ًفي رى  كىاً 

 
اؿي  فىيىٍؿ رىابىؾى الدَّجَّ

كىالٌصاًلحي الخضػػري  3
4 

 
                                                           

ب. الكامؿ في التاريخ، ابف . غار جبؿ ثكر الذم اختفى فيو الرسكؿ )ص كآلو( مع أبي بكر ثالثة أياـ أباف ىجرتو مف مكة إلى يثر 1
. 5/476، جامع أحاديث الشيعة: 19/33، بحار األنكار: 6/118، السنف الكبرل: 3/48، كصحيح البخارم: 2/104ابف األثير: 

كأما ًشعب أبي طالب فيك المكاف الذم نفي إليو النبي كجميع المسمميف بقكا فيو ثالث سنيف ككاف ذلؾ ليمة ىالؿ المحـر كىك 
، 7/155، فتح البارم: 4/252 – 2/87، الكامؿ: 6/366، السنف الكبرل: 1/35ف الذم بدأ منو اإلسراء: سيرة ابف ىشاـ المكا

 . 1/361معجـ البمداف: 
 )غمر(.  1354/ 2. الغىٍمري بفتح الغيف: ميٍنيىمىؾ الباطؿ، كبفتح الغيف: الحقد. العيف: 2
)إذا تشيد أحدكـ فميستعذ مف أربعة: مف عذاب النار، كمف عذاب القبر، كفتنة المحيا .عف أبي ىريرة عف رسكؿ اهلل )ص كآلو( 3

، كعنو )ص كآلو( )ليككنف قبؿ يـك القيامة 1/374كالممات، كفتنة المسيح الدجاؿ، ثـ يدعك لنفسو بما بدا لو( الخالؼ لمطكسي 
 – 1/218، سنف سعيد بف منصكر333-7/332جمع الزكائد ، م104-2/95( مسند احمد .المسيح الدٌجاؿ، ككٌذابكف ثالثكف..

، كبحسب الشيخ البالغي فإف األعكر الدجاؿ أك المسيح الدجاؿ كلد في زمف النبي كىك طكيؿ 10/69، مسند أبي يعمى 252
بي عيسى )ع(، العمر كما ذكرتو مصادر أبناء العاٌمة فضال عف الخاٌصة، كيبقى الدجاؿ إلى خركج الميدم )عج(، كيقتمو الن

 ، دار اليادم، بيركت  383ينظر: عقيدة المسيح الدجاؿ في األدياف، لسعيد أيكب المصرم: 
كعمر الخضر إلى اآلف كليس لو القرب الذم لإلماـ المنتظر )عميو السالـ( مف  )... 2/470. قاؿ العالمة الحمي في تذكرة الفقياء 4

( بعدة ألكؼ مف السنيف، بالجممة فطكؿ العمر مف األمكر الممكنة بال خالؼ، ككؿ مف النبي )ص كآلو(، كىك أقدـ كالدة منو )ع
 ...(. ممكف فيك مقدكر هلل تعالى بال خالؼ
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ى لىًبيبه أىٍف ييعىمِّرى كىاًفره أى   يىٍرضى
 

ى ًبًو الكيٍفػػري   كى يىٍأبىاهي ًفي بىاؽو لىييٍمحى
 

ديكنىؾى أىٍنبىاءى النَّ  دٍ كى  بيِّ ًبًو تيزى
 

اديىىا كيثػٍػػػػري  بيران كىآحى اًدىىا خي  ًبآحى
 

ـٍ ًفي ٌدًة() فىكى  ٍمنيىؿه  ى 1يىنىاًبيًع المىكى
 

ػػػٍدري   نىًميره ًبًو يىٍشفىى ًلكىاًرًدًه الصَّ
 

ٍيًرهً  ًفي غى كى
ٍمسىؿو  2 ًديثو ميسى ـٍ ًمٍف حى  كى

 
يىٍستٍبًصري الًغرُّ   3ًبًو يىٍفطىفي السَّاًىي كى

 
ـٍ كى   ًمٍف بىٍيًف أىٍسفىاًر التَّكىاًريًخ ًعٍندىكي
 

ٍكًلًدًه ًسٍفػػػري   ييؤلَّؼي ًفي تىٍأًريًخ مى
 

ـٍ ًمٍثؿى قىٍكًلنىا ـٍ قىاؿى ًمٍف أىٍعالًمًك كى  كى
 

بػٍػري  ذيك ًخٍبرىةو حى  4ًبًو عىاًرؼي بىٍحرو كى
 

ـٍ ًفي يىكىاًقيتً  فىكى
 7ًكفىايػةه  6البىيىافً  5

 
 ًبيىا النٍَّحري  8الًخطىابً  ييقىمَّدي ًمٍف فىٍصؿً 

 
ةي األىٍحبىاًب  ٍكضى ًذم رى كى

 ًفييىا مىطىاًلبي الػى  9
 

ؿً  سؤيكي
ًفي كيؿِّ الفيصيكؿ 1 كى

 لىيىا نىٍشري  2
 

                                                           

