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  بسم هللا الرحمن الرحيم    ةمَ دِّ قَ المُ 

  
 ،الطاھرين الطيبين وآله محمد قاسمال بيأَ  األنبياء سيد على والسالم لصالةوا
 وال ،بغداد جنوب الً مي ستين بعد على ،العراق وسط في الحلة مدينة فتقع وبعد

 وبين وبينھا ،بالنجف المتصلة الكوفة عن الً مي وعشرين خمسة من كثرأ يفصلھا
 ،تلك العالم مدن قدمأَ  من واحدة أَطالل وبجوارھا ،الً مي وعشرون أربعة كربالء
 عليه المسيح السيد ميالد قبل عام آالف ثالثة إلى تاريخھا يرجع التي بابل ھي

 واكتشف ،العالم حضارات قدمأَ  من واحدة بليالبا اإلنسان بنى وھنا ،السالم
 ولَ أَ  وكتب ،تاريخه الفخار ألواح على به نَ َدوَّ  الذي المسماري والخط ،العجلة
 اإلنسان حقوق تحدد التي حمورابي شريعة ھي تلك اإلنسان يكتبھا شريعة

 الدنيا عجائب إحدى المعلقةَ  الجنائنَ  وعمَّر  ،جلجامش ملحمة وكتب ،وواجباته
 بابل ،الموكب وشارع والقصور والمعابد ،عشتار باب البابليون وبنى ،السبع

 الفتى َحطَّمَ  الحلة وفي البابلي، والسبي وسنحاريب، نصر، ونبوخذ ،حمورابي
 كنعان بنا كورش بن النمرود فأراد األصنام، )السالم عليه( الخليل إبراھيم
 من بالقرب النمرود برسُ  وبقي ،إبراھيمَ  على اوسالمً  ابردً  النارُ  فكانتِ  ؛)١(هُ إحراقَ 
 ذلك على عيان شاھدَ  النجف إلى لةالح من الذاھب يمين على اليوم بابل جامعة
 العصر في جريمة بأكبر قامت التي المافيات على اعصيً  بقي حيث الحدث،
 المواقع ونبشت العراق متاحف من اإلنسانية حضارة سرقت عندما الحديث
 عندما ،م٢٠٠٣ نيسان من التاسع بعد اخصوصً  موقع ألف عشر األثني األثرية
 المنقطعة اآلثار بھذه االحتفاظ يستحقون ال عراقيينال أنَّ  المافيات دھاقنة رأى

 األثرية المواقع سائر ومن بابل من ھاسرقتَ  روافقرَّ  بثمن، تقدر ال والتي النظير،
  .العالم من ومسمع مرأى على قاالعر متاحف ومن ،األخرى
 ماء ويسقيھا الفاكھة بساتينُ  هُ نُ تزيِّ  الذي السھل ھذا في الحلة، مدينة تقع ھنا

  .لفراتا
 عبد بن محمد نبيه تعالى هللا رسلوأَ  العربية الجزيرة في اإلسالم نورُ  انبثقَ  ولما

ًرا َشاِھًدا )وسلم وآله عليه هللا صلى( هللا  َوِسَراًجا بِإْذنِهِ  هللاِ  إِلَى َوَداِعيًا * َونَِذيًرا َوُمبَشِّ
 ليهإِ  وصلَ  فيما◌َ  فوصل ،ةالعربي الجزيرة خارج لىإِ  النورُ  ھذا امتدَّ  ثم ،)٢(ُمنِيًرا

                                                           
  .١/١٧٢ :والملوكاألمم  وتاريخ، ٩/٤٤ :البيان جامع )١(
  .٤٦-٣٣/٤٥ :األحزاب )٢(



 

  

رَ  العراق، رَ ومَ  ،ھ١٥ عام البصرة) ھ١٧ت( غزوان بن تبةُ عُ  فمصَّ  أبي بنا سعدُ  صَّ
 أبي بنُ ا علي اإلمام اتخذھا بأن الكوفةُ  تِ فَ تشرَّ  ثم ،ھ١٧ عام الكوفة )ھ٥٥ت( وقاص
 فُ رَ عتُ  كانت التي الحلةُ  فصارتِ  اإلسالميةِ  فةِ للخاِل  عاصمةً  )السالم عليه( طالب
 التي الزوراء وبغداد الكوفة بينَ  اريًّاجَ تِ  مركًزا تْ وبقيَ  ،للكوفةِ  امتداًدا بالجامعين آنذاكَ 
  .ھ١٣٢ عام لھم عاصمةً  بعدُ  من العباسيونَ  اتخذھا

 التي المعركة موضع الكوفة باتجاه منھا أميال عشرة حوالي مسافة وعلى
 طالب أبي بن علي بن حسينال بن علي ابن الشھيد زيد على األمويونَ  ھانَّ شَ 
 شمال وعلى معه، ومن )السالم عليھما( علي بن زيد فاستشھد ،)السالم عليھم(

 الشارع عن تقريبًا ينميل مسافة وعلى الكفل وقرب النجف إلى الحلة من الذاھب
 فقد اھرُ الطَّ  هُ دُ سَ جَ  امَّ أَ  ؛وارُ الزُّ  هُ يقصدُ  )السالم عليه( شھيدال لزيد مقامٌ  ُشيِّدَ  العام
 وأنزلوهُ  الشريفِ  هِ رأسِ  في الطيرُ  شَ شعَ عَ  حتى الكوفة في سنتين األمويونَ  صلبه
 رماده وذروا فأحرقوه العلوي البيت على األموي الحقدِ  كلَّ  عليه واليصبُّ  ذلك بعد
  .الفرات نھر في

 فروع أحد النيل نھر ضفاف على يسكنون سدأَ  بني من المزيديون وكان
 امركزً  يتخذوھا أن فرأوا ،بغداد باتجاه الحلة من الً مي ٣٠ مسافة على الفرات
 الدين فخر الحسن بوأَ  العرب أَميرُ  ھ٤٩٥ عام منھم سكنھا من ولوأَ  إلمارتھم
 ت( مزيد بن علي بن ُدبَيس بن منصور بن َصَدقَةُ  األسدي؛ المزيدي الدولة سيف
 نشر .حلةال محالت إحدى اليوم وھي بالجامعين، آنذاك تعرف وكانت )ھ٥٠١

 واألدباءُ  العلماءُ  وكان م،ھِ عھدِ  في فازدھرتْ  ،الناس بينَ  دلَ العَ  المزيديونَ 
 ھابعلمائِ  الحلةُ  رتِ فازدھ ؛نَ يالمزيدي لِ بَ قِ  من والرعايةَ  العنايةَ  ونَ لقَ يَ  والشعراءُ 

 شيخِ  وفاةِ  وبعدَ  .ھاأمرائِ  وعدلِ  ؛لةالجمي ھابطبيعتِ  زدھارھاكا ھاوأدبائِ  ھاوشعرائِ 
 بعدهِ  من الفقھاءُ  بقي ھ٤٦٠ عام ،الطوسي الحسن بن محمد الشيخ ،ائفةالط

 ،مناقشتھا على منھم حدٌ أَ  يجرأُ  ال تقديس نظرة وفتاواه ،هِ رائِ آ إلى ينظرونَ 
 القداسة؛ من بھالة وفتاواه أراءه ويحيطون ؛لحدودھم تجاوًزا مناقشتھا ويعدون
 ھذه واستمرت المذھب، على جخرو والنقد للنقاش الفتاوى ھذه تعريض أن ويرون
 جاء أنْ  إلى ُسدَّ؛ قد االجتھاد باب بأن عتقاداال ساد حتى عام، مئة من أكثر الحال

 صاحب ، )ھ٥٩٨-٥٤٣(الحلي إدريس بن محمد هللا عبد أبو المجدد العالم هِ بطِ سِ 
 ؛الطوسي يخالش جده فتاوى فناقش )الفتاوى لتحرير الحاوي السرائر( كتاب

ضھا  العالم هِ جدِّ  ىبفتاو حاطتأَ  التي ةالقدسيَّ  الھالةَ  تلكَ  حطَّمَ  وبذلك ،قدللن وعرَّ
 الجرئُ  الفتى دُ لمجدِّ ا العالمُ  ھذا تَ فَ لَ فَ  ،وآرائه ؛الطوسي الشيخ الموسوعي الكبير

 من والطلبة والباحثون العلماءُ  هُ دَ صَ قَ  الحلة في اعلميًّ  اصرحً  سَ وأسَّ  إليه؛ األنظارَ 
 وبذلك ؛بعلمهِ  واالنتفاعِ  ؛منھله من دِ للتزوُّ  الرحالَ  إليه واوشدُّ  وصوب، حدب كل

 من بكواكبَ  ازدانت عندما الحوزة ھذه قتْ وتألَّ  ؛الحلة لىإِ  العلمية الحوزةُ  انتقلتِ 



 

  

 )ھ٧٢٦ ت(الحلي العالمة ختهأُ  وابن )ھ٦٧٦ ت( الحلي قِ المحقِّ  مثالأَ  من العلماء
 هللا أبو البقاء محمد ھبة ومنھم ؛نما وآل )ھ٦٦٥ ت(المطھر بن الدين سديد وأَبيهِ 
محمد ھبة هللا محمد بن جعفر بن  الدين نجيبالشيخ  وحفيده ؛)ھ٥٧٥ت( )١(نما بن
والشيخ نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن أبي البقاء  ؛)ھ٦٤٥ ت( )٢(نما بنا

افي وك )٤(وعلم الدين إسماعيل بن بن محمد بن نما) ھ٦٨٠ت( )٣(ھبة هللا بن نما
وتوفي سنة  ھ٥٢٩الدين الحسين بن علي بن نما بن حمدون الحلي ولد سنة 

جعفر بن ھبة هللا وجالل الدين الحسن بن أحمد بن نجيب الدين محمد بن  )٥(ھ٦١٨
 وآل ؛ )٧(وأحمد بن محمد بن نما وابنه حسن بن أحمد بن نما )٦(محمد بن نما

 السيد وابنه ؛)ھ٦٦٤ت( طاووس بن علي السيد الدين رضيُّ  ومنھم ؛طاووس
 ت( طاووس بن أحمد السيد الفضائل أبو وأخوه ؛طاووس بن علي السيد بن محمد
 بن سالم الدين وسديد طاووس؛ بن أحمد السيد بن الكريم دعب السيد وابنه ؛)ھ٦٧٣
 وشاح بن ومحفوظ ؛)ھ٦٣٠ ت( الحلي يوارالسو وشاح بن محفوظ بن عزيزة
 تقي والشيخ ؛الھذلي سعيد بن الحسن بنا يحيى والشيخ ؛)ھ٦٩٠ ت( األسدي
 )ھ٨٤١ ت( الحلي فھد بن أحمد والشيخ ؛)ھ٧٠٧ بعد توفي( داود بن الحسن الدين

 العراق في ةالثقافي العلمية الحركة :قال إذا القائل صار حتى العلماء؛ من وغيرھم
  .لةالح في العلمية الحركة بذلك رادُ يُ  فإنما والثامن والسابع السادس القرن في

 موضعَ  العلميةُ  ھمآثارُ  مازالت كبار بعلماء العلميةَ  الساحةَ  الحلةُ  مدتِ  لقد
 الحلي الفقه يدرسِ  لم من :العلماء قال حتى ؛والدارسين اح،رَّ والشُّ  الباحثين، عناية
 وكل والشعر واألدب العلم سوحَ  يرفد المعطاءُ  البلدُ  ھذا واستمر .بفقيه فليس

 وتفسيًرا اوتاريخً  ولغةً  فقهٍ  صولَ وأُ  وفلسفةً  فقھًا فقدم ؛علمي بزاد الثقافة ضروب
 على واألدباء شعراءوال بالعلماء وجادَ  الشعرِ  وروائعَ  وأدبًا وعقائدَ  رجالٍ  وعلمَ 

 مكان كل من والشعراء واألدباء العلماء تستھوي الحلةُ  فصارت العصور؛ مختلف
 ؛إلمارتھم قاعدة اتخذوھا الذين أسد بني كالمزيدين ؛الكثير سكنھا فقد ؛فيھا لإلقامة
 المال محمد الشيخ وولده حمزة والمال ؛)ھ١٣٢٠ ت( التبريزي محمد وكالشيخ
 الشيخ وولديه )ھ١٣٢٩ ت( جعفر الشيخ بن يعقوب والشيخ )ھ١٣٢٢ ت( حمزة

                                                           
 .٧ـ  ٥: بن نما اربعي ھبة هللا بن علي )١(
ات ٢٥٣/ ٢: أمل اآلمل )٢( يعة ١٨١/ ٢: و روضات الجن ان الش ي  ٩/٢٠٣: و أعي ن عل ة هللا ب وھب

 .٧: الربعي
يعة ١٩٠ـ  ٢/١٨٩: و الكنى واأللقاب ١٥٧ـ  ١٥٦ /٤: أعيان الشيعة  )٣( : والطليعة من شعراء الش

ات ١٠١ـ   ٤/٩٨: وأدب الطف ١٨٤ـ  ١٨٢/ ١ ل ١٨٢ـ  ١٧٩: وروضات الجن : وأمل اآلم
 .٧: وھبة هللا بن علي الربعي ٢/٥٤

  .١٦: ھبة هللا بن علي بن نما الرعي الحلي )٤(
 .١٨ـ  ١٧:عي الحليبھبة هللا بن علي  الر و ٤٥٧/ ١٢: الوافي بالوفيات )٥(
  .١٨: وھبة هللا بن علي بن نما الربعي الحلي ١٨٠/ ١: فقھاء لفيحاء )٦(
 .١٨: و وھبة هللا بن علي بن نما الربعي الحلي١٨٢ـ  ١٨١/ ٢:روضات الجنات )٧(



 

  

 والحاج ؛)ھ١٣٧٢ت( اليعقوبي مھدي والشيخ )ھ١٣٨٥ ت( اليعقوبي علي محمد
 ساھمت علمية سرٌ أُ  وھناك .الكثيرين وغيرھم ؛)ھ١٣٤٢ت( العطار المجيد عبد
 سعيد وآل طاووس؛ وآل ؛نما آل أسرة منھا واألدبية العلمية الحلة نھضة بناء في

 وآل النحوي؛ وآل القزويني؛ وآل الغطاء؛ كاشف وآل سليمان؛ السيد وآل الھذلي؛
ھَيِّب، وآل مبارك، لوآ عوض؛ وآل الفلوجي؛ وآل دين؛ال كمال  العذاري، وآل الشِّ
 وأدباؤھا وشعراؤھا ھاعلماؤ الحلة اسمَ  وحمل .وغيرھم الكواز وآل الفحام، وآل

 الحلي نما وابن الحلي دريسإِ  ابن أَمثال من ؛إليھا بنسبتھم وافتخروا بھم؛ فتزينت
 وابن الحلي سعيد بن ويحيى الحلي طاووس وابن الحلي والعالمة الحلي والمحقق

 السيد وعمه الحلي حيدر والسيد الحلي وراجح ليالح الدين وصفي الحلي داود
 الحلي الكبير سليمان السيد وجده الحلي الصغير سليمان السيد ووالده الحلي مھدي
 جعفر والسيد الحلي صالح والسيد الحلي مرزة والسيد الحلي المطلب عبد والسيد
  .وغيرھم الحلي حسين خيوالش الحلي مسلم والسيد الحلي

 ؛مدينة تاريخ كتابة إلى ألقصدَ  نتك ما ؛الحلةِ  عن الكتابة يف فَكَّرتُ  ويوم
 والفقهُ  بالفلسفةُ  ازدھرتِ  اإلنسانيةِ  الحضارةِ  من صفحةٍ  نشرِ  إلى أقصدُ  ما بقدر

 واللغة الرجال وعلم الكالم وعلم والعقائد الحديث وعلم والتفسير الفقه وأصولُ 
  .والشعر واألدب

 والرحالة ؛فيھا ودرسوا قصدوھا الذينَ  العلماءَ  يذكرَ  نْ أَ  له البدَّ  الحلة عن يكتب والذي
 في الشعر قالوا الذين والشعراء ؛الحلة علماء عنھم أخذَ  الذين والعلماء ؛زاروھا الذين

 وبذلك بشعر؛ شعًرا وبادلوھم ؛شعراءھا وراسلوا ؛وأدبائھا ؛وعلمائھا ؛وأعالمھا ؛امرائھا
 األقطار إلى تتسع بل والمدن؛ حياوالضو قرىال من جاورھا لما تتسع حتى الحلة تمتد

 ھذا وعلى .وأدبھا وشعرھا علمھا وصل حيث إلى اإلسالمي، العالم إلى وتمتد األخرى؛
 اللغة في الحلة عن بالحديث األول الفصل تكفل :فصول وستة مقدمة في الكتاب وقع فقد

 المجدد العالم وعلى ة،الحل في العلمية الحوزة على الضوء الثاني الفصل وسلط ،والتاريخ
 عالراب الفصل وتكفل الحلي، المحقق عن الثالث الفصل وتحدث الحلي، إدريس بن محمد

 حيث طاووس، بآل فتخصص الخامس الفصل أما الحلي، العالمة عن بالحديث
 طاووس، بن محمد السيد وابنه وس،طاو بن علي السيد الدين رضي عن ثتحد

 بن أحمد السيد بن الكريم عبد السيد لدهوو طاووس، بن أحمد السيد وأخيه
 من الحلة عطاء من يعجبه ما الكريم للقارئ السادس صلالف وعرض طاووس،

 ثر عطاء وھو المعجم، حروف حسب مرتبين وأدبائھا وشعرائھا علمائھا سائر
 وفّيت أحسبني وما .الناظرين تسر وضاءة صفحةً  واألدب العلم دنيا من يشكل

 المعاصرون وأدباؤھا المدينة ھذه شعراء أما .جھدي بذلت يلكنن حقھم الماضين
 يكن لم إن الكتاب ھذا بسعة كتاب إلى تحتاج وأدبھم وبشعرھم بھم اإلحاطة فإن

 الحلة عن كتبوا الذين جھود وتقدير احترام بكل أذكر أن لي والبد .منه أوسع



 

  

 سليمان السيد بن داود السيد أمثال من وشعرائھا وأدبائھا علمائھا وعن وتاريخھا
 في الحلي حيدر والسيد الكبير؛ سليمان السيد أبيه عن ترجمته في الحلي الكبير
 شعراء في القصر ودمية إنسان؛ خير مراثي في واألشجان صل؛المف العقد

 في الحلي مرزة دوالسي المنيعة؛ الحصون في الغطاء كاشف يعل والشيخ العصر،
 نقدي جعفر الشيخو سليمان، السيد آل في حليال سليمان والسيد سليمان؛ السيد آل
 األمين محسن والسيد الطليعة، في السماوي محمد والشيخ النضير؛ الروض في

 دوالسي البشر؛ حلية في البيطار الرزاق بدع والشيخ الشيعة، أعيان في العاملي
 التاريخ؛ أدب في البازي علي الشيخو اإلنشاء؛ طروس في القزويني محمد
 تاريخ في كركوش يوسف والشيخ الذريعة، في الطھراني بزرك اأغ والشيخ
 نھضة في البصير مھدي محمد والدكتور الطف، أدب في شبر جواد والسيد الحلة،
 البابليات، في اليعقوبي علي محمد والشيخ عشر، التاسع القرن في األدبية العراق
 الالمع، األدب يف الخطيب قاسم والسيد الحلة، شعراء في الخاقاني علي والشيخ

 ديالس في عبود فاضل أحالم والدكتورة الكبرى، الحلة في محمود صباح والدكتور
 والدكتور الفيحاء؛ فقھاء في الدين كمال اديھ والسيد وأدبه؛ حياته الحلي حيدر

 النوادر، في القزويني أحمد والسيد الحلة؛ عن كتابه في الحلي حسن حمدم
 جواد والدكتور القزويني؛ اريختو ميل؛خال لروضا في القزويني جودت روالدكتو
 نوري صباح والدكتور ؛)حليون اءأدب(و الحلي الدين صفي شعر في علوش

 والشيخ الخطباء؛ معجم في حسن السيد داخل والسيد البابليات؛ تتمة في المرزوق
 السبحاني جعفر الشيخ هللا وآية ؛الشيعة شعراء مشاھير في الشبستري الحسين عبد
 البيضاء؛ الدرة في الحلي أحمد سيدوال الفقھاء؛ طبقات موسوعة على أشرف يذال

 والدكتور الفيحاء؛ الحلة أعالم مشاھير من هكتاب في الخفاجي كاظم ثامر والدكتور
 العلماء ولعل والمجالت؛ الصحف مختلف في لمبثوثةا بحوثه في النجار سعدأ

 تتقاذفني المھجر؛ في أعيش وأنا ذرالع لي ونيلتمس ذكرھم فاتني الذين والباحثين
 سياط وأوجعتھا ؛األيام أتعبتھا ؛١٩٣٧ طراز من ذاكرة معتمًدا والبلدان العواصم
 المواِضع إلى تُ أشر منھم انتفعتُ  منِ فَ  أشياَءھم الناسَ  أبخسِ  لم أنني غير الغربة؛
 الً ومي ًزاانحيا الوطن عن كتبت ما في الكريم القارئ َوَجدَ  وإذا منھا؛ أخذتُ  التي
هِ  ُمعَجبٍ  البن العذر فليلتمس إليه  أن عساه فما ،قرنٍ  ربع لھا فراقه قاربَ  التي بأمِّ
  القول؟ فن من يصاغ ما كل من أروع فيه الدموع تكون موقف في يقول

ا ال كلم ٌلق اقائ راُقي  ع
  

اض   الُمزِنف يَ ك فَّاقُ  دمِع دَّ  ال
  

يس ذا ل ْفًراھ نِس ِمع هالعل  في
  

ا   ذإنَّم هُ هھ َواقُ ل  أش
  

 أحتاج محيط في ووجودي المصاعب؛ وتحفه المتاعب؛ تكتنفه كھذا الً عم إن
 على وحصولي ي؛عنِّ  المنال بعيدة المعلومة يجعل ترجمان إلى فيه سرت ما إذا

 القليل على للحصول أطرب فتراني والفرح ؛البھجة نفسي في يبعث منھا القليل



 

  

 تقصيًرا أو ھنا ثغرة القارئ وجد فإن وھناك؛ ھنا من اقتنصھا التي لوماتالمع من
 وهللا .الكتاب ھذا فيه كتبت الذي الظرف فيه يقدر ما كرمه من أجد أن فآمل ھناك
  .أنيب واليه حسبي فھو ھذا عملي على جزائي عني رضاه يجعل أن أسأل

  .ھ١٤٢٩ صفر من ٢٠ :كيل  المانيا
  .م٢٠٠٨ / ٢ / ٢٨ :الموافق

                                                             األستاذ الدكتور
الحلي سليمان حازم                                                          





 

 

  
  
  
  
  
  

  الفصل األول
  خيالتارو اللغة في الحلة

  
  
  
  
  



 

  

 أبنائھا من ونبغَ  ؛عراقال مدن بينَ  مرموقةً  علميةً  منزلةً  الحلة مدينةُ  احتلتْ 
 ضروب مختلف في أسماؤھم تألقتو ؛والشعراء واألدباء والعلماء الفقھاء من ددع

 علمو والفلسفة؛ الفقه؛ وأُصول ؛الفقهك العلمية األوساط في فاشتھروا المعرفة
 معھم حاملين والشعر واألدب ؛الرجال وعلم ؛الدراية وعلم ؛الحديث وعلم ؛الكالم
  .ھاإلي انتموا التي مدينتھم اسم الدنيا إلى

  ؟بفقيه فليس الحلي الفقه يقرأ لم من :عنھا قالوا التي المدينة ھذه ھي فما

:א
  :لغةً  تعني وھي لفظي مشترك الحاء بكسر الِحلَّةُ 
  .للجمع اسم النزول، القَوم -١
 بالكسر ِحالل جمع.)١(بيت ئةبم وقدَّروھا ،تَُحلُّ  ألنَّھا الناس، بيوت وجماعة - ٢

 :)ھ .ق١٣ت()٢(زھير قال كثير، أَي ِحالل حيٌّ  يُقال
الٍل لحيٍّ  ُمِح اَسيعِص ُرھمالنّ  أَم

  

تْ إذا َدىطََرقَ اليإِح مِ  اللي  بُِمْعِظ
  

  :)٣()ھ٧ت( ميمون األعشى قالو
َتلوشيباَنفي كان لقد اكن  عالًِم

  

اٌب يٌّقب ةٌ وح لُ  ِحلَّ  وقبائ
  

  .ِحالل جمعه المجلس الِحلةو -٣
  .ِحالل عهجم الُمْجتََمع الِحلَّةو -٤
  .)٤(جمعٍ  اسمُ  ولُ زُ النُّ  ومُ القَ  بالكسر ةالِحلّ و -٥
  .)٥(القوم منزل أي ةُ لّ حَ المَ  ةوالَحلّ  -٦
 ):ھ١٨٠ت( سيبويه قال ،وقصدهُ  هُ جھتُ  بالكسر هُ وِحلتُ  بالفتح الشيء وَحلةُ  -٧

 .)٦(قْصدهُ  أي الَغورِ  ِحلَّةُ  ھو
ةُ  بالفتح والَحلَّة -٨   .الُحلُولِ  ھيئة من الواحدةُ  المرَّ
 إذا صغارٌ  ورقٌ  ولھا لھا، ثمرَ  ال ةجَ وسَ العَ  منَ  أصغرُ  شاكَّة شجرةٌ  الِحلّةُ و -٩

  :الً جم يصفُ  الشاعر قال .لبنِھا خروجَ  سھَّلَتْ  اإلبلُ  أكلتھا
لُ  ن يأُك ٍبم يَاٍلِخْص لَْمَس  وَس

  

ةٍ  اوِحلَّ اويُ لَمَّ نََّعمْ  طِّئھَ  )٧(ال
  

                                                           
 .لحل-تاج العروس )١(
ل-العرب ولسان -حلل  - والعباب ،٢/٣٧١ :-حلل-والمحكم ،٢٧ :زھير ديوان شرح )٢( اج ،-حل  وت

 .٢٨/٣٢٠ :-حلل-:العروس
 .-لحل-:لسان العرب )٣(
 .-حلل-العروس تاج )٤(
  .نفسه )٥(
  .١/٤٠٥:والكتاب نفسه، )٦(
م الصحاح، )٧( ل-والمحك دان ومعجم ،٢/٣٧١-حل ة-:البل اب،  ٢/٢٩٤-حل ل ـ ،– والُعب  ولسان  حل

  . ٢٨/٣٢٠ :-حلل-العروس وتاج ، -حلل-العرب



 

  

  .)١(الشبرق البادية أھلُ  يسّميھا التي وھي
 ھو :)ھ١٨٠ت( سيبويه قال .ِجھَتُهُ  :وفتحه الحاء بكسر الشيء، ِحلَّةُ وَ  - ١٠

  .)٣(َمْرثَد بن عمرو بن بِْشر )٢(الشاعر قال كما كَ قَصدُ 
َدالثُّريَّاَغاَرَمابعَد َسَرى اوبع  َم

  

أنَّ اك ةَ الثَُّريَّ ْوِرِحلَّ لُ  الَغ  )٤(ُمْنُخ
  

 من به يوثق ممن ذلكَ  وسمعنا ،قصَدهُ  أي الَغْورِ  ِحلَّةُ  ھو يُقَاُل، قَْصَدهُ  أَي
  .)٥(العرب
 .)٦(لقصبا أو الخوص من الكبير الزنبيل لةالحَ   - ١١
  .الحبوب افيھ يوضع البواري من الشقة الَحلّةو  - ١٢
  .)٧(طعامال فيه يحلُّ  ألنه النحاس قدر المصريين عندبالفتح  لَحلةوا - ١٣
  :على يُطلق علم اسمبالكسر  والِحلَّةُ  - ١٤
 أبو العرب ملك بناھا التي الحويزة قرب سدياألَ  فيفعَ  بن دبيس ِحلَّة - أ 

 بنا نصر بن ناشرة إلى هُ نسبُ  ينتھي الذي سدياألَ  فيفعَ  بن يسُ بَ دُ  األغر
 كلِ مَ  ؛)٨(األسدي سدأَ  بن ُدوَدانَ  بن ثعلبةَ  بن مالك بن سعد بن ُسواَءةَ 
 ،ابنًا عشرَ  ثالثةَ  وأَعقب ؛ھ٣٨٦ ةسن توفي ؛واسطو واألھواز الجزيرة
 ماتَ  ؛يسبَ دُ  بن حسين بن منصور بن صدقة الحسن أبو الدولة ھُمام آخرھم

  .)٩(البيت ذلك به وانقرضَ  ؛ھ٤٩٧ سنةَ 
  .)١٠(والبصرة واسط بين ميسان عمالأَ  من قَْيلَةَ  ابنِ  ِحلَّة -ب 
  .)١١(البحث عوموض وھي ؛المزيدية السيفية الِحلَّة -ج 
 أمير اختطھا الفرات على والكوفةِ  بغدادَ  بين العراق في مدينةٌ  والِحلَّةُ  - د 

  .)١٢(إليه وتنسب ھ٤٩٥ عام ألسدي صدقة الدولة سيف العرب
 ثالثة بغداد وبين بينھا ؛بغداد شمال ؛يلجَ الدُّ  طريق في قرية الَحلة - ه 

  .سامراء قرب ؛)١٣(فراسخ
                                                           

 .٢٨/٣٢١ :-حلل-العروس تاج )١(
  .١/٣٠٦ :واألمكنة واألزمنة ،١/٤٠٥ :سيبويه كتاب )٢(
  .-حلل-:العروس تاج )٣(
نِ  استقبالِ  في وذلكَ  الليِل، أّولِ  في الثّريا ورِ غَ  بعدَ  لياًل  سرى طارقًا يصف )٤( ْيظِ  َزَم بَّهَ . القَ ا َش  الثّري

: ينظر في .يغيبُ  غابَ  :أَي يغور غار مصدرُ  :والَغورُ  .بالُمْنُخل نجوِمھا واستدارةِ  اجتماِعھا في
  .١/٤٠٥ :سيبويه كتاب

  .١/٤٠٥ :سيبويه كتاب )٥(
 .-حلل-العروس تاج )٦(
  .نفسه )٧(
  .٣٢١-٢٨/٣٢٠ :فسهن )٨(
  .٢٨/٣٢٢ :-حلل-:نفسه )٩(
 .٢/٢٩٥ :-حلة-البلدان معجم )١٠(
 .٢/٢٩٤-حلة:البلدان معجم )١١(
   .٢٨/٣٢١ :العروس تاجو ،٢/١٨٢ :األعيان ووفيات ،١٠/١٨ :التاريخ في الكامل )١٢(
  .-حلل-العروس تاج ، و٢/٢٩٥ :-حلة-:البلدان معجم)١٣(

 ھ



 

  

  .)١(واليمامة يةضر بين غليظة أرض الَحلة -و 
  .الشام في موضع لةوالحِ  -ز 

؟א
 ،المزيدي الدولة سيف الدين فخر الحسن بوأَ  العرب أمير ھو ةالحل بنى الذي
 بن َمْرثَد بن مزيد بن علي بن ُدبَيس بن منصور بن َصَدقَةُ  األسدي، الناشري
يَّان  عوف بن مالك بن خالد بن عمرو بن زنجي بن َحيّ  بن خالد بن عمرو بن الدَّ
 سدأَ  بن انَ ُدودَ  بن ثعلبةَ  بن مالك بن سعد بن واَءةَ س بن نصر بن ناِشَرةَ  بن مالك بن

 بيأَ  مع ويلتقي ؛العرب بملك ولُقِّبَ ؛البحر إلى الفراتِ  منَ  له ُخِطبَ  ؛)٢(األسدي
 سنة صدقةُ  دَ ولِ  .نصر بن ناشرة المشترك بجدھم األسدي عفيفٍ  بنِ  ُدبَيسِ  األغر
  .اعامً ٢٢ حكمه مدة فكانت ،)٣(ھ٤٧٩ سنة أبيه وفاة بعد اإلمارة وتولى ،ھ٤٤٢

 ما ؛واإلحسان البِر كثير ؛اصدوقً  ؛احليمً  اجوادً  كان« :األثير ابن عنه يقول
ً ملج برح  لم ؛الً عاد ؛اعفيفً  وكان ؛ةعَ دِ وَ  أمن في قصده من يلقى ؛ملھوف لكل أ

 يأخذھم ولم ؛نوابه من اأحدً  يصادر ولم ؛عليھا ىتسرَّ  وال امرأته على يتزوج
 أدالل عليه ويدلون ؛خزانته في أموالھم ُعونَ يُودِّ  هُ أصحابُ  وكان ؛قديمةٍ  بإِساَءةٍ 
 إلى يبادر امتواضعً  وكان .له كحبھم أميرھا أحبت رعية يُرَ  ولم .أبيه على الولد

  .)٤(»المجلدات ألوف تحوي مكتبة له وكانت ؛لألشعار احافظً  وكان .النادرة
 ؛والبطيحة ؛وواسط ؛البصرة إلى هُ إمارتُ  وامتدت الفرات قبائل له وخضعت

 مثل العھد لذلك العراقية القبائل أقوى على وسيطر ؛وحديثة وعنه وھيت ؛والكوفة
 .والثقافية والعمرانية اإلدارية بالشؤون اھتمّ  وقد .وغيرھا وعبادة وعقيل خفاجة
 يلقاه كان امَّ عَ  عدا ھذا .الحكم في العدل ھو ذلك على يعينه ما فضلَ أَ أَنَّ  ورأى

  .)٥(ناحية كلِّ  من عليه فأقبلوا الرعاية من كنفه في واألدباءُ  العلماءُ 
 بغدادَ  إلى هُ رأسُ  لَ مِ وحُ  السالجقة مع حربه في )٦(ھ٥٠١ سنةَ  ةالنعمانيِّ  في قُتِلَ 

                                                           
  .-حلل-العروس اجت، و٢/٢٩٥ :-حلة-:البلدان ومعجم)١(
تظما )٢( م ،١٧/١١١ :لمن دان ومعج ة، ٢٩٥- ٢/٢٩٤ :البل ة والبداي وافي، ١٨٢- ١٢/١٨١ :والنھاي  وال

ان ووفيات ،٣٠٠- ١٦/٢٩٦ :بالوفيات بالء أعالم وسير ،٤٩١- ٢/٤٩٠ :األعي ، ٢٦٥- ١٩/٢٦٤ :الن
بح ى وص وم ،٤/٣٣٦ :األعش رة النج ذرات ،٥/١٩٦ :الزاھ ذھب وش اج ،٤/٢ :ال روس وت  :الع