ىػ(، كقبؿ إف كفاتو  1293. كتاب ينابيع المكدة لذكم القربى، لمشيخ سميماف بف إبراىيـ الحسيني البػمخي القندكزم الحنفي تكفي )1
 . 491، 447، 442، 437ما أكرد في شأف اإلماـ الميدم في ينابيع المكدة، ينظر:،  ىػ(، كفيما يخص1294)

ىػ(، كالعرؼ الكردم في أخبار الميدم لمحافظ 658. عمى سبيؿ المثاؿ: البياف في أخبار صاحب الزماف لمكنجي الشافعي )ت 2
كلممزيد ينظر: حياة اإلماـ الميدم، باقر شريؼ: ىػ(، كعقد الدرر في أخبار المنتظر لممقدسي الشافعي السممي، 911السيكطي )

 كما بعدىا.  217
 )غر(.  1336/ 2. جاء في العيف: الًغٌر: الذم لـ يجٌرب األمكر مع حداثة السٌف كىك كالغىٍمر. 3
 )حبر(. 338/ 1. الحبر: العالـ مف عمماء أىؿ الديف، كجمعو أحبار، ذميا كاف أك مسمما بعد أف يككف مف أىؿ الكتاب. العيف 4
 128ىػ(، جاء في جزئو األكؿ ص 973. اليكاقيت كالجكاىر في بياف عقائد األكابر، لعبد الكىاب بف محمد بف يكسؼ الشعراني )ت5

 ىػ.1317.( طبع بمصر)كاعممكا انو ال بد مف خركج الميدم..
ىػ(، كىك مطبكع مع )كفاية 658عي المتكفى ). البياف في أخبار صاحب الزماف لمحمد بف يكسؼ بف محمد القرشي الكنجي الشاف6

طيراف، كأما النص الذم ذكر فيو طكؿ عمر اإلماـ )عج( )كأما بقاء  –الطالب( لممؤلؼ، طبعتو دار إحياء تراث أىؿ البيت 
مىى الدِّيًف الميدم )عميو السالـ( فقد جاء في الكتاب كالسنة، أما الكتاب فقد قاؿ سعيد بف جبير في تفسير قكلو تعالى )ًلييظٍ  ًيرىهي عى

( )التكبة: مف اآلية لىٍك كىًرهى اٍلميٍشًركيكفى  .528(، قاؿ ىك الميدم مف كلد فاطمة )عمييا السالـ(: 33كيمًِّو كى
. كتاب كفاية الطالب في مناقب عمي بف أبي طالب )عميو السالـ( لمحمد بف يكسؼ بف محمد القرشي الكنجي الشافعي المتكفى 7

ىػ، ينظر: 1404طبكع بتحقيؽ: محمد ىادم االميني طبعة طيراف، الثالثة، دار إحياء تراث أىؿ البيت، ىػ(، كىك م658)
 مف الباب الثامف.         458الصفحة: 

.فصؿ الخطاب لكصؿ األحباب، لمحمد بف محمد بف محمكد بف محمد بف محمد بف مكدكد شمس الديف الجعفرم البخارم فقيو حنفي 8
 . 7/44ىػ(، كيبدك انو مخطكط فكؿ مف ينقؿ عنو يذكر انو كذلؾ، ينظر: األعالـ: 822ش بمكة كمات بيا )ت عالـ بالتفسير عا

. كتاب ركضة األحباب في سيرة النبي )ص كآلو( كاآلؿ األصحاب لجماؿ الديف عطاء اهلل بف فضؿ اهلل بف عبد الرحمف الحسيف 9
ك مكتكب بالمغة الفارسية، كلو كتاب األربعيف في فضائؿ أمير المؤمنيف، ينظر: ىػ( كى926الدشتكي الشيرازم النيسابكرم المتكفى )

 . 664/  1، ىدية العارفيف: 922/ 1كشؼ الظنكف: 
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نىاًقبي  مى
 آًؿ الميٍصطىفىى ًلشىكىاًىًد الػ 3

 
نبيٌكةً  ٌْ ْي

ًفييىا كىًىيى تىٍذًكرىةه  4
 ًذكػٍػػري  5

 
اتً  ذا الشٍَّيخي أىٍضحىى ًفي فيتكحى  لىوي  6وً كى

 
مىى كيؿِّ تىٍأًريخو ًبتىٍأًرًيًخًو نىٍصػري   عى

 
ٍرقىاةً  كىالىحى ًبمى

 ًفي الميكىا 8الًيداىيىةً  7
 

 السِّرُّ  10لىدىل ًمٍرآًة أىٍسرىاًرهً  9شىفىاًت 
 

سىًف الشٍَّيًخ الًعرىاًقيٌ كى  ةه  11ًلٍمحى  ًقصَّ
 

 ًبسىٍبًع لىيىاًلييىا لىوي اٍرتىفىعى السِّتٍػري 
 

                                                                                                                                                                                     

ىػ( تح: ماجد بف احمد 652. كتاب مطالب السؤكؿ في مناقب آؿ الرسكؿ لكماؿ الديف محمد بف طمحة النصيبي الشافعي المتكفى )1
ىػ، كلو أيضا: العقد الفريد لمممؾ السعيد، ينظر: مقدمة 1420مؤسسة أـ القرل لمتحقيؽ كالنشر قـ –العطية في حمب، طبعة 

.. كليس ببدعو كال مستغرب تعمير بعض عباد اهلل المخمصيف... كخمؽ مف األنبياء طالت كما بعدىا، أما النص فيك: ). 2الكتاب: 
 . 488.(: أعمارىـ حتى جازت ألؼ سنة أك قاربيا..

الفصكؿ الميمة في معرفة أحكاؿ األئمة )عمييـ السالـ( لنكر الديف عمي بف محمد بف أحمد بف عبد اهلل المالكي المكي الشيير . 2
طالع غزير في عمـ  بابف الصباغ كاف مف أعالـ المذىب المالكي في زمانو ذك نباىة كاسعة في العمـك العربية كالفقو كاألصكؿ، كا 

ىػ(، ككتابو ىذا طبع في النجؼ االشرؼ، 855ىػ( في مكة، كتكفي )784في النقؿ كالركاية، كلد سنة )الحديث، كمف أىؿ األمانة 
ىػ، ينظر مقدمة المحقؽ، كأما ذكره القائـ )عج( ينظر: 1379مكتبة دار الكتب التجارية، كىناؾ طبعة قـ تحقيؽ: سامي الغريرم 

 كما بعدىا.  2/1123
عميو السالـ( لممكفؽ بف احمد بف محمد المكي الخكارزمي أبك المؤيد لو )مناقب اإلماـ األعظـ . كتاب مناقب عمي بف أبي طالب )3

، كقرأ عميو المطرزم صاحب  أبي حنيفة(، كاف فقييا أديبا لو خطب كشعر، أصمو مف مكة أخذ العربية عف الزمخشرم بخكار ـز
كما بعدىا تح: مالؾ  398. ينظر في حديثو: المناقب: 13/52، معجـ المؤلفيف 7/333ىػ(، األعالـ: 568كتاب المغرب )ت

 . 2المحمكدم، مؤسسة سيد الشيداء ط
ىػ(في ىراة كدفف فييا، كىذا الكتاب فارسي، كلو )الفكائد 898. كتاب شكاىد النبكة لنكر الديف عبد الرحمف بف احمد الجامي )ت4

 .67لبشارة النبكية في اإلماـ الميدم، مركز المصطفى: الضيائية في شرح الكافية(، كما ذكره في الميدم )عج( ينظر: ا
ىػ(، ينظر: كشؼ الظنكف: 654. تذكرة الخكاص، ألبي المظفر سبط ابف الجكزم يكسؼ بف فرغمي بف عبد اهلل البغدادم الحنبمي )ت5

2/1569 . 
ىػ(، 638ربي أبك بكر الحاتمي االندلسي )ت. الفتكحات المكية في معرفة أسرار المالكية كالممكية لمحمد بف عمي المشيكر بابف ع6

 . 1/758، كحكؿ حديثو ينظر الفتكحات المكية 6/281، األعالـ 2/1238كشؼ الظنكف 
ىػ( كشؼ 1014. المرقاة في شرح المشكاة لممحدث نكر الديف محمد بف سمطاف المكي اليركم الحنفي الشيير بعمي القارئ )ت7

 مف كتابو. 594/ 5ينظر نصو: ، ك 5/12، األعالـ 1/60الظنكف:
ىػ(، كشؼ 852. كتاب ىداية السعداء لمقاضي شياب الديف أحمد بف شمس الديف الدكلة آبادم اليندم المعركؼ بممؾ العمماء )ت8

 .1/296، كفي نصو ينظر: إلزاـ الناصب: 4/44، إحقاؽ الحؽ لممرعشي: 1/21الظنكف 
 . كتاب المكاشفات لعمي بف أسد اهلل.9

، ينظر نصو 31كتاب مرآة األسرار عف سير األكلياء لمعارؼ عبد الرحمف بف عبد الرسكؿ بف القاسـ الجشتي ككتابو بالفارسية:  .10
 .2/68في أعياف الشيعة: 

. الشيخ حسف العراقي مف كبار عمماء الصكفية، التقى اإلماـ الميدم )عج( فقاؿ )سألت الميدم عـ عمره فقاؿ يا كلدم عمرم 11
ستماءة سنة كعشركف سنة، كلي عنو اآلف مئة سنة، قاؿ الشعراني فقمت ذلؾ لسيدم عمي الخكاص فكافقو عمى عمر الميدم(  اآلف

، كلمتعرؼ عمى حياة العراقي 2/67ككاف لقاءه ىذا بسبع لياؿو كقد سمعيا منو الشعراني كأثبتيا في طبقاتو. ينظر: أعياف الشيعة 
 . 475ينظر: الطبقات الكبرل: 
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دَّقى كى  كَّاصي صى ا يىقيكليوي  1وي الخى  ًفي مى
 