ى ،٣٢١- ٢٨/٣٢٠ اب والكن ان ،٣٠٩و ٢/١٧٠ :واأللق يعة أعي الم ،٣٨٧- ٧/٣٨٦ :الش  :واألع
اريخ ،١٠- ١/٧ :والبابليات ،٣/٢٠٣ ة وت رة ،٣١- ١/١٩ :الحل - ١٤/١٧١ :اإلسالمية المعارف ودائ

  .٢/٤٦١ :الشيعة شعراء ومشاھير ،١٧٣
اجو ،٢/١٨٢ :األعيان ووفيات ،١٠/١٨٤ :التاريخ في الكامل )٣(  ومشاھير ،٢٨/٣٢١ :عروسال ت

  .٤٦١:رقم الترجمة/٢ :الشيعة شعراء ومشاھير
 .١٠/١٨٤: تاريخلا في الكامل )٤(
  .٣: الشيعية اإلسالمية المعارف دائرة )٥(
ل )٦( ي الكام اريخ ف ات ،١٠/١٨٤ :الت ان ووفي وم ،٢/١٨٢ :األعي رة والنج اجو، ٥/١٩٦ :الزاھ  ت

  .٢٨/٣٢١ :العروس



 

  

 مع ؛الحلة في دفن قد صدقة األمير يكون أن ينفي وھذا المدائن في ودفن بغدادَ 
 علي نب يسبَ دُ  لألمير أنه يزعم من ومنھم ؛صدقة لِألمير أنه يزعمون قبر جودو
 على يقع ؛لحلّيا ليالھُذَ  سعيد بن أحمد بن يحيى الشيخ قبر وبجواره ؛مزيد بن

 بن محمد قبر لموضع المقابل الجانب في الطاق محلة في علي اإلمام شارع
 )السالم عليھم( العابدين زين علي اإلمام بنا الشھيد زيد بنا الدمعة ذي الحسين
  .بابل بسينما عرفت سينما دار قبره موضع بجوار وأقيم أُزيل الذي

 عليه( الحسين اإلمام مشھد في دفن صدقة األمير أنَّ  تؤكد رواية وھناك
ا ؛)١(كربالء في )السالم  في ودفن؛ھ٤٧٤ سنة توفي فقد مزيد بن علي بن دبيس أمَّ
 وكان .الحلة من الً مي ٣٠ مسافة على ؛النيل نھر ضفاف على النواعير مدينة
  :)٢(قوله شعره نوم ،اشاعرً  أديبًا صدقة

ا ھبني  زعمواالالواشونزعمكم
  

دمُ  بيَ  تْ لََّزمذ؛حاشاي؛أذنبت     الق
 جرمعنالصبُرعليَكضاَق وھبكَ 

  

م هل يقأجن وُ أيض  ؟مُ رَ والَك العف
  

يَينِ تْ فَ صَ نْ أَ  ما مف  ٌنُذأالھوىحك
  

 مُ مَ َص بھا ذريُعوعنلواٍشيصغِ تُ 
  

 كتابه في )ھ٥٩٧ت( صفھانياألَ  العماد يقول يةالمزيد الدولة ھذه رجال وفي
 على السيفية بالحلة النازلون األسديون مزيد بنو وأمراؤھا العرب ملوك :الخريدة
 تشد المستضعفين وكنف المعتفين وموئل الراجين وثمال الالجئين ملجأ كانوا الفرات
 والحديث أثير، الخيرات في وأثرھم الرجال، فضائل عندھم وتنفق اآلمال رحال إليھم
 من الشاعر ويخص االعتزاز اھتزاز للشعر يھتز صدقة وكان .كثير كرمھم عن
 على لُ قبِ يُ  عوازاإلِ  طارق من عمره ةمد ويؤمنه واالمتياز باالختصاص جوده

  .)٣(العطاءِ  وجزيلَ  االصغاءِ  جميلَ  م،ھُ ويمدُّ  الشعراء
  :ھما ولدان الحلة مؤسس األسدي قةصد الحسن أبي الدولة ولسيف
 إلى وصار العراق غادر أَبوه قتل ولما ؛بدران النجم أبو الملوك تاج -١

 ؛ھ٥٣٠ سنة ھناك ومات ؛مصر إلى توجه ثم ؛مدة فيھا فأقام ؛الشام
ا ؛)٤(ديوان في الفضالءِ  بعضُ  جمعه َحَسنٌ  شعرٌ  له شاعًرا وكان  ولمَّ
  :)٥(يقول ُدبَيس أَخيه إلى كتبَ  وطنِـهِ  إلى الحنينُ  ھّزهُ 

لْ  أال وٍر قُ للِمنص يٍَّبوق  لُِمَس
  

ْل ُدبَيٍسوق ي:لِ بُ  إِنَّن  لَغري
  

م اھنيئً اُءلك راِتم هُ الفُ  َوطيبُ
  

 يبُ صِ نَ  الفُراتِ فيلِي يكْنلمإِذا
  

  :)٦(يقول إليه فكتب اشاعرً  ُدبَيس أخوه وكان
                                                           

  .٤٦١: رقم الترجمة/٢:الشيعة ءشعرا ومشاھير ،٩/١٥٩:المنتظم )١(
ات )٢( اھير ،١/١٠ :البابلي عراء ومش يعة ش ة/٢:الش ات ،٤٦١ :الترجم ي واألبي دة ف ر خري  القص

 .العصر وجريدة
 .٣: الشيعية اإلسالمية المعارف دائرة )٣(
 .٢٨/٣٢١ :العروس تاج )٤(
  .٢/٣٥٢ :الحلة وشعراء ،١/١٢ :البابليات )٥(
 .٢/٣٥٢ :الحلة اءوشعر ،١/١٢ :البابليات )٦(



 

  

لْ  أال دراَن قُ ذيلِب نَّال  اناِزًعَح
  

ى هِ إل رُّأرض يسوالُح بُ  ل  يَِخي
  

عْ  اِم تمتَّ روِربأي االس  فَإِنَّم
  

ذاُر انيع الھُُمومِ األم يبُ  ب  يش
  

 ِ ي و َكف وادِثتل ةٌ الح  ِحكم
  

 )١()نصيبُ  الكراِم كأِس من ولألرِض(
 

 ؛وواسط األھواز بينَ  ام إلى الجزيرة كلِ مَ  ُدبَيس األغر أبو الدولة وسيف - ٢
 )ھ٥١٦ت( يرــالحري هوعنا؛)٢(باألدب معرفةٌ  هُ دَ ـعن ؛اكريمً  جواًدا كان

 أو( :والثالثين التاسعة المقامة في بقوله مزيد بن علي بن ُدبَيس جده وعنى
 مقاماته في بذكره إليه التقرب فرام له معاصًرا كان ألنه )ُدبَيس األسدي
 كتابه في )ھ٥٩٧ت( األصفھاني العماد ذكره حسن نظم وله ؛قدره لجاللةِ 
  :)٣(ةالتالي األبيات له ونسب ؛الخريدة
لمه بُّأس ليمانِكمح  س

  

ى ًوىإل رهھ لُ  أيس  القت
  

تق اال دلن هِ جن  مالحتِ
  

ا دالم اب ِتم لُ  قال  النم
  

وا وا قوم كنكمادخل َلمس  أْنقب
  

م هُ تحطمك لُ أعيُنُ     النُّْج
  .)٤(رشيق ابن إلى أيًضا تنسب بياتأَ  وھي
 أبيه بعد ولي لي،ع بن ُدبَيس بن منصور الدولة بھاءُ  كامل أبو صدقة ووالد

  .)٥(ھ٤٧٩ سنة وتوفي سنواتٍ  أربعَ 
 ابنُ  وھو اإلمارةَ  يَ لِ وَ ؛مزيد بنُ  علي بن ُدبَيسُ  الدولة نور األَغر أبو ووالده

  .ھ٤٠٨ سنةَ  مزيد بن علي والده وفاة بعدَ  ذلكَ  ؛سنةً  عشرةَ  أربعَ 
  .العرب على أيادٍ  له ؛سنةً  وِستينَ  ِستًا ُدبَيس إمارة دامت 

  :)٦(دھمحأَ  فقال عراء،الش مدحه
 أنتَُما؟َحيَّاِن:والُجوَدالنََّدى َسألتُ 

  

ا اأَم نمتم ِدم ِد؟ آلِ بع  محم
  

اال م:فَقَ انع دمنامتن باِلواع  ال
  

اازمانً يُسوأحيان نُ ُدبَ دِ  ب  مزي
  

 نھر ضفاف ىعل ؛النواعير مدينة في ؛)٧(ھ٤٧٤ سنةَ  مزيد بنُ  ُدبيسُ  توفيَ 
 الرجالي قبر فيھاو ؛الحلة من الً مي٣٠ بعد ىعل ؛الفرات من المتفرع النيل

 محمد للشيخ المعاصر )ھ٤٥٠ت( النجاشي علي بن أحمد العباس يأب المعروف
                                                           

ق  )١( ذخائر بتحقي ه البصائر وال دي في كتاب ان التوحي و حي ذي رواه أب ول الشاعر ال في البيت تضمين ق
  .شربنا وأھرقنا على األرض فضلةً      : الدكتورة وداد القاضي، وصدر البيت

  .١٠/٢٨٥:البالغة نھج شرح ينظر والذخائر البصائر كتابه في ومنھجه حيان أبي وعن
تظم )٢( ل ،١٧/٣٠٣ :المن ي والكام اريخ ف وافي ،٣٠ :١١ :الت ات ال ة، ٥١٠-١٣/٥٠٧ :بالوفي  البداي

ة ذرات ،١٢/٢٢٤ :والنھاي ذھب وش اجو ،٩١و ٤/٩٠ :ال روس ت ات ،٣٢١-٢٨/٣٢٠ :الع  ووفي
ان ات ،٣٩٠-٦/٣٨٦و ،٢٦٥-٢/٢٦٣ :األعي عراءو ،١٣-١/١١ :والبابلي ة ش  ،٢/٣٥١ :الحلّ
  .١٤٢-٩/١٤٠ :االسالمية المعارف دائرةو ،٢/٣٣٦ :االعالمو ،٤٠-١/٣٣ :الحلة وتاريخ

 .٢/٣٥١: الحلة وشعراء ،١/١١ :البابلياتو ،١٣/٥٠٨:األعيان وفيات )٣(
 .١٣/٥٠٨ :األعيان وفيات )٤(
  .٣٤٥ :رقم الترجمة/٢:الشيعة عراء ،ومشاھير٢/١٨٣:األعيان ووفيات،١٠/٦١:الكامل )٥(
  .٢/٣٥١: الحلة وشعراء ،١/١٣ :البابليات )٦(
  .٢٨/٣٢١ :العروس وتاج ،٢/١٨٣:األعيان ،ووفيات ھ٤٧٤ سنة حوادث ١٠/٤٩ :الكامل )٧(



 

  

  .)ھ٤٦٠ت( الطوسي الحسن بن
 سنة يسُدبَ  بني جزيرة ملك وقد مزيد بن علي الدولة سند ھوف سبَ ُد◌َ  والد أما
  .)١(ھ٤٠٨ سنةَ  ومات ،ھ٤٠٣

 بنا علي بموت انتھت إذ ؛٥٤٥ سنة حتى هُ بعدَ  المزيدية مارةاإل استمرتِ 
  .)٢(دبيس

 كانت :فيقول الطاھر جواد علي الدكتور يتحدث والشعر المزيديين وعن
 نور الشعراءُ  مدحَ  ولقد ؛التاريخ في بروزھا بارزة الشعر يف مزيد بني مكانة
 رثوه ولقد ؛فأكثروا رثوه ٤٧٤ سنة في توفي فلما ؛مزيد بن علي بن دبيس الدولة
 ولما أعقابه مدح عند يتردد ذكره وظل ؛حياته في مدحوه مما بأكثر وفاته بعد

 ودعا ؛البندنيجي ھنأه منصور ولةالد بھاء ولده إلى وفاته بعد اإلمارة أفضت
 بدران بن قريش بن مسلم الدولة وشرف منصور بين وكان ؛ملكشاه للسلطان
 ينجده لم فلما الدولة ببھاء مرة العقيلي استنجد وقد ؛ومعاتبات مكاتبات العقيلي
 ذكرھا وقد ؛معتذًرابأبياٍت  الدولة بھاء فأجابه ؛نتصروا نفسه على واعتمد عزم
  :العصر وجريدة القصر ةدخري في )ھ٥٩٧ت( األصفھاني العماد

ي ولو تأن ىجري اريعل  اختي
  

ددُت يُكُمق َواتِ إِلَ دّ  الفَلَ  اق
  

تعلم َتأنَّل يبي ٍيبن  عل
  

م ملك دوبك تعداإذايع  اس
  

 يقول فھو والنجدة بالشجاعة معروف ألنه منصور عذر تصديق من والبدّ 
  :)٣(يؤيده والتاريخ
ا فإن م أن ْلل ماعظيًمأحم ْدول  أقُ

  

 معظم فعلِ علىأصبِْرولمالُھامً 
  

م ِر ول انيأج عالج وزةً وأمن  ح
  

داةَ  اديغ ارأن ي للفخ  وأنتم
  

ال ت ف ينھض ةٌ ل ةٌ ِھمَّ  عربيَّ
  

 مخرم كلِّ ُذرابيترقىالمجِد إلى
  

 ،٤٧٦ عام بكر ديار في العرب حلل على السلطاني العسكر استولى لما
 عقيل أسرى وفك ؛األموال منصور بن صدقة بذل حريمھم وسبوا أموالھم وغنموا
 ؛اعظيمً  اأمرً  ففعل ؛بالدھم إلى ورّدھم ؛اجميعً  وجھزھم ؛وأوالدھم ونساءھم
  .)٤(فأكثروا الشعراء وامتدحه ؛ذلك على الناس فشكره ؛شريفة مكرمة وأسدى

 مسافة على الفرات فروع أحد النيل نھر ضفاف على المزيديين مساكن كانت
 عام من المحرم في إلمارتھم عاصمةً  يختاروھا أن قبل الحلة من الً مي ٣٠
 ويبدو ؛ِحلةال محالت أَحدى اليوم الجامعينو ؛)٥(بالجامعين تعرف وكانت ؛ھ٤٩٥

                                                           
ل )١( وادث ٩/١٠٠ :الكام نة ح وادث ٩/١٢٦و ، ھ٤٠٣ س نةَ  ح ات ، ھ٤٠٨ س ان ووفي  :األعي

  .٢٨/٣٢١:العروس وتاج ،٢/١٨٣
  .٣ :الشيعية اإلسالمية المعارف دائرة )٢(
 .١/٥: البابليات )٣(
  ٣ :الشيعية اإلسالمية المعارف رةدائ )٤(
 .١/١:الحلة تاريخ )٥(



 

  

 أو السنة مواسمِ  بعضِ  في المنطقة على يتردَّدون كانوا المزيديين أنَّ  ويبدو
 فيھا البيوتَ  وبنى صدقة األمير وسعھا ثم لقواتھم امعسكرً  موقعھا من يتخذون
  .)١(صدقة أسسھا تقول المصادر معظم أنَّ  من الرغم على القصور وشيد

 أميال أربعة من أَكثر عنھا عدتب ال التي األثرية بابل مدينة من مقربة على
ر ونبوخذ حمورابي تركه وما ؛العالم حضارات أقدم نشأت حيث  اكتشفوا وما ؛نُصَّ
 ؛المسماري بالخط الرق ألواح على العلوم ودونوا ؛والعجلة كالقوس اكتشافاتٍ  من
 عشتار باب مثل آثار من تركوه وما ؛حمورابي شريعة في قوانين من وضعوا وما
 والمعابد ؛الموكب وشارع بابل وأسد ؛المعلقة والجنائن؛نصر نبوخذ بناھا التي
 في المنطقة ھذه سكان لتفوق تشھد ونقوش تماثيل من عليھا وما ؛مردوخ كمعبد
  .الجمالية اللمسات وضع ومعرفة ؛الفن

 لذَّ  وما الزراعية المحاصيل فينتجُ  الفرات مياه ترويه خصب زراعي سھل في
 مما يأكلون )٢(فَُراتً  ماءً  وأسقيناكم :ربھم لھم قال ناس يسكنه الثمار من وطاب

  .)٣(َشَرابُهُ  سائِغٌ  فَُراتٌ  ماءٌ  وشرابُھُم ونَِعِمه آالئه من به عليھم هللا َمنَّ 
 المزيديون أّسسَ  والعطاء بالخير السخية الِخْصبةِ  المعطاء البيئة ھذه في
 العلماءُ  حولھم من فالتفَّ  ؛وطالبه وحملته ؛العلمَ  ورعوا ؛العدل ونشروا ؛إمارتھم
 في الناس وكان ؛علمھم من ينھلون العلماءِ  على بالطال وأقبل ؛كنفھم في وعاشوا

 الخليج إلى الممتدة والمناطق وكربالء والكوفة كالنجف حولھا وما المنطقة ھذه
  .)السالم عليھم( البيت ألھل الموالين من

 :ھ ٧٢٥ سنة في لحلةل رتيهزيا إحدى في )ھ٧٧٩ت( )٤(بطوطة ابن قال
 أسواق ولھا بشرقيھا وھو الفرات مع مستطيلة مدينة وھي ؛الحلة مدينة ونزلنا«

 بھا منظمة لالنخ وحدائق العمارة كثيرة وھي والصناعات للمرافق جامعة حسنة
 متصلة مراكب على معقود عظيم جسر ولھا الحدائق بين ودورھا ؛اوخارجً  الً داخ

 المدينة ھذه وأھل ؛بالساحل مثبتة عظيمة خشبة الى ينلشاطئا بين ما في منتظمة
 تعرف واالخرى ،باالكراد تعرف أحداھما طائفتان وھم ؛عشرية اثنا إمامية كلھم
  .)٥(»الجامعين بأھل

  .نِ يمرت الحلةَ  )ھ٧٧٩ت( بطوطة ابن زار وقد
 معروفٌ  مشھورٌ  الحلةِ  أھلِ  عُ يُّ شَ وتَ « ):ھ١٣٧١ت( األمين محسن السيد وقال

                                                           
 .٢/٢٩٤ :-الحلة-:البلدان معجم ومنھا )١(
 .٧٧/٢٧ :المرسالت )٢(
  .٣٥/١٢ :فاطر )٣(
د بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس ھو )٤( ن هللا عب د ب ن محم راھيم ب واتي إب د المغربي الطنجي الل  ول

ل ،ھ٧٠٣ سنة طنجة في دان مختلف في وتنق ا البل زار العراق ومنھ ر ضريح ف  عام المؤمنين أمي
ة( كتابَهُ  وأَلَّفَ  سنة ٢٧ رحلته واستغرقت ،أُخرى اأقطارً  زار كما والحلة، ، ھ٧٢٥  في النظار تحف

  .مراكش في ومات ،بطوطة ابن برحلة المعروف )سفارألا وعجائب مصارألا غرائب
  .١٧٤و ،٢/١٣٩: بطوطة ابن رحلة )٥(



 

  

 الھجرةُ  وإليھا بعده وما الخامس القرن في للشيعة العلم دارَ  وكانت الزمان قديم من
  .)١(»مھِ وأدبائِ  مھِ وفقھائِ  الشيعةِ  علماءِ  أجالءِ  من جماعةٌ  منھا وخرجَ 

 الحلةُ  واعطت )السالم عليھم( البيت آلل بوالئه معروف الحلي والمجتمع
 بعضھم، ذكر على وسناتي ماميةاإل فقھاء من العلماء خيرة العلمية الساحة
 تاكالبابلي الشعرية والمجاميع شعرائھم ودواوين بھذا طافحة أبنائھا وأدبيات
  .وعرف ھذا شاع حتى بعقيدتھم تنبؤك للخاقاني الحلة وشعراء لليعقوبي
حمنِ  عبدُ  قالَ   )ھ٦٣٥ت( العسقالني الكناني الغنائم أَبي بن القاسمِ  أبي بنُ  الرَّ
  :)٢()ھ٦٢٧ت( الِحلي اراجحً  الدينِ  رفَ ش الشاعر يھجو

ي يَقُولُونَ  الِ اُلَم َكبَ  انَاقًِصَحظِّ
  

َدى   ٍحلَ ةِ َرِبَراِج ِل؟ الفَھَاھَ  والَجھ
  

تُ  ْم فَقُل ي:لَھُ ِمُيإِنِّ ِنَس ٍماب  ُملَج
  

َك   ٌموذلِ وُلالاس هيق ي ب  ِحلِّ
  

حمن عبد ونَ يبغض )السالم عليھم( البيت ألھل الموالين نَ الحليي ألنَّ   بنَ  الرَّ
  .)السالم عليه( عليٍ  اإلمامِ  قاتلَ  ُملَجمٍ 

 الِحلي راِجحٍ  مدحِ  في البيتينِ  َعدَّ  )ھ٧٦٤ت( الُكتُبِي شاكرٍ  بنَ  محمدَ  ولكنَّ 
  :)٣(ھكذا ورواھما

ونَ  ي يَقُولُ الِ اُلَم َكبَ  انَاقًِصَحظِّ
  

ٍح لََدى   َماَحةِ َربِّ َراِج  والفَضِل؟ السَّ
  

تُ  ْملَ  فَقُل ي:ھُ ِمُيإِنِّ ِنَس ٍماب  ُملَج
  

َك   ٌموذلِ وُلالاس هيق ي ب  ِحلِّ
  

 يفترعھا الذي الفرات ونھر واشجار بساتين من بھا يحيط وما الحلة يتخلل وما
  .بھا يتغنون الشعراء وجعل الً جما كساھا
 وصف في )ھ٧٥٠ت( يسِ بِ نْ السِّ  سرايا بن العزيز عبد الحلي الدين صفي قال
  :)٤(الحلة

ن م م َر ل ةَ ت اَءالحل هُ الفيح  ُمقلتُ
  

ه   يفإِنّ اِءف رِ انقض ونُ  العم  َمغب
  

داألھواِلسائُربھا أرضٌ   ُجِمعتق
  

ا   َعكم اتََجمَّ بُّ فيھ ونُ  الض  والن
 

ْدرُ  ةٌ  فالُغ ريُحطافَِح ةٌ وال  نافح
  

 َموُضون والطلُّصادحةٌ والِوْرُق  
 

ُرشانَھا ما يِّغي اھلينبغ االج  بھ
  

اكأنَّ    ةٌ ھ اجنَّ ياطينُ فيھ  ش
 

  :)٥(الحلي الدين صفي فقال سور بھا يحيط وكان
ا ةُ م ِنِحل يٍساب دب

  

ٍنإال  يِنكحص  حص
  

ب اللقل راٌرفيھ  ق
 

ةٌ   رَّ وِن وقُ  للعي
 

                                                           
  .١/٢٠١ :لشيعةا أعيان )١(
ي راجح الدين شرف ديوان )٢( ة وشعراء ،٥٣ :الحل اء ،٢/٢٦٠ :الحل ون وأُدب ون ،١٠٦ :حلي  وعي

  .٢٣٨ :األدب
   .٢٣٩ :األدب وعيون ،١٠٦ :حليون وأدباء ،١/٢٥٧ :الوفيات فوات )٣(
اع فاروق عمر الدكتور تحقيق الحلي الدين صفي ديوان )٤( اتو ،٧ :الطب  اءوشعر ،١/١٠٨: البابلي

   .٢٤٠:األدب وعيون ،٣/٢٧٦ :الحلة
اع )٥( اروق الطب ر ف دكتور عم ق ال ي تحقي دين الحل وان صفي ال ات، و٢٤٥: دي ن ،١/٩ :البابلي  وم

  .٣٠ :الھجري العاشر القرن إلى الفيحاء الحلة أَعالم مشاھير



 

  

اُءأصبَحإن  غوًراالم
  

ادت  اٍءج ينبم  مع
  

ا وروحولھ  يٍنطس
  

ه  وُركأنَّ يِنط  س
  

 العلم ورعاية الناس في أفشوه الذي والعدل المزيدون نشره الذي األمن
 إمارتھم عاصمة الحلة مدينة ويرتادون حولھم من يلتفون العلماء جعل والعلماء

  .فيھا العلمية الحوزة لقيام ذلك بعد مھد مما

*       *      * 
 
  

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  الحلة في العلمية الحوزة

  الحلي إدريس ابن المجدد العالم
  



 

  

 الشعوب عافإلض ويستعملونھا ؛المستكبرون عرفھاي ورقة الطائفية لحربا
 ؛بغداد على )ھ٤٥٥-٣٨٥( السلجوقي طغرلبك ھجوم بعدف ؛عليھا والسيطرة
 فحصلت ؛المسلمين نبي الطائفية الحرب نارَ  أشعلَ  ھ٤٤٧ عام بيده وسقوطھا

 بدار المعروفة البويھي الدولة بھاء وزير سابور مكتبة وأحرقت ؛بغداد في الفتنة
 وصفھا كتاب آالف عشرةَ  من أكثرَ  تظم ؛الكتب دور أھم من كانت التي العلم
 سابور نصر أبو الوزير أوقفھا التي الكتب خزانة كانت :بقوله الحموي ياقوت
 ؛منھا اكتبً  أحسن الدنيا في يكن ولم ؛الدولة عضد بن الدولة بھاء وزير أَردشير
 جمع دق الوزير اذھ إنَّ  ؛المحررة وأصولھم ؛تبرينالمع األئمة بخطوط كلھا كانت
 بحق وھي ؛مجلد آالف عشرة على كتبھا ونافت؛...القيمة واآلثار الكتب أنفسَ  فيھا
  .مقلة ابن بخط مصحف مئة فيھا وكان ؛العالمية المكتبات أعظمِ  من

 فتقطع العلم وتقصد ؛فتحاربھم ؛الفكر قادة تستھدف ما غالبًا الطواغيت فتنةو
 العالم اختزنه الذي التراث الظالمة رانالني فالتھمت الفتنة توسعت لھذا ؛سبابهأ

 في )ھ٤٦٠ت( الطوسي الحسن بن محمد جعفر أبو الشيخ المتكلم األصولي الفقيه
انه العلم على الحقد وانصبَّ  ؛الخاصة مكتبته  وداره مكتبته في دَ جِ وُ  ما بَ ھِ نُ ف ؛َوُخزَّ
 صوت منه ينطلق الذي المنبر ھو ھذا أليس ؛درسه كرسي وأحرق ؛دفاتره من

  .إًذا فليحترق ؟الحق
 في ؛المنتظم في )ھ٥٩٧ت( الجوزي علي بن الرحمن عبد لفرجا أبوذلك  كرذ
 ؛الطوسي جعفر أبي دار كبست السنة ھذه من صفر وفي :بقوله ھ٤٤٨ سنة حوادث
  .رقفأح ...للكالم عليه يجلس كان وكرسي ؛دفاتره من فيھا وجد ما وأخذ

 ثم ؛ھ٤٤٨ عام كربالء إلى وتوجه ؛بغدادَ  مغادرة إلى الطوسي الشيخُ  فاضطرَّ 
 كتبه وألف العلم طلبة حوله من والتفّ  فيھا فاستقر ؛األشرف النجف إلى انتقل
 الفقه  في والنھاية  ؛المقارن قهالف   في الخالفو   ؛الفقه   في المبسوط ومنھا  ؛فيھا

 واألصول الفقه أصول   في العدة    : الطوسي الشيخ كتب األصول   وفي .والفتاوى
 وھو  ،) الطوسي الشيخ رجال (  المعروف كتابه يبرز   الرجال علم   وفي  االعتقادية،

  .العلماء عند عليھا المعّول الرجالية األصول أحد
 األشرف النجف في العلمية الحوزة ازدھرت  .موسوعي عالم الطوسي فالشيخ

 ھيئةً  فأسس رحاھا، وقطب العلمية، والحركة الحوزة محور وھ وكان عھده في
  .ُكْثرٌ  تالميذ يديه على جوتخرَّ  يةً علم

 ليلةَ  ربه جوار إلى انتقل ثم سنةً  عشرةَ  اثنتي النجف في الطوسي الشيخُ  مكثَ 
 ةسالخام ناھز عمر عن ھ٤٦٠ عام الحرام المحرم من عشرينلوا الثاني االثنين

  .العلمي بالعطاء مليئة اعامً  والسبعين
 فلم آرائه عند العلماء جمدت ھ٤٦٠ عام النجف في الطوسي الشيخ وفاة وبعد

 وفاته بعد سنة ئةِ م إلى الحالُ  واستمرتِ  ھاونقدِ  آرائه مناقشة على منھم حدٌ أَ  أيجر



 

  

 بابال ففتح )ھ ٥٩٨ ـ ھ ٥٤٣(إدريس بن محمد الشيخ هُ طُ بْ سِ  الِحلَّةِ  في نبغ أن إلى
 الھجري السادس القرن في الحلة إلى العلماءُ  هَ جَّ وَ وتَ  ھاونقدِ  هِ جدِّ  آراءِ  نقاشل

 الحوزة أعالم بعض اآلنَ  فلنذكر .الحلةِ  إلى النجفِ  من العلميةُ  ةُ الحوزَ  فانتقلتِ 
  .؛ لنعرف أثر الحلة العمي واألدبيالعلمي الوسط في وأثرھم الحلة في العلمية



 

  

  
  ي دريس الحلِّ د ابن إالعالم لمجدِّ 

 )ه٥٩٨ ـ ه٥٤٣( 
  

  :ونسبه وكنيته اسمه
  .الحلّي العجلي إدريس بن أحمد بن محّمد هللا، عبد أبو الشيخ ھو
  :والدته
  .الحلّة مدينة في ھ٥٤٣ سنة الحلّي العجلي إدريس بن محمد الشيخ ولد
  :أساتذته
  :منھم و ؛الشيوخ من عدد على إدريس بن محمد الشيخ تتلمذ
  .)ھ٥٠٠ت( الطوسي سنالح بن محمد بن جعفر علي أبو -١
  .الطبري القاسم أبي بن محّمد الشيخ  -٢
  .العبادي مسافر بن العربي الشيخ -٣
  .السواري رطبة بن حسن الشيخ  -٤
  صاحب ،)ھ٥٨٥ ـ ٥١١(الحلبي زھرة بن علي بن حمزة السيّد -٥

 والكتاب جزءين، في يقع )والفروع األُصول علمي في النزوع غنية( كتاب
 بتحقيق اأخيرً  الكتاب طبع قدو أُصوله،و والفقه مالكال :ثالثة علوم على يشتمل
 .البھادري إبراھيم الشيخ
  :تالمذته

  :منھمووالباحثين  الطلبة من كبير عدد عليه درس
  .)ھ٦٤٥ت( الحلّي نما بن الدين نجيب الشيخ -١
  .)ھ٦٣٠ت( الموسوي معد بن فخار السيّد -٢
  .الحلبي الحسيني زھرة بن هللا عبد بن محّمد السيّد -٣
  .العاملي أحمد بن طومان الشيخ -٤
  :فيه العلماء أقوال
 بعد وفيت( الحلي داود بن علي بن الحسن الدين تقي الشيخ عنه قال -١

 وله ،العلوم في اومتقنً  الحلّة، فقھاء زعيم كان إنّه :رجاله في )ھ٧٠٧
  .كثيرة مصنّفات

 مكي الدين جمال بن محمد الدين شمس هللا عبد أبو األّول الشھيد صفهوو -٢
 شيخ العالّمة، اإلمام، ،بالشيخ :له إجازته في )ھ ٧٨٦ت( الجزيني مليالعا

  .الشيعية الطائفة وزعيم العلماء،
 نالمتأّخري إنّ  :)ھ١١٠٤ت( العاملي الحر الحسن بن محمد الشيخ قالو -٣

 ما على اعتمدوا كما ،سرائره كتاب على كثيًرا به أشادوا قد علمائنا من



 

  

  .لمتقّدمينا أصول من كتابه نھاية في ذكره
 بنا محّمد هللا عبد أبو :)ھ١٣٢٠ت(الطبرسي النوري حسين الشيخ قال -٤

 الفقھاء كبار أنّ  حيث ،مشھور كبير عالم، الحلّي العجلي إدريس بن حمدأ
  .إجازاتھم في ودقّته بعلمه أشادوا

  :مؤلفاته
  :مؤلفاته من نذكر
  .الفتاوى لتحرير الحاوي السرائر -١
 .االستدالل -٢
 .التعليقات  -٣
 .الصةالخ -٤
 .الناصب معنى في رسالة -٥
  .التبيان كتاب منتخب -٦
 في وتعلم فيھا ونشأ الحلة في الحلي العجلي إدريس بن محمد هللا عبد أبو دَ لِ وُ 
 العلماء من برزَ  من أّولُ  وھو ،الحلة في الكبير العلمي المركز سمؤس وھو ،حوزتھا

 بنت ابنُ  وھو ھجري،ال السادس القرن منتصف آنذاك الشيعي العالم في بل الحلة في
 بن محمد جعفر أبي بن الحسن علي أبي بن )ھ٥٤٠ت( محمد نصر أبي الشيخ
  .ورام الشيخ بنا مسعود الشيخ بنت ألمه وجّدته )ھ٤٦٠ت( الطوسي الحسن

ه آراءَ  استوعبَ  وعندما  بدأ هللا رحمه )ھ٤٦٠ت( الطوسي الشيخ ألُّمه جدِّ
 أو لھا نقد غير من الطوسي الطائفة خشي فتاوى لقوات الذين العلماء على بالطعن
 وفتاواه الطوسي الشيخ جده آراء ويمحص يدرس أن نفسه على آلى وقد مناقشة
 الطائفة شيخ حول وضعت التي القدسية الھالة تلك بذلك محطًما وينقدھا، ويناقشھا
  ).ھ٤٦٠ت( الطوسي
 ُزھدَ  رأيتُ  لما إنّي( :السرائر كتابه مقدمة في )ھ٥٩٨ت( إدريس ابن يقول

 عن وتثاقلھم ،اإلسالمية األحكامو المحمدية عةالشري علم في العصر ھذا أھلِ 
 أھلِ  من المنِّ  ذا ورأيت ،يعلمون لما وتضييعھم يجھلون لما وعداوتھم طلبھا،
ًرا األيامُ  استودعتهُ  لما اُمضيِّعً  ،عليه الغباوة ،لغلبة دھرنا ا البحثِ  في ُمقَصِّ  عمَّ
 يدِ  في هُ انُ نَ عِ  العلمَ  ورأيتُ  ...هِ ساعتِ  ونتاجُ  هِ يومِ  ابنُ  كأنَّه حتى ِعلُمهُ  عليه يجب

 نْفًسا وتالفيتُ  ؛الباقي اءَ مَ النَّ  منه تداركتُ  انھَ الرِّ  منه ُعطِّلَ  قد هُ انُ يدَ ومِ  االمتھانِ 
  .)١()لتراقيا بَلَغتِ 
 ىعل الطوسي الشيخ فتاوى أخذوا الذين العلماءِ  إلى ھًاموجَّ  ھذا هُ كالمُ  كانو
 ھالةً  وآرائهِ  وفتاواه الشيخ حول من ضعواوو ؛للنقاش قابلة غير مسلمات أنَّھا