ـٍ عىاًرؼه ًثقىةه بػىػرُّ  كيؿٌّ لىدىٍيكي  كى
 

كىل أىٍحمىدي البىالى  ٍنوي شىفىاىىا قىٍد رى  كىعى
 

ٍبري  2ًذًرمُّ  ـي خى ًفي أىٍخبىاًرًه لىكي  كى
 

ما أىٍسعىدى السٍِّردىابى  كى
ٌظان كىالى تىقيؿٍ  3  حى

 
لىوي   الفىٍخري  لىوي الفىٍضؿي عىٍف أيّـِ القيرىل كى

 
ا  إًلٍف غىابى ًفي السٍِّردىاًب يىٍكمان فىًإنَّمى

 
مىى النَّاًس ًمٍف أيّـِ القيرىل يىٍطمىعي البىٍدري   عى

 
ا نَّمى ا كىاً  ـٍ يىٍتًخٍذهي البىٍدري بيٍرجن لى  كى

 
طًِّو ييٍضرىبي السٍِّتري  دىا أيفيقان ًمٍف خى  غى

 
مَّيى   اكىىىا ىيكى بىٍيفى النَّاًس كىالشٍَّمًس ضى

 
ًمٍنيىا ييٍشًرؽي البىرُّ كىالبىٍحري  ابه كى  سىحى

 
يىا 4ًبًو تيٍدفىعي الجيٌمى ييٍستىٍنزىؿي الحى كى

5 
 

رُّ  ييٍستىٍكشىؼي الضُّ تيٍستىٍنبىتي الغىٍبرىا كى  كى
 

ا ًقيؿى ًفي اإًلٍبدىاؿً  كىمى
 كىالقيٍطًب ًإنَّييـٍ  6

 
ييٍستىٍنزىؿي القىٍطري  مَّى كى ـٍ تيٍدفىعي الجي  ًبًي

 
ةو كىالى    عىجىبه أىٍف كىافى ًفي كيؿِّ ًحجَّ
 

ًفيًو يىٍسعىدي الٌنٍحري كىالنَّفػٍػري   يىًحجُّ كى
 

يىٍعًرفيوي الىبىٍيتي  كى
ٍكنىوي  7 ـي كىري رىا  الحى

 
ٍيؼي  ـي كىاألىٍستىاري كىالخى ٍمزى كىزى

 كىالًحٍجري  8
 

اًئبه  لىًكنَّوي عىٍف أىٍعييًف النَّاًس غى  كى
 

كىالًخٍضري  1ًإٍلياىسي  كىمىا غىابى بىٍيفى النَّاسً 
2 

 
                                                           

. الشيخ عمي الخكاص مف كبار عمماء الصكفية تكفي في )القرف العاشر اليجرم(، كمعنى كالمو )رحمو اهلل(: أف الشيخ عمي 1
الخكاص صٌدؽ كالـ الشيخ )حسف العراقي( في اجتماعو باإلماـ )عج(، ذكر ذلؾ مفٌصال الشعراني في كتابو )اليكاقيت كالجكاىر(: 

2/487 . 
داكد البالذرم، نسابة، جغرافي، لو شعر، مف أىؿ بغداد، جالس المتككؿ، كمات أياـ المعتمد، مف كتبو  . ىك أحمد بف جابر بف2

، ككتابو ىك انساب األشراؼ، طبع بتحقيؽ: محمد باقر 1/267ىػ(, األعالـ: 279)فتكح البمداف( ك)القرابة كتاريخ األشراؼ( )ت 
 ـ.1974المحمكدم، االعممي 

.. )سردب(، كفي تاج العركس: بناء تحت األرض. 1/124األرض لمصيؼ معرب، القامكس المحيط: . السرداب: بناء تحت 3
)سردب(. أما ما ذكر مف مصادر  1/582كالسردابية: قـك مف غالة الرافضة ينتظركف خركج الميدم مف السرداب الذم بالرم، 

 . 2/482: ، الصكاعؽ المحرقة2/45العامة عف السرداب ينظر: تفسير ابف كثير: 
)جؿ(، كقد يككف مصدره معتؿ اآلخر:  306/ 1.جٌؿ في عيني: أم عظـ، كأجممتو أم: أعظمتو، كجٌؿ كؿ شيء عيٍظميو، العيف 4

 )جمك(.  1/309تقكؿ جال اهلل عنؾ المرض: كشفو، كأجمكا عنو، كأجميت عنو اليـ، أم فٌرجتو عنو. العيف 
 )حيك(.  1/452ا بو األرض مف الغيث. العيف . الحيا: مقصكر، حيا الربيع، كىك ما تحي5
 .12/338، كحكؿ القطب ينظر: كنز العماؿ 4/173، 3/114. في الحديث عف اإلبداؿ، كالقطب، ينظر: حمية األكلياء: 6
 . 2/448. في شعراء الغرم: )بيت( فقط. 7
 )خيؼ(. 1/545. الخيؼ: مكضع في مكة. العيف: 8
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قىٍكليؾى  ٍقتي دىاعو ًلًمٍثًموً  :كى  ىىذىا اٍلكى
 