  .مسائله من واحدةٍ  مسألةٍ  مناقشة على أحدٌ  منھم يجرأ فلم ؛ةً قدسيَّ 
                                                           

  .المقدمة: السرائر )١(



 

  

 الفضلُ  )ھ٥٩٨ت( الحلي العجلي إدريس بن محمد هللا عبد أبي المجدد فللشيخ
 في العلمية الحوزة وتنشيط ،األمام إلى الفقھية العلمية الحركة عجلة دفع في الكبيرُ 
  .الھجري السادس القرن منتصف في الِحلة

 اومجتھدً  اأصوليًّ  افقيھً  إدريس بن محمد كان :المصادر بعض عنه وقالت
 في كان من فكلُّ  وإال ؛الطوسي الشيخ على الطعنِ  بابَ  فتحَ  من لُ أوَّ  وھو ؛صرفًا

  .إليهِ  النَّوبةُ  انتھتِ  أنِ  إلى غالبًا َحذَوهُ  يحذونَ  كانوا إنما بعِده من أو الطوسي عھدِ 
 :)ھ٧٠٧ بعد وفيت( الحلي داود بن علي بن الحسن الدين تقي الشيخ ووصفه

  .للعلوم متقنًا وكان الحلة في الفقھاء يخُ ش بأنَّه
 عليه أثنى قد :)ھ١١٠٤ت( العاملي الحر الحسن بن محمد الشيخ عنه وقال
 المتقدمين كتب من آخِرهِ  في رواه وما كتابه لىع واعتمدوا ؛المتأخرون علماؤنا

 ركدتِ  )ھ٤٦٠ت( الطوسي الشيخ وفاة بعد يزيد أو عام ئةم مدى على وأصولھم
د األشرف النجف في العلميةُ  الحركةُ   ؛وفتاواه الطوسي الشيخ آراء على توتجمَّ
 ؛األشرف النجف في اإلسالمية جامعةال على والفتاوى اآلراء تلك سيطرت حيث
 عاشوا الذين ظن على غلب حتى ،الفكري والتفاعل التجديد من العلماءَ  أعاقتِ و

  .ُسدَّ  قد االجتھاد باب أنَّ  فترةال تلك
 اإلسالمية الجامعة في العلمية الحركة عاشتھا التي عام ئةالم فإنَّ 

 تقليد كان )ھ٤٦٠ت( الطوسي الشيخِ  وفاة بعدَ  األشرف النجف في
ا يالطوس للشيخ فيھا لعلماءا ً  واضًح ي ا اإلسالمية الجامعة فتلقت اجل ً  إرث
 عنده توقفوا بل عليه والبناء وتطويره منه االستفادة العلماء يحسن لم

 بالشيخ تحيط التي واالحترام التقديس ھالة بسبب له مقلدين به مبھورين
َحدٌ  لھا يتعرض أن الصعب من فكان وفتاواه وأفكاره الطوسي  بالنقاشِ  أ

َو  النقد أو للتمحيص تتعرض أن من أقدس عندھم ھيف االعتراض أ
 في به ويقتدون يقلدونه بعده من جاءوا نالذي الفقھاءِ  أكثرُ  فصار
ِّ ظَ  لحسن الفتوى ّه به مھِ ن   .ثقتھم موضعُ  وألن
 ؛مطلق نحو على فتاواه اعبَ واتِّ  الطائفة شيخ وفاة من كامل قرن انتھاء فبعد

 على لالعتراض السادس القرن من الثاني النصف في الفقھاء من عدد بادر
  .الطوسي الشيخ مشروع عليه نھض الذي األساس
 الطوسي الشيخ آراء عند وتوقفت العلماء آراء فيه تجمدت الذي الوقت ففي
 الفقھاء من عدد بوجود وأواسطه السابع القرن من األول النصف حفل فقد ،وفتاواه

  .لفقھيةا الكتب في تناقلتُ  آراؤھم راحت بحيث المبدعين
 األخذ مناقشة الجديدة الحركة اعتراض بين فمن نقدية أصواتٌ  وارتفعت

 الفقھي المشروع الساحة إلى األصوات ھذه أصحاب وأعاد )الواحد بخبر(
 فقه لىإ عودة حقيقته في النقدي تجاهاال ھذا كان .مجدًدا حيوهوأَ  المتكلمين لمدرسة



 

  

  .ھدىال علم المرتضى الشريف والسيد المفيد الشيخ
 :التوجه ھذا شخصيات أھم ومن وتزدھر تمتد لم الصحوة ھذه لكن
 .)ھ٥٧٣ بعد توفي( الرازي الحمصي علي بن محمود الدين سديد -١
 )ھ٥٨٥ت( الحلبي زھرة بن علي بن حمزة الدين عز المكارم أبوو -٢

 .)النزوع غنية(مؤلف
 .)السرائر( مؤلف )ھ٥٩٨ت( الحلي إدريس بن محمدو -٣

 الفقيه إدريس بن محمد ھو وتوھًجا لقًاأ وأكثرھا الشخصيات ھذه وأبرز
 أَسبغ الفقه في والرجالية اللغوية والتدقيقات كتاباته تطعيمه خالل فمن األديب،
 على يشھدُ  ،جديدةً  لةً حُ  وألبسه ،امتميزً  رونقًا وأكسبه خاصة صبغةً  العلم ھذا على
 الفقه من الضرب ھذال مثال فضلأَ  يعد الذي )السرائر(المشھور الفقھي أثره ذلك

  .باألدب المتوشح
 فكان النقد، مسرح على إدريس بن محمد هللا عبد يأب المجدد الشيخ نجمُ  لمع

 برزَ  من أّولَ  وكان وفتاواه الفقه علم في الرائد جده آراء لمناقشة الباب فتح َمنْ  أّولَ 
 ھيالفق العالم في بل الحلة في الھجري السادس القرن منتصف في العلماء من

  .قوية علمية حركة إلى األنظار لفت قد الجريء البروز ھذا فكان الشيعي،
 علميًا مركًزا الحلة في أسس الذي الجريء العالم لھذا األنظار فتوجھت

 العلمي المركز ھذا إلى الرحالَ  الطالبُ و العلماءُ  فشدَّ  والطلبة العلماء ليستقب
 محمد هللا عبد أبي المجدد العالم ھذا أبحاث من وانتفعوا الحلة في معينه من لينھلوا

  .العلم وطلبةُ  العلماءُ  هِ حولِ  من فالتف )ھ٥٩٨ت(إدريس بن
ا إدريس بن محمد الشيخ كان ً ً  كان كما  ؛الذكاء   حادّ  نابغة   شاب   امحقق

  .اومجددً  
كتاب  صاحب )ھ ١١٨٦ت( البحراني يوسف الشيخ عنه قال
ً   ) الحلي سإدري ابن (  الشيخ ھذا كان  : الحدائق ً    افقيھ ي ً   اأصول  ابحت

ً   اومجتھدً     الطوسي   الشيخ على الطعن باب فتحَ  نْ مَ  لُ أوَ  وھو   ،اصرف
  حذوه يحذو   كان إنما هبعد من أو الشيخ عصر   في كان من فكل وإال 
ا  ً    . إليه النوبة انتھتِ  أن إلى  غالب

 يجابه جديد فكر كأي ضةً معار له المعاصرين العلماء من لقيَ  منه التوجه ھذا
  .والتجديد الجمود بين الشيعي لفقها في صراعٍ  لُ أوَّ  حصل وبذلك ؛بالمعارضة
 اأنصارً  لھا تجذبَ  أنْ  تستطعْ  ولم ؛الكافي النجاحَ  تلقَ  لم إدريس ابن انتقاداتِ  أنَّ  من الرغم فعلى

 ومن ؛جموده دائرة من يالشيع الفقه إخراج في ساھمت التي الحركية الروح بمنزلة صارت أنھا إال
 لمنھج األساسُ  المكوناتُ  تتميز .للفقه يالتكامل والمسار االجتھاد لحركة جديرة خدمة عن تْ رَ بَّ عَ  ثم
 عرضةٌ  واألفكارَ  االجتھادَ  وبأنَّ  الحرِّ  بالتفكير واإليمان وباالعتراض، النقدية بالروح إدريس ابن

 احيً  الً دلي بدورھا تعد التي وخاتمته )السرائر( ابهكت مقدمة في واضح بشكل ذلك على دلل كما للخطر



 

  

  .العلمي البحث بھا يتمتع التي العلمية النقدية والروح الفكر حرية على
 يرجع الفقھية المصادر أھم من الفتاوى لتحرير الحاوي السرائر :كتابه وبقي

  .إليه ذھب ما بعض في ويناقشونه همن يأخذون العلماء إليه
ا إدريس نب محمد عھد فكان ً لة، إلى العلمية الحوزة بانتقال إيذان  الِح

َ  ثم ق ُ  تِ تأل ُ  الحركة دً  وارتقتْ  العلمية ِّ  عھد في أوجھا فبلغتْ  اُصعُ  قِ المحق
ِ  وابنِ  )ھ٦٧٦ت( الحسن بن جعفر القاسم أبي ليالحِ   العالمةِ  هِ أخت
ّ طُ المُ  بن الحسنِ  ليالحِ   والثامنِ  السابعِ  القرنينِ  في )ھ٧٢٦ت( رِ ھ
  .ريينِ الھج
 الطوسي الشيخ مدرسة نقاد أنصار من الحقيقة في يعدون الذين الفقھاء شھرأَ و
  :ھم

  .السابع القرن أوائل فقھاء من النيلي محمد بن حسين الدين مھذب -١
 مؤلف ھ٦٢٩ عام في احيً  كان الذي المصري بدران بن سالم الدين معين -٢

 .)الميراث مسائل في المعونة(و )الفرائض تحرير( كتاب
  .ھ٦٦١ عام حيًا كان الذي النيسابوري البرزھي قاسم بن محمد الدين ينز -٣
  .)ھ٦٤٥ت( الحلي نما بن هللا ھبة بن جعفر بن محمد الدين نجيب -٤
  .)ھ٦٦٥ت( الحلي المطھر بن يوسف الدين سديد -٥
 بشرى( كتاب مؤلف) ھ٦٧٣ت( الحلي طاووس بن موسى بن حمدأَ  -٦

  ).المحققين
 )الفصيح(و )الشرايع جامع( ؤلفم )ھ٦٩٠ت( الحلي سعيد بن يحيى -٧

  .)العرفان نھج(و
 كتاب مؤلف ؛ھ٦٨٩ عام احيً  كان الطبري علي بن حسن الدين عماد -٨

  .)العرفان نھج(و )الفصيح(و )العمدة(
  :وفاته

 عمره فكان  ،ھ ٥٩٨ شّوال من عشر الثاني في إدريس بن محمد الشيخ توفّي
 وثمان خمسمائة سنة كانت هوفات أنَّ  رواية وفي سنةً، وخمسين خمًسا وفاته عند

 وحسينية مسجد حوله ومن بًراق له أبناؤھا وشيد الحلّة، مدينة في وُدفِنَ  ،وسبعين
 الجنائن بجوار راغب مصطفى حي في تقع إدريس ابن بحسينية تعرف كبيرة
  .بالجبل تعرف التي المنطقة في ةعلقالم





 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث 
  يالحلِّ  قالمحقِّ 

  ه٦٧٦ ـ ٦٠٢ 



 

  

 
  يق الحلِّ المحقِّ 

  )ه٦٧٦ ـ ٦٠٢( 
  
 سعيد بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن جعفر القاسم أبو الدين نجم الشيخ ھو
  .)١()يالحلِّ  قالمحقِّ (بـ المعروف الحلّي، الھَُذلي
 يحيى بن حسن الشيخ والده وكان الحلة في ،ھ٦٠٢ سنة الحلي قالمحقِّ  دَ ُولِ 

 كما جعفر، الشيخ ولده عنه يروي العلماءِ  كبار من الھذلي سعيد بن الحسن بنا
ً عالم يحيى جّده كان  والد وحسن أحمد ولدان وله عصره، فقھاء من محقّقًا ا

 بفضلِ  العلماءِ  أبرزِ  من لِيُصبحَ  ھيَّئته عالية بكفاءة الحلي قُ المحقِّ  تمتع وقد المحقق
 وامتاز ،أيديھم على تعلم الذين أساتذته، وبفضلِ  أسرتِِه، وتربيةِ  هِ وبيئتِ  نَشأتِهِ 

 َمنْ  لَ أوَّ  وكانَ  بالفقه، انشغالهِ  رغمَ  شاعًرا وكان ،والعلم بالفقه العً مو نشأ بالورع،
  .الُمحقِّق باسم فعرف سواه سبق حتى بالتحقيق نَبَغَ 

 ھد،تمج أربعمائة من أكثر درسه مجلس في وبرزَ  بالعلمِ  الحلي المحقق اشتھر
 كما المتأخرين األعالمِ  لبعضِ  حصل نعم ،لعلماءا من بقهس لمن يتفق لم وھذا
 من دعقو ستة طالبه في حاضر الذي سره قدس الخوئي القاسم أَبي للسيد حصل
 المئات يديه على فتخرج م١٩٩٣ -  ھ١٤١٢ عام النجف في وفاته حين إلى الزمن
  .)٢(االجتھاد إجازة على منه حصلوا الذين الخارج البحث طلبة من

 الفقه في عصره أھل ومرجع اإلمامية علماء كبار من بحق قُ المحقِّ  فكان
 ،ابليغً  امنشئً  ،الشعر دجيِّ  اشاعرً  اأديبً  ،اقً مدقِّ  ،امحققً  ،الً جلي افقيھً  وكان ،وغيره
  .امؤلفً  ،افصيحً 
  

                                                           
ات٥٢- ٢/٤٨: أمل اآلمل: ينظر في )١( اب ،١٩١- ٢/١٨٢: ، وروضات الجن - ٣/١٢٧: والكنى واأللق

يعة١٢٩ يس الش الم ،٣٠٦- ٣٠٥:، وتأس يعةو ،٢/١٢٣:واألع ان الش م ٩٣- ٤/٨٩ :أعي ، ومعج
ؤلفين ات٣/١٣٧: الم ة٧٣- ١/٧١: ، والبابلي  ٣٣٢و ٣١٦و ٥٠و ١٣/٤٧و ٢/١٨: ، والذريع

ة٢٠/٣٦٧، و١٥/٢٦٢و اريخ الحل المية٢٣- ٢٢- ٢/٢٠: ، وت ارف اإلس رة المع  ٨/٥٧: ، ودائ
 .١١٨: الترجمة رقم/١: ھير شعراء الشيعةومشا، ٥٨و

م )٢( د. ٢٩٠-٢٣٥و ٣٨ :الموس ت وق ة خصص م مجل دد الموس ابع الع ر الس نة عش -ھ١٤١٤ لس
ة م١٩٩٤ اة لدراس يد حي ي الس م أب وئي القاس ره الخ ه وفك ه وعلم وفَّرتْ  ومرجعيت ى وت ر عل  ذك
 طالب كل إسماء إلى تصل لم بأنھا واعترفت إليھم وصلت من أسماء نشرت حيث طالبه بعض
 فضيلة به قام صفحة٤٨٠ شغل كبير جھد وھو عددھم، يحصى ال الذين سره قدس الخوئي السيد

ة ھذه رتحري رئيس الطريحي سعيد محمد الكامل األستاذ راء المجل كرَ  أن ينبغي الغ ه يُش د علي  فق
هِ  في فَبُوِركَ  الموضوع جوانب أكثر وغطى المعلوماتِ  أكثر على تََوفَّرَ  م َغْرِس ه وك  غرسٍ  من ل

 .مبارك بٍ طي فكريٍّ 



 

  

  
  :فيه العلماء أقوال
ا  ودخل ،)ھ٦٧٢ت( الطوسي الدين نصير الخواجة الحلة إلى هُ قصدَ  لمَّ
 هُ ولكنَّ  الكبير للضيف ااحترامً  المحاضرة في االستمرار عن قُ قِّ حَ مُ ال فَ توقَّ  المسجد

 موضوع في طالبه في يحاِضرُ  المحقق َوكان ،محاضرته في االستمرارَ  منهُ  طلبَ 
  .العراق ألھل القبلةِ  في التياسر استحبابَ  فذكر القبلة

 القبلة نم كانَ  إنْ  التياسر ألنَّ  ستحبابلال وجه ال :الطوسي الدين نصير فقال
  .واجبٌ  فھو إليھا غيرھا من كانَ  وإن حرام فھو غيرھا إلى

 بالجواب الطوسي الدين نصيرُ  فاكتفى ،وإليھا منھا بل :افورً  قُ قِّ حَ المُ  فقال
 ،ھافاستحسنَ  إليهِ  ھاوأرسلَ  رسالةً  ذلك في الحلي قُ قِّ حَ المُ  ألف ثم ،المختصر اللبق
  .)١(المھذب في )ھ٧٠٧ بعد فيوت( فھد الحلي بن حسن الشيخُ  أوردھا وقد

 والحرمُ  منھا القريبِ  قبلةُ  ھي الشريفةَ  الكعبةَ  أنَّ  على مبنيٌّ  ستحبابُ اال وھذا
 فإذا أميال أربعة يمينھا وعن أميال ثمانية الكعبة يسار عن والحرمُ  البعيد، قبلةُ 

 فيما المسافة التساع القبلة سمت عن يخرج لم يساره جھة إلى العراقي انحرف
 منھا يكون بل عنھا يخرج ال جھاتھا بعض إلى اليسير فاالنحراف تقبل،يس

  .)٢(وإليھا
 بن الحسنِ  الحلي بالعالمة السفرة تلكَ  في الطوسي الدين نصيرُ  التقى وقد
 لُ حمِ يَ  وما هِ بنبوغِ  بَ فأعجِ  هِ شبابِ  ريعانِ  في وكان )ھ٧٢٦ت( المطھرِ  بن يوسفَ 
ا ،باھرٍ  علمي ألقٍ  من ا هِ زيارتِ  دَ بع ُسئِل فلمَّ يتًا رأيتُ  :قالَ  الحلةِ  في شاھدَ  عمَّ  )٣(ِخرِّ

  .)٤(فاق جاھد إذا اوعالمً  ،اماھرً 
يت أراد   .الحلي العالمةَ  وبالعالم ،الشرائعِ  صاحبَ  الحلي قَ قِّ حَ المُ  بالِخرِّ
 يحكِ يَ  وھو ؛الحلي للمحقق الفاضل التلميذ ؛اآلبي اليوسفي حسن الشيخ وقال

 وبيتُ  جريدتھا صدرُ  وكان :الرموز كشف كتابه في لحلّةا مدينة إلى هُ ورودَ 
 ورأسَ  ؛العلماءِ  أعيانِ  عينَ  الفاضلَ  الشيخَ  جمالِھا، وكمالَ  كمالِھا جمالَ  ؛قصيدتھا
 الحسن بن جعفرَ  القاسم أَبا والمسلمينَ  اإلسالمِ  حّجةَ  الدينِ  نجمَ  ؛الفضالءِ  رؤساءِ 

  .سعيد بن
 المحقّق الدين، نجم شيخنا :رجاله في )ھ٧٠٧ بعد وفيت( الحلي داود ابن وقال
 ھموأسرعَ  بالحّجة ھموأقومَ  زمانه أھل ألسنَ  كان عصره، واحد العالّمة، المدقّق

ره محقَّقة حسنة تصانيف له ...ااستحضارً   فقھاء تالميذ وله ...عذبة محرَّ
                                                           

  .٥/٣٠ :الحديث رجال معجم )١(
  .٩/٤١٨:الشيعة أعيان )٢(
ت )٣( ت الِخري ر والُخري ب وبالضم بالكس ي الثق ا، األذن ف روتلوا وغيرھ قوق مخ ف المش  أو األن

 . -خرت-المحيط القاموس. الحاذق الدليل: والخريت الشفة،
 .٤/٩٠ :الشيعة أعيان )٤(



 

  

 لي وأجاز عظيم إحسان علي له وكان ،صغيًرا ربانيو عليه قرأتُ  ....ءفضال
  .)١(عنه روايته تصح ما وكل ورواه وقرأه صنفه ما جميع

 عصره أھل أفضلَ  كان الشيخ ھذا :زھرة لبني إجازته في الحلّي العالمة وقال
 .الفقه في

 ال :)ھ٩٦٦ت( العاملي الجعبي علي بن الدين زين الثاني الشھيد عنه وقال
  .اإلطالق على ِمثلَه فقھائنا في أرى

 مشايخ بشيخ )ھ٧٧١ت( الحلّي العالّمة بن محمد المحقّقين فخر عنه وعبرّ 
  .اإلسالم
 مكي الدين جمال بن محمد الدين شمس هللا عبد أبو األّول الشھيد عنه عبرّ  كما
  .الحقائق ومحقّق المذھب بفخر )ھ٧٨٦ت( الجزيني العاملي

 األعيان، عين األعظم والفقيه األكرم المولى :)ھ٨٤١ت( الحلّي فھد ابن فيه وقال
  .والدين والحق ملةال نجم المتبّحرين، الفقھاء وأعظم المحقّقين، قدوة لزمان،ا ونادرة

 إحدى في) ھ٩٤٠ت( الَكَركيبن الحسين بن عبد العالي  علي الشيخ وكتب
 ناھج زمانه، في البيت أھل فقيه اإلسالم، شيخ :بقوله الحلّي قّقَ حَ المُ  اذاكرً  إجازاته
  .يّةالشرع العلوم في والتدقيق التحقيق سبل

 ومدقّقَ  الفقھاء، محقّقَ  كان :فقال )ھ١١٣٠ت( األفندي هللا عبد عنه وكتب
 والشعر والجاللة والفصاحة والثقة والعلم والنبالة الفضل في وحاله العلماء،
  .يُسطر أن من وأكثر يُذكر، أن من أشھر والبالغة، واإلنشاء واألدب

 في حاله :فقال )ھ١١٠٤ت( العامليّ  الُحرُّ  الحسن بن محمد الشيخ له وترجم
 جليل الشأن عظيم وكان يذكر، أن من أشھر والمحاسن والفضائل العلوم جميع
 .عبدي حسن وإنشاء جيّد شعرٌ  وله .زمانه في له نظير ال المنزلة، رفيع القدر

 كّشاف البرھان، الالمع الشأن، الرفيع الشيخ :التستري المحقّق عنه وقال
 لعلوم الوارث ..الفقھاء حكيم العلماء، رئيس بيان،ال من بطرائف الشريعة حقائق
  .المعصومين األئّمة

 اشتھاره قدره جاللة في كفاه( :يقول األمين محسن السيد عنه وكتب
 اللقب بھذا عصر كلّ  في كثرتھم على اإلمامية علماء من يشتھر فلم ،)المحقّق(بـ

 بجدارةٍ  إالَّ  اللقب ذاھ أُِخذ وما الكركي، العالي عبد بن عليّ  الشيخ وغير غيره
  .)٢()اعظيمً  احظًّ  مؤلّفاته في ُرِزق وقد واستحقاق،
 فجمع المتأخرين، بترتيب الفقھيّة الكتب جعل َمن أّول بأَنَّه العلماء بين وعرف

 )مبسوطه( في وما الطوسي الشيخ )نھاية( في ما لُبَّ  )اإلسالم شرائع( شرائعه في
  .)خالفه(و

                                                           
  .١/٧١ :ابلياتالب )١(
 .٤/٨٩ :الشيعة أعيان) ٢(



 

  

 بن جعفر القاسم أبو :فقال )ھ١٣٥٩ت( قّميال عباس الشيخ عنه كتبو
 ھو اآلفاق، في تحقيقاته أعالم الرافع اإلطالق، على بالمحقّق الملقّب ...الحسن
  .ِمثلي يصفَه أن من وأجلّ  أعلى

 إمامي فقيه :يقول )م١٩٧٦ ـ ھ١٣٩٦ت( الزركلي الدين خير عنه وكتب
 علمٌ  له عصره، في اميةاإلم الشيعة مرجع كان العراق، في الحلّة أھل من ،مقدم

  .)١(جيّد وشعرٌ  باألدب

  :شعره
 ولكنَّ  الشعرِ  ةِ لكتابَ  اوقتً  يجدون فال يلمِ العِ  للبحثِ  اغالبً  العلماءُ  ينصرفُ 

 وفيالعلميةِ  هِ مسيرتِ  بدء في ،شبيبته في يكتبه أو اشعرً  فيكتب فرصةَ  يجدُ  ھمبعضَ 
  .نظمٍ  مجردَ  العلماء عرُ شِ  ىيبقَ  األحوالِ  كلِّ 

 قال أبيه على وعرضه ،شبيبته في اشعرً  كتب الحلي قَ حقِّ المُ  أن ىويرو
  :)٢(فيه

يكَ ليُھنِ لَّأَنِّ وٍمُك ىي ىإل  العل
  

ُمأقَ   ِزلُّالالًرجدِّ ات لُ  بھ  النع
  

ُر ٍدوغي يأْنبَعي ًماتران دَّ  ُمقّ
  

ه ليس قيل حتى الناسِ  على    ِمثلُ  ل
 

 وعونُھاالمعانيبِكُرتُطاوعني
  

يُدوتنقا   ى ل أنِّيحت اك  بعلُ  لھ
  

ھُد يويَش لُّبالفضلل ٍزك رَّ  ُمبَ
  

هوليإاِل فاضٌل وال    فضلُ  فوق
  

 قد ابنَهُ  يجدَ  أنْ  ساَءهُ  اشاعرً  ال افقيھً  يصيرَ  أن هِ البنِ  يريدُ  كانَ  الذي األبَ  ولكنَّ 
 في حسنتَ أَ  نْ ئِ لَ  :فكتب فوق األبيات ؛ًمااتم عنهُ  يصرفَهُ  أنْ  الشعُرفأرادَ  به استأثرَ 

 أنَّ  تعلم ألم ؛شاعر لكَ  يقال أنْ  أرضى ولستُ  !!نفِسكَ  حقِّ  في أسأتَ  قدف كَ شعرِ 
  ؟الكاِملِ  ونَقصُ  الناقصِ  َكَمالُ  الشعرَ 
  .عرِ الشِّ  كتابةَ  لَ واصِ يُ لِ  هُ عُ جِّ شَ يُ  نْ مَ  يجدْ  فلم
  .)٣(ِحجابًا له أرفع ولم بابًا له أَقرع لم كأنَّني حتَّى ذلكَ  عندَ  فوقفتُ  المحققُ  قال

  :)٤(والده برأي متأثًرا )ھ٢٠٤ت( الشافعي اإلمام قول وأنشد
وال اِءعُرالشِّ ول زريبالعلم  يُ

  

ُت   وَملكن عَرالي نْ أش دِ  ِم  لَبي
  

  :)٥(فقال يوًما فحركھا فيه كامنةً  وبقيتْ  تْ مُ تَ  لم الشعرية تهموھب لكن
اَت   زمٍنفيالشعِرقوافيصوَغ ھجرتُ  د يرضى ھيھ ا ضبتهأغ وق  زمن

  

 ْتَعجَ ھَ  وقد يأفكاِر ظُ قِ وأُ  وعدتُ 
  

ا   دَ يِمْزعَ ُتْجعَ ْزوأعنقً ا بع  انَ كَ َس م

                                                           
 .٢/١٢٣:عالمألا )١(
 .٢٠٠: وفقھاء الفيحاء ٤/٩٢: أعيان الشيعة )٢(
  .١/٧٢ :البابليات )٣(
 .٤/١٦٧: وفيات األعيان) ٤(
 .١/١٩٧: وفقھاء الفيحاء ٧٢ :البابليات )٥(



 

  

واطَر إِنَّ  اِرالخ ْتإِْنكاآلب  نُِزح
  

افِ َقبْ يَ وإْنطابْت،   ااؤُ مَ يھ ا ھ  أجن
 

  :)١(الوعظ في شعره ومن
ا ًدا ي اراقِ ُروالمناي دةٍ غي  راق

  

اف   ھاُمالًوغ لِ وس هِ  اللي  ترمي
  

يمَ  راُرَك ف اُماغت دةٌ واألي  ُمرِص
  

ألقدُرھْ والدَّ   ِه؟ األسماعَ م  داعي
  

ا َك أم اليأرْت ْبَحاللي ادخلتِ قُ  ھ
  

دَر   ذيھاوغ تبال افيِه؟كان  تُص
  

ا كَ  رفقً ا بنفِس روُر ي ا إِنَّ َمغ  لھ
  

يُبايوًم   نالنواصيتَش هِ اھِ وَ دَ  م  ي
 بن وشاح بن محفوظِ  الدين شمسِ  محمد أبي الشيخ هِ تلميذِ  وبينَ  هُ بينَ  جرتْ  وقد
 في المعالم صاحب ذكره ما منھا مكاتبات ).ھ٦٩٠ت( )٢(الحلي األسدي محمد
 وشاح بن محفوظ الدين شمس الشيخ إنَّ  )٤(األول الشھيد عن نقال )٣(الكبيرة هإجازت
 قصيدة )ھ٦٧٦ت( الحلي المحقق شيخهِ  إلى كتب الحلي األسدي محمد بن

  :)٥(اھَ طلعُ مَ  وشاح ابنِ  رَجَمةِ ت في سنذكرھا
بُ  َك أَِغي َواقِيَعْن اِذبُنِيَوأَْش  تَُج

  

ى   كَ إِلَ ْذَبلِقَائِ َرمِ َج انِي الُمْغ  الَع
  

  :)٦(يقولُ  قُ المحقِّ  فأجابه
دْ  ْت لَقَ ائُِدَكَوافَ َوالِيقََص  الَغ

  

زُّ   اِطَفتَِھ ظِ َمَع يقِ  اللْف ِش  الرَّ
  

ُت اَمھُنَّفََضْض ُتِختَ يفَِخْل  أَنِّ
  

ُت   نَّ فََضْض ْنبِِھ كٍ َع قِ  ِمْس  فَتِي
  

الَ  ْرُف َوَج االطَّ يِمْنھَ اٍضف  ِريَ
  

يَن   اِظِرُكِس رِ بِنَ ْھ قِ  الزَّ  األَنِي
  

مْ  ْرُت فََك ْنأَْبَص ظٍ ِم ِديٍعلَْف  بَ
  

ُدلُّ   هِ يَ ىبِ ىَعل دَّقِيقِ  الَمْعنَ  ال
  

مْ  اھَْدُت َوَك ْنَش ٍمِم يٍِّعْل  َخفِ
  

ُب   رِّ َبيُقَ ِلَمْطلَ ِحيِق؟ الفَْض  السَّ
  

ِرْبتُ  ا َش ابِھَ ْنُكُؤًس اٍنِم  َمَع
  

ُت   ْربِِھنَُّغنِي ِنبِِش قِ  َع ِحي  الرَّ
  

ي ُتَولَِكنِّ اَحَمْل ابِھَ  ُحقُوقً
  

اُف   نَْقلِِھنَّأَخ َنلِ وقِ  ِم  الُعقُ
  

رْ  ا فََس ا ي ائِلب يالفض ًدابِ  ُروْي
  

ُت   ُقفَلَْس َرانَ أِطي وقِ الحُ  ُكْف  قُ
  

لٌ  ا َوِحْم ُقَم هِ أِطي ابِ  نُھُوًض
  

إِنَّ   َقفَ ف ُبالرِّ ديقِ أنَس  بِالصَّ
  

د يَّْرتَنِي فَقَ الَكَص الُِع  ِرقّ
  

َك   رِّ ْلبِبِ نَ أَرقُّبَ قِ  ِم قِي  الرَّ
  

  .اإلجازات في منه جملة توجد فنيًّا نثًرا بعدھا وكتب
                                                           

ان )١( يعة أعي اتو ،٩٣-٤/٨٩: الش اء ،١/٧٢ :البابلي اء وفقھ ة :الفيح اھير و ١/١٩٨ :ترجم  ومش
  .١١٨ :رقم الترجمة/١ :الشيعة شعراء

اب الكنىو ،١٠٧-٦/١٠٥ :الجنات روضات: يف ينظر )٢( انو ،٣/١٢٨: واأللق يعة أعي  ٩/٥٧ :الش
ة ،٥٨و م ٩ :والذريع دير ،٩٧٩: ٣قس ات .،٤٤٣-٥/٤٣٨: والغ م ،٨٧-١/٨٤ :البابلي  معج

  .٤/٧٧١:الشيعة شعراء ومشاھير ،٧٤و ٢/٢٢: الحلة تاريخو ،٨/١٨٩: المؤلفين
 .١٠٤/١٠٠:البحار إجازات في توجد )٣(
ن محمد الدين شمس ھو )٤( ال ب ن مكي جم د ب املي محم ي النبطي الع نة المستشھد الجزين  ٧٨٦ س

ي الحسين عبد للشيخ الفضيلة شھداء كتاب في وأحفاده أوالده وترجمة ترجمته توجد -٨٠: األمين
٩٨. 

 .١/٨٥ :والبابليات ،٥/٤٤٠: الغدير )٥(
  .١/١٩٩: وفقھاء الفيحاء ١/٨٦ :والبابليات ،٥/٤٤١: الغدير )٦(



 

  

  :وتالميذه مشايخه
  :الحلي المحقق مشايخ أشھر من
  .)١(الحلّي الھذلي سعيد بن يحيى بن حسن الشيخ والده -١
 حقوق في األربعين كتاب( صاحب الحسيني ُزھرة بن هللا عبد بن محمدو -٢

 .)اإلخوان
 .الحلي جعفر بن محمد والشيخ -٣
 .الحلبي هللا عبد بن محمد السيدو  -٤
 ،افقيھً  اً،لمعا كان الذي )ھ٦٤٥ت( الحلِّي الربعي نما بن محمد الدين نجيب الحلي نما ابن - ٥

 ،اأديبً  ،اقً قِّ دَ مُ  ،اقً قِّ حَ مُ  ،امفتيً  القدر، جليل ،اصدوقً  امحدثً  وكان عصره، في الفقھاء شيخ وھو
 .مشايخه أعلم ھو :قيل الحلي، المحقق غير )٢(العلماء من عددٌ  عليه تلمذ ا،شاعرً 

 على الُحّجة( كتاب صاحب )ھ٦٣٠ت( )٣(الموسويّ  معدّ  بن فََخار والسيد -٦
 .الكتب من وغيره )طالب أبي تكفير إلى ھبالذا

 ،)ھ٦٣٠ت( السوراوي وشاح بن محفوظ بن عزيزة بن سالم الدين وسديد -٧
 .)ھ٦٦٣ت( طاووس بن علي السيّد مشايخ من وھو

 تذكرة في) ھ١١٠٤ت( الحر خالشي قال :)٤(الخوئي القاسم أبو السيد قال
 السوراوي وشاح بن وظمحف بن عزيزة بن سالم الدين سديد الشيخ :المتبّحرين
 عنه أبيه عن العالّمة يرويھا مصنفات له فاضل فقيه عالم :)ھ٦٣٠ت(السورانى

 شرح في المقداد المذكور الكتاب ذكر وقد ذلك وغير الكالم في المنھاج كتاب منھا
 .المسترشدين نھج

  :مفأشھرھ تالميذه أّما :تالميذه
 .المطھر نب حسن الشيخ )ھ٧٢٦ت( الحلّي العالّمة أخته ابن -١
 وفيت( الحلي داود بن علي بن حسن الدين تقي الشيخ الحلي داود ابن و -٢

  .الرجال صاحب )ھ٧٠٧ بعد
 ).الرموز كشف( كتاب صاحب اآلبي اليوسفي حسن والشيخ -٣
 صاحب عمه، ابن ،)ھ٦٩٠ت( الحلّي أحمد بن يحيى الدين نجيب والشيخ -٤

  ).للشرائع الجامع( كتاب
 في النظيم الدرّ ( كتاب صاحب لشامي،ا حاتم بن يوسف الدين وجمال -٥

                                                           
 .١/٧٢ :البابليات )١(
دان معجم) ٢( ات، ٤/٣٧٢ :البل ى ،٦/٢٩٤:وروضات الجن اب والكن انو ،٤٢٨-١/٤٢٧ :واأللق  أعي

  .٤/٨٣٠ :الشيعة شعراء ومشاھير ،٦١-١/٦٠:البابلياتو ،٩/٢٠٣ :الشيعة
ل)٣( ل أم اتورو ،٢/٢١٤ :اآلم ات ض ان، و٣٤٩-٥/٣٤٦ :الجن يعة أعي  ،٣٩٤-٨/٣٩٣ :الش

ات ،١/٨١٦ :العارفين ھدية ،٨/٥٥و :المؤلفين ومعجم ،١٠/١٩٥و ،٦/٣٦١ :والذريعة  :والبابلي
  .٣/٧١٧ :لشيعةا شعراء ومشاھير ،٥/١٣٧ :واألعالم ،١/٧٢

 .٤٩٦٥ :رقم الترجمة ٩:الجزء :الحديث رجال معجم )٤(



 

  

 ).اللھاميم األئّمة مناقب
 المحقق عم ابن الحلي الھذلي سعيد بن يحيى بن محمد الدين صفي والشيخ -٦

  .العلمية أسرته مشاھير من وھو الحلي
 ).القويّة الُعَدد( كتاب صاحب الحلّي يوسف بن علي الدين ورضيّ  -٧
  .الھاشمي الكوفي محمد بن محمد والسيد -٨
  .طاووس بن علي بن محمد السيدو -٩
 األسدي محمد بن وشاح بن محفوظ الدين شمس محمد أبو والشيخ - ١٠

  ).ھ٦٩٠ت( )١(الحلي
  .الغري فرحة كتاب صاحب )ھ٦٩٣( طاووس بن الكريم عبد والسيد - ١١
  :آثاره

  :امنھو المؤلفات عشرات الحلي المحقق ترك
 :أشھرھا كثيرة، شروح له .والحرام الحالل مسائل في اإلسالم شرائع -١

 .الثاني للشھيد األفھام ومسالك النجفي، حسن محمد للشيخ الكالم جواھر
 فھد البن البارع المھّذب :أھمھا من عديدة، شروح وله النافع المختصر -٢

 للسيّد المسائل ورياض السيوري، المقداد للفاضل الرائع والتنقيح الحلّي،
  .نساريالخوا أحمد للسيّد المدارك وجامع الطباطبائي، علي

 .المختصر شرح في المعتبر -٣
 .الطوسي الشيخ نھاية على حاشية النھاية، نَْكت -٤
 .األصول معارج  -٥
 .الكالم في ـ المسلك -٦
  .العزية المسائل -٧
  .المصرية المسائل -٨
  .األصول علم إلى الوصول نھج -٩
 .الفقه في المراسيم مختصر - ١٠
  .الدين أصول في المسلك - ١١
 .الطوسي للشيخ النھاية نكت - ١٢
 .منطقال في النكھة - ١٣
 .ومنھا التسع، الرسائل - ١٤
 .القبلة أحكام في رسالة - ١٥
 .)٢(شعر ديوان - ١٦

                                                           
ات) ١( ات روض ىو ،١٠٧-٦/١٠٥ :الجن اب الكن ان، و٣/١٢٨:واأللق يعة أعي  ،٥٨و ٩/٥٧ :الش

ةو م ٩: الذريع دير ،٩٧٩: ٣قس ات، و،٤٤٣-٥/٤٣٨: والغ مو ،٨٧-٨٤و ٧٢-١/٧١:البابلي  معج
 .٤/٧٧١:الشيعة شعراء ومشاھير ،٧٤و ٢/٢٢ :الحلة وتاريخ ،٨/١٨٩ :المؤلفين

يس) ٢( يعة تأس لك ،٣٠٦-٣٠٥ :الش ي والمس دين ف ول ال ول، ومع٥: أص ان ،٤: ارج األص  أعي
  .٩٣-٤/٨٩ :الشيعة



 

  

  :وفاته
 ربيع من عشر الثالث يوم هربِّ  جوار إلى ثراهُ  هللاُ  بَ طيَّ  الحلي المحقق انتقل
 ُخربت وقد ؛قبة وعليه معروف مزارٌ  وھو ؛الحلة في وقبره ؛ھ٦٧٦ سنة اآلخر
 محلة في قبره ويقع ؛افعمروھ لّةالح أھل بعضَ  الحلّي العالمة فأمر عمارته

 يقع الحلة مدينة مركز في القاسم أبي شارع ؛اسمه يحمل شارع في الجباويين
 بن محمد الدين نجيب الشيخ ضريح يقع آخره فيو ؛الشارع منتصف في ضريحه

 وبجواره ؛الشعب منتزهب تعرف حديقة على مطل باسِمهِ  فُ يُعرَ  مسجد وحوله نما
  .ابتدائية مدرسة



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  يالحلِّ  العالمة

  ه٧٢٦ ـ ٦٤٨ 





 

  

  
  الحلّي عالمةال

  )ه٧٢٦ ـ ٦٤٨(            
  
 بنا يوسف الدين سديد بن الحسن هللا آيةُ  منصور أبو الدين جمال الشيخ لدو
 في األسدي )١(الحلي بالعالمة المعروف المطھر، بن محمد بن علي الدين زين
 التي ،)٢(الحلة مدينة في ھ٦٤٨ رمضان من ٢٧ معةالج ليلة من األخير الثلث

 صالحة بيئة وفي الخالبة، طبيعتھا وجمال جوھا واعتدال مناخھا بطيب امتازت
 والمعرفة العلم على مهدعائ شيدت بيت في لدو ؛والنبوغ الفطري بالذكاء فامتاز

 المطھر بن يوسف الدين سديد العالم الشيخ ھما صالحين بوينأ من ؛والتقوى
 بن الحسن يحيى أبي الشيخ كريمة ھي الدين سديد عقيلةو ؛)ھ٦٦٥ت( الحلي
 القاسم أبي المحقق ختوأُ  ؛الھَُذلِي سعيد بن الحسن ابن )الجامع( صاحب يحيى
 وكان العربية لقبيلةا أسد بني من فأبوه ؛)اإلسالم شرائع( صاحب الحسن بن رجعف
 ؛ھذيل من فھي اأيضً  محضة عربية سرةأُ  من وأمه األصول في زمانه أھل أعلم
 ھي تلك ؛سوالتدري التأليف عالَم في منزلتھا لقّوة العلمية، المفاخر أحرزت أسرة
 يحيى ريازك أبو الدين نجيب الشيخ ھو فيھا نجُمه سطَعَ  من وأّول سعيد، بني أُسرة
 .إلماميها مذھب وزعيم زمانه في الزعيم كان الذي ؛الحلي سعيد بن الحسن بن

 وقد ؛الشھير الحلي المحقق والد ؛الحسن يحيى أبو الفقيه ابنه عدهِ ب من وأَعقبه
 الصافي الفذ اإلمام ھذا فأنجبا كريمته على المطھّر ابن الدين سديد الشيخ صاھره
  .العلم من عَ تََضلَّ  الذي الحلي العالمة ؛الدين جمال ومعرفةً  ذكاءً  لمتوقدا الذھن

 سيف العرب أمير منھا اتَّخذَ  التي المدينة الحلة مدينة في الحلي العالمة ولِدَ 
 من نقلھا التي مارتهإل مقًرا )ھ٥٠١ت( األسدي مزيد بن منصور بن صدفة الدولة
  .؛ باتجاه بغدادالحلة عن ميالً  ٣٠ بعد على النيل

 الشخصية وصاحب ؛الموسوعي والعالم ؛الناقد والفيلسوف ،المرجع الفقيه نشأ
 في ؛الحلة في الحلي العالمة أعدائھا في رتْ وأثَّ حبًّا،  اأحباءھ شغفت التي ؛ةفذَّ الم
 فيه تشيع وٍّ جَ  في وعاش ؛والعلمية الدينية الزعامة بيت من جاء فقد ؛علمي بيت

 بعناية وحظي ؛العلمية العربية أسرته عليه سارت منھج وفق ؛واسعة علمية حركة
 كبار من كان الذي )ھ٦٦٥ت( الحلي المطھر بن يوسف الدين سديد أبيه من كبيرة

                                                           
وافي) ١( ات ال ان ،١٣/٨٥ :بالوفي زان ولس دررو ،٢/١٧ :المي ة ال وم ،٢/٧١ :الكامن رة والنج  :الزاھ

فو ،٩/٢٦٧ ون كش لو ،١/٣٤٦ :الظن ل أم اتو ،٢/٨١ :اآلم ات روض ة  ٢/٢٦٩ :الجن وھدي
ارفين ى، ١/٢٨٤: الع ابألوا والكن ان ،٢/٤٧٧:لق يعة وأعي ة، ٥/٣٩٦ :الش  ،١/١٧٥ :والذريع

  .٥/١٥٧ :الحديث رجال معجمو ،٣/٣٠٣ :لفينؤالم معجمو ،٢/٢٢٧ عالمألاو
  .٢/٢٦٩ :ناتجال ضاتور) ٢(



 

  

  .عصره علماء أعلم من عد حتى واألصول الفقه في تألَّقَ و ؛زمانه علماء

  :شيوخه
 الفقيه والده أمثال عصره علماء أشھر من علومه الحلي العالمة اغترف

 هباھتمام فحظيَ  الشفيقِ  األب بمنزلةِ  له كان الذي الحلي ققِّ المح وخالِهِ  المتكلم
  .الشريعة علوم وسائر صولواأل الفقه عنه وأخذ ؛ورعايته
 العلوم عنه وأخذ ؛مدة )ھ٦٧٢ت( الطوسي الدين نصير الفيلسوف والزم

ج اوأمثالھم طاووس بن أحمد عن وأَخذَ  ؛فيھا ومھر أتقنھا ىحت ؛العقلية  وتخرَّ
  .عليھم
 بن عليّ  بن يوسف الدين سديد اإلمام أبيه على درس فقد -١

 والعلوم واألصول الفقه علمو العربية علوم صاحب )ھ٦٦٥ت(المطھّر
 في لخالصةكا الكثيرة التصانيف الجليل لوالده وكان ؛ألخرىا الشرعية

 العربية العلوم في األولى ودراساته تربيته عليه وكانت ؛صولاأل
 .والشرعية

 سعيد بن جعفر القاسم أبي الدين نجم الشيخ الحلي المحقق خاله من وأخذ  -٢
 مرّ  التي الشھيرة الفقھية لكتبا صاحب )ھ٦٧٦ت( الھذلي يحيى بن

 عامةالز له كانت الذي ؛المذھب ورئيس الفقھاء كبير ترجمته، في ذكرھا
 التي الشيعية الجامعة إدارة على وأشرف ؛العراق في والشرعية العلمية

 في ما وبذل وروحه بعقله فغذاھا ؛الرئيس مركزھا ذاك يوم الحلة انتك
 .سبيلھا في وطاقة جھد من وسعه

 ثم والقرآن، والعربية الكتابة يعلمه معلمٌ  صغره منذ للعالمة صُخصِّ  -٣
 وسائر والمنطق الكالم علم عليھما وتعلم ،اصبيً  وخاله والده صحب
 في يزل لم وھو األنظار إليه ولفت الفحول ففاق وأفتى وبرع فتقدم العلوم،
  .صباه

 ).ھ٦٧٣ت( طاووس بن جعفر بن موسى بن أحمد الدين جمال والسيد -٤
 .)ھ٦٦٤ت( طاووس بن جعفر بن موسى بن علي الدين رضي السيدو -٥
 نھج شارح )ھ٦٧٩ت( البحراني ميثم بن علي بن ميثم الدين كمال والشيخ -٦

  .البالغة
 الحلي الھذلي سعيد بن الحسن بن يحيى بن أحمد بن يحيى الدين ونجيب -٧

  ).ھ٦٧٦( الحلي المحقق عم ابن )ھ٦٩٠ت(
 الحلّـي نما بن جعفر بن محمد الدين نجيب بن عفرج الدين ونجم -٨

 ).ھ٦٨٠ت(
 عليھم وأثنى ،حقھم لھم وحفظ األخرى المذاھب علماء من عدد على تتلمذ كما

  :ھممنو اكثيرً 



 

  

 المعروف الشافعي القزويني الكاتبي علي بن عمر بن علي الدين نجم -١
 من كان .المؤمنين مجالس كتاب صاحب المنطقي )ھ٦٧٥ت( ببدران
 عصره علماء من وكان ؛بالمنطق زمانه أھل وأعلم الشافعية علماء أفضل
 حسن خلق له كثيرة، تصانيف وله بالمنطق وأعلمھم بالحكمة اعارفً 

 .جيّدة ومناظرات
 الفقيه الشافعي الكشي أحمد بن محّمد بن محّمد الدين شمس والشيخ -٢

 عندما بالعجز يعترف الشيخ كانو العقلية، العلوم العالمة عليه قرأ .المتكلم
 لجأوي اجوابً  الشيخ يحار ماف اعلميً  الً اإشك اأحيانً  النابه تلميذه عليه كليش

  .مقاتله أصيبت أعلم ال قول ترك من أن لعلمه ،أعلم ال :قولفي لعقله
 شيخ الحنفي الفقيه األديب )ھ٦٨٧ت( النسفي الدين برھان والشيخ -٣

 ليهع قرأ ؛مشكلة مسائل ستخرجا متعددة مصنفات له بغداد في الفالسفة
 ازاھدً  كان بأنه ووصفه عليه فأثنى أطراه وقد الجدل في مصنفاته بعض
  .جدله في امنصفً  الشأن عظيم

 في مصنفات له كانت النحوي، أبان بن الحسين الدين جمال والشيخ -٤
 يختار العالمة كان لقد .والصرف بالنحو عصره علماء أعلم وھو ؛األدب

  .يتلقاه علم كل في العلماء أفضل عن فيأخذ شيوخه،
  .الواسطي الفاروقي الدين عز والشيخ -٥
 الذي الكوفي الحنفي الصباغ علي بن جعفر بن ّهللا  عبد الدين تقي والشيخ -٦

 .الكوفة في الصالحين الحنفية فقھاء من اشيخً  كان
 العلمَ  يقّدرُ  كانو وثيقة حسنة األخرى المذاھب بعلماء ِصالته وكانت  -٧

 األعمى، والتعصب الھوى يصده وال عصبية ذلك عن تحجزه ال ؛أھلهو
 تيمية بنأحمد بن عبد الحليم  رأسھم وعلى زمانه علماء لبعض حدث كما

 .)ھ٧٢٨ت(
 في له المعاصر الشيرازي البيضاوي القاضي مع مناقشات له وكانت

 به القاضي إعجاب على )األحكام قواعد( بكتابه تتعلق أصولية مسألة
 القاضي وبين بينه المناقشات تلك ،الفقھية العلمية طاساألو في واشتھرت
 العلمي والحوار النبيل اإلسالمي الخلق عن تنم كانت التي البيضاوي،

  .الھادئ المتزن
ا -٨  بن محمد بن محمد جعفر أبو )ھ٦٧٢ت( الطوسي الدين نصير زارَ  ولمَّ

 المحقق فيھا العلمية الحوزة بزعيم ليلتقي الحلةَ  ؛الفيلسوف المحقق ؛الحسن
 )ھ٧٢٦ت( الحلي لعالمةا النابغة أخته بابن اأيضً  والتقى )ھ٦٧٦ت(الحلي
 ولما اإلعجاب غاية به فأعجب ؛الً طوي الً جدا وجادله عديدة أمورب فناقشه



 

  

 جاھد إذا اوعالمً  ،اماھرً  )١(تًاخريِّ  رأيت :قال الزيارة بعد الطوسي ُسئِلَ 
يت عني، )٢(فاق  الحلي مةالعال العالمبو )ھ٦٧٦ت( الحلي قَ المحقِّ  بالخرِّ

  .رِ ھَّ طَ المُ  بن الحسن
 شبابه، ريعانو عمره مقتبلِ  في آنذاك )ھ٧٢٦ت( الحلي العالمة كان
 العالم من والمعارف العلوم من المزيد النتھال تدعوه الحاجة فوجد

 على العزم وعقد الرحال فشد الطوسي الدين نصير الخواجة الموسوعي
 في وھما الخواجة سألهف بغداد، إلى معه ورحل به التحقف مالزمته،
 وافيةً  إجاباتٍ  عنھا فأجاب العلوم، مشكالت من مسألة عشرة اثنتي الطريق
 .به اإعجابً  فازداد ،شافية

 الحكمة عليه فدرس طويلة، فترة أستاذه الحلي العالمة صحب وھكذا
 ودرس فيھا ومھر والرياضيات والفلك اإللھيات في كتبه عليه وقرأ والعقليات

 العالمة وكان ،)ھ ٥٢٨ت( سينا بن علي الرئيس الشيخ كتب مما شيئًا عليه
 وظل ،بًاإعجا بتلميذه األستاذ فيزداد عليه ويشكل الطوسي أستاذه يناقش الحلي
 في المطھر وابن ،)ھ٦٧٢ت( سنة الطوسي بموتِ  إال يفترقا ولم له امالزمً 
 الطوسي ذهأستا مناقشة من يمنعه لم ذلك أن غير عمره، من والعشرين الرابعة
 احرً  كان بل لغيره، وال له اتابعً  وال امقلدً  يكن لم هأنَّ  اُمبِينً  جادةً، علميةً  مناقشةً 
 له معارضته في وكتب كثيرة أشياء عليه ردَّ  وقد مقلٍد، غير امجتھدً  تفكيره، في
 اشرحً  كتبه شرح كما النصيريّة، المعارضات في السَّنِيَّة المباحثات :أسماه اكتابً 
  .الطوسي الدين نصير كالم أحد يفھم لم المطھر ابن لوال :قيل حتى له ظيرن ال

 الحلي العالمة شخصية تجلت الفوائد وكشف التجريد شرح كتابيه ففي
 استقالله مع الطوسي الدين نصير الفيلسوف أستاذه منھج سلك حيث القوية
 ثيرلك معارضته في ذلك وظھر المستقلة بآرائه واحتفاظه وتجرده بالرأي
 إليه والنظر اكثيرً  شيخه على ثنائه مع .لھا ونقده الطوسي شيخه آراء من

 والعقل البشر أستاذ ھو :مّرةً  عنه فقال وإجالل، وتوقير احترام نظرةَ 
 بقوله )ھ١١٠٤ت( العاملي الحر الحسن بن محمد وانفرد .)٣(عشر الحادي

 لحليا العالمة على الفقه درس )ھ٦٧٢ت( الطوسي الدين نصير إنَّ 
 يوسف بن الحسن منصور أبو الدين جمال العالمة الشيخ :فقال )ھ٧٢٦ت(
 ثقة مدقق محقق ،العلماء المةع عالم فاضل .الحلي المطھر بن علي بن
 له نظير ال المنزلة، رفيع الشأن عظيم القدر جليل ماھر، متكلم محدث فقيه
 أن من ثرأك ومحاسنه وفضائله ،والنقليات العقليات والعلوم الفنون في

 من وغيره الكالم في الطوسي والمحقق الحلي المحقق على قرأ .تحصى
                                                           

ا، األذن في الثقب :وبالضم بالكسر والُخريت الِخريت) ١(  أو األنف المشقوق :مخروتلوا وغيرھ
 . -خرت-طالمحي القاموس. الحاذق الدليل: والخريت الشفة،

  .٥/٣٩٦:الشيعة يانأع) ٢(
 .٩/٤١٤:الشيعة أعيان) ٣(



 

  

  .الطوسي المحقق الفقه في عليه وقرأ العقليات،
 علماء من ھؤالء غير اجدً  كثيرين جماعة على اأيضً  العالمة وقرأ -٩

  .)١(المذاھب مختلف من المسلمين
  :تالمذته

 طلبة من غفير جمع منه واستفاد العلماء من الكثير الحلي العالمة يد على تربى
 من العديد إليه ھاجر وقد ،عصره في وألساتذة العلماء جھابذة من فصاروا العلم
  :ومنھم العلماء من عدد عليه وتتلمذ معارفه من لينھلوا العلوم طلبة
 )المحققين فخر(و )الدين فخر(بـ المعروف الحسن بن محمد ولده -١

 في )الوافية الكافية(و الفقه، في )الفوائد إيضاح( كتاب صاحب )ھ٧٧١ت(
  .الكالم

 شرح( كتاب صاحب الجرجاني محمد بن علي بن محمد الدين ركن الشيخ -٢
 ).المبادئ

  .المدني الحسيني الوھاب عبد بن سنان بن مھنا السيد -٣
  .الحسيني عرجاأل ابن علي بن محمد الفوارس أبو الدين مجد ختهأ زوج -٤
 .الفوارس أبي بن المطلب عبد دينال عميد السيد العالمان أخته ابنا -٥
 .الفوارس أبي بن هللا عبد الدين ضياء والسيد -٦
 .الحلبي زھرة بن أحمد السيد -٧
 .المشھدي الغروي الحسيني ناصر بن يوسف المحاسن أبو -٨
 .اآلوي الرشيدي محمد بن علي -٩
 .الحلبي الحسيني ُزھرة بن إبراھيم بن علي بن الحسين - ١٠
 )الشمسية شرح( صاحب محمد بن محمد هللا عبد أبو الرازي الدين قطب - ١١

  ).المطالع شرح(و )المحاكمات(و
 .اآلملي إبراھيم الدين تقي الشيخ - ١٢
 .)ھ٧٥٧ت(بالمزيدي المعروف الحلي أحمد بن علي الدين رضي - ١٣
  .)ھ٧٧٦ت( الحلي الحسني ُمَعيَّة ابن القاسم بن محمد الدين تاج - ١٤
 الدين شمس هللا عبد أبو ألولا الشھيد بنانل من عامل جبل من إليه وھاجر - ١٥

 فوجده عليه ليقرأ .)ھ٧٨٦ت( الجزيني العاملي مكي الدين جمال بن محمد
  .توفي قد
 قام وقد اإلسالمي، العربي التراث من امھمً  جزًءا الحلي العالمة آثار تشكل

 يدانيه ال تعاليمھم وبث األطھار وآله األعظم الرسول مبادئ نشر في عظيم بدور
 بعصر الحلي العالمة عصر يوصف بأن جديرو اليوم، حتى عھده منذ دور أي

  .الباطل وإبطال الحق إحقاق
                                                           

  .٢/٨١:اآلمل أمل) ١(



 

  

 صنفه ما جميع ذلك فمن( :فقال شيوخه بعضّ  زھرة لبني إجازته في ذكر
 وقرأه روحه هللا قدس )ھ٦٦٥ت( المطھر بن علي بن يوسف الدين سديد والدي
 المعظم السعيد شيخال صنفه ما جميع ذلك ومن .عنه عني روايته له وأجيز ورواه
 وقرأه روحه هللا قدس الطوسي الحسن بن محمد والدين والحق الملة نصير خواجة
 وله ،والنقلية العقلية العلوم في عصره أھل أفضل الشيخ ھذا وكان ،عنه عني ورواه

 وكان ،اإلمامية مذھب على الشرعية واألحكام الحكمية العلوم في كثيرة مصنفات
 ألبي ءالشفا إلھيات عليه قرأت .ضريحه هللا نور األخالق في شاھدناه من أشرف
 أدركه ثم ،هللا رحمه تصنيفه الھيئة في التذكرة وبعض ،)ھ ٥٢٨ت( سينا بن علي

 الدين نجم السعيد الشيخ صنفه ما جميع ذلك ومن .روحه هللا قدس المحتوم الموت
 وھذا ،عنه عني تهرواي له أجيزو ورواه وقرأه سعيد بن الحسن بن جعفر القاسم أبو
  .الفقه في عصره أھل أفضل كان يخالش

 وجمال علي الدين رضي السعيدان الكبيران السيدان صنفه ما جميع ذلك ومن
 وقرآه وروياه روحيھما هللا قدس الحسنيان سوطاو بن موسى ابني أحمد الدين
 وكان ورعان عابدان زاھدان السيدان وھذان عنھما عني روايته لھما وأجيز
 والدي لي وروى بعضھا لي حكى كرامات صاحب هللا رحمه علي الدين يرض
  .)١()اآلخر ھابعض عنه هللا رحمه

 تزال وال الً طوي عاشت وفكرية علمية مدرسة صاحب الحلي العالمة يُعدُّ 
 إلى العلماء من الكثير تفكير على اواضحً  وأَثرھا ساطعةً  وأنوارھا بارزة معالمھا
 آثاره من اشطرً  وإن .الوالرج والكالم والفقه ولاألص في وبخاصة اليوم،

 الجامعات في اكبيرً  امرجعً  يزال ال اإلسالمية والفلسفة الفقه في والسيما
 فروع أكثر وفي اإلسالمية للثقافة امصدرً  ھذا يومنا حتى تزال وال اإلسالمية
  .انعقدت أينما العلمية الحوزات وفي الشيعة، جامعات في المعرفة
 في مؤلفاته وغزارة إنتاجه لكثرة والرجال، والفقه والكالم بالحكمة راشتھ وقد

 أمھات من وھي الحوزات في تعتمد تزال ما التي المھمة المؤلفات تلك العلوم ھذه
  .وغيرھا والرجال والتذكرة والتبصرة التجريد شرح أمثال من المراجع

 وحضور ،المرھف وحسه وفطنته المفرط بذكائه الحلي العالمة اشتھر
 وإخالصه، وعبادته بزھده اشتھر كما ووعيه، أفقه وسعة حجته، وقوة جوابه،
  !)٢(األساطير يشبه ما ذلك في عنه ويروى
 في أعجوبة العلوم، من المحفوظ واستحضار التأليف على القدرة في أعجوبة وكان

  !راكب وھو أسفاره في يؤلف كان :افقالو مترجموه وصفه التأليف، كثرة
 شيخ ):ھ٧٠٧ بعد وفيت( الحلّـي داود بن الحسن الدين تقي معاصره عنه قال

                                                           
  .١٠٤/٦٢:البحار )١(
 .٢/٧٣٤ :البحار فينةس) ٢(



 

  

 رئاسة انتھت التصانيف، كثير والتدقيق، التحقيق وصاحب وقته، وعالّمة الطائفة،
  .)١(والمنقول المعقول في إليه اإلمامية
 بنا يوسف بن الحسن :)ھ ٧٦٤ت( الصفدي خليل الدين صالح عنه قالو
 صاحب وفقيھھم، الشيعة عالم )كذا( المعتزلي الفنون، ذو العالمة اإلمام المطھر

 له وكان ،زائدا اتقدمً  خدابندا دولةِ  في مَ دَّ قَ تَ  .هِ ياتِ حَ  في تْ رَ ھِ اشتُ  التي التصانيف
 مختصر شَرحَ  !!راكب وھو يصنف وكان ،جيدة وأمالك كثيرة وإدارات مماليك
 وكان ...الذكر مشتھر األخالق عالي وكان ...حياته في مشھور وھو ،الحاجب ابن

  .)٢(والمعقوالت الكالم في اإمامً 
 ...الذكاء في آية وكان ومصنّفھم، وإمامھم الشيعة عالم :حجر ابنُ  عنه وقال

  .)٣(خالقاأل حسن الذكر، مشتھر وكان
 فاستحقَّ  .حياته في تْ رَ ھِ اشتُ  التي التصانيف بُ وصاحِ  والعالمة هللا آية إًِذا فھو
 اإلطالق على عصره علماء وفاق العلوم في القمة بلغ أن بعد العالمة لقب بجدارةٍ 
  .اللقب بھذا لقب أن لغيره يسبق ولم

 والذكاء الخلق بحسن اشتھر كما المعقوالت،و الكالم علم في إماًما كان
 المنھجي وتصنيفه وسرعته وتنوعه تأليفه وغزارة الموسوعي وبعلمه المفرط،
  .اإلسالمية والعلوم المعرفة وابأب شتى في الدراسية المراحل لسائر

 ،امحققً  وكان والمنطق، والرجال والتفسير الحديث علوم في امشاركً  كان
 قدره وجاللة منزلته ورفعة شأنه لعظمةو ا،مؤلفً  ،اشاعرً  اأديبً  ،امتكلمً  ،امدققً 
  .عصره في اإلمامية رئاسة إليه انتھت

 القرن من ونصف دينوعق الھجري السابع القرن أواسط الحلي العالمة عاش
  .اإلسالمية البلدان المغولي الجيش اجتاح عھده وفي الثامن،

 اخوفً  المدينة من عوائلھم يبعدون الحلة مدينتة أھل السابعة ابن وھو وشھد
 بغداد، في فظائع من ارتكبوه ما أخبار ذاعت أن بعد الظالم التتري الغزو من عليھم
 بوجه الثبات على الحلة أبناء حرَّض الذي دين،ال سديد والده مع المدينة في ثبت وقد

 ھوالكو رسل جاء ولما وأعراضھم مدينتھم، عن لدفاعوا له والتصدي الطاغوت
 ثم وحاوره، ،شجاعة بكل وقابله الرسل مع مضى حضوره طلب حيث إليه لتأخذه
 وكربالء، النجف في المقدسة والمراقد الحلة ألھل األمان كتاب يحمل أيام بعد عاد
 ىفاحتف ،األماكن تلك إلى اإلسالمي بالعالم حلت التي الكارثة امتداد دون بذلك فحال
  .المنتصر بالقائد احتفاءھم الناسُ  به

  :)ھ٤٤٩ت( عريالم العالءِ  أبي بقول يتمثل به نيأوك
                                                           

اء طبقات وموسوعة ،٤٦١ برقم ١٢٠ :داود ابن رجال) ١( ة ٨١-٢/٧٧: الفقھ ة ترجم ي العالم  الحل
 .٢٧١٢ :برقم

 .١٣/٥٤ :بالوفيات الوافي) ٢(
 .٢/٣١٧ :الميزان لسان) ٣(



 

  

ا انَ  م ي ك ال اُحفيھ ةٍ جن  بعوض
  

ھمهللاُ   اَحالبس لِ  جن  تفض
  

 ،الجم هوعلم الفائقة فبقدرته والِدِه، طريقَ  االبنُ  اتَّبَعَ  حتى سنوات إال ھي وما
 الظالم ديتبد على قادرة علمية قوة ومن عمالقة فكرية طاقة من هللا وھبه وبما
 الظالمة الطاغوتية التترية الموجة صد فقد ،اجھَّ وال علمه نورب جيوشه دحرو

 الدين واقفاعتن وبعلمه بقدرته اعجبوا نالذي المغول قادة على التأثير واستطاع
 ثم ومن التشيع، وانعلوإ )السالم عليھم( لبيتا أھل مدرسة واعتبوا اإلسالمي
  .العلماء وقربوا العلم في رغبوا

 اإلمامة سيماء فيه وبرزت الحلي، العالمة على النبوغ عالمات ظھرت
 وكان والفقھاء العلماء كبار على صباه في فتفوقَ  حياته، بدء منذ الدينية والزعامة

 األصول في نبغ علمية، شخصية وأبرز األفذاذ النوابغ وأحدَ  الذكاء في آيةً 
 عالم أكبر كان بل والعربية الشريعة وعلوم والطبيعيات والمنطق والكالم والحكمة
 نضج في اإلسالمية المعرفة بأسباب أخذ فقد عصره، حتى ظھر شيعي

 والمنقول قولالمع في عصره في اإلمامية الشيعة زعامة إليه وانتھت ،واستيعاب
  .ھ٦٧٦ عام الحلي المحقق خاله وفاة بعد واألصول، والفروع

 التعصب ورفض المذاھب بين التقريب إلى فيھا سعى التي مؤلفاته وشاعت
 انتشاره ليتسع دفعةً  )السالم عليھم( البيت آل مذھب إعطاء في فيھا وساھمَ  الطائفي
 والمفكرين العلماء من عةواس قطاعات على والتأثير المذھب، نشر من تمكن حيث
 بمن المؤمنون والتحق المستبصرون، فكثر ،البيت أھلِ  مذھب إلى لكسبھم والقادة
  .البيت أھل سفينةَ  ھموبِ ركب سبقوھم
 السلطان يده على أسلم فقد المسلمين، غير من الملوك بعضُ  يده على أسلمَ  بل
 وصار البيت لأھ مذھب واعتنق تشيعَ  ثم )ھ٧١٦ت( )خدابنده( محمد المغولي

  .الشيعي للمذھب ودعا عشرية ياإلثن اإلمامية الطائفة إلى
 األخرى المذاھب وعلماء الحلي العالمة بين بحضرته عقد علمي مجلس ففي
 ھو واعتنق المجلس ذلك في تشيعه فأعلن العالمة من سمع بما السلطان أعجب
 وخطب البالد في البيت أھل مذھب وأقام ،اإلمامية مذھب ورجاله أمرائه وجميع
 مروأ والعراق إيران في تمتد التي مملكته أنحاء جميع في عشر ثنياإل األئمة بأسماء
  .بأسمائھم والمشاھد المساجد جدران نيوتزي األئمة بأسماء السكة بضرب
 قد خدابنده محمد السلطان العراق ملك كان( ):ھ٧٧٩ت( بطوطة ابن قال
 فلما مطھر بن الدين جمال يسمى ماميةاإل الروافض من فقيه كفره حال في صحبه
 له نفزي الفقيه ھذا تعظيم في زاد التتر بإسالمه وأسلمت المذكور السلطان أسلم