ـي كىاٍنتىشىرى الشَّري   ًفًفًيًو تىكىالىى الظٍُّم
 

 يىًعيبيؾي ًفيًو السَّاًمعيكفى فىًإنَّوي 
 

اًئبو   يىٍفتىرُّ  3لىعىٍمًرم قىٍكؿه عىٍف عى
 

مِّمان  قي ميسى ٍْ ا أىٍنتى كىالدَّاًعي؟ فىدىٍع  فىمى
 

ٍنوي الى يىٍعًزبي الذَّرُّ لً  ًميـو عى  ًعٍمـً عى
 

اءى ًفي اآلثىاًر ًإفَّ ظيييكرىهي  قىٍد جى  كى
 

ًب الدٍَّىري  اءى ًبالعىجى  يىكيكفي ًإذىا مىا جى
 

ك يىٍعري كى
ادىكا بىٍغيًِّيـٍ  4  أينىاسنا قىٍد تىمى

 
ك ا يىٍعري ٍسًؼ مى  ًمفى القىٍذًؼ بىٍعدى المىٍسًخ كىالخى

 
تىٍغديكالكىرىل  ًإٍذ كىافى يىٍقتاىديىىا العىمىى كى

 
ٍيًميىا المىٍركىبي الكىٍعري  يٍحًممييىا ًمٍف جى  كى

 
ذيك الدِّيف قىاًبضه  يىارىل ًبال ًديفو كى  حى

 
مى ًديًنوً  ٍمري  5عى ا ييٍقبىضي الجى ٍعفان كىمى  ضى

 
وي  ٍكضي كىٍيؼى كىىىذىا الٌديًف يىٍزىيري رى  كى

 
افىاًت زىاًىًرًه ال يىٍنفىحي ًمٍف حى  نٍَّشري كى

 
ْه  نًيعىةه  كىىًذم ثيغيكري الميٍسًمًميفى مى

 
ـي الثَّغػٍػري   ًبكيؿِّ ًربىاًط ًفيًو يىٍبتىًس

 
ًذم رىايىةي التٍَّكحًيًد يىٍخفىؽي ًظمُّيىا  كى

 
 6فىيىٍنكيصي ريٍعبان ديكنىيىا الشٍِّرؾي كىالكيٍفري 

 
ٍدلًيـٍ  ـٍ ميميكؾي الميٍسًمميفى كىعى كىىىاىي

7 
 

مىمىاءي  ًذم عي ـي الزٍُّىري  كى  األيٌمًة األىٍنجي
 

اًتوً  ا ًتٍيتى ًفي ظيميمى  فىدىٍع عىٍنؾى كىٍىمن
 

 كىالى يىٍرتىًضيًو العىٍبدي كىاٌل كىالى الحيرُّ 
 

ا ٌبمى ف ًشٍئتى تىٍقًريبى المىدىل فىمىري  كىاً 
 

ٍيدىافً   الًجياًد ًبؾى الًفكػٍػري  8يىًكؿُّ ًبمى
 

ىفىميٍذ قىادىنا ىىاًدم الدَّلًيًؿ ًبمى   ًبًو العىٍقؿي كىالٌنٍقؿي اليىًقينىاًف كىالذٌٍٍكري  ا قىضى

                                                                                                                                                                                     

، كحكؿ رفعو ينظر الطبرم: 2/610بف فنحاص بف العيزار بف ىاركف بف عمراف، لالستزادة: ينظر:  . نبي اهلل إلياس بف نسي1
 . 7/32، كالقرطبي يعتقد أف إلياس ىك الخضر. 10/520

 . 109، الغيبة لمطكسي: 298، ككماؿ الديف كتماـ النعمة: 1/59. ينظر: عمؿ الشرائع:2
 . 2/448. في شعراء الغرم: )معائب( 3
 )عرك(. 2/1187. عراه أمر يعركه عٍركا إذا غشيو كأصابو. العيف: 4
 .11/333. إشارة إلى حديث الرسكؿ )ص كآلو(: )القابض عمى دينو كالقابض عمى جمرة(، ينظر: عكف المعبكد لمعظيـ آبادم: 5
 . 2/449. في شعراء الغرم: في العجز: حميدا كمف )عبد الحميد( ليا نشر. 6
 . 449/ 2الغرم: الصدر: كىذا أمير المؤمنيف كعدلو.  . في شعراء7
 . 449/ 2. في شعراء الغرم: بمضمار. 8
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مىدو  ًة اليىاًديفى آًؿ ميحى  ًإلىى ًعٍصمى

 
ـٍ األىٍمػػري  ـٍ لىيي ـٍ ًفي عىٍصًرًى نَّيي  كىاً 

 
اءى ًفي اآلثىاًر عىٍف كيؿِّ كىاًحدو  قىٍد جى  كى

 
ٍصري  اًديثي يىٍعيىى عىٍف تىكىاتيًرىىا الحى  أىحى

 
نَّوي تىعىٌرٍفنىا ا  ٍبفى العىٍسكىرمِّ كىاً 

 
ـي المىٍيدمي كىالكىا ًتري الًكٍتري   ىيكى القىائى

 
 تىًبٍعنىا ىيدىل اليىاًدم فىأىٍبمغىنىا المىدىل

 
ٍمدي هلًل كىالشٍُّكري   ًبنيكًر الييدىل كىالحى

 
 المصادر والمراجع

 .محمد عمي الحكيـ :إعداد، محمد جكاد البالغي، ػػ أربع رسائؿ 
أعادت طبعو ، 1954، استنبكؿ –مطبعة كزارة المعارؼ ، تحقيؽ ىػ.ريتر، ىػ(471) عبد القاىر الجرجاني، البالغةأسرار -

 .ـ1979، 2ط، بغداد –باالكفسيت مطبعة المثنى 
ـ دار العم تأليؼ خير الديف الزر كمي، ػػ األعالـ قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعربيف كالمستشرقيف 