 الرفض على الناس بحمل السلطان فأمر ...غيره في وفضله الروافض مذھب
 وبعث وخراسان وكرمان وأصفھان وأذربيجان وفارس نِ يالعراق إلى بذلك وكتب
  .)١()دالبال إلى الرسل

                                                           
  .١/١٤٩ :بطوطة ابن رحلة) ١(



 

  

 به زال فما امسلمً  خدابنده كان( ):ھ٧٦٤ت( الصفدي خليل دينلا صالح وقال
 الخطبة من الخلفاء ذكرَ  وأسقطَ  الخطبةِ  شعارَ  وغيَّرَ  ،وهُ فَّضُ رَ  أنْ  إلى اإلمامية
  .)١()عنه هللا رضي علي سوى

 بالده في الرفض خدابندا التتر ملك أظھر وفيھا( ):ھ٧٧٤ت( كثير ابن وقال
  .)٢()بيته وأھل طالب أبي بن علي إال خطبتھم في يذكروا ال أن الخطباء وأمر

 في شعائره وأقام الرفض إلى تحول ثم( :خدابندا التتر ملك عن كثير ابن وقال
 الطوسي الدين نصير تلميذ الحلي مطھر بن الدين جمال الشيخ عنده وحظي بالده

  .)٣()مات أن لىإ الفاسد المذھب ھذا على يزل ولم .بالد عدة وأقطعه
 أخيه قبل وذلك )ھ٧٠٣ت( )٤(غازان السلطان المغول من تشيع من أول وأنَّ 

  .بندا خدا
 تلك فإن مردود، ابالدً  أقطعه الملك بأن الحلي العالمة يغمز أن أراد من وكالم

 إسالمية، عراقية موات أرض ھي للعالمة خدابندا الملك أعطاھا التي البالد
 فال األجنبي الملك ھذا من بھا أولى ھو المسلمين مرجع انك الذي الحلي والعالمة
 أموال منبه  درت ما ووجه واستغلھا بنفسه أحياھا ھو ثم بھا أحدٌ  عليه يتفضل
 الطلبةو الحوزة أساتذة رواتب منھا وتصرف العلمية، ةالحوز شؤون إلدارة
  .العلمي للتحصيل التفرغ من ليتمكنوا
  :آثاره

 عصره؛ علماء على شبابه في وتقدم )٥(العلوم مختلف في الحلي العالمة برع
 ٢٦ يبلغ أن قبل الفقه تحرير في وأخذ والكالمية، الحكمية تصنيفاته من فرغ وقد
 ومختصرات، ومتوسطات مطوالت من المتنوعة المؤلفات الفقه في وألف سنة،
 اوشرحً  اتدريسً  ھذا يومنا وإلى عصره في العلماء أنظار محط مؤلفاته فكانت
  .المتنوعة المؤلفات فيه وألف الفقه أصول علم في أقرانه وفاق ،اوتعليقً 

 وهكتب ما كتبه وفاقت مؤلفاته في السابقين الفالسفة فناقشَ  الفلسفة في برع كما
 الطوسي الدين نصير ناقشَ  وكما مھم علمي إشكال من أكثر ،عليھم وأورد

) ھ ٥٢٨ت( سينا بن علي باأ الرئيسَ  ناقشَ  فقد وفاته وبعد حياته في )ھ٦٧٢ت(
  .مؤلفاته وحاكم ،اأمورً  عليه وأخذ كتُبِهِ  في

                                                           
 ٢/١٢٩:بالوفيات الوافي) ١(
  .١٤/٥٦:والنھاية البداية) ٢(
 .١٤/٧٧ :نفسه) ٣(
 .١٠/٤٩:الذريعة) ٤(
 ٢/٣١٧ :الميزان لسانو  ، ١٣/٨٥ :بالوفيات الوافيو ،١٣٠و ١٤/١٢٩ والنھاية البدايةو :في ينظر )٥(

دل الحسين :اسمه وفيه ،١٢٩٥ :برقم ٣١٨و ات وضاترو الحسن، ب  ، ٢٨٦،١٣٢- ٢/٢٦٩ :الجن
ة ارفين وھدي يس ،١/٢٨٤ :الع يعة وتأس ى ،٣٩٩- ٣٩٧و ٣١٤- ٣١٣و ٢٧١- ٢٧٠ :الش  والكن
اب ان ،٤٧٨- ١/٤٧٧ :واأللق يعة أعي ة ،٤٠٨- ٥/٣٩٦ :الش الم ،١٠/٤٩ :والذريع - ٢/٢٢٧ :واألع

م ،٢٢٨ ؤلفين ومعج وعةو ،٣٠٤- ٣/٣٠٣ :الم ات موس اءالفق طبق رقم ،٨١- ٧٧ :ھ  ،٢٧١٢ :ب
 .٢٧٦:برقم ،٢/٢٧٦ :الشيعة شعراء شاھيرمو



 

  

 وعلم الكالم وعلم المناظرة وفن الجدل وفي الفلسفة، في كثيرة اكتبً  وألف
  .واالحتجاج الخصوم على الرد في وألف والمنطق األصول،

 معاتالجا في امھمً  امرجعً  اآلن حتى آثاره وبقاء الحلي العالمة نجاح سر إنَّ 
 فكرية مدرسة صاحب أنَّه في يكمن اإلسالمية الثقافة مصادر من مصدًراو الدينية
  .والنظر العقل وإعمال الرأي في االستقالل على ترتكز

 )١(اكتابً وعشرين  مئة من أكثر ألف وقد ،زمانه أعجوبةَ  الحلي العالمة كان
  .مادتھا في الغزيرة مةالمھ الكتب من

 صارفين منھا ابعضً  يلي ما في نذكر آثاره جميع كرلذ المجال يتسع ال وحيث
  .المأثورة األدعيةو األخالق وعلم المنطق في مؤلفاته عن النظر

 ومن مثله إلى يسبق لم مما اكتابً  عشرين من أكثر الفقه في له :الفقه في - أ 
  :ذلك
 علماء اختالف على اشتمل :الشريعة أحكام في الشيعة مختلف -١

 .وحججھم الشيعة
 .واحتجاجھم الشيعة غير علماء خالف فيھا فقھاءال تذكرة -٢
  .الدين أحكام في المتعلمين وتبصرة -٣
 في إسالمية موسوعة أوسع وھو .المذھب تحقيق في المطلب منتھى -٤

 ورجح اإلسالمية، المذاھب جميع آراء فيه ذكر حيث المقارن الفقه
 من اءالفقھ مشاھير أقوال إيراده مع االستداللي بالفقه اھتمو يعتقده ما

 .المسائل من مسألة كل في المذاھب وأئمة والتابعين الصحابة
 ألف أربعون فيهو اإلمامية مذھب على الشرعية األحكام تحرير -٥

 .مختلفة مسألة
 العلماء شغل كتاب ھو .الحرامو الحالل مسائل في األحكام قواعد  -٦

 .ھذا يومنا إلى المؤلف عصر منذ اوتدريسً  اشرحً 
 .األحكام رفةمع في اإلحكام نھاية -٧

 :منھا ونذكر كتب، ثمانية ألف :األصول في - ب 
 .األصول علم إلى الوصول نھج -٨
  .األصول علم إلى الوصول نھاية -٩
 فقهلا أصول مادة في سُ رِّ يُدَ  وكان األصول علم إلى الوصول تھذيب - ١٠

 .المعالم قبل
 غايةً  المأخذ سھلَ  اجيدً  اشرحً  شرحه وقد الحاجب ابن مختصر شرح - ١١

 إنه :العسقالني حجر ابن هعن فقال ،العلماءُ  هِ بِ  بَ جِ عْ أُ  الوضوح في
 .معانيه وتقريب ألفاظه حل في الحسن غاية في

                                                           
  .٢٧١٢:رفم الترجمة ٨٠ :الفقھاء طبقات وموسوعة ،٤٠٨-٥/٣٩٦ :الشيعة أعيان) ١(



 

  

 .األصول علم في األصول مبادئ - ١٢
 .األصولو الكالم علمي إلى الوصول منتھى - ١٣

  :التفسير في مؤلفاته من :التفسير في -ج 
  .القرآن تفسير في اإليمان نھج - ١٤
 .عزيزال الكتاب تفسير في الوجيز القول - ١٥

 فيه أَلف منازع بال الحديث علم في اإمامً  الحلي العالمة كان :الحديث في -د 
  :ھي لھا، نظير وال أحد مثلھا إلى يسبقه لم كتب خمسة
 حديث كل في ذكر .األخبار انيمع تحرير في االعتبار استقصاء - ١٦

 األصولية المباحث من عليه اشتمل، وما بطالنه أو السند صحة
 .وغيرھا الشرعية األحكام من منه يستنبط وما واألدبية

  .األبواب على األحاديث فيه قسم األنوار مصابيح - ١٧
  .والحسان الصحاح األحاديث في والمرجان الدر - ١٨
  .الوضاح النھج - ١٩
 .األخبار جامع - ٢٠

  :ومنھا كتب أربعة له :الرجال علم في -ه 
 .الرجال معرفة في قوالاأل خالصة - ٢١

  :منھا كتب أربعة النحو علم في لهو - و 
 .العربية معرفة في لعليةا المطالب - ٢٢

 .اكتابً  وعشرون أربعة الفلسفة في وله -ز 
  :ومنھا ،اكتابً  وعشرون ثمانية واالجتماع الكالم علم في لهو -ح 

 .الكالم علم في المرام نھاية - ٢٣
  :ومنھا متنوعة عديدة أخرى كتب وله -ط 

 .العقيدة تحصيل في المفيدة األبحاث - ٢٤
 .زھرة بني إجازة - ٢٥
 .)ھ٥٢٨ت( سينا ابن فيه ناقشَ  الرئيس كالم من التلبيس إيضاح - ٢٦
نِيَّة المباحثات - ٢٧  آراء بعضَ  فيه ناقشَ  النصيريّة المعارضات في السَّ

 ).ھ٦٧٢ت( الطوسي الدين نصير أستاذه
 .المھنائية المسائل أجوبة - ٢٨
 .اإليمان أحكام إلى األذھان إرشاد - ٢٩
 .القدرو القضاء في النظر استقصاء - ٣٠
 .المينو الصدق بين الفارق األلفينكتاب  - ٣١
 .الياقوت شرح في الملكوت أنوار - ٣٢
 .السنةو الكتاب لنص السنة مخالفة إيضاح - ٣٣

 ھ



 

  

 .القواعد عين حكمة من المقاصد إيضاح - ٣٤
 .عشر الحادي الباب - ٣٥
 .القدس حظيرة إلى النفس تسليك - ٣٦
 .األحكام معرفة في المرام تلخيص - ٣٧
 .التجريد كتاب شرح في النضيد الجوھر - ٣٨
 .الدين أصول في الخالصة - ٣٩
 العالّمة ألّفھا اب،واإلطن اإليجاز بين رسالة ھيو السعدية الرسالة - ٤٠

 ،)ھ٧١١ت( )الساوجي المستوفي(بـ المعروف الدين عدلس يالحلّ 
 ثالث مسائل فيھا استوفى وقد وفصول، مقدمة على تحتوي والرسالة

  :ھي
  .سبحانه ّهللا  رؤية استحالة -أ 
 .ادثٌ حَ  هُ سبحانَ  هُ كالمُ  -ب 
  .ذاته عين صفاته -ج 

 السؤل منتھى مختصر شرح في بلالس وإيضاح الوصول غاية - ٤١
 .الجدلو األصول علمي في واألمل

 .الشمسية الرسالة شرح في الجلية القواعد  - ٤٢
 .العقائد قواعد شرح في الفوائد كشف  - ٤٣
 .االعتقاد تجريد شرح في المراد كشف - ٤٤
 .المؤمنين أمير فضائل في اليقين كشف  - ٤٥
 .التحقيق مقاصدو التدقيق مراصد - ٤٦
  .زھرة ابن السيد مسائل - ٤٧
  .النظم شرح في الفھم عارجم - ٤٨
  .الدين أصول في اليقين منھاج - ٤٩
 .المصباح اختصار في الصالح منھاج - ٥٠
 .اإلمامة إثبات في الكرامة منھاج - ٥١
 .الدراية ومعراج الھداية منھاج - ٥٢
 .الصدق كشفو الحق نھج - ٥٣
 .الدين أصول في المسترشدين نھج - ٥٤
 .العباد جميع على االعتقاد واجب - ٥٥
 ألفه المنطقية،و الكالميةو الحكمية من عقليةال العلوم في الخفية األسرار - ٥٦

 منه توجد .)٦٨٥ت( الجويني الدين شمس الوزير ابن ھارون باسم
 .األشرف النجف في الغروية، الخزانة في المؤلف بخط نسخة

 مفقود كتبه من وكثير .اكتابً  وعشرين مئة على الحلي العالمة آثار نافت وقد



 

  

 في )السالم عليھم( البيت أھل مدرسة أتباع ومخص ونشاط الستھدافه، لھا رَ أث وال
  .الحقائق طمس
 ونقاش جدل موضع العقلية العلوم في الخفية األسرار :الصيت الذائع كتابه ظلَّ  وقد
 عليه، المتحاملين أشد من )ھ٧٢٨ت( تيمية بنأحمد بن عبد الحليم  وكان .عميقين
 فينعته )الكرامة منھاج( لحليا العالمة كتاب على للرد )السنّة منھاج( كتابه وصنّف

ھاج الكرامة نويسمي مويعزوه ألى النجاسة بدالً من الطھارة؛  بالجھلِ  ويصفُهُ  بالرافضي
 وردَّ  ،)السَّالم عليھم( البيت أھل فضائل من المسلّمات أنكر وقد )١(بمنھاج الندامة

َ  حقّھم، في الواردةَ  الصحيحةَ  حاديثَ األ  عليھم( البيتِ  ھلِ أ ألتباعِ  الّسبابِ  إلى ولجأ
  .به يقولوا لم ما لھم ونسب )السالم

 المشھورة أقسامه الحديث قسم من أّول أنّ  العاملي ميناأل محسن السيد وذكر
 السيد أُستاذه التقسيم ھذا إلى سبقه ولكن .الحلّـي العالّمة ھو اإلمامية علماء من
 عفتوسَّ  ،لمنھجا ھذا العالمة أخذ وعنه )ھ٦٧٣ت( )٢(طاووس بن موسى بن أحمد
  .فيه

  :شعره
 كل معو العلمي بالبحث لھماالنشغ الشعر كتابة عن عادةً  العلماءُ  ينصرف
 أنَّهُ  ورغم الحق، كلمة إلعالء الحلي العالمة تحملھا التي العلمية المسؤوليات

 جودة على يدل قليل، شعر لكتابة الفرصةَ  وجدفقد  للتأليف وقتِهِ  ُجلَّ  خصَّصَ 
  .العلماء شعرَ  بقىي ولكنه النظم،
 الحلي لعالمةا في كتابه منھاج السنة يعتدي على )ھ٧٢٨ت( تيمية ابن كان

  :بقوله الحلي العالمة فاكتفى ،بجارح القول
و ان ل ُمك ايفھ ولم هُ أق  أَجبتُ

  
  

 ...............................  
  

  .ھذا من بأكثر عليه يردَّ  ولم
  :)٣(يقول إليه كتبَ  هُ أَنَّ  قول وعلى

  :وقال
يس ي ل لف اعةك اس اأن  محت

  

ـَتوالٌج   ادٌرأن  يالنِتُ  أنق
  

اغتنمْ  رتِ عُ  ف ـَرويُ يس احرْزَكس  ف
  

ة   ترقُّفرص اتس ي فيھ  الالخل
  

  :يقول الطوسي الدين نصير إلى وكتب
                                                           

 .٢١/ ١: منھاج السنة) ١(
ر) ٢( ي ينظ وعة ف ات موس اء طبق ة ٨٠ :الفقھ م الترجم ي.٢٧١٢:رق ة وف يد ترجم د الس ن أحم  ب

 .طاووس
  .٢/٩٢ :الحلة وشعراء ،٥/٤٠٧ :الشيعة أعيان) ٣(

و تَ  ل ُمكن اتعل َمكلم ورىعل  ال
  

ّرً   رَتاط ديَقلص لِّ ص الَمِ  ك  الع
  

نْ  َت لك َتجھل َعإنَّفقل  ْنَمجمي
  

وى   الَفيھ واَكخ يسھ الِمِ  ل  بع
  



 

  

ي يمحبت اميتقتض  مق
  

التي   يوح رحيالتقتض  ال
  

 أَقضيلستخصمانھذان
  

ا   وفبينھم يالأنخ  أم
  

زاالِن وال يي اٍمف  اختص
  

ى   رىحت َكن يالرأي  الجم
  

  
  :وفاته

  
 ھ٧٢٦ المحرم من ٢١ السبت ليلة الحلة رأسه مسقط في الحلي العالمة توفي

 فقدالعلمي  عطائه في بارك كما عمره في هللا بارك فقد ،اعامً  ٧٧ ناھز رعم عن
 األشرف النجف إلى الطاھرُ  جثمانُهُ  قلَ ونُ  نظيره قَلَّ  علمي بنتاج العلمية ةالساح مدَّ 

 الشمال، جھة من المطھرة العلوية الحضرة إلى الداخل يمين عن حجرة في فدفنَ 
 )١()السالم عليه( علي اإلمام ضريح بجوار اليوم حتى زاريُ  معروف ظاھر وقبره

  )٢(منىاليُ  المئذنةِ  تحت وموضعه
  
  
  

                                                           
  .٢/٢٦٩:الجنات روضات) ١(
ر) ٢( ي ينظ وافي :ف ات ال ةو ،١٣/٨٥:بالوفي ة البداي ان، و١٣٠و ١٤/١٢٩ والنھاي زان لس  :المي

اب والكنى ،١٢٩٥ :برقم ٣١٨و ٢/٣١٧ انو ،٤٧٨-١/٤٧٧:واأللق يعة أعي  ،٤٠٨-٥/٣٩٦ :الش
ة اتو ،١٠/٤٩ :والذريع ات روض ة  ،٢٨٦،١٣٢-٢/٢٦٩ :الجن ارفين وھدي  ،١/٢٨٤:الع
يس يعة وتأس الم ،٣٩٩-٣٩٧و ٣١٤-٣١٣و ٢٧١-٢٧٠ :الش مو ،٢٢٨-٢/٢٢٧ :واألع  معج
ات موسوعةو ،٣٠٤-٣/٣٠٣ :المؤلفين اءالفق طبق رقم ،٨١-٧٧ :ھ  شعراء مشاھيرو ،٢٧١٢ :ب
 .٢٧٦:برقم ،٢/٢٧٦ :الشيعة



 

 

  
  
  
  
  

  فصل الخامس ال
  طاووس آل

  طاووس بن علي السيد
  طاووس بن أحمد السيد
  طاووس بن الكريم عبد السيد
  طاووس بن محمد السيد





 

  

  

  آل طاووس
  

 الحركة يطتنش في كبير دور لھا كان عريقة علمية أسرةٌ  طاووس آل السادة
 برز معروفة أسرة فھم ،بعامة الشيعي الفقه في أثرھم ولھم بل الحلة في العلمية
 علي السيد الدين رضي أمثال من نجم من أكثر فيھا وتألق ،سري من أكثر منھا
 واليقين، الطرائف، كتب صاحب )ھ٦٦٤ت(طاووس بن جعفر بن موسى بنا

 السيد الفضائل أبي وأخيه طاووس، بن علي السيد بن محمد السيد وابنه واإلقبال،
 بن جعفر بن موسى وأبيھما )ھ٦٧٣ت( طاووس بن جعفر بن موسى بن أحمد

 من إسحاق بن محمد وھو طاووس بن علي للسيد السابع الجد وكان ،طاووس
 أحمد السيد بن الكريم عبد والسيد لجماله، سوبطاو لقب قدو الكبار، ةحلال سادات

 كان وقد الغري فرحة كتاب صاحب )ھ٦٩٣ت( سطاوو بن جعفر بن موسى بن
 من وكانوا وغيره العراق في واسع وروحي وسياسي واجتماعي فكري دور لھم

 فقد المستنصر، العباسي الخليفة زمن منذ والحلة بغداد في المعروفة الشخصيات
 الدين رضي منھم الطالبيين نقيب منصب وتقلد فرفضوھا الوزارة عليھم عرضت
 أحمد السيد بن الكريم عبد السيد وابنه أحمد السيد وأخوه طاووس نب علي السيد
  ).ھ٧٢٦ت( الحلي العالمة شيوخ نم وكانوا ،طاووس بن



 

  

  
   سيد علي بن طاووسلا

  
 بنا محمد بن محمد بن جعفر بن موسى بن )١(علي القاسم أبو الدين رضي ھو
 محمد بن الحسن بن اسحاق بن ـ الطاووس ھو ـ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد
 طالب أبي بن علي بن السبط الحسن بن المثنى الحسن بن داود بن سليمان بن
 وكان ھ٥٨٩ عام المحّرم من عشر الخامس في الحلّة في ولد )السالم عليھم(

 وثالث اجتماعي وآخر كبير علمي دور وله العلماء كبار من وھو الذكاء عجيب
  .سياسي
 يشوبھا ال الحقّ  إلى صادقة دعوة بوصاح صالح، وعمل جم، علم ذو فھو

 فوق وله ،للمرء زينة بھما وحسبك والورع بالزھد تميز تعقيد يعتريھا وال كدر
  .الحياة في واستقامة وصالح، وتقوى راسخ، وإيمان متينة عقيدة ذلك

 صاحب طاووس بن موسى بن عليّ  الدين رضي اإلمام سيرة ھي تلك
 وأقواله، بقلمه إليه داعيًا كان كما وأفعاله سيرتهب هللا إلى الداعي الفّذة، الشخصية

 من والصالح للكمال بما العاملين للعلماء الكامل والمثل الصالح النموذج وھو
 في اوسيّدً  نسبه، في سيًّدا كان معنى، من للسيادة ما بكلّ  سيّدٌ  أنه كما مفھوم،
  .عمله في اوسيّدً  علمه، في اوسيّدً  حسبه،

  
  :أسرته
 العلمية الحركة في الفعال الدور ذات العلمية طاووس آل أسرة فھي أسرته أما

  .الشيعي الفقه عموم وفي الحلة في
 ھديھم في امتازوا ذينوال مجدھا،ب السامية بعزھا، الشامخة العلوية األسر من
 بن السبط الحسن ذّرية من انحدروا الذين الحسنيون السادة وأخالقھم وسيرتھم

 محّمد هللا عبد أبي جّدھم إلى نسبھم في وارتقوا )السالم مھعلي( طالب أبي بن علي
 في إال الصورة مليح الوجه حسن كان نّه أ لقبه سبب في ذكروا وقد الطاووس،

 لمنطقة المركز كانت يوم ،)٢(بسورا النقابة تولّى من أّول نّه أ ذكروا كما قدميه،
  .الفرات
 أوراق في الروايات كتب وقد ،الرواة كبار من فكان جعفر بن موسى أبوه أما
 :أسماه كتاب في بجمعھا وقام وفاته بعد بالمھمة علي السيد ابنه فنھض متفرقة
 أبوه له اختار وقد .جعفر بن موسى والدي رواه مما الخاطر بھجةو الناظر فرقة

 المالكي فراس أبي بن ورام الشيخ العالم بكريمة اقترن عندما الطيب الحجر
                                                           

  .٦٦-١/٦٤ :والبابليات ،٨/٣٥٨: الشيعة أعيان في ينظر) ١(
  .١/٦٤: البابليات) ٢(



 

  

ا .اإلمامية علماء ابرأك من وھو )ھ٦٥٠ت(  الشيخ أحفاد من ھيف ألبيه جدتهأمَّ
 أبي بن ورامجدِّي  :اأحيانً  يقول كان لھذاو )ھ٤٦٠ت( الحسن بن محمد الطوسي
 إخوتهو أبناؤه وكان .الطوسي الشيخجدِّي  قال :يقول أخرى أحيانًاو فراس

  .الشيعة علماء كبار من أبناؤھمو
  :العلمية نشأته

 أبي بن ورام الشيخ جدهو أبيه على الحلة، مدينة في نشأته أول في درس
 كتابه له يشھد ،ازاھدً  اعالمً  وّرام الشيخ جّده كان و.المقدمات )ھ٦٥٠ت( فراس

 الناظر بنزھة اأيضً  ويعرف )النواظر وتنزيه الخواطر تنبيه( التربوي األخالقي
 علي ينالد رضيّ  سبطه إشارات خالل ومن )١()وّرام مجموعة( باسم المعروف

 اومرشدً  له امعلّمً  كان اوّرامً  جّدهُ  أنَّ  يبدو كتبه، اياثن في رةـالمتناث طاووس بن
 إلى المرشد( الِحمصى كتابَ  له أحضرَ  قد اورامً  جّدهُ  أنَّ  ويذكر عليه اشفيقً 

 بحفظه ونصحه ،سنةً  عشرةَ  ثالثَ  هُ عمرُ  كان عندما ،)التقليد من المنقذو التوحيد
 بذكاء يتمتع طاووس ابن كانو احترام، بكل جدتهو جده كريذ وھو.قلب ظھر عن
 يتعلمه ما سنة في يتعلم فكان قصير، وقت في أقرانه على التفوق فاستطاع وقاد،

  .سنين في اآلخرون
 أستاذه عن واستغنى بدراسته استقل أستاذ مع الفقه دراسته من سنة بعد

 فھو ،واالجتماعية لميةالع األوساط باحترام وحظي ،الدرس في نفسه واعتمدعلى
 ،مقتدًرا اشاعرً و ابارعً  اوأديبً  امشھورً  افقيھً  كان حيث عامة ناسلا احترام موضع
  .الزياراتِ و األدعيةَ  في مؤلفاته أكثر كانتو ،هُ عرفانُ و تقواهُ و هُ زھدُ  عليه وغلب

 وانتفع فيھا ما جميع قرأ .جده عن ورثھا نظيرھا قل كبيرة مكتبة لديه وكانت
  .بھا

  العلم طلب في البلدان مختلف إلى سافر الحلة علماء على درس أن عدب
  .ھناك وتزوج الكاظمية في واستقرَّ  ھ٦٢٥ عام وفي

 إلى سافر ثم علمه من العلماء فانتفعفيه  وبقي الحلة رأسه مسقط إلى ورجع
 طلبة حوله من ويتحلق علمه من ينفق سنوات ثالث فيھا وبقي إيران في مشھد
 فيھا ألف سنوات ثالث فيھا وأقام كربالء لىإِ  سافر ثم ،الحلة إلى دعا ثم العلم
 سنوات ثالث فيھا وأقام النجف إلى وسافر )المھجة لثمرة المحجة كشف( كتابه
 المستنصر العباسي الخليفة عليه عرض وقد ،الطلبة من فيھا من على علما يفيض

 ھ٦٦١ عام وفي ھ٦٥٢ عام بغداد إلى سافر ولكنه فرفضھا الوزارة )ھ٦٤٠ت(
 دينيةو علمية شخصية أكبر يمثل الطالبيين ونقيب الطالبيين، ةبانق منصب تولى
 إعانةو المنازعات في كالقضاء شؤونھم جميع إليه وترجع األشراف السادة من

  .عنھم المسؤول فھو األيتام، ورعاية العاجزينو المساكين
                                                           

  .٢٤/١٣٠ :برقم ذريعةال) ١(



 

  

  :)١(حمزةَ  بن علي شاعرال قال خضراء مرتبةٍ  في وجلسَ  النقابةَ  تولى فلما
ُلَعلٌي فَھََذا ِنُموسىنَج ٍرب  جعف

  

نِ ُموسىنَجِل َعلٍيَشبِيهُ    رِ  ب  جعف
  

ذاكَ  ٍت ف ةِ بَِدس ِرلإلمام  أَخَض
  

ٍتذاوھ   ةِ بَِدس رِ  للنّقّابَ  أَخَض
  

 طاووس بن علي السيد منھم طاووس آل السادة من عدد المنصب ھذا وتولى
 طاووس، نب أحمد السيد بن الكريم عبد والسيد طاووس بن أحمد السيد وأخوه
 المرتضى الشريف وأخوه )ھ٤٠٦ت(الرضي الشريف قبل من تواله منصب وھو

  ).ھ٤٣٦ت(
 بن علي السيد تھيأ ھ٦٥٦ عام بغداد لتقتحم المغول جيوش اتجھت ولما
 بعمته المغول جيش يادةق إلى للتوجه )ھ٦٦٤ت(طاووس بن جعفر بن موسى
 الخليفة ولكن المسلمين على القادم الخطر ودفع القيادة مع للتفاوض وعباءته
 دماء لحقن محاولتهالسيد  وكرر ،اضعفً  ذلك وعدَّ  منعه المستعصم العباسي
  .الدمار ببغداد وحلَّ  الفرصة فضاعت منعه على أصرَّ  الخليفة ولكن ينمالمسل

 السيد هفي كان علماءال من وفد فتشكل العلم حاضرة الفترة تلك في الحلة وكانت
 الحلي المطھر بن علي بن يوسف الدين سديد والشيخ سوطاو بن علي

 معھم وكان إال يعودا ولم ھوالكوا لمقابلة وذھبوا الحلي العالمة والد )ھ٦٦٥ت(
 المقدسة المدن حفظوا وبذلك ،جاورھا وما وكربالء والنجف لحلةل باألمان كتاب

 الھادئ بالحوار الناس دماء من عليه تمكنوا ما وحقنوا الدمار من العلم وحاضرة
  .والتعقل

  :شيوخه
  :ومنھم وغيرھا، الحلة في العلماء من عدد على اووسط بن علي السيد درس

 .طاووس بن جعفر بن موسى بوهأ -١
 ).ھ٦٥٠ت( فراس أبي بن امورَّ  الشيخ ألمه جده -٢
  .السوراوي أحمد بن حسين الشيخ -٣
  .الحلي نما بن محمد الشيخ -٤
 البغدادي النّجار بابن وفالمعر محمود بن محّمد الدين محب الشيخ -٥

 )بغداد تاريخ ذيل( كتاب صاحب )ھ٦٤٣ت(
 ).ھ٦٣٠ت( الموسوي معد بن فخار السيد -٦
 .الموسوي معد بن محّمد الدين صفي جعفر أبو السيّد -٧
 .السوراوي محّمد الدين نجيب الشيخ -٨
 .الحسيني زھرة بن هللا عبد بن محّمد الدين محيي حامد أبو -٩

                                                           
  .٢٣١ :األدب وعيون ،١٤٣ خليون وأدباء ،١/٦٤: البابليات) ١(



 

  

 :مذتهتال
 :ومنھم العلماء من عدد عليه تخّرج

 )ھ٦٦٥ت( الحلي المطھر بن علي الدين زين بن يوسف الدين سديد الشيخ -١
  الحلي العالمة والد

  .)ھ٧٢٦ت( الحلّي المطھَّر بن يوسف بن الحسن الحلي العالمة -٢
 صاحب )ھ٧٠٧ بعد وفيت( الحلي داود بن الحسن الدين تقي الشيخ -٣

 .الرجال
  .)ھ٦٩٣ت( الحلي سوطاو بن أحمد بن الكريم عبد السيد أخيه ابن -٤
  .الحلي طاووس بن علي بن محّمد السيّد ابنه  -٥
 .الحلي طاووس بن علي السيد بن علي السيد الدين رضي ابنه -٦
 .الشامي حاتم بن يوسف الدين جمال -٧
 .القسيني صالح بن أحمد بن محّمد الشيخ -٨
 .القسيني محّمد بن إبراھيم الشيخ -٩
 .آنفا المذكور لقسينيا محّمد بن عليّ  - ١٠
 .القسيني محّمد بن جعفر الشيخ - ١١
 .الشامي حاتم بن يوسف الشيخ - ١٢
  .الحلّي نما بن جعفر الشيخ - ١٣
  .اإلربلي عيسى بن علي الشيخ - ١٤
 .العلوي محّمد بن أحمد الشريف - ١٥
 .الموسوي محّمد الدين نجم السيد - ١٦
 .بشير بن محّمد الدين صفي الشيخ - ١٧
  .األشراف شرف العلوية ابنته - ١٨
 الدين جمال بن الكريم عبد بن عليّ  السيّد اُم وھي فاطمة، علويةال ابنته - ١٩

  .الكريم عبد السيّد عّمھا ابن تزوجھا طاووس بن أحمد
 بنا علي الدين رضي السند السيد( :)ھ٧٢٦ت(الحلي العالمة تلميذه عنه قال
 إجازته في وقال ،)زمانه أھل من رأيناه من أعبد من كان ،طاووس بن موسى
 الدين رضي السعيدان الكبيران السيدان صنفه ما جميع ذلك ومن :زھرة لبني
 ماھيروح هللا قدس الحسنيان طاووس بن موسى ابنا أحمد الدين وجمال علي

 ورعان، عابدان زاھدان السيدان وھذان ،عنھما عني، روايته لھما وأجيز وروياه
 والدي لي وروى بعضھا لي حكي كرامات صاحب علي الدين رضي وكان
  .اآلخر ھاضبع

 محمد ولداه وھم أسرتِهِ  معَ  يجلسُ  كانَ  أَنَّهُ  التَّربَوي هُ وأسلوبِ  هُ قِ ُخلُ  من وكان
 القراءة ويعلمھم مؤلفاته بعض ويقرأعليھم خاله، وابنت مھمأُ و األربع وبناته وعلي



 

  

 ويذّكرھم العبادية األعمال يعلمھم كان كما تالمذته، من ويعدھم الجماعية
 التكليف سن يصلن مادعن بناته ويوصي المھمة، التاريخية ثاألحدا بمناسبات
 مةطفا ابنته حفظت قدف املحوظً  أسرته في التربوي أثره كانف التربوية بوصاياه
 اثنتي تبلغ نْ أَ  قبل األشراف شرف ابنته وحفظته نسني تسع تبلغ نأ وقبل القرآن
 منه جميلة خطية اسخً ن لھم يقدمو بالقرآن أبنائه عالقة يوثق انك إذ سنةً  عشرةَ 
  .طيب بعمل يقوم عندما
  :قوله هيلإ ينسب مماو شاعًرا، كان فقد غزير علم منْ  يحمل كان ما مع

تْ  اُر خب ىن َدالعل تعاِلبع  اش
  

ىيحالخيرىوناد   زوالِ  عل  ال
  

وَدمنادِ ُع يإالالج انِيف  األََم
  

يوإال   دَّ ف اليفاتِرال  واألم
  

ا َت في دفاتَرلي نَّال اقُك  وًم
  

 الخصالِ كرِممنالناَسيورأ فَ   
  

و ي ول ُتأنِّ َرُجِعل يٍشأَمي  ج
  

ا   ُتلم ؤالِ إالحارب  بالس
  

اَس ألَنَّ  وَنالن هُ ينھزم  من
  

د   واوق راِفثبت واليألط  الع
  

 خلكان ابن رھاكذ وقد الشعراء بعض قول من تضمين األخيران والبيتان
 ولبعضھم :قال سھل بن سنالح مةترج في األعيان وفيات في )ھ٦٨١ت(

   :وھي ھا،وأورد
ُن اوأَحَس رأُتم ىق اٍبعل  كت

  

طِّ    كريِّبخ يالعس اللِ  أَب  ھ
  

و ي فل ُتأنِّ َرُجِعل يٍشأَمي  ج
  

ا   ُتلم ؤالِ إالحارب  بالس
  

اَس ألَنَّ  وَنالن هُ ينھزم  من
  

د   واوق راِفثبت واليألط  الع
  

 :آثاره
 كان وألنه امصنفً  الخمسين يناھز اعلميً  اإرثً  طاووس بن علي السيد ترك

  .الدعاء موضوع في مصنفاته فأكثر اعرفانيً 
 كتاب، ١٥٠٠ على يزيد ما على تشتمل كانت التي مكتبته من تأليفه في انتفع

 ئةَ مِ  دفع انه حتى شرائھا في األموال بذل التي األخرى والكتب كتبه تضم التي
 وھذا النسب ديوان كتاب شراءل المرتضى محمد بن الحسن بن علي لورثة دينارٍ 
 كان الوقت ذلك في للكتاب المتوسط السعر أن عرفنا إذا ،آنذاك جدا كثير المبلغ
 في إليھا يشير التي المصادر من الكثير أن عليه يؤسف ومما واحًدا، ديناًرا

 :مؤلفاته ومن ،األخرى الزمن وعاديات المغولي الغزو بسبب مفقودة مصنفاته
  :منھا مستقل كتاب في منھا واحد كل طبع )التتماتو المھمات( ھي مجلدات عشر
  .المسائل ونجاح السائل فالح -١
  .األخطار من الواقية الدروع -٢
  .المشروع العمل بكمال األسبوع جمال -٣
 .الحسنة باألعمال اإلقبال -٤



 

  

 .األسابيع أدعية في الربيع زھرة -٥
 .المتھّجد لمصباح وتتّمات المتعبّد صالح في مھّمات -٦

 للشيخ المتھجد لمصباح تتمة طاووس بن علي السيد ھاكتب قد و
  .)ھ٤٦٠ت( حسنلا بن محمد الطوسي

 البنه وصايا على يشتمل أخالقي كتاب ھوو .المھجة لثمرة المحجة كشف -٧
 أيًضا فيه ذكرو الكتاب ذلك له ألف يوم سنوات سبع عمره كان الذي محمد
  .حياته مراحل

  .واألزمان األسفار أخطار من األمان -٨
  .الدعوات وأنوار الصلوات رارأس -٩
  .المسافر جناحو الزائر مصباح - ١٠
  .األلباب ذوي بين األبواب فتح - ١١
  .السعود سعد - ١٢
  .الحاكم عن نذكره فيما التراجم - ١٣
 .الطوائف مذاھب معرفة في الطرائف - ١٤
  .الفوائت مضايقة عدم في رسالة - ١٥
  .الطفوف قتلى على الملھوف - ١٦
 .العنايات منھجو الدعوات مھج - ١٧
  .النجوم علم من والحرام الحالل معرفة في المھموم فرج - ١٨
 .الخواطر وبھجة الناظر فرحة - ١٩
 .المؤمنين بإمرة علي المؤمنين أمير موالنا باختصاص اليقين - ٢٠
  .مكتبته فھرس الخزانة، ُكتُب أسماء معرفة في اإلبانة - ٢١

 القعدة ذي من الخامس اإلثنين بكرة بغداد في طاووس بن علي السيد توفيَ 
 األشراف شرف منھن بنات وأربع وعلي، محمد ھما ولدين وترك ھ٦٦٤ عام

 الحلة في الجامعين محلة أطراف في يوجد إذ خالف قبره موضع وفي .)١(وفاطمة
 المشھد باب بين المؤدي العام الشارع على يقع مسجد حوله ومن قبة عليه له قبر
 أنه آلنا وحتى القديم منذُ  الحلة أھل عليه تسالم الحلة سجن مقابل التجارة غرفةو

 ذلك ويؤيد األعياد في حوله ويتجمعون ويزورونه طاووس بن علي السيد قبر
 )٢(المدينة خارج في الحلة في قبره إن )ھ١٣٢٠ت( النوري حسين الشيخ قول

 خارج نبساتي الً فع كانت بعد فيما السجن عليھا شيد والتي فيھا المدفون والمنطقة
 أمير جده بجوار ودفن األشرف نجفال إلى وفاته بعد حمل أنه ويروى.المدينة

                                                           
   .١٠٧/٤٤ :البحار) ١(
  .٣/٣٥٨:الشيعة وسائل مستدرك) ٢(



 

  

 الروايات صحت فإذا ك،ھنا المدفونين والديه قدمي يلي مما السالم عليه المؤمنين
 رضي القاسم أبي ابنِهِ  قبرَ  ھو الحلة في الموجودُ  القبرُ  فيكون النجف في دفن أنه

  .)١(وكنيته أبيه اسم حمل الذي طاووس بن علي بن علي الدين
  
  

  يد أحمد بن طاووسالس      *  *  *
  
 بن جعفر بن موسى الدين سعد بن أحمد الفضائل أبو الدين جمال السيد ھو
 في )المالذ( كتاب صاحب البيت أھل فقيه )ھ٦٧٣ت( )٢(الحلي الحسني سوطاو
 المشتمل اأيضً  الفقه في )المحققين بشرى( وكتاب مجلدات أربع على المشتمل الفقه
  .التراجم كتب في المذكورة الكثيرة األخرى والكتب مجلدات، ستِّ  على

 الحلي العالمة شيوخ من وھو ،امجتھدً  افقيھً  كان البارزين، العلماء من ھو
 داود بن الحسن الدين تقي داود وابن )ھ٧٢٦ت( المطھر بن يوسف بن الحسن

 بالرواية اعارفً  امحققً  وكان ،)٣(الرجال كتاب صاحب ،)ھ٧٠٧ بعدوفي ت(
  .الرجال علم في نظر من أّول وھو والتفسير
  :مؤلفاته ومن امصنفً  كان
  .الفقه في المحققين، بشرى -١
  .الفوائد -٢
  .الروح -٣
  .الفقه في ،اإلمامية علماء مالذ -٤

                                                           
  .١/٦٦ :البابليات) ١(
ال )٢( ن رج ل ،٤٦-٤٥ :داود اب ل وأم ات وروضات ،٣٠-٢/٢٩ :اآلم يسو ،٦٨-١/٦٦ :الجن  تأس

فينة، و٣٣١-١/٣٢٩ :واأللقاب والكنى ،٢٧٠ :الشيعة ان  ،٣٤٣-٥/٣٤٢ البحار س يعة أعي  :الش
ات٢٩٥و ،١٩١-٣/١٨٩ عراء ،٧٠-١/٦٧ :والبابلي ة وش م ،١١٣-١/١٠٧ :الحل ؤلفين ومعج  الم
الم ،٢/١٨٧ ة ،١/٢٦١:واألع م ،١٥/٣٧١و ١٢/٧٤و ٧/٦٤و ٣/١٥:والذريع ال ومعج  رج

 .١٠٥:رقم الترجمة/١ :الشيعة شعراء ومشاھير ،٣٤٥-٢/٣٤٤ :الحديث
ال) ٣( ن رج ل ،١١١: داود اب ل وأم ات ،٢/٧١ :اآلم ات وروض ان ،٢/٢٨٧ :الجن يعة وأعي  :الش

ة ،٥/١٨٩ دير ،٨٤/١٠ :والذريع م ،٦/٣ :والغ ال ومعج ديث رج م ،٥/٣١ الح ؤلفين ومعج  :الم
 .٢٧٠٥ :رقم الترجمة ٢/٦٩ الشيعة شعراء ومشاھير ،٣/٢٥٣



 

  

  .القرآن شواھد -٥
 .)١(مھيار المية شرح في االزھار -٦
  .اإلشكال حل -٧
  .العلوية المقالة بناء -٨
  .الرياض زھرة -٩
  ).السالم عليه( طالب أبي إيمان - ١٠
  .العترة غبن يف العبرة عين رسالة - ١١
 .التراجم في السابعة، المئة في الساطعة األنوار - ١٢
  .شعر ديوان - ١٣

 الرسالة نقض نسخة على وجدَ  ما شعره ومن ،اشاعرً  ،امنشئً  ،ابليغً  اأديبً  وكان
  :)٢()ھ٢٥٥ت( الجاحظ عثمان أبي على فيھا يرد العثمانية
َحى الليلُ  أَيھَز أن عجبٍ  ومن  بالضُّ

  

زأَ ِدويھ اِبباألس لُ  الغب  الفراع
  

ى ويسطو اقِ  البيضِ  عل ةٌ  الرق  ثمام
  

و ى ويعل رأس عل عِ  ال افلُ  الرفي  األس
 

 عاطلٌ  المجدِ  من حالٍ  على ويسمو
  

 األراذلُ  المعلى األسمى المدى ويبغي
زري سافرٌ  النجد األضبط نضال وينوي حباِنوي ةِ بس لُ  البالغ  باق

  

بُ  كُّالغرائ دھِرتنف يمةً لل  ش
  

يان ٌرافيھفس لُ  آخ  وأوائ
  

ِرمِّالشُِّبھُ وللشُّ ُدھاالزواھ  مج
  

ْتوإن يجھل داھاتبغ ادلُ  م  الجن
  

دتكَ  َر ع ؤمنينأمي ائٌصالم  نق
  

نحطُّ  المدى وُجزَت  الكواِملُ  عنكَ  ت
 ساقطٌ  عنكَ  وانزوى غالٍ  فيكَ  الغَ 

  

ْمتُھما نفََس نھِجع قِّ م  لُ ائِمَ  الح
  

تُ  اٍل عجب اَرلِغ يس هِ ف  هغيِّتي
  

 المجاھلُ  الضالِلفيرمتهوقاٍل
  

لِّعناآلِيمدُح ويُغنيكَ   ِمْدجةٍ ك
  

ُب امناق رٌ يتلوھ لُ  خبي  وجاھ
  

 السيد وفاته أرخ وقد ،ھ٦٧٣ عام طاووس بن أحمد السيد الفضائل أبو توفي
   :بقوله )ھ١٢١٢ت( العلوم بحر مھدي

دُ  ل فقي ِتأَھ مائِلذوالبي  الش
  

و   ُن ھ اووٍساب وط  الفضائلِ أَب
  

و ُن ھ ىاب يُخموس نش  داوداب
  

ي   اخع( ف ىمضى)ب ود إل  الخل
  

  .٦٧٣ :الجمل حساب في تساوي )باخع( وكلمة

                                                           
 ١٤/٣٣و ١/٥٣٢ :الذريعة في الطھراني بزرك أغا ذكره) ١(
  .١٢-١/١١ :الحلة شعراءو ،١/٦٩ :البابليات) ٢(



 

  

  عبد الكريم بن طاووسالسيد 
 
 .طاووس بن أحمد يدالس العلم ذلك ابن ھو طاووس آل من آخر كوكب ھو
  .الحلة شيوخ شيخ أحمد أبوه كان

 أبي الدين جمال بن الكريم عبد المظفر أبو الدين غياث السيدُ  مُ لَ فالعَ  ھو أما
 بن محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن موسى الدين سعد بن أحمد الفضائل
 )الغري فرحة( كتاب صاحب ؛)ھ٦٩٣ت( الحلي الحسني طاووس بن أحمد
 في ونشأ ،ھ ٦٤٧ سنة شعبان في كربالء في ولد .الطوسي نصيرالدين وتلميذ
 ثم الرابعة ابن وھو والكتابة القراءة تعلم فقد الصغر منذ ابً وموھ كان الحلّة،
 مجتھد بخمسمائة تعج كانت التي الحلة في العلمية الحوزة في دراسته واصل
ثً  ،نسابة ؛القدر جليل اقيھً ف صار حتى العلماء كبار أيدي على وتتلمذ  ،امحققً  ،امحدِّ
 واألحاديث واألخبار يرالس علوم في امشاركً  العراق فقھاء مشاھير من ،اصالحً 
 والتدريس الدراسة بين فيھا وبقي بغداد إلى سافر ثمّ  والحكايات، واألشعار رواآلثا
  .عمره آخر حتّى

 بذاكرة يتمتّع كان كما ،والذكاء بالفطنة وعرف جم وأدب رفيع بخلق تمتع
  .وجيزة مّدة  خالل الكريم القرآن حفظ فاستطاع ،قوية

  :شيوخه
  :ومنھم العلماء من عدد على طاووس بن ريمالك عبد السيد درس

 .)ھ٦٧٣ت( طاووس بن جعفر بن بن موسى بن أحمد السيّد والده -١
  )ھ٦٦٤ت( طاووس بن موسى علي السيد الدين رضي عمه -٢
 ).ھ٦٧٦ت( الھذلي الحسن بن جعفر القاسم أبو الحلّي، المحقّق -٣
  ).ھ٦٧٢ت( الطوسي الحسن بن محمد بن محّمد الدين نصير الخواجة -٤
 اإلمامية شيخ الحلي، الھُذلي سعيد بن الحسن بن يحيى بن أحمد بن حيىي -٥

 ـ ٦٠١( الحلّي سعيد بن بيحيى وعرف للشرائع الجامع مصنّف وقته، في
  ).ھ٦٩٠

  .)ھ٦٣٠ت(الموسوي معد بن فخار بن الحميد عبد السيّد -٦
 نھج شارح )ھ٦٧٩ت( البحراني ميثم بن علي بن ميثم الدين كمال الشيخ -٧

  .البالغة
  :تالمذته

  :ومنھم العلماء من عدد عليه درس
  .)ھ٧٢٦ت( المطھر بن يوسف بن الحسن الحلّي، العالمة -١
  ).ھ بعد٧٠٧ت(الحلّي داود بن الحسن الدين تقي الشيخ داود، ابن -٢



 

  

  .الحلي الواسطي الليثي حماد بن الحسين بن علي الشيخ -٣
 .يالحنبل أحمد بن الصمد عبد الشيخ -٤
  :فيه العلماء أقوال
 ):ھ٧٠٧ بعدوفي ت( الحلّي داود بن الحسن نيالد تقيُّ  الشيخُ  هُ تلميذُ  هعن قال -١

 الزاھد العروضي، النحوي النّسابة الفقيه الدين غياث المعظّم اإلمام سيّدنا(
 إليه، النواميس وذوي السادات رياسة انتھت ،سره قدس المظفّر أبو العابد
 كاظمي التحصيل، داديبغ المنشأ، ِحلّي المولد، حائري زمانه، أوحد وكان

  .)١()الخاتمة
 القدر، جليل كان العالمة، الفقيه( ):ھ١٣٧١ت( األمين محسن السيّد قالو -٢

 األئّمة مجمع داُرهُ  وكانت المجيد، هللا لكتاب احافظً  الذكر، نبيل
  .)٢()وآرائِهِ  بأنواِرهِ  يستضيئون والكتّابُ  والوالةُ  األكابرُ  وكان واألشراف،

 وكانت ،والشخصيات العلماء كبار عنده فيجتمع منزله في سَ النا يستقبل وكان
 بل ،فحسب ابارزً  افقيھً  طاووس ابن السيّد كان وما ،العلمية الندوات عنده تقام
  .اومؤلفً  اأديبً  اوشاعرً  اومنشئً  باألنساب اخبيرً  كان

  الطالبيين األشراف السادة نقابة تولى فقد االجتماعية ومكانته العلمية ولمنزلته
  :مؤلفاته من

  .الغري فرحة -١
  .الرجال وكتاب -٢
  .العلوم مصنفي في المنظوم والشمل -٣
  .االستبصار ايضاح في األخبار وجامع -٤

  .وغيرھا
 انتقل الكاظمية مدينة في ،ھ٦٩٣ سنة شوال شھر من والعشرين السادس في
 وحمل العلمي بالعطاءِ  حافلة حياةٍ  بعد ربه جوار إلى طاووس بن الكريم عبد السيد
 في الشاوي محلة وفي ،)٣(ھناك الثََّرى ُوِريَ  حيث األشرف النجف إلى شهنع

 بن الكريم عبد للسيد قبر يوجد طاووس بن علي السيد عمه قبر وخلف الحلة
  .طاووس

                                                           
 .١٣٠ :داود ابن رجال) ١(
 .٨/٤٢ :الشيعة أعيان :في ينظر) ٢(
ن رجال :ينظر في) ٣( ل، ١٣١-١٣٠ :داود اب يح ،١٥٩و٢/١٥٨ :اآلمل وأم ال وتنق  ،٢/١٥٩ :المق

ات ات وروض ة ،٢٢٤-٤/٢٢١ :الجن ارفين وھدي ى ،١/٣١٤ :الع اب والكن  ،١/٣٣٠ :واأللق
فينة ار وس انو ،٣٨و ٦/٣٧و ٥/٣٤٣ :البح يعة أعي ة ،٨/٤٢ :الش  ١٦/١٥٩و ٧/١٠٩ :والذريع

اريخ ،٤/٥١ :واألعالم ،٥/٣١٤ :المؤلفين ومعجم ،١/٦٤ :والبابليات ،١٦٠و ة وت -٢/٢٩ :الحل
 .٥٢٩ :رقم الترجمة/٣:الشيعة شعراء ومشاھير ،١٠/٦٢:الحديث رجال ومعجم ،٣٠



 

  

  
 )١(السيد محمد بن طاووس

  
 آل أسرة من ،الحلي طاووس بن علي بن محمد الدين شرف السيد ھو
  :ومنھا العلمية الحلية طاووس
 )ھ٦٦٣ت( طاووس بن جعفر بن موسى بن علي السيد الدين رضي دهوال
 عالية درجة على كان والذي واإلقبال،وغيرھا واليقين، الطرائف، :كتب صاحب

 ودعوة وتقوى استقامة مع ،والورع بالزھد وعرف ،جم ذوعلم فھو ،العلم من
  .صادقة إصالحية
 بن سىمو بن أحمد السيد الدين جمال الفضائل أبو عمه ومنھم

 المؤلفات وله العلماء كبار من كان الذي )ھ٦٧٣ت( طاووس بن جعفر
 ؛والروح الفوائد؛ والفقه في المحققين، شرىب ومنھا .الكثيرة مھمةال
 شرح في زھاراأل؛ والقرآن وشواھد الفقه، في اإلمامية علماء الذوم

  .)٢(مھيار المية
  .الوجھاءو العلماء ملتقى منزله وكان ؛الطالبين نقابة وتولى
  .طاووس بن جعفر بن موسى وجده
هُ   لقب قدو الكبار، الحلة سادات من إسحاق بن محمد السيد الثامنُ  َوَجدُّ
  .لجماله بطاووس
 طاووس بن جعفر بن موسى بن أحمد السيد بن الكريم عبد السيد عمه وابن

  ).الغري فرحة( كتاب وصاحب الطوسي، نصيرالدين تلميذ )ھ٦٩٣ت(
 واجتماعي فكريو علمي دور ولھم الحلة في كبير شأنٌ  األسرة لھذه كان وقد
 في المعروفة الشخصيات من وكانوا وغيره العراق في واسع وروحي وسياسي
 الوزارة عليھم تضفعر ،السياسية المناصب عليھم وعرضت والحلة، بغداد

 الطالبيين نقيب منصب طاووس بن علي السيد الدين يضر والده وتقلد فرفضوھا
 بن أحمد السيد بن الكريم عبد السيد عمه وابن أحمد السيد الدين جمال عمه اھدلوتق

  .طاووس
 الحلي العالمة أمثال من الحلة علماء كبار شيوخ من عمه وابن وعمه هأبو وكان

 المطھر بن الدين سديد ودرس ،)ھ٧٠٧ بعدوفي ت( داود بن والحسن )ھ٧٢٦ت(
  .طاووس بن علي السيد الدين ضير أبيه على الحلي العالمة والد )ھ٦٦٥ت(

 عاش طاووس بن علي الدين رضي بن محمد السيد الدين شرف له والمترجم
                                                           

  .٢٠٧ :الفيحاء الحلة أعالم مشاھير ومن ،١٠/٧٧: الشيعة ناأعي) ١(
 .١٤/٣٣و ١/٥٣٢ :الذريعة في الطھراني بزرك أغا ذكره) ٢(



 

  

 فقد ،ھائعلما من صار حتى الحلة علماء كبار على ودرس العلمية البيئة ھذه في
  :ومنھم العلماء من عدد على درس

  .طاووس بن علي السيد الدين رضي أبوه -١
 الحسن بن يحيى بن الحسن بن جعفر القاسم أبو الدين نجم الشيخ -٢

 )الحلّي المحقّق( بـ الحلّي،المعروف الھَُذلي سعيد بن
 .الحلي المحقق عم ابن ليالھذَ  سعيد بن أحمد بن يحيى الشيخ -٣

 المطھر بن الحسن الحلي العالمة ،والده على لدراسةفي ا رافقه من بين ومن
 عمه وابن ،)ھ٧٠٧ بعدوفي ت( داود بن الحسن الدين تقي والشيخ )ھ٧٢٦ت(

 بنا علي السيد الدين رضي وأخوه ،طاووس بن أحمد السيد بن الكريم عبد السيد
 بن علي السيد بنت األشراف شرف العلوية واختاه ،طاووس بن علي السيد

 مُّ أُ  وھي ،طاووس بن علي السيد بنت فاطمة العلوية األخرى ختهأو ،طاووس
 عّمھا ابن تزوجھا طاووس بن أحمد دينال جمال بن الكريم عبد بن عليّ  السيّد
  .طاووس بن الكريم عبد السيّد

 طاووس بن علي بن محمد الدين شرف السيد عاش العلمي الجو ھذا في
 .بالبنان إليھم يشار الذين العلماء من وصار العلم من فتضلعَ  ،الحلي

  .ھ٦٥٦ سنة بغداد التتر دخول عند بغداد في قتل
  
  
  

*  *     *





 

 

  
  

  

  
  
  

  ل السادس الفص
  الحلة عطاء من



 

  

 التالية الفصول وفي الحلة، تاريخ عن مختصرة نبذة األول الفصل في قدمتُ 
 الحلي إدريس البن مختصرةً  ترجمةً  قدمتُ و الحلة في العلمية الحوزة عن تحدثت
 الحلة علماء ترجمة واصلتُ  ولو ؛طاووس وآل الحلي والعالمة الحلي والمحقق
 كتابٍ  إلى الحتجتُ  منھم عالم لكل الجوانب كل افيً مستو ترجمتھم في وتوسعت

 الحلي فالعالمة ؛كتاب إلى وحَدهُ  يحتاجُ  العلماءِ  ھؤالءِ  بعضُ  بل ؛جزء من باكثر
 كتاب إلى يحتاج ادريس وابن كتاب إلى يحتاج الحلي والمحقِّق كتاب إلى يحتاج
  .كتاب إلى يحتاج طاووس آل السادة من عالم وكل

 بالدراسة الجديرين الحليين والشعراء العلماء أھم أسماء يلي ما في سأذكر
  :فيضٍ  من غيضٌ  وذلك البحث ھذا في لھم ترجمت من سوى
 الحلي الغروي األصل القطيفي سليمان بن إبراھيم إسماعيل أبو الشيخ -١

 وأخذ م١٥٠٧ ـ ھ٩١٣ سنة الثانية جمادى أواخر العراق إلى قدم المسكن
 أكابر من كان )١(النجف على دديتر وكان ا،وسكنھ الحلة علماء عن العلم

 :مؤلفاته من العلماء،
  .الوھاج السراج -١
 .القناع كشف -٢
  .الحائرية الرسالة -٣
  .الناجية الفرقة -٤
 .الفوائد نفحات -٥
 ،ھ٩٣٢ سنة تاليفه من فرغ الذي الحسنى هللا اسماء شرح -٦

  .الكالم وعلم الفقه علم في وھي
 الشيخ حھانم إجازات مسخ ھناك اتزاإلجا جزء في األنوار بحار وفي
  .)٢(العلماء من لخمسة القطيفي إبراھيم األجل

 في الطاق محلة في قبر ويوجد.م١٥٤٤ ـ ھ٩٥١ سنة بعد النجف في توفي
 للشيخ إنه :الحلة أھل يقول االحسائي، فھد ابن العالمة مرقد من بالقرب الحلة

  .القطيفي إبراھيم
 قبر من بالقرب الحلة في اغبر حي في قبره الحلي ادريس بن أحمد الشيخ

  .الحلي إدريس بن محمد
 :الحلي حسن الشيخ ابن )ھ١١٨٣ت( الحلي النحوي أحمد الشيخ
 منھم نبغ واألدب العلم بيوت من وھم والنجف الحلة بين النحوي آل عاش
 أحفادھم ويعرف عشر الثالث القرن أوائلو عشر، الثاني القرن في وأدباء علماء

  .)٣(الشاعر ببيت فالنج في اليوم لىإ
                                                           

 .م١٩٩١- ھ١٤١٢:لسنة١٠-٩ العددان :الموسم مجلة) ١(
 .١٠٥ :الجزء:البحار) ٢(
 .١٠/٥٠٠: أعيان الشيعة) ٣(



 

  

 يمتھن وكان عصِرِه، في األدبِ  مةِ ئِ أَ و العلماء كبار من النحوي أحمد لشيخا كان
 الثاني القرن أدباء من األول الرعيل من يعد األدب في ولكنَّه منھا، ليعيش الخياطة
 له كانت والكعبي، الفحام صادق والسيد األزري مستوى إلى ينھض الھجري عشر

 شاعر أديب عالم فھو )ھـ١٢١١ت( الكبير سليمان السيد مع اتومطارح مساجالت
 محمد أبناؤه ومنھم واألدباء الشعراء من عدد عليه وتخرج وشعراء، علماء أبو

  .والھادي والحسن الرضا
 قصد الحائري هللا نصر السيد الشھيد زمان في األدب وأئمة العلماء كبار من كان

 دباألو والعلم بالفضل فَُعِرفَ  عليه وتتلمذ ءكربال في الحائري هللا نصرَ  الشھيدَ 
 ھـ١١٥٤ عام استانبول في الحائري السيد استشھاد وبعد ،اللغة علوم من والتضلع
 الحلة؛ إلى عاد ثم ؛فيھا األدب أعالم وطارح علمائھا على ودرس النجف إلى رحل
 ندماء من كان أنه أشعاره بعض من ويظھر األدبية، الحركة في كبير دور له وكان
 به المعجبين الشعراء جملة ومن ،)ھ١٢١٢ت( يالطباطبائ العلوم بحر يمھد السيد

 .)١(الطريحي الدين ُمحيي الشيخ اآلخرين أساتذته ومن العلمي، لمعھده والمالزمين
  .فيھا األدب أعالم وطارح علمائھا على ودرس النجف إلى رحل
 كبير دور له وكان ،ئھادباأو ئھافضالو أعالمھا أحد كانف الحلة، إلى عاد ثم
  .حياته آخر إلى فيھا وبقى األدبية، الحركة في

 عليھم( األطھار األئمة في كثير، ءورثا ومديح غزل وله ،الً سھ شعره كان
  .المدائحو المراثي من )السالم

  :ومنھا مؤلفات، الشاعر ولھذا
  .الدريدية المقصورة شرح - ١
 .شعره ديوان - ٢
 األطھار ئمةألا من غيره وفي )السالم ليهع( سينالح في كثير رثاء لهو

 :وله في جواب كتاب لشيخه السيد نصر هللا الحائري .)السالم عليھم(
 ِرھذا الكتاُب الذي يُغني عن السَّمَ 

  

رِ    ن أث ل م ًدا للفض دع أب م ي  ول
  

ؤِه  قل للذي غاص في إخراِج لؤل
  

ا يشاء الفضُل من دَُررِ     حتى جنى م
د ذراُء ق نًاِ ع لِّ س امت بك  س

  

اُد   مِس والقمرِ تك  تبھر ضوَء الشَّ
  

د  ا أبَدْتق امرتني بم ن أدٍبخ  هُ م
  

ُكرِ    ى السُّ فتني عل ُر أش  كأنھا الخم
  

ُت للفضل واإِلفضاِل ُمنتصبًا  تبي
  

ك    رِ وُدْم فإنَّ ى بص اٌن إل  يإنس
  

 من مشّجرة قصيدةً  الحائري رشيد مير بن حسين السيد الشاعر منه طلب
  :التالية القطعة معھا وكتب ،إليه بھا وبعث مھاظفن هشعر

ا ةَ  ي ِمدوح االعل رَعي اوةبالنف  ي
  

 والشيمِ  لِ ضالفَروَضالسعِدَحديقةَ   
  

ى وافى ٍلعل يَعَج ممن َجٌرلك  َش
  

ي   ىدان ٌرالجن رِّ مثِم دُّ مِ  بال  والِحَك
  

                                                           
 .نفسه) ١(



 

  

يسَ  ٌبذا ول كُمُلْبقَ إِْذَعَج دُّ  َج
  

ي   ة زاك ر األُروم ربِ ال فخ مِ  ع  والعج
اءت ه ج اجدةً لدعوت  األشجارس

  

عى   هتس ىإلي اقٍ عل ال س دمِ  ب  ق
  

 الشيخ بخط المخطوط ديوانه في ةتمثب بمقطوعة الرضوي السيد عنھا فأَجابه
  :)١(المحاسن أبي حسن محمد الوزير

كرُ  رحمن أش رِشذاال د(والع  )أحم
  

انيإِْذ   هحب اللطفِ من دْ  ب  وأيَّ
  

دٌ  وِد ماج حىأللج اض  علًم
  

ون   ِلبفن يالفض مِ ف دْ  العل رَّ  تَفَ
  

بٌ  ه كات دأقالُم ْتق  طاول
  

َذَب   يَِّع بَ الِخط دْ  والعض  المھنَّ
  

د اني ق هحب امن انظًم  رائقً
  

لُّ    ٍتك ه بي انِ من دْ  لإلحس  معھ
  

ا ا ي راءْتإِْنأديبً ةٌ ت  غاي
  

اهُ   واُءفَلَِعليَ ْبقِ لِ دْ  السَّ  يُعقَ
  

نٌ  َك َحَس نظُمتَْنِظيُم ذيال  ال
  

نَفَ    ماَعاش رِّاألس دُّ دْ بال  )٢(المنَضَّ
  

ا المتنبيأزري اإِْذب  ھم
  

نبالصدِقآ أنبَ   زع دْ ( معج  )أحم
  

 الشيخ :)٣()السالفة نشوة( كتابه في الخاقاني بشارة بن علي محمد الشيخ عنه قال
 عِ الَّ طو جال ابنُ  أنا :حاله لسانُ  وقال ؛الخفايا على األدب من إطلع النحوي أحمد
 ؛مظِ تَ نْ مُ  نطمٌ  له ؛بَ لَ طَ وَ  أرادَ  ما ھمامن ونالَ  ؛واألدب العربية من ىوَّ رَ تَ  ؛الثنايا

 الشيخ بن أحمد الرضا أبو الجليل الشيخ :عنه قالما ك ؛مسِ المبتَ  الصبحِ  ثغرَ  يُضاھي
 ؛عروضي لغوي نحوي كامل وفاضل ؛فقيه محدِّث ؛عامل عالم الحلي النجفي حسن
 النقلية العلوم من فنٍ  كل أَخَذمن ؛النھاية الكمال من وجاوز الغاية الفضل من غبل قد

 وهللا ؛غيره يرزق لم ما غرائبھا على عِ االطال من ورزق ؛وطاب راق ما ؛والعقلية
كان أحد الفضالء في الحلة وأوَل  ):الطليعة(وفي .حساب بغير يشاء من يرزق

علم فتلمذ على السيد نصر هللا وبعد وفاته رحل األدباء بھا ھاجر إلى كربالء لطلِب ال
إلى النجف فبقي مدةً فيھا، ثم رجع إلى الحلة وبقي فيھا حتى توفي، وله مطارحات 

وكان أبوه ... الشعر فَِخَمهُ ُمنَسِجَمهُ، وعمر كثيًرا مع أفاضل العراق وكان سھلَ 
  .)٤(شاعًرا لذلك يقال لھم بيت الشاعر

  :)٥(قوله شعره ومن
ااأمانً باي ِدص  نج

  

يھيجت فقد    وجديل
  

ا اوي رىبرقً اس  وھنً
  

ب   ِدقري نالعھ ِدم  ھن
  ج

د َتلق يأجج اًرال  ن
  

ذيب   َبتُ يالقل ِدف  َوق
  

ا اداتناوي الس  ھ
  

تم   ةَ رعي ِدذمَّ  العب
  

                                                           
 .١/١٦٤: البابليات.) اليعقوبي صندوق( اليعقوبي علي محمد الشيخ مكتبة في نسخة منه) ١(
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  .ساقط بيت ھناك ربما التالي،
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رتم اھج ممغرًم دل  ي
  

الھجراِنِر   دِّب  والصَّ
  

ا نفي مم  قصديودھ
  

 ورديُرھمكِذمن ويا  
  

ي تالٍتبل ممض  معك
  

يٍش   اعٍموع ِدن  رغ
  

اٍم اوأي تلن  كان
  

د   دھربجي ِدال  كالعق
  

واوالُ صِ  تاٍقوارث  لمش
  

ِف   دمِعحلي  ِدھْ والسُّال
  

إن اطعتمف نىق  المض
  

الَفمتُ ْنوخُ    ِدس  العھ
  

إنِّي كف لُّذل  الِخ
  

يكُموودي    وديف
  

  :)١(وله
ى اٍمھبسرم  ورن

  

هواللحظُ     ممرضيمن
  

ُت بَتقل يأَص  ُمھَجت
  

ال   ذافق ي( ھ  )غَرض
  

  :)٢(وقال
د اَل ق اق ُتلم لقل ةٌ ھ  قُبلَ

  

ىمُ قلَببھاتشفي    :ھواكْ عنً
  

د؟ دِّ؟أَمبالجي مي؟أمبالَخ  َمبس
  

ُت   ذا:قل ذابھ  وذاكوبھ
  

  :)٣(وقال
ون ا عي وقلھ دودف وُنالخ  عي

  