 .1980 (مايك) الطبعة الخامسة أيار، بيركت – لممالييف
 .ـ1936، دمشؽ، 1ط، السيد محسف االميف :العاممي :ػػاعياف الشيعة

تأليؼ شيخ الفقياء كالمحدثيف الحاج الشيخ عمي اليزدم الحائرم  (عجؿ اهلل فرجو) ػػالزاـ الناصب في إثبات الحجة الغائب
  ىػ. 1333المتكفى سنة 

السيد محمد تقي  :تصحيح (ىػ1111ت: ) الشيخ محمد باقر :المجمسي :االنكار في مختارات الركايات كاالخبارػػ بحار 
 .ىػ1386، النجؼ، المطبعة الحيدرية، اليزدم

، كمحمد زغمكؿ سالـ، تحقيؽ محمد خمؼ اهلل احمد، ضمف ثالث رسائؿ في إعجاز القراف، الخطابي، بياف إعجاز القراف-
 .(د.ت(، )د.ت، )مصر –دار المعارؼ 

  .1998، مركز المصطفى، ػػ البشارة النبكية في اإلماـ الميدم
مكتبة االنجمك المصرية ، تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاركف، ىػ(255) ألبي عثماف عمرك بف بحر الجاحظ، البياف كالتبييف-

 .ـ1968، 3ط، القاىرة –
  .ىػ1306الخيرية بمصر مط ، ىػ1205ت ، محمد مرتضى الزبيدم :ػػ تاج العركس
 .تحقيؽ مؤسسة آؿ البيت عمييـ السالـ إلحياء التراث، تأليؼ العالمة الحمي الحسف بف يكسؼ بف المطير، ػػ تذكرة الفقياء

 .- 1372 -ؽ  1414، البيت عمييـ السالـ إلحياء التراث مؤسسة آؿ :قـ
تنشر مكادىا التاريخية ألكؿ مرة   جـ أعالـ أكثرىـ مغمكركفػػ تراجـ الرجاؿ السيد أحمد الحسيني تراجـ الرجاؿ مجمكعة ترا

 ػ ى 1414 :قـ المقدسة التاريخ -مكتبة آية اهلل العظمى المرعشي النجفي  :المجمد األكؿ نشر
مطبعة ، 2ط، ىػ "774 :الحافظ عماد الديف اسماعيؿ بف كثير القريشي الدمشقي " تػ :ػػ تفسير القراف العظيـ ابف كثير

 .ـ1954ىػ ػ 1373، القاىرة، امةاالستق
 .ـ1971، 1ط، بيركت –دار المكشكؼ ، ركز غريب، تمييد في النقد الحديث-

 (.د. ت) ايراف، مطبعة مير استكار، 1ط، السيد حسيف البركجردم :الطباطبائي :ػػ جامع أحاديث الشيعة
 ضبط ، ىػ(:310ت) ػػ جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف الطبرم أبك جعفر محمد بف جرير 
 ـ.1964     -ىػ 1384، سكريا –دمشؽ ، كتكثيؽ كتخريج: محمد حميد اهلل كآخركف  
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مطبعة ، 1ط،، ىػ "279ابك عيسى محمد بف عيسى " تػ  :ػػ الجامع الصحيح بشرح االماـ بف العربي المالكي الترمذم 
 .ـ1934ىػ 1352الصاكم ػ مصر ػ 

 .ـ1954ىػ ػ 1373، مطبعة عيسى البابي الحمبي، 1ط السيكطي، ذيرػػالجامع الصغير في احاديث البشير الن
احمد عبد العميـ  :تحقيؽ، ىػ(: 671ت ) محمد بف احمد بف ابي بكر (تفسير القرطبي) بػ الجامع ألحكاـ القرآف المعركؼ ػػ

 ىػ. 1372، 2ط، القاىرة -مطبعة دار الشعب، البردكني
  .مخطكط "، مشيخ عمي آؿ كاشؼ الغطاءل، ػػ الحصكف المنيعة في طبقات الشيعة 

 .لبناف -بيركت ، باقر شريؼ القرشي، ػػ حياة اإلماـ الميدم
 –بيركت ، تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاركف دار الكتاب العربي، ىػ(255) ألبي عثماف عمرك بف بحر الجاحظ، ػػ الحيكاف
 .ـ1969، 3ط، لبناف
، المطبعة المرتضكية، محمد سركر البيبكدم :تحقيؽ(، ىػ460 :ت) الحسفابك جعفر محمد بف  :الشيخ الطكسي :ػػالخالؼ

 .ىػ1386، طيراف
مطبعة ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاىرة، تحقيؽ محمكد محمد شاكر، ىػ(255) عبد القاىر الجرجاني، ػػ دالئؿ اإلعجاز

 (.د.ت(، )د.ط، )المؤسسة السعكدية بمصر، المدني
 ؽ . ى 1417 -جميع الطبعة األكلى  ميني شذرات مف حياتو الشريفة تأليؼ حسيف الشاكرمػػ ربع قرف مع العالمة األ