اٌر   اون ينلھ لوعب ونُ  الض  كم
  

برٌ  انإِذا وص يطُ ب  ايٌنُمبالخل
  

ٌد   فَّإِذاوج ينُ َخ ينُ  القط  قَط
  

ي و بروح ى الًمجب دِّ عل ين   الوالقِ الص ايل يالحص يسالقاس ينُ  ول  يل
  

ا أروم هالوف مُحمن افيس  بالجف
  

هوأَطلُب   والوصَلمن  ضنينُ  وھ
  

زالٌ  ه غ وب روضُ  ل عٌ  القل  مرات
  

وب   وع وص قين دم ينُ  العاش  َمع
  

ين القدَّ منه ھزَّ  إِذا يوأُ ب  الھوى ل
  

اَت   و أْن فھيھ ه ينج ينُ  لدي  طع
  

بتھا اللحاظِ  سوُد َرنَْت ومھما  حس
  

ون افتًك البيضُ  ھي   ونُ  والجف  جف
  

 مدامعي فباحت منه الھوى كتمتُ 
  

دََّث   دي وح ديثُ  وج جونُ  والح  ش
  

ا ا في ذال أَيھ ي الع أ ف ذي الرش  ال
  

هُ    رضٌ  محبتُ ي ف نُ  عل  وِدي
  

وا ذَل دع ي الع د إِنِّ ُت ق هِ ب جنن  حبِّ
  

م   والتع أَل ونَ  أنَّ م وُن؟ الجن  فُنُ
  

  :)٤()السالم عليه( الحسين رثاء في شعره ومن
َب سلبت حين كنتَ  لو ادي طي  ُرق

  

َترَّ ع   ر ض دامعي غي ھادِ  م  لس
  

ين كنت أو ي أردت ح ذا ل  الضنا ھ
  

َت   ي أَبقي ًدا ل ن جس ادِ  م  األجس
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*   *   *  
ا الزمان مضِض على صبًرا  فإنم

  

يَُم   اِنال ش م ةُ  زَّ ادِ  قَِطيع  األمج
  

بَْت هُ  نُِص ٍد آلِل َحبائلُ  محم
  

الھم   رعى فاغت ل ص الدِ  بك  ب
  

أبي يُّ ب ييُ  ال يِمالضِّ أب دا عط  الع
  

ذَر   ةِ  َح ه المني لَ  من ادِ  فض  قي
  

 الوغى في غمِ  الضيا مفترسِ  يارأسَ 
  

ف   َت كي ةَ  انثني ادِ  فريس  !األوغ
  

ي َك لھف و لِرأس ُع وھ رقًا يُرفَ  ُمش
  

درك   وقَ  الب ذابلِ  ف ادِ  ال  الميَ
  

و اَب يتل ا الكت ِمعُت وم واعظٍ  َس  ب
  

َذ   ا تََخ َد القن نَ  الًبَ وادِ  م  األَع
  

ةَ أحُ  راِءشاش لالزھ اب ةي  مھج
  

اِر   رَّ االك يروَحي ادي النب  الھ
  

رى ود أت ايع اُنلن م ربكم؟الزَّ  بق
  

اَت   اھيھ رِبم نلِلق ادِ  م  ميع
  

ا ِم َعَجبً لَّهللاِلحل هُ جالج  لُ
  

وا   َكھَتَك وِحجابَ ادِ وھ  بالمرص
  

نھم ا لك وَكم ةً وازن  نَفاس
  

ى   اُسأَنَّ ذَّرُّيُق األطوادِ ال  ب
  ج

وم ِت الي بالُدأمحل رتال  وأقف
  

مُ    اِرِديَ فَّالقَط وادي زرعُ وج  ال
  

و ِت مَ الي ُكأَعَولَ يالمالئ ماف  الس
  

َل   دَّ بيُح وتَبَ دادِ التس  بالتع
  

ا يَف ي ِتَض ِدمالبي َرج هُ أَقف  َربُع
  

ُدْد   َكفاش تفظْ ِرحالَ ادِ  واح الزَّ  ب
  

  .ھناك ليدفن النجف إلى جثمانه ونقل ،م١٧٩٦- ھ١١٨٣ عام الحلة في توفي
 في وفاته أرخ قصيدة في زيني محمد السيد ومنھم الشعراء من عدد ورثاه
  :)١(قال حيث آخرھا

تَ  مَل أرأي ديِنش َفال ُد؟كي دَّ  يُبَ
  

ائبَ    فَ اِبياآلطومص دَّدُ  كي  تَُج
  

  :آخرھا في وقال
رتُ  يأظھ ُتأَحزان اوقل ًخ  ُمؤرِّ

  

ُل   َدالفض ُدكبع دُ  ال أَحم  يحم
  

  :)٢(بقوله )ھ١٢٢٨ت( الغطاء كاشف الكبير جعفر الشيخ رثاه ماك
دىأحمَدبموِتالكماُل مات  واغت

  

ا   أبلَجحيًّ نب هم رِ  بني  زاھ
  

 ظاھًرايحيىكيفلميٍت فاعجب
  

 اآلخرِ  يومِ قبلمنورىالبيض  
  

 .)٣(الحلي فھد ابن -٥
 ولد الحلّي األسدي فھد بن محّمد الدين شمس بن أحمد ،العباس أبو ھوالشيخ

 ازدھر التي المدينة فيتََعلََّم  ؛ھافي وتعلم ونشأ وترعرع ھـ٧٥٧و عام الحلة في
 والشيخ سادري ابن أمثال من العلماء كبار فيھا فبرز ماءلالع واستقطبت العلم فيھا
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 وابنه الحلي العالمة وولده المطھر بن ويوسف الحلي والمحقق طاووس وآل ورام
 .داود بن والحسن )ھ٧٧١ت( المحققين فخر

 من صار حتى .عصره علماء خيرة على فدرس العلم طلب إلى فھد ابن اتجه
 من الطالب ونھل ،الحلة في الزينبية المدرسة و الحوزة في وأستاًذا العلماء أبرز
 .علمه

 العقلية بالمعارف اُملِمًّ  كانو ،اإلمامية والفقھاء العلماء أكابر من وكان
 رانيحالب يوسف الشيخ ذكره حيثُ  عليه، وأثنوا بخير العلماء ذكره .والنقلية

 الورع العابد الزاھد الجليل الثقة الفھامة العالمة الفاضل :عنه فقال) ھ١١٨٦ت(
  .فھد بابن المعروف القدر العظيم

 نقل كما ؛)المتبحرين تذكرة( كتابه في )ھـ١١٠٤ ت( العاملي الحر عنه وقال
 عالمٌ  فاضلٌ  فھد بن أحمد الدين كمال الشيخ :فقال)١(الخوئي القاسم أبو السيد عنه
  .القدر جليل ورع عابد زاھد صالح ثقة

 الجامع، العارف العالم إنّ  :الجنات روضات في الخونساري عنه وقال
 الدين شمس بن أحمد العباس أبو الدين جمال الفضائل، صاحب ار،لألسر والحافظ
 التعريف عن غنى في الشھير الصيت، الذائع الحلّي، األسدي فھد بن محّمد

 الصفات وذو واألصول، والفروع والمنقول، المعقول جامع وھو والتوصيف،
 السيفية الحلة في الساكن...المحقّقين فخر تالمذة من والباطنية الظاھرية المتميّزة،
 ؛والعرفان والذوقِ  واإلتقانِ  بالفضلِ  االشتھار من له وميتًا حيًا الشريف والحائر
 والمنقول؛ عقولمال بين جمع فقد...؛إلشفاقاو والخوف ؛واألخالق والزھدِ 
 والعلم ؛والباطن والظاھر ؛والمعنى واللفظِ  ؛واللب والقشر ؛واألصول والفروع
  .ويكمل يجمع ماكان بأحسن ؛والعمل

 العلم من أھله ھو بما ذكروه عليه إذْ  ثناءيذكره سائر العلماء بال كان وھكذا
  .والفضل والزھد

 واألخالق، بالِعرفان، اُمتَِّصفً  كان ،وغيرھا والكالم، والتاريخ، الفقه، فى أَلفَ 
 علماء مع مناظرات وله والنقاش، البحث في اوقديرً  امتبّحرً  ،والتقوى والزھد،
  .عليھم احتجاجه في وتغلب والوالية، اإلمامة في ،األخرى إلسالميةا المذاھب
 في األخرى المذاھب علماء أدلّة جميع)ھ٨٤١ت( فھد ابن الشيخ ردَّ  وقد
 البيت أھل مذھب أحقِّية الدامغة والحجج باألدلة وأثبت العراق، حاكم محضر

 المذھب اعتنقو والبراھين، الحجج بتلك العراق حاكم فتأثَّر ،)السالم عليھم(
 باسم الجمعة خطبة وألقى ،)السالم عليھم( البيت ألھل امواليً  وأصبح ،الشيعي
  .الشيعي المذھب واعتنق ،)السالم عليھم( وأوالده المؤمنين أمير

  :أساتذته
                                                           

 . ٢/٣٥٧ : الحديث رجال معجم )١(



 

  

  :منھم و العلماء من عدد على فھد ابن درس
 ،)ھـ٨٢٦ت( الحلي السيوري هللا عبد بن المقداد الدين جمال الشيخ -١

  .المقداد بالفاضل معروفال
  .األول الشھيد تلميذ ،الحائري الفقيه خازن بن علي الشيخ -٢
  .النيلي الكريم عبد بن علي الدين بھاء الّسيد -٣
 .البحراني متوج ابن -٤
 .النيلي الحميد عبد بن علي الدين نظام الشيخ -٥
  .األول الشھيد بنا علي الدين ياءض الشيخ -٦
  :تالمذته
  :ومنھم العلماء من عدد عليه وتخرج فھد ابن علم من نھل
  .الجزائري ھالل بن علي الشيخ -١
  .العاملي الكرواني العشر ابن الفقيه -٢
  .الكركي العال عبد بن علي الشيخ -٣
  .الحلّي السميع عبد الشيخ -٤
  .الموسوي فالح بن محّمد السيّد -٥
  .طي بابن المعروف الفقعاني، العاملي علي الشيخ -٦

  :مؤلفاته ومن
  .الداعي آداب -١
 .لحوادثا استخراج -٢
  .الصالة أسرار -٣
  .)السالم عليھم( األئّمة تاريخ -٤
  .التحرير -٥
  .العارفين صفات في التحصين -٦
  .الصالة ترجمة -٧
  .القمر بمنازل وتشخيصھا الليل ساعات تعيين -٨
 .المھدية األئمة عن الشرعية التواريخ -٩
 .البحرانية المسائل جوابات - ١٠
 .األولى الشامية المسائل جوابات - ١١
 .الثانية ةالشامي المسائل جوابات - ١٢
 .التوحيد في الفريد الدر - ١٣
 .الصالة فقه في النضيد الدر - ١٤
 .أذكارھا وترجمة الصالة أفعال معاني في رسالة - ١٥
 .الشك كثير في رسالة - ١٦



 

  

  .الساعي ونجاح الداعي عّدة - ١٧
 .العباس أبي الشيخ فتاوى - ١٨
 .المحتاج كفاية - ١٩
 .النية معرفة في الجلية اللمعة - ٢٠
 .اللوامع - ٢١
 .الفتاوى في المحرر - ٢٢
 .المختصر - ٢٣
  .المھتدي وھداية المبتدي مصباح - ٢٤
 .المختصر شرح في المقتصد - ٢٥
 .المقدمات - ٢٦
 .البارع المھذب - ٢٧
  الفتاوى ريتحرل الحاوي الموجز - ٢٨
 .الداعي آداب من البد فيما الباغي نبذة - ٢٩
 في قرب الجبل في الحلة  قبر وله ،ھـ ٨٤١ عام الحلّي فھد ابن الشيخ توفّي

 المتصل البستان في ُدفن إنه :يقولون العلماء لكنو الحطابات، بسوق يعرف سوق
 حديثًا وأنشئت يزار مشھور معروف ھناك قبر وله ،كربالء في الحسيني بالمخيم
  .اسمه حملت علمية مدرسة
 .)١(الحلي منيع بن أحمد -٢
 الھجري السابع القرن شعراء من الحلي منيع بن أحمد الدين جمال الشيخ ھو
 )األئمة معرفة في الغمة كشف( كتاب لىع تقريض له ُمجيًدا شاعًرا أديبًا كان
 ابن فقال ھ٦٨٧ عام تأليفه من انتھى وقد األربلي عيسى بن علي الجليل للعالم
 :)٢(تقريضه في منيع

ْل أال امِعقُ ذالِج ابھ  الكت
  

ا   ديمينً َت لق ىنِل رادِ  أقص  الم
  

 الرسوِلآِلفضِلمنوأطھرَت
  

هِ    ابتأليفِ وُءَم اِدييَس  األَع
  

 عن سئل حين )السالم عليه( الباقر محمد اإلمام قول معنى في أَبياتٌ  وله
 فسنُده أسنْده فلم الحديث حدَّثتُ  إذا :)السالم عليه( فقال ،يسنده وال يرسله الحديث

 عليه هللا صلى( هللا رسول جدِّي عن )السالم عليھم( أبيه عنجدِّي  عن أَبي عن
 شعًرا الحديث ھذا تثبيت المترجم فأراد ،وجلَّ  عزَّ  هللا عن جبرئيل عن )وسلَّم وآله
  :)٣(فقال

ل ن ق الم ولحجن وانابق  س
  

ث   هحي مفي ال دليلِ  يأتن  ب
  

                                                           
 أعالم مشاھير من ،١/٧١ :الحلة وشعراء ،١/٩١: والبابليات ،٣/١٨٣: الشيعة أعيان: في ينظر) ١(

 .٤٧: الفيحاء الحلة
  .٤٧: الفيحاء الحلة أعالم مشاھير ومن ،٤/٧١: الحلة وشعراء ،١/٩١: البابليات) ٢(
 .٤٧: الفيحاء الحلة أعالم مشاھير ومن ،٤/٧١: الحلة وشعراء ،١/٩١: البابليات) ٣(



 

  

ِلإِلىالھوىدعاَك إنْ  انق مم  ل
  

ُك   َديَ اِتعن المقبولِ الثق  ب
  

نُ  روي نح ايروإذان ديثًان  ح
  

َد   اِتبع ِمآي لِ محك  التنزي
  

ناعنأبينا عن دِّ اليالمذيَج  ع
  

يِد   لينس نالمرس لِ ع  جبرئي
  

ذا ُل وك رويجبرئي ِني  هللاِع
  

ال   بھةٍ ب لِ والش  تأوي
  

راهُ أيِّفت يٍءب اَش علين
  

ي   اينتم ىَغيُرن يِل؟إِل  التفض
  

 طاھر أبي بن يحيى الفقيه بن أحمد الطاھر القاسم أبو الدين جالل السيد - ٦
  .الحلي إدريس بن دمحم قبر مع الحلة في قبر وله العلويين، نقيب

 .ُمَعيَّة بن إسماعيل -٧
 الحسني ُمَعيَّةَ  بن جعفر الدين تاج بن إسماعيل الدين علم محمد أبو ھو
 ،صباه في األدب أخذ المعروفين وشعرائھا الحلة أُدباء من )ھ٦٨٠ت( )١(الحلي
  .األسجاع من بالنوادر ويأتي باألشعار يترنم وكان عقله، في خولطَ  نَّه،أ إال

  :)٢(يھواھا كان قينة في رهشع من
َرتْ  يرةُ َيبقَلأَس ااألس  لّم

  

رُت يص اف رِ داِرھ الفِ  بغي  خ
  

يس عر ل ابالش ةي ىُمَعيَّ  تحظ
  

اٍل نبوص وانيم رافِ  الغ  الظِّ
  

اَي أنومن َلب ااُقبِّ  فَاھَ
  

اأو ةً  أراھ يعريان افِ  ف  اللح
  

 )٣(الحلي جعفر السيد -٨
 بنا عيسى بن حسن محمد السيد بن حمد دالسي بن جعفر السيد يحيى أبو ھو
 بنا كمال بن منصور بن زوبع بن منصور بن الدين كمال بن منصور بن كامل
 الحسن مدحم أبي بن شكر بن منصور بن نجم بن أحمد بن منصور بن محمد
 زيد بن الدمعة ذي الحسين إلى بهسن ينتھي أحمد النقيب الدين شمس بن األسمر
 ھذا نسبه ذكر )السالم عليھم( طالب أبي بن علي بن سينالح بن علي بن الشھيد
 في العاملي األمين محسن والسيد المنيعة الحصون في الغطاء كاشف يلع الشيخ
 كمال جعفر السيد البيت أھل شاعرُ  ُولِدَ  ٥الخاقانيو )٤(اليعقوبيو الشيعة أعيان
 سادةال قرية في ھ١٢٧٧ عام شعبان من النصف في )ھ١٣١٥ت( الحلي الدين
  .شريف بيت من أميال، بخمسة الحلة جنوب

 ،)السالم عليه( الحسين مراثي في الخالد الشعر بروائع العربية المكتبة أثرى
 الشيخ له قدم الذي )البالبل وسجع بابل سحر( شعره ديوان في واحدة ونظرة
 صيدا في العرفان مطبعة في بعنايته مرة أول وطبع الغطاء كاشف حسين محمد
  .المتألق الشاعر ھذا منزلة لمعرفة تكفي ھ١٣٣١ عام

                                                           
ة وشعراء ،١/٧٦ :والبابليات ،٣/٣٩٢ :الشيعة أعيان (١) يعة شعراء ومشاھير ،٤/٣٧٦: الحل  :الش

  .١٢٩ :رقم الترجمة/١
  .٤/٣٧٦: الحلة وشعراء ،١/١/٧٦: البابليات (٢)

 .١٩٣-١/١٨٠: الحلة وشعراء ،٣٠-٢/٥ :البابليات) ٣(
 .٥ :٣/٢: البابليات) ٤(
 .١/١٨٠: الحلة شعراء) ٥(



 

  

 النجف في ودفن ھ١٣١٥ عام اأيضً  شعبان في فجأة جعفر السيد توفي
 من الرغم وعلى اعامً ٣٧ عاش أن بعد السالم وادي في والده قبر عند األشرف
 جعفر السيد ترك فقد )ھ٣٥٧ت( الحمداني فراس أبي كعمر كان الذي عمره قصر
 قصيدته ومنه المتلقي فيستحسنه القراء ويقرؤه األسماع على يتردد اشعرً  الحلي

 اإلمام ضريح زيارة في كان عندما عليه انثالت التي ،)حاالصب وجه( الشھيرة
  :فيھا فقال )السالم عليه( علي

هُ  باِح وج يَّالص ٌلعل ُملي  ُمظل
  

ُع ذاتيوربي يَ ل مُ  علّ رَّ  ُمح
  

ا ُت م دھَرأنَّخل نال هِ م  عاَداتِ
  

هِ الكالُبىترو اب يغمُ  ويَظم  الضَّ
  

دَّمُ  ويُّ ويُقَ واألم ٌروھ ُؤخَّ  ُم
  

ُر ؤخَّ ويُّوي والعل دَّمُ  وھ  ُمقَ
  

لُ  ِن مث ةٍ اب ًدُتيبيفاطم رَّ  اُمش
  

ُد يويزي هِ ف اتِ مُ  لذَّ نعِّ  !ُمت
  

ى ابَِر يَرقَ ٍدَمنَ ًرأحم أمِّ  اُمتَ
  

لميَن في يَسالمس رُ ول لمُ  يُنِك  !ُمس
  

يِّقُ  دنياويض ىال ِنعل ٍداب  محم
  

ى هحت اَقب اءُ ض مُ  الفض  األعظ
  

رجَ  يُن خ َنالحس ةِ م  اَخائِفًالمدين
  

ُروِج ى كُخ تَّمُ  اخائِفًموس  يَتََك
  

دِ  ى وق نانجل ةٍ ع وَمكَّ اوھ  ابنُھ
  

هِ  فِتوبِ رَّ يمُ تََش َزمُ  الَحِط  وَزْم
  

م درِ  ل َن ي ريُحأي ْدَنيُ هِ بُ  ِركابِ
  

ا أوىفكأنَّم هِ الم مُ  علي رَّ  ُمَح
  

  ):السالم عليھما( علي بن العباس عن منھا ويقول
وتخوَفالقوِموجوهُ َعبََستْ   الِم

  

اُس يھم والعب احكٌ ف مُ  ض  متبسِّ
  

ه أَيَن الظعينَةِ  حامي ةٌ ( من  )!ربيع
  

نَ  أَْم ن أي ا م هِ  علي دَّمُ ( أبي  )!ُمَك
  ج

 في وغاص الشماِل على اليمينَ  قلبَ 
  

َويَحِطمُ  بالرؤسِ  يحصُد األوسـاط
  

يفهِ  الوجودَ  لمحى القضا لوال  بس
  

ي وهللاُ  ا يقض اءُ  م مُ  يش  ويحك
  

وى ِب وھ ي( بجن هُ  )العلقم  فليتَ
  

اربين ه للش دافُ  ب مُ  يُ  العلق
  

يُن صَرِعهِ لم فََمَشى هُ  الحس  وطرفُ
  

ينَ  اِم ب هُ  الِخيَ مُ  وبينَ  ُمتَقَسِّ
  

اهُ  وَب ألف اِل َمحج هُ  الَجَم  كأَنَّ
  

د نحطِم رٌ ب يجِ  بم ثَّمُ  الوش  ُملَ
  

بَّ  ً  فأك ا ه منحني  هُ ُعمْ دَ َو علي
  

يطَ  َغبَ َس ا البس و كأَنَّم َدمُ  ھ  َعن
  

د هُ  رامَ  ق م يلثُم َر فل عا ي  موِض
  

م هِ  ل ضُّ  يُْدِم الحِ  َع ثَ  الس  مُ فيُل
  ج

ادى د ن ألَ وق وادي م يحةً  الب  ص
  

مُّ ُخور ُص ا الصُّ ألَّمُ  لِھولِھ  تت
  

يُّ  كَ  أأخ م يُمالنع يھني لْ  ول  أخ
  

ى أْن ترض تَ  أُرَزى ب مُ  وأن نَعَّ  ُم
  

يُّ  ْن أأخ ي م اَت يَحِم دٍ  بن  محم
  

رَحمُ  ال َمنْ  يسترحِمَن ِصْرَن إْن  يَ
  

ذا اُمَك ھ ْن ُحس ِذّل َم هِ  يُ َدا؟ بِ  الِع
  

واكَ  ذا ول ْن ھ هِ  َم ُم؟ بِ دَّ يَتَقَ
  

ي ابنَ ا ي ھّونتَ  اِرَع أب ي َمَص  فِتيتِ
  

رحُ  ِكنُهُ  والُج ذي يُس وَ  ال مُ  ھ  أأل
  

 الشيخ درس حلقة عن قال ،ذلك كلفه ماھم رأيه عن يعرب أن يھمه ال كان



 

  

 :عصره في األشرف النجف في الدين زعماء أحد الشربياني محمد
ربيانيِّ حابٌ  للش ذةٌ  أص  وتلم

  

وا ا تجمع ن فِرقً ا م ا ھاھن  وھن
  

ا يھمُ  م ن ف ه م ي ل مِ  ف ةٌ  العل  معِرف
  

لِّ  من أَفضُل يكفيك ا اضرينالح ك  أَن
 

 والسيد العلوم بحر الطباطبائي محمد السيد الزعيمين في قوله رأتهج ومن
  :)١(القزويني محمد

تانَ  يَن ش ٍدب ِدمحم  ومحم
  

ائٌيذا يوذاطبطب  قزوين
  

َلالرجَلأعرُف اأن االمفضَّ  منھم
  

ِ ا أْلالب نتس ينِ  ع  التبي
  

  .)٢(القزويني جعفر مرزا السيد -٩
 محّمد بن أحمد بن الحسن بن مھدي السيد بن جعفر مرزا السيد موسى أبو ھو

الحسين ذي  بن محمد إلى نسبه ينتھي ،)ھ١٢٩٨ت( الحلي القزويني، الحسيني،
  .)السالم عليھم( طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن الشھيد زيد بناالدمعة 
 ،اأديبً  ،لقدرا جليل ،الً فاض اأصوليً  افقيھً  كان وأعيانھا، الحلة علماء من
  .امنطقيًّ  ،اكاتبً  ،اشاعرً 
 النجف إلى انتقل أبيه على درس أن وبعد ،ھافي ونشأ ،ھ١٢٥٣ سنة الحلة في ولد
 الشيخ خاله على فيھا فدرس العلماء دروس حضرو العلمية بالحوزة والتحق األشرف
 رسدو االيرواني، محّمد والشيخ الغطاء، شفاك جعفر الشيخ بن علي الشيخ بن مھدي
 .)ھ١٢٨١ت( )٣(ألنصاريا مرتضى الشيخ على واألصول الفقه

  :الكتب من له
  .الفقه أصول يف .الغروية التلويحات -١
  .المنطق في .شراقاتاإل -٢

 في كتبھا التي الرسالة ومنھا )٤(البيانية ملكته على تدل رسائل له ،ناثًرا كاتبًا كان
  .براعته على تدل يوھ )٥()الجميل آل مدائح في الخميل الروض( كتاب تقريض
  :)٦()السالم ماعليھ( علي بن الحسين اإلمام رثاء في شعره ومن ،شاعر وھو
ر يط بك نالخل ديارع اال  فودع

  

ا هودع يب راقداع رعا الف  فأس
  

رعان ا س روام ؤداكھج ةف  بغت
  

ا أرضكبعراصواستبدلوا  أربُع
  

ل ؤادك فارس اف تعرأوبالبك  فاس
  

اء امببك ةأيّ اأدم األحب  ع
  

                                                           
 .١/١٨٣:الحلة شعراء) ١(
ان )٢( يعة أعي ات ،١٩٠-٤/١٨٨ :الش عراء ،١٢٣-٢/١١١ :والبابلي ة وش  ،١٩٣-١/١٣١: الحل

م ؤلفين ومعج اريخ ،٣/١٥١ الم ة وت ة ،١٨٢-٢/١٧٨ :الحل ف وأدب ،٤/٤٣٠ :والذريع  :الط
 .٢٠١ :رقم الترجمة/١:الشيعة شعراء ومشاھير ،٢٦٧-٧/٢٥٧

  .١/١٣٣: الحلة وشعراء ،٢/١١٤ :البابليات) ٣(
  .١٦٧-١/١٣٨: الحلة شعراء في ينظر) ٤(
  .١/١٥٦: الحلة وشعراء ،٢/١١٧: البابليات) ٥(
  .١/١٧٣: الحلة اءرشع) ٦(



 

  

دمن أعلمتما  القضاسھمرمىق
  

ه   قأرواحفدعت ذالخالئ ى م  ؟نع
  

ر ورى خي رفً ال رماش يدوأك  س
  

ا وفِ فُ الطُّ يوَمىَدالرَّأَسكَ    ع  تجرَّ
  

زالبمستن فھوى ىالن رىعل  الث
  

اٍم   ةظ درِهوغل مص ا ل  )١تنقع
  

 لسيدا والده حياة في ،ھ١٢٩٨ سنة المحرم شھر غرة في الحلة في فجأة توفي
 .األشرف النجف في ودفن ،القزويني مھدي

  :)٢(مطلعھا دةٍ يبقص الحلي حيدر السيد ومنھم الشعراء، من عدد ورثاه
ا قد اليخططن  مضجعاللمع

  

ا ديَنودفن دنياال اوال  مع
  

 أسماه كتاب في رثائه في كتبوا الذين للشعراء الحلي رحيد السيد ترجم وقد
 بخط نسخة منه وتوجد امخطوطً  الكتابُ  يزالما إنسان خير مراثي في األشجان
  .)٣(األشرف النجف في الغطاء كاشف آل مكتبة في المؤلف
 ،الخضري محسن والشيخ ،نوح حمادي والشيخ ،عوض علي الشيخ )٤(رثاه من بين ومن
 قاسم علي والشيخ ،الدجيلي حسين والشيخ ،النجفي زوين عفرج والسيد ،الحبوبي سعيد محمد والسيد
 بن حسين والسيد الحلي، درويش والشيخ ،هللا دعب بن حسين والشيخ ،العذاري عباس والشيخ ،الحلي
 ،القيم حسن والشيخ ،الحلي جعفر والسيد ،الحلي اودد السيد بن المطلب عبد والسيد ،الحلي حيدر السيد
 ني،القزوي حسين والسيد القزويني، محمد والسيد ،مصبح حسن والشيخ التبريزي، محمد والشيخ
 الكبير الشاعر معاصرھم بقلم تراجم ولھؤالء ،األعسم عباس الشيخو ،القزويني صالح مرزا والسيد
 أحوج وما ،بخطه والمحفوظ إنسان خير مراثي في األشجان وططالمخ كتابه في الحلي حيدر السيد
  !لھم اصرمع كبير وكاتب وناقد رشاع بقلم أنھا وخصوًصا الشعراء ھؤالء لتراجم يةبالعر المكتبة

  .)٥(نما بن جعفرالشيخ  - ١٠
 أبي هللا ھبة بن جعفر بن محمد الدين نجيب بن جعفر الدين نجم الشيخ ھو
 عائلة نما وآل .)ھ٦٨٠ت( الحلي الربعي نما بن حمدون بن علي بن محمد البقاء
 منھم والحديث الفقه في العلماء من عددٌ  فيھا نبغَ  طاووس، آل كعائلة حليّة علميّة

 بن الحسن :منھم األسرة ھذه من آخرين أعالم ذكر وسيأتي له مترجمال صاحبنا
 نما بن محمد ّهللا  ھبةو الربعي، نما بن ّهللا  ھبة بن جعفر بن محمد بن أحمد

  .نما جعفربن بن محمد الدين نجيب الشيعة وفقيه ،)ھ٥٧٥ت(

                                                           
  .ظامياً ، ويقول لم تنقعِ : كان حقه ان يقول )١(
وان) ٢( يد دي در الس ي حي عراء ،١/٩ :الحل راق ونھضة ،٧/٢١٧ :الغري وش ة الع ي األدبي رن ف  الق

 .٤٣ :عشر التاسع
 .٥٤: عصره شاعر الحلي حيدر السيد) ٣(
 .١٣٨-١/١٣٥: الحلة راءوشع ،١١٧-٢/١١٦ :البابليات) ٤(
ل )٥( ل أم ات، ٢/٥٤ :اآلم ات وروض ة ،١٨٢-٢/١٧٩ :الجن ارفين وھدي ى  ،١/٢٥٤ الع  والكن

اب فينة ،١/٤٢٨ :واأللق ار وس انو ،٨/٣٣٧ :البح يعة أعي  ،١٥٧و ٤/١٥٦ :الش
ة وتاريخ ،٧٦-١/٧٤:البابلياتو  شعراء ومشاھير ،١٠١-٤/٩٨:الطف وأدب ،١٧و٢/١٦ :الحل

 .١٩٥ :رقم مةالترج/١:الشيعة



 

  

 ،القدر جليل ،الً فاض افقيھً  وكان الحلة، علماء كبار من نما بن جعفر كان
  .الحلي العالمة شيوخ أحد وكان ،اشاعرً  اأديبً  الشأن، ظيمع

  :أثاره ومن ،غزيًرا علميًّااتراثً  لنا ترك
  .األحزان مثير -١
  .المختار أحوال في الثار أخذ -٢
 .الشيعة منھج -٣
  .النضار ذوب -٤

 سنة الحلة في نما بن جعفر بن محمد الدين نجيب بن جعفر الدين نجم توفي
  .ھ٦٨٠

  :)١()السالم عليه( الحسين رثاء في هشعر ومن ،اشاعرً  وكان
ت ى وقف يدارعل ٍدالنب  محّم

  

ا   دفألفيتھ رتق اتُھاأقف  عرص
  

ت الًءوأمس نخ الوةم ارئت  ق
  

ل   اوُعطِّ ومھافيھ التھاص  وص
  

نالساداتمن فأقوت  ھاشمآلم
  

م   عول ديجتم ينبع تاتھا الحس  ش
  

ي ل فعين بطلقت رىالس وعتيعب  ول
  

ى   دھمعل افق ا ضيتنقم  زفراتھ
  

  :)٢(اأيضً  )السالم عليه( رثائه في وله
ازل أضحت بطآلمن ةً الس  مقوي

  

ن   يسم ااألن يھنفم  انُ كَّ ُس ف
  

اءوا ه ب داظلًمبمقتل  ْتمَ ِدھُفق
  

المرىُذنْ ِمِهِدْقفَ لِ    ان االس  أرك
  

دُّهُ رزيتُ تْ عمَّ اكنھانياال  وس
  

دمع   نفال يِنم اكينأع ان الب  ھتَّ
  

م قَ  ل اٍلَسْرمُ ْنِم يب  ٍكلَمَ الَوفيھ
  

جانُ اٌتيَِّزَرهُ ْتَرعَ إالّ    وأش
  

هالھاديالمصطفىوأسخطوا  بمقتل
  

ه   نفقلب يسم دِ رس آلنُ  الوج  م
  

   :)٣(أيًضا وله
لِّي هُ يَُص ىاإلل ِلعل   الُمرس

  

ُت   يويُنع ِمف َزلِ المحك   المن

  

زى يُنَويُغ اؤهالُحس   وأَبن

  

م   هوھ المنزلمن   !!األفضلِ ب

  

م ُك أل ذاي اإذاھ رَتم  نظ
  

هِ    َنإِلي ِبِم   !!المعضلِ الُمعج

  

 :)٤()السالم عليھم( الحسين أصحاب في وقوله
وا إذا مَراعتقل اِحس واالرم ويمم

  

والذعرِ  الخوفِ منفّرت الشرى أسوَد 
  

إنالعواِنالحربرحى كماةُ  سطواف
  

أقرانُھم  وَمف يةِ ھالكريي رِ  ف ُخس
  

الًأَرجُ الحربمأِزِقفيبتواأَث وإِنْ 
  

ُدھُم  هفوع ىمن ىإل رِ  ملتق الحش
  

وبھمُ  وَق قل دروِعف مال وھمھ
  

رِ  على السائالِتالنفوِسذھاُب  البُت
  

                                                           
 .١/٧٥ :البابليات) ١(
 .نفسه )٢(
  .١/٧٥ :البابليات )٣(
  .١/٧٥ :البابليات )٤(



 

  

  )١()السالم عليه( المؤمنين أمير مدحِ  في وقال
القرِص جاد لءوالطوىب هم  بردي

  

اَف   اُموع والطع ُغوبُ  وھ  َس
  

ادَ  رَص فأع َرالقُ هِ المني  علي
  

 )٢(كسوبُ  الكريمَ  والمقرضُ  القرُص،  
  .ُمَعيَّةَ  بن جعفر - ١١
 الحسن الدين زكي بن محّمد بن جعفر الدين تاج السيد هللا عبد أبو ھو
 فصيح القدر، جليل نسابة، األفاضل العلماء من ،)٣(الحلي ُمَعيَّةَ  بن الحسني،
 على وظائف له وكان الحلة، سكن الكوفة، أھل من .مؤلف شاعر، أديب، اللسان،
  .والخلفاء والملوك األمراء عند امقدمً  اوجيھً  وكان بغداد، ديوان
  .مشھورة وأشعار مدونة، رسائل له