      ـ 1983 . ى 1403الطبعة الثالثة ، الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة العالمة الشيخ آقا بزرگ الطيراني دار األضكاء بيركت ػػ
دار ، د. عبد الكريـ راضي جعفر، ني الحديث في العػراؽدراسة في البنية المكضكعية كالفنية لمشعر الكجدا –ػػرماد الشعر 

 ـ.1998، 1ط، بغداد، الشؤكف الثقافية
ركل عنو  255سنف الدارمي كىك االماـ الكبير أبك محمد عبد اهلل بف الرحمف بف الفضؿ بف بيراـ الدارمي المتكفى سنة  -

ماـ أحمد بف حنبؿ ككتابو ىذا ىك سادس كتب السنة عبد اهلل بف اإلك  البخارم كمسمـ كالترمذم كالنسائي كأبك داكد
 .1349 –باب البريد  :دمشؽ -المعتبرة الجزء األكؿ طبع بعناية محمد احمد دىماف 

 .بيركت، دار الكتب العممية،  ى 327ت ، ابف شعبة الخراساني المكي، سنف سعيد بف منصكر ػػ
  .بيركت، دار المعرفة،  ى 458 ت، أحمد بف الحسيف البييقي، أبك بكر، ػػ السنف الكبرل
 .بيركت،  ى 1044ت ، عمي بف برىاف الديف الحمبي الشافعي، ػػالسيرة الحمبية
 .بيركت، دار إحياء التراث العربي،  ى 213ت ، ابف ىشاـ، ػػالسيرة النبكية
 ط.  .د، د.ت، النجؼ االشرؼ، لمخاقاني، ػػ شعراء الغرم

 ـ.1989(، د.ط، )بغداد، دار الشؤكف الثقافية، د. عبد الكريـ راضي جعفر، مية فنيةدراسة تحمي ػػ شعر عبد القادر رشيد
ىػ 1314، مصر، بكالؽ، المطبعة الكبرل االميرية(، ىػ256ت: ) االماـ ابك عبد اهلل محمد بف اسماعيؿ :ػػ صحيح البخارم

 .كمطابع الشعب
، ميداف االزىر، مطبكعات محمد عمي صبيح(، ىػ261ت: ) االماـ ابك الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم :ػػ صحيح مسمـ

 (.د. ت) مصر
 النجؼ، مكتبة اليدل(، ىػ974ت: ) احمد بف حجر المكي :الييثمي :ػػ الصكاعؽ المحرقة في الرد عمى اىؿ البدع كالزندقة

 (.د. ت)
مراجعة ، كحسف إبراىيـ، ترجمة الدكتكر احمد نصيؼ الجنابي كمالؾ ميرم سمماف، دم لكيس-سي، ػػ الصكرة الشعرية

 .ـ1982(، د.ط، )الككيت –الصفا ، مؤسسة الفميح لمطباعة كالنشر، الدكتكر عناد غزكاف اسما عيؿ
 .بيركت _ لبناف، محسف اغا بزرؾ الطيراني، ػػ طبقات أعالـ الشيعة

 .ـ1957/ ىػ1377، بيركت، دار بيركت لمطباعة كالنشر كدار صادر لمطباعة كالنشر، 1ط، ابف سعد :ػػ الطبقات الكبرل
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  .بيركت، دار اليادم، لسعيد أيكب المصرم، ػػ عقيدة المسيح الدجاؿ في األدياف
  (.د. ت، )العراؽ، مطبعة النجؼ(، ىػ381ت: ) ابك جعفر محمد بف عمي بف الحسف :الشيخ الصدكؽ :ػػ عمؿ الشرايع

مطبعة ، تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد(، ىػ456) ابف رشيؽ القيركاني، ػػ العمدة في صناعة الشعر كآدابو كنقده
 .ـ1964، 3ط، مصر –السعادة 

ػػ عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد لمعالمة أبي الطيب محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم مع شرح الحافظ شمس الديف ابف 
 .ـ1995لبناف الطبعة الثانية  .دار الكتب العممية بيركت، قيـ الجكزية محتكل الجزء

 .بغداد، ميدم المخزكمي، إبراىيـ السامرائي :تح، الخميؿ بف احمد الفراىيدم، العيف -
 .النجؼ االشرؼ - اآلدابمطبعة ، الغيبة لمطكسي

ـ  1981 - 1916ػػ القرآف كالعقيدة أك آيات العقائد تأليؼ آية اهلل العالمة السيد مسمـ نجؿ حمكد الحسيني الحمي النجفي 
 .تقديـ الدكتكر محمد طو السالمي تحقيؽ فارس حسكف كريـ

، القاىرة، مطبعة مصطفى البابي، ىػ "852 :احمد بف حجر العسقالني " تػ الحافظ شياب الديف ػػ فتح البارم بشرح البخارم
 .ـ1959ىػ ػ 1378، مصر

خ الكامؿ خاتـ األكلياء الكارثيف برزخ البرازخ محيي الفتكحات المكية التي فتح اهلل بيا عمى الشيخ اإلماـ العامؿ الراس -
الحؽ كالديف أبي عبد اهلل محمد بف عمي المعركؼ بابف عربي الحاتمي الطائي قدس اهلل ركحو كنكر ضريحو آميف دار 

 .بيركت -صادر
  .تد.، بيركت، لمطباعة كالنشر" المؤسسة العربية ىػ817 :تػمجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز ابادم "، ػػ القامكس المحيط

 ـ.1967، 3ط، منشكرات مكتبة النيضة، نازؾ المالئكة، قضايا الشعر المعاصر ػػ
، دار الكتب العممية، عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ :راجعو، عامر احمد حيدر :تح، _ لساف العرب البف منظكر األنصارم

 ـ.2003، 1بيركت ط
ابك الحسف عمي بف ابي الكـر محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني المعركؼ بابف  :ابف االثير :ػػ الكامؿ في التاريخ
 .ىػ1357، دمشؽ، المطبعة المنيرية، 1ط (ىػ630 :ت) االثير الجزرم

 ،استانبكؿ، المطبعة البيية، "ىػ1068 :مصطفى بف عبد اهلل " تػ :حاجي خميفة، ػػ كشؼ الظنكف عف اسامي الكتب كالفنكف
 .ـ1941

ت: ) ابك عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف محمد القرشي :الكنجي الشافعي :ػػ كفاية الطالب في مناقب عمي بف ابي طالب
 .ـ1970، النجؼ، المطبعة الحيدرية، 2ط، محمد ىادم االميني :تحقيؽ(، ىػ658

جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف بابكيو القمي المتكفى سنو ػػ كماؿ الديف كتماـ النعمة لمشيخ الجميؿ األقدـ الصدكؽ أبى 
 (.إيراف) لجماعة المدرسيف بقـ المشرفة (التابعة) صححو كعمؽ عميو عمى أكبر الغفارم مؤسسة النشر االسالمي 381

  .ىػ1353صيدا ، ػػ ماضي النجؼ كحاضرىا لمشيخ جعفر محبكبة  
أطركحة ماجستير مقدمة إلى معيد ، محمد صادؽ الخزاعي، ره الكطني كالقكميجيكده الفكرية كدك ، ػػ محمد عمي البالغي  

 .17 :ـ2004التاريخ العربي 
 .72-71:مجمة تراثنا العدداف محمد الحسكف، ػػ المتبقي مف شعر البالغي 

 .ـ1967، بيركت، لكتابدار ا، 2ط(، ىػ807ت: ) نكر الديف عمي بف ابي بكر :الييثمي :ػػ مجمع الزكائد كمنبع الفكائد
 ."ت .دمصر "، دار المعارؼ، 2ط، احمد محمد شاكر :شرح ،"ىػ241 :االماـ احمد بف حنبؿ " تػ :ػػ المسند ابف حنبؿ 

ة عبمط :الناشر(، ىػ405 :ت) ابك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل :الحاكـ النيسابكرم :ػػ المستدرؾ عمى الصحيحيف في الحديث
 (.د. ت) المممكة العربية السعكدية، الرياض ،النصر الحديثة

 .1964مط اآلداب  1365الشيخ محمد حرز الديف المتكفي  :ػػ معارؼ الرجاؿ 
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  .ىػ1419، لمككراني العاممي :عج() ػػ معجـ أحاديث اإلماـ الميدم 
، صادر كدار بيركت لمطباعة كالنشر دار، شياب الديف ابي عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل :ياقكت الحمكم :ػػ معجـ البمداف

 .ـ1955، بيركت
 .1961مط الترقي بدمشؽ ، عمر رضا كحالة :ػػ معجـ المؤلفيف

 .ـ1961، بيركت، تحقيؽ السيد احمد صقر، ىػ(370) الحسف بف بشر االمدم، ػػ المكازنة بيف أبي تماـ كالبحترم
، مجمع الفكر اإلسالمي :قـ - .قسـ المكسكعة، مجمع الفكر اإلسالمي، مجمع الفكر اإلسالمي ػػ مكسكعة مؤلفي اإلمامية

 .1378ؽ =  1420
 (ػ ى1320المتكفى ) تأليؼ خاتمة المحدثيف الحاج ميرزا حسيف النكرم الطبرسي (رض) ػػ نفس الرحمف في فضائؿ سمماف

 .تحقيؽ جكاد قيكمي ألصفياني مؤسسة اآلفاؽ
ؼ سيد الفقياء كالمجتيديف العالمة آية اهلل العظمى الحاج السيد حسف الحسيني المكاساني ػػ نكر األفياـ في عمـ الكالـ تألي

مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة  -قدس سره الشريؼ حققو كقدـ عميو حفيد المؤلؼ السيد إبراىيـ المكاساني 
 .المدرسيف بقـ المشرفة

  1964 نبكؿاستا، ىػ1339ت ، إسماعيؿ باشا البغدادم :ػػ ىدية العارفيف
دار الحرية ، (47) سمسمة الكتب الحديثة، حياة جاسـ، ػػ كحدة القصيدة في الشعر العربي حتى نياية العصر العباسي

 ـ.1972، بغداد –مطبعة الجميكرية ، لمطباعة
  .(د. ت) النجؼ، دةالمطبعة الجدي، 7ط(، ىػ1294ت: ) الحافظ سميماف بف ابراىيـ :القندكزم الحنفي :ػػ ينابيع المكدة

  .دار المعرفة، لمشعراني، ػػ اليكاقيت كالجكاىر في بياف عقائد االكابر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