  .ھ٦٨١ سنة حدود الحياة قيد على كان
  :)٤(نارنج شجرة وصف في قوله شعره من

ةٍ  دِھُش ودوح اَرتُ  ناضرةٍ األبص
  

لِّفيتريَك   ذوةَ ُغصٍنك ارِ  ج  الن
  

ا التبرلتفصِّ كأنم يب لف  حل
  

ر   يسخض اتم اتبھ ارِ  قام  أبك
  

  :)٥(اأيضً  وله
دَّمت بعينق اس  وأتبعتھ

  

ماعاًم   عفك يأطم ثِ  ف  المك
  

ك ري وھب دعم ىق همض  ثْلث
  

يس   ثأل رنك يالعم ث ف  ؟الثل
  

 )٦(القزويني جواد السيد - ١٢
 مھدي السيد بن صالح مرزا السيد بن ھادي السيد بن جواد السيد ھو
 عنھم قال ومجد علم بيت من إنه.القزويني ھادي السيد أنجال برأك ھو ،ينيالقزو

  :)٧(الشاعر
اةٌ  ھَُداةٌ  يأبَ َماف ِدَس َرقَْتالَمج  أش

  

ىيُشيُرھاٍدِمْنَوَحْسبَُك   ادي إِلَ  ھَ
  

 مھدي السيد جده وفاة قبل الھندية قضاء في ھ١٢٩٧ سنة المترجم لدو
  .ھ١٣٠٠ عام فيتو الذي سنوات بثالث القزويني
 مرزا السيد بن أحمد السيد عمه على العلوم مبادئ ودرس العلم حب على نشأ

                                                           
  .١/٧٦: نفسه) ١(
  :فقال، علوياتقصائده ال إحدى في الحديد أبي بن الحميد عبد المعنى ھذا إلى سبق) ٢(

امُ  ًدى إم ىَرآثالقرِصبھ  فاقتض
  

يَ القُرِصَردَّلقرُصالھا    أزھراَض  أب
  

  

دة)٣( ب عم ل ،١٧٠-١٦٥ :الطال ل وأم انو ،٢/٥٥ اآلم يعة أعي ات ،٤/١٨٣ :الش -١/٧٧ :والبابلي
يعة شعراء ومشاھير٣٨و ٢/٣٧ :الحلة وتاريخ، ١٨٤و ،٣٧٦-٤/٣٧٤:الحلة وشعراء ،٧٩  :الش
 .١٩٦: رقم الترجمة/١

 .٤/٣٧٥ الحلة وشعراء ،١/٧٩ :البابليات) ٤(
 .٤/٣٧٦ الحلة وشعراء ،١/٧٩ :والبابليات ،١٦٧: الطالب عمدة) ٥(
 .١٨٣-٩/١٨١:الطف ،وأدب١٣٠ :٣/٢: البابليات) ٦(
 .٩/١٨١: الطف أدب) ٧(



 

  

 محييو الباقر السيدين بأخويه ليلتحقَ  النجف إلى أبوه أرسله ثم القزويني صالح
 في الحوزة أعالم من جملة على الفقه من اقسطً  اجميعً  فنالوا اسنً  منه أصغر وھما
 المال هللا وآية المازندراني مھدي والشيخ خليل الحاج حسين ميرزا كالحاج النجف
 فعاد.م١٩١٤-ھ١٣٣٢ سنة األُولى العالمية الحرب حدثت أن إلى الخراساني كاظم

 نشر تخوله التي األَعالم مشايخه شھادات من جملة الً حام الھندية إلى له المترجم
 األدبية رحاتالمطا لموسم فرصةً  الصيفية العطل أيام من يتخذ وكان .األحكام
 الشعر ودواوين األدب كتب بمطالعة الشديد ولعه مع الشعرية والمباراة

 بيته وأھل النبي وسيرة اإلسالمي والتاريخ األدب وتاريخ الشعرية والموسوعات
  .والشواھد والفوائد النوادر تضم مجاميع ذلك من جمع حتى )السالم عليھم(

 جملة قسام علي محمد الشيخ الشھير طيبالخ بخط شبر جواد السيد الشھيد شاھد وقد
 شعر ديوان له .)١(األدبي الذوق على تدل التي له الشعرية والمقاطيع األدبية الرسائل من

  .)عليھما السالم(الحسين بن علي  الشھيد اإلمام في معظمه مخطوط
 اليعقوبي علي محمد الشيخ ورأى األدباء من ماعةج وطارح صباه في الشعر نظم
 الشيخ عند خطي مجموع في مثبتة مدحه في قسام علي محمد الشيخ ئدقصا بعض
  :)٣()السالم هيعل( الحسين اإلمام في قوله الشعري عطائِهِ  فمن )٢(قسام جعفر

ال ودي ھ واديتع ٍعب العل  وقِب
  

امرابٌع   يِذكُرھ ـقلبِ ف د ال ا ق  َوقَب
  

وٍ  أيام يَمْنمضْت لھ بُّف ـْدأِح  وق
  

َكىإِلُمَعنًّىأبقْت   ودِ تِل  صبا الُعھُ
  

ي تعذبت وممھجت ـلي  مھبالرحي
  

أن   مك ذابي طع دھمع ـا عن  عذبــ
  

دامعُ تجريأعينيتحسبوا ال  اھم
  

ـليكُم   لْ ع طَفَىآلِلبَ ا الُمْص  النُُّجب
  

يھمُ  وَم أبك وا يَ الطُّفُوِف َحلّ ـى بِ  ُضًح
  

ـا كربالمحانيفيَوَشـيَُّدوا    الطُّنُب
  

ـت ـرآلوأقبل يبح  اھكتائبف
  

ّر   ب احربً تج ـط لرح ـا وا السب  حرب
  

اموه ا س ؤوسُ  إِمَّ فِ  ك ا الحت ذلَّ أنأو   يجرعُھَ ـنَّيُ ـاءَ ولـك ـى االب  أب
  

 امنفـرًدالقلبلظاميالفداء نفسي
  

ا الحربِ  في صارِمهِ  وغيَر    َصِحبا ِم
  

ي ه لھف ذل هأحاطتم ةً في  محدق
  

ـهالضاللأھل   ـا نالتِ وفي  اإلرب
  

دسھمفي رموه  مھعداوتمنحق
  

يامثلثً   ظاياف هش با قلب  نش
  

الِل خيلُ  ھجمْت بعده من  على الضَّ
  

ـدِر   ـنُّ ِخ ابَّوةِ ال ِ ي ا ِ  فَاْنتُِھب
  

دوا ـَل أب وحيِّآِلعقائ ـَرةً ال  حاِس
  

ايتركوالم   تًرفَوقَھَ ـا والاس  ُحُجب
  

م هللا ْت ك ِنقُطَِّع ـيالب ىالنَّبِ  َحًش
  

ي   ربالء ف مك لوك ا اھب رح  نُِھب
  

م د دمٍ  وك ـواق وَقأراقُ افَ  تُربَتِھَ
  

ْمِحبكعِبيَتِيٍموكمْ    ـرُّ دْ  ال ِربا قَ  ُض
  

نَّ سروا ىبھ اِبعل َرةً األقت  َحاِس
  

دٍ ابِن إلى   ـا الَوخدَ تُقَاِسيھن  َوالنََّصب
  

                                                           
 .نفسه) ١(
 .١٣١ :٣/٢: البابليات) ٢(
 .نفسه) ٣(



 

  

 إليهِ  أبَرقَ  األَعيان مجلس في اعضوً  القزويني محمد السيد اختيارُ  تم ولما
 :)١(يقول

وُكتِ َستفرَّ  َكالمل ـيب  المعال
  

ْد   اَوقَ وِّ أحرزتَھَ انِ  بُِعلُ  َش
  

ال ٌب فَ بَْحَتإَِذاَعَج اَعْينًأَص
  

َك   يُنألَنَّ اِنَع َمإِنس  )٢(انِ الزَّ
  

 كتب عوفي ولما القزويني حسن السيد عمه عيون لجةالمع بغداد إلى وذھب
  :الً قائ العالج بنجاح يبشره الكاظمية من ھادي السيد والده إلى

الجوادين دب تق ابيأنخ  ِرك
  

ا   اطالبً فاَءمنھم يالش  لَِعمِّ
  

ا َلقصدَيأنجح يھمالُمَؤم  ف
  

ي القلبِ  ساحة عن َوأَزاال    َغمِّ
 

  :)٣(يبشره ألبيه أَبرقَ  ثم
راكُم يبش ٍنف  َحَس

  

 الضنىزال جسمه عن  
  

د ذيفالحم  ال
  

َب   اأَذھ االحَزعن  نَ
  

  :الً قائ الصغير القزويني مھدي السيد أخوه فأجابه
ِلفَضِلمن ِتأھ يالبي  ف

  

ك   اَعمِّ ن اَعمَّ  الھن
  

ُد ذيفالحم  ال
  

لھم   د بفض نَاق  خصَّ
  

 في القزويني أحمد السيد بن حميد السيد عمه البن بيتين مشطًرا جواد وللسيد
   :)٤(مدحه

ا ا أب زَتٍمظك اِخَرُح االمف ُكلَّھ
  

ينطبتوقد   وعنُصرا مجًداالناسب
رْت وإِن وٌمفَخ ٍدق ؤَدٍدبمج وُس

  

م   ِق فل اتُب دكَ الفيھ را ومج مفخ
  

زتَ  لَّ)المھدي(من فَُح هُج علوم
  

ومصدرا وردًا األفضالِ  )صالحِ ( ومن  
زِّ(علِممنوأظھرتَ  ا)المع  ودائًع

  

َك   اريوأطلع ىالب ا عل ترا م تس
  

  .المناسبات مختلف يف قاله شعر وله
 )السالم عليه( الحسين هللا عبد أبا الشھداء سيد بھا رثى أُخرى قصائد له كما
  :)٥(مطلعھا التي قصيدة منھا

ال بٍّدروا ھ َدَمابُمِح واِعن  َذھَبُ
  

ري   هُ تَِج ِكبُ  اَدمًعَمَداِمُع  وتنَس
  

  :)٦(مطلعھا أخرى وقصيدة
ايَ  غيال أحب ةِ أص ِمللوم  الئ

  

يأن وال   نثن مْ ع ُك اللَّوائِمِ  ودِّ  بِ
  

                                                           
 .٩/١٨٢ :الطف وأدب ،١٣٢ :٣/٢:البابليات) ١(
  .الزمان عين إنسان يقال إذ :قلب البيت في) ٢(
 .١٣٢ :٣/٢: البابليات) ٣(
 . .١٣٢ :٣/٢: لياتالباب )٤(
  .٩/١٨٢ :الطف أدب) ٥(
  .نفسهأ )٦(



 

  

  :)١(مطلعھا وأخرى
ا ةِ  م أووَناللألحب ايَ  ِخالنَ

  

ال   اَدَرواھ تْ أنَّن ا؟ حان  َمنَايَان
  

  :)٢(أثاره ومن
  .صفحة ثلثمائة في يقع العترة لمصائب الزفرة لواعج -١
 جودت الدكتور حفيده صديقنا حققه األئمة مصائب في الملمة الفوادح -٢

  .القزويني
 ونُقِلَ  الھندية في ،ھ١٣٥٨ سنة شعبان أوائل في القزويني جواد السيد يتوف

 قاسم كالشيخ الشعراء من عدد ورثاه ،األسرة مقبرة في دفنو النجف إلى نَْعُشهُ 
 ،الحويزي الحسين عبد والشيخ ،الخطيب رضا محمد والسيد ،)ھ١٣٧٤ت( المال

  .وغيرھم
 )ھ١٢٥٥ت( الحلي المطيري حبيب الشيخ - ١٣
 البصير حبيب بالشيخ المعروف الحلي المطيري عبد الحاج بن حبيب يخالش ھو
 عشيرة إلى بنسبھا ترجع التي الحلة في العريقة العربية المطيري آل أسرة من وھو
 والشيخ بعيد، زمن منذُ  الحلة استوطنت وقد ،والحجاز نجد بادية في لساكنةا مطر آل

  .عمره خرياتأُ  بصره كف وأديبًا شاعًرا كان ،المطيري حبيب
 الشعراء ذكر عندما )ھ١٢٣٢ت( الكبير سليمان السيد بن داود السيد ذكره

 وفاة والده عام سنة ألفه الذي الكتاب في ،الحكيم حسين السيد أخاه َرثَوا الذين
 استنسخته نسخةٌ  الكتاب ھذا من عنديو ،له المترجم مرثية ىإل أشارف ،،ھ١٢١١
 بن قاسم الشيخ وكان ،األدباء بين معروفة تكان سنذكرھا التي ومرثيته ،بخطي
  .)٣(ھا ويرويھايحفظ )ھ١٣٧٤ت( الحلي حمزة المال محمد الشيخ
 الحكيم حسين السيد فيھا رثى التي تهقصيد من المطيري حبيب الشيخ قولي
  :)ھ١٢١١ت()٤(لكبيرا سليمان السيد بن

ىنبِكقفاألضعاِن حاديَ  يا  األل
  

ْت   ائُنزم بھمظع ورك ىا نح  لبل
  

اروا ا س اعنيَنعليھ واظ  وخلف
  

ي   راِنقلب ةبني عال الكآب  َمش
  

بُ  األحزان والقل اظريذاَبب  ون
  

هُ    ريعبرات ثٍ تج بال كغي  أس
  

دوتُ  ىوغ راِتأرع ھًَّداالني  ُمَس
  

أنَّني   ائھَن فك وكال برع  م
  

ينُ  الي ع بلتالمع اأَس  عبراتِھ
  

ا   ىجزًع عٍ أطالِلعل د رب  خال ق
  

دْ  َت ولق داِرھموقف ألتُھاب  :فس
  

ىأنأى   واھُم؟األول تأھ ى :قال  بل
  

                                                           
 .نفسه) ١(
  .نفسه)٢(
  .١/٢٢٧: الحلة شعراء) ٣(
 .٢/٢٠٢و ٢٢٨-١/٢٢٧ :الحلة ،وشعراء٥٨-٢/٥٧ :البابليات) ٤(



 

  

إلى ى ف يمت َدھموأصبُحأمس  بع
  

فًا   ا متأسِّ الُمتلھفّ َوجِّ  !ُمتَ
  

ا تَ  ي يلي دوُمالنفس ات  حياتُھ
  

ا   نفحياتُھ ِدھمم نبع بال ل  تُق
  

ا رةً  ي دحس تق تيأودع  بحشاش
  

ًدا ىوج رِّعل انِ م وال الزم  ُمط
  

د ي( فق ا)ُنالحس افي نلھ ةٍ م  نكب
  

لِ عرُشلھاُعظمى   زال الجلي  تَزل
  

تْ  ه لَبَِس اُءل وَبالعلي َداِدھاثَ  ِح
  

امِ عنالفخرتاجُ وانَحطَّ    ى ھ  العل
  

يكنْ  ى ل دنياعل اال دِهالَعفَ  فلفق
  

لِّ   ذُّ ىبال اأمس ھ دِّال ِعزُّ  ُمتَبَ
  

ا بأبي يِمالفضِل أب ىالعم ن   الورىعل ذيواب اَءال قَ اج  ُمرسال لخالئ
  

يًّدا وا اَدس اَمس يعھماألن  جم
  

ًرا   ىفخ اِمعل رةِ ھ د المج ال ق  ع
  

دَّ  إن ُل ُع ِلأھ والفض اُمھُمفھ  إِم
  

ھُم   دُّ اوأَس حُ رأيً وال وأفص  ِمق
  

والفضَلأرادوا وإذا اُرھُْمفھ  ُمش
  

دى   وِبول والخط ّدمُ ھ  أوال المق
  

اُت وإِذا ِبعويص كلْتالمطال  أش
  

ا   هؤواج لَّإلي كال ذاَكفح  الُمش
  

و انَ  ل راطٌ ( ك اِھُد)بُق َرهُيُش  َعْص
  

دا   هلَغ هِ بحكمت ال علي وِّ  ُمَع
  

ا َف عجبً اُتفكي هُ؟الَحاِدثَ  تَُروُع
  

ا   اولطالََم اَلمنھ الأط  الُمعض
  

لَّتْ  دُ  ُش يِنيَ ُؤوُنالب االَخ ىبم  َجنَ
  

ا   رَّم وَض الغيِرل انب دِّال؟ ك  ُمبَ
  

ي   قََضْتالباريِحكمةُ َمنيا )ينُ أُحس( هِ ف ُقموتِ واوالخل ال أمس  ثُكَّ
  

دُ  رُف والمج ُعوالش االرفي  كالھم
  

ا   هُ  أنَّ عُرل ىوالش وال أمس  ُمع
  

ىيھويأْنقبَلأحَسُب كنتُ  ما  إل
  

نويغيُبالثرىطي   ينم ال ب  الَم
  

اَل نَّ أ  مَّالجب َدالشُّ ابع ھ  ُعلُوِّ
  

اذعلىيَعلُو   ربُ رواتِھ ى تُ  )١(البل
  

ال ُتوال ك وَدِخل دْتاألُس  تََوسَّ
  

ن   ُل م يقب ودَ طيف دال اللح  الجن
  

َرىفلْنغاَضالجوِدبحُر اليومَ   تَ
  

ْن   ِدِهِم ًدابع دٍ أب نھال لوف  َم
  

ُث اليومَ  اِبلي اَب،الغ مغ ْدفَلَ  تَِج
  

ع   نللجم ِدم ين(بع ال )الحس  ُمفَلَّ
  

ومَ  اُق الي ىالعآف دل ْتق  أظلم
  

ؤفال أمسىالترِبفيبدرھاإِْذ    ُم
  

ْنقضى،المكرماِتَربُّ اليومَ   فََم
  

دو   اِبيغ وائجِ ألرب وئال الح  َم
  

ومَ  ُع الي ِدَرب َرالَمج اأقف  موِحًش
  

 أمحال النضارةِ بعِدمن والروُض  
  

ةُ  اُء فالحل لَّالفيح اَح  بأھلھ
  

َدىُرزٌء   اَم نْ أياِمھ ال ل  يُفص
  

قُّ  يأْن فيِح هأبك يوأدوَمل  ف
  

جاِن   ِبأش هُ قل نْ قُْرُح دمال ل  يُ
  

نَّ  ي لك هل زاُءعن هِ الع  بنجلِ
  

 العلى أخيالحسيِنبنعليالمولى  
مُ  وُث فھ ُمالُغيُ وُثھ ُماللي ىھ  األول

  

ي   دحھمف اَنم يفرق زال َربِّ  أن
  

دوُر وھمُ  ُمالب ُدھمالبحوُرھ  وَمج
  

اًراعرىالشِّھامة في   د فخ  عال ق
  

رِبُوا اَن َش ديمنالفضِللب ىث  العل
  

وا   هفرب الء ب افض ينَ م ال ب  الم
  

                                                           
  :يئالصاب إِسحاق أَبي رثاء في ضيرال فالشري قول إلى ناظر ھنا الشاعر) ١(

رى ي الث َك ف ل دفن ُب قب ت أحس ا كن  م
  

وادِ أنَّ   ى األط و عل رى يعل  الث
 

  



 

  

ي ليماَن أبن راَمُس بَُّرواالك  تََص
  

ينُكم   و فَُحَس انِ نح َرحَّال الجن  تَ
  

ىوأ  زوَل بَ ِرالنُّ وِدِهداِربِغي  ُخلُ
  

ن   ُثم َدأنَّ حي ىالخل زال أعل  من
  

 تاريخهفيينالعحور)راء( ِزدْ 
  

 العلى دار فيالطھِرالحسيِنقصُر  
 :الخاقاني علي الشيخ رواية على أما ٦ ينقص خيالتار مادة عدد أن ويالحظ

 .٢٠٠ فينقص )١()تاريخه في العين حور( )واو( ِزدْ 
 )القصر دمية( المخطوط كتابه في )ھ١٣٠٤ت( الحلي حيدر السيد ذكرهو
 الكبير كبة مصطفى الحاج رثاء في ريةعش تامقطوع ثالث له ركوذ
  :)٢(قوله إحداھا في جاء ،كبة صالح محمد الحاج ولده معزيًّا )ھ١٢٣٢ت(

ا ِد واھُ طفىلِفق ْنالمص هَم  ل
  

ُج   ًدىنھ اھ ام حُ  بينن  واض
  

وھُر رُدالج ذيالف اال  عمن
  

ىوَمي   ابهُ قض اِدحُ  مص  الف
  

ا نفُس أيَّتُھ لوةً بريصاال  س
  

ي   ادارف عيُھدنيً اِدحُ  اس  ك
  

َد الً مھ طفىفبع ائٌِمالمص  ق
  

األمِر   اب ُففين الحُ (الخلَ  )الص
  

ا ن ي م م ذُلھ ُمالب ُلھ مالفض  ھ
  

اُر   ٍدأقم اُرش حُ  نوُرھ  الئ
  

نِكْم اكمأنَّلَيھ ىأب  مض
  

ى   اٍنإل رھاجن ائحُ  نَش  ف
  

رةٌ  الروِضزاھ ةٌ ب  عبَّاق
  

ورُق   ي وال اف اِدحُ  أفنانِھ  ص
  

  .)٣(ھ١٢٥٥ عام حوالي المطيري يبحب الشيخ وفيت
 نما بن الحسن - ١٤
 بن جعفر بن محمد بن أحمد الدين نظام بن الحسن محمد أبو الدين جالل ھو
 في علماء منه ظھر الذي البيت من ،)ھ٧٥٢ت( )٤(الحلّي الربعي، نما بن ّهللا  ھبة
 .ادً زاھ كانو الفقه، من بالتضلع عرفوا الذين العلماء من وھو )٥(والحديث الفقه

 أحمد بن يحيى الشيخ وعن أحمد، الدين نظام والده عن الحديث يروي كان
 المزيدي يحيى بن أحمد بن علي الدين رضي وعن )ھ٦٩٠ت( الحلّـي سعيد ابن

 جمال بن محمد الدين شمس هللا عبد أبو االَّول الشھيد عنه وروى ،)ھ٧٥٧ت(
  ).ھ٧٨٦ت( الجزيني العاملي مكي الدين

  
  

                                                           
  .١/٢٢٨ :الحلة شعراء (١)

  .٢/٥٧: البابليات) ٢(
  ..٢/٥٧: البابليات )٣(
ؤة ،٢/٦٢ :اآلمل وأمل ،١٠٦/١٦و ١٠٥/١٦٣ :البحار)٤( يحو ومستدرك ،٢٧٥: البحرين ولؤل  تنق

ال ائل ،١/٢٦٩ :المق ان، و٢/٣٢٩ :الوس يعة أعي دير٥/١٦ :الش اريخ ،٨-٦/٣ :والغ ة وت  :الحل
م ،٢/١٨ ال ومعج ديث رج وعة ،٤/٢٨٥ :الح ات وموس اء طبق ة ٦٤-٢/٦٣ :الفقھ  :الترجم

ة أعالم مشاھير ومن ١٨٠/ ١: وفقھاء الفيحاء ،٢٧٠١ ن  ٥٩ :الفيحاء الحل ي ب ن عل ة هللا اب وھب
 . ١٨: نما الحلي الربعي

رة تْ دَّ َم) ٥( ا، آل أس ة نم ة الحرك أعالم العلمي م ب م لھ ي دورھ ا ف ى دفعھ نھم اماألم إِل دُّ  :وم دِّ  ج  ج
رجم ة المت ن ّهللا  ھب ا ب ّده ،)ھ٥٧٥ ت( نم ه وج ر الفقي ب الكبي دين نجي د ال نا محم ر ب  جعف

 .) ھ٦٨٠ت( جعفر بن محمد بن جعفر وعّمه ،)ھ٦٤٥ت(



 

  

   )١(الحلي داود بن الحسن - ١٥

وفي ت( الحلي داود بن علي بن الحسن محمد أبو الدين تقي الرجال علم صاحب ھو
  .داود بابن المشھور الشاعر، ديب،واألَ  ،الجليل ااِلمامي الفقيه ،)ھ٧٠٧ بعد

 َربُّكَ  وشاءَ  ،ھ٦٤٧ سنة اآلخرة جمادى من الخامس في الحلة في صاحبنا ولد
 من التفسيرو بالرواية عارفٍ  محققٍ  كبيرٍ  عالمٍ و جليلٍ  بشيخٍ  الرجلُ  ھذا يحظى أن

 طاووس بن موسى بن أحمد الفضائل أبو السيد ھو ذلك ،العلمية طاووس آل أُسرة
 التربية من داود البن فبذل .الرجال علم في نظّرَ  من لُ أوَّ  )ھ٦٧٣ت( الحسني
 :كتابيه الفقه علم في عليه وقرأ ،اكثيرً  به فانتفع مواھبه، به صقل ما هوالعناي

 .وغيرھما ،)اإلمامية علماء مالذ(و ،)المحققين بشرى(
 :)٢(هشيوخ فمن.غيره بھم يحظى أن قلَّ  ما الشيوخ من له تھيأ ثم
 بن جعفر القاسم أبو )ھ٦٧٦ت( الحلي المحقق الكبير الفقيه لعالما -١

  .إليه وأحسن به اھتم الذي الحسن،
 عم ابن )ھ٦٩٠ت(الحلي سعيد بن يحيى زكريا أبو الدين نجيب الشيخ -٢

  .المذكور المحقق
 والد )ھ٦٦٥ت(المطھر بن يوسف الدين سديد على داود ابن ودرس -٣

  .الحديث روى وعنه الحلّـي، العالّمة
 فيله  المترجم عده حيث ،االَسدي ُجھيم بن محمد الدين مفيد والشيخ -٤

  .مشايخه من رجاله
 وسيالط الحسن بن محمد بن محمد ينالد نصير الكبير الفيلسوف و -٥

  .)ھ ٦٧٢ت(
 سوطاو بن أحمد الفضائل أبي السيد بن الكريم عبد الدين غياث والسيد -٦

  .وغيرھم ،)٦٩٣ت( الحلي
 :المشايخ من ابن داود عن أخذو
  .)ھ٧٥٧ت( الحلي المزيدي أحمد بن علي الحسن أبو الدين رضي الشيخ - ١
 نباب الشھير الحلي الحسني الديباجي القاسم بن محمد هللا عبد أبو السيد -٢

  .)ھ٧٧٦ت( ُمَعيَّةَ 
 الحلّي آبادي المطار أحمد بن علي الحسن بوأَ  الدين زين الشيخ -٣

                                                           
ر) ١( ي ينظ ال :ف ن رج ل ،٧٦-٧٥ :داود اب ل وأم ات وروضات ،٧٢-٢/٧١ :اآلم -٢/٢٨٧ :الجن

اب والكنى، ٢٧١و١٨٢ :الشيعة أسيسوت ،٢٩٤-١/٢٩٣ :المقال وتنقيح ،٢٨٩ -١/٢٧١ :واأللق
يعة وأعيان،٢٧٢ ة ١٩٢-٥/١٨٩ :الش دير ،١٩٦و ٢٣/١٢٧و ١٠/٨٤و ٣/٣٩٨ :والذريع  :والغ
ات ،٧٤-٢/٧٣ :الحلة وتاريخ ،٨-٦/٦ الم١٠٥-١/١٠٢ :والبابلي  رجال ،ومعجم٢/٢٠٤ :واألَع

ديث مو ،٣٣-٥/٣١ :الح وعة ،٢٥٤-٣/٢٥٣ :لفينؤالم معج ات وموس اء طبق  ٧١-٢/٦٩ :الفقھ
 .٢٥٥ :الترجمة/١ :الشيعة شعراء ومشاھير ،٢٧٠٥ :رقم الترجمة

  .٥-٦/٤ :الغدير) ٢(



 

  

  .الحلة في المتوفى )ھ٧٦٢ت(
 ٦٧٦ت( الحلي الحسني ُمَعيَّة بن القاسم بن محمد الدين وتاج -٤

  .وغيرھم.)ھ
 الحديث علماء أعالم ومن الفقه في نابغةً  كانو ،امُجتھدً  عالمًا كانَ  بأنَّهُ  داود ابن ُوِصفَ 
  .اإلمامية الشيعة علماء كبار من كان أنه شكَّ  وال شتى، علوم في متألقٌ  وھو والعربية والرجال

 وتاجِ  والبلغاءِ  األدباءِ  بسلطانِ  وهُ فُ صَ وَ  فضله وكثرة شأنه وسمو منزلته ولعلو
  .)١(والفقھاءِ  المحدثين
 الفقيه :)ھ٩٦٦ت( العاملي الجعبي علي بن الدين زين الثاني الشھيد عنه وقال
 الغزيرة، التصانيف صاحب دباء،واألُ  الشعراء ملك العروضي، النحوي األَديب

 .الكثيرة والتحقيقات
 ،الً فاض افقيھً  وكان ومجتھديھم، اإلمامية الشيعة علماء مشاھير من داود فابن
 .اشاعرً  ا،أَديبً  ،امؤلفً  ،امحققًّ  ا،لغويًّ  ،اعروضيًّ  ،انحويًّ  ،امنطقيًّ  القدر، جليل

  :عنه روى فقد األعالم، من وعلًما الفقه وفي الرجال علم في امرجعً  وصار
  )ھ٧٦٢ت(الحلّـي المطارآبادي أحمد بن علي الحسن أبو -١
  .)ھ ٧٥٧ت( المـزيـدي يحيى بن أحمـد بن علي الدين ورضي -٢
 )ھ ٦٧٦ت( الحلي الحسني ُمَعيَّة بن القاسم بن محمد الدين وتاج -٣
 مكي الدين جمال بن محمد الدين شمس هللا عبد أبو والشھيداألول -٤

  .)ھ ٧٨٦ت( )٢(الجزيني العاملي
 لنفسه ترجمته في ھو ذكرھا اقيِّمً  اكتابً  الثالثين على يربو ما داودَ  ابنُ  لنا ترك

 :)٣(منھاو )الرجال( كتابه في
 .الفقه في المنافع تحصيل -١
 .الفقه في السعدية التحفة -٢
 .الخمسة المذاھب في الخالف -٣
 .أصحابنا خالف يف اللؤلؤة -٤
  .)التبصرة( نظم في الجوھرة -٥
 .انظمً  الصالة فقه في اللمعة -٦
  .الفقه في كتاب -٧
  .الكافي كتاب -٨
  .الدين أصول -٩
  .المعتبر تكملة - ١٠

                                                           
   .٢٥٥ :الترجمة/١ :الشيعة شعراء مشاھير) ١(
 . )ھ٥٦٨ت( الخوارزمي الخطيب ترجمة في الغدير في األميني العالمة ذلك نقل) ٢(
 .٦/٧: الغدير) ٣(



 

  

 .الغراء العقيدة في العذراء الخريدة - ١١
 .انظمً  الفرائض في الرائق - ١٢
  .الفرائض في الرائض - ١٣
  .الرائع - ١٤
  .الدرج كتاب - ١٥
 .المختصر من المقتصر - ١٦
 .انظمً  الدين أُصول في الثمين الدر - ١٧
 .المنطق في القضية أحكام في القضية إحكام - ١٨
  .األشكال عقد في اإلشكال حل - ١٩
  .نظم المناسك قضاة في الناسك عدة - ٢٠
  .العروض في حاجبال البن الجليل النظم شرح في الخليل عين قرة - ٢١
  .العروض في التاجي اإِلكليل - ٢٢
  .العروض في الساوي قصيدة شرح - ٢٣
  .والنح في ااِليضاح مختصر - ٢٤
  .العربية أسرار في مختصر - ٢٥
  .المعجم حروف - ٢٦
  .العذراء الخريدة - ٢٧
  .والنظائر األشباه في الجواھر عقد - ٢٨
 .القضايا في البُغيَة - ٢٩
  .النكت - ٣٠
 ھذا في لمصادره الرموز فيه استعمل من أّول وھو الرجال وكتاب - ٣١

 الجوھرة كتابكان و كتبه، بين من المطبوع وھوالوحيد الكتاب،
 به صيح فقد تراثه سائر أما )ھ١٣١٣ت( )١(الخونساري عند موجوًدا

 .مفقود فكله نھبًا
 مامإلا في قوله شعره ومن ،ابليغً  اشاعرً  العلمي العطاء ھذا كل مع وكان

  :)السالم عليه( )٢(علي
ىنظرَت وإذا د(خطابإل  )محم

  

تقّرإِذ)الغدير( يوم ِزلُ اس )٣(الَمن
  

ن ت م والهكن ذام در(فھ  )حي
  

واله   اب الم هفيرت لُ  ي  محصِّ
  

                                                           
  .٢٧٠٥ :الترجمة ٢/٧١ :الفقھاء طبقات عةوموسو ،٢/٢٨٧ الجنات روضات) ١(
ل) ٢( ل أم ان ،٢/٧٢ :اآلم يعة وأعي دير ،٥/١٩٢ :الش اتو ،٦/٧ :والغ وعة ،١/١٠٤ :البابلي  وموس

 .٢٥٥ :الترجمة/١ :الشيعة شعراء ومشاھير ،٢٧٠٥ :رقم الترجمة ٢/٧١ :الفقھاء طبقات
  ).الَمنِزلُ :(مكان )َمحفِلُ ال(و ،)خطاب(: مكان )كالم(و )وإِذا(: مكان )أفما(: يروى) ٣(



 

  

تَ  ّص لعرف ةالمصطفىن  بخالف
  

ن   دهم راءبع لُ الغ أَوَّ  )١(يُت
  

 اأبياتً  األمين محسن السيد العالمة منھا نشر مامة،اإلِ  في طويلة أرجوزة وله
 الكميت باحتجاج يذكرنا الذي احتجاجه وقوة العالية الشعرية ملكته على تدلُّ  وھي
   :)٢(لهقو منھا نذكر )ھ١٢٦ت( األسدي زيد بن

د َرْت وق يَج ةٌ لِ ةْ قِصَّ  َغِريبَ
  

دْ    ْتق يّةٌ نَتََج ةْ قَِض  َعِجيبَ
  

اْعتَبُِروا افَ افِيھ ْرفَفِيھَ  ُمْعتَبَ
  

 النظر قوس فِي اإلغراقِ  َعنِ  يُغنِي  
رُت يحض داَدف مداَربغ  عل

  

ا   اُلفيھ ٍرِرَج مِ  نَظَ  َوفَْھ
  

ي لِّ ف وٍمك ُميَ اُللَھُ  َمَج
  

ْدنُو   اُلهِ بِتَ الُ األَوَج  َواآلَج
  

دَّ  ال فَِرأْن ب نيُس ريِحع  ج
  

اِرِم   ةِ  بَِص َريحِ أوالُحج  ط
  

ا ْت لَمَّ ُماْطَمأن الُِسبِھُ  الَمَج
  

َعتْ    اَوَوَض َواِرسُ الَماتِھ  الفَ
  

َع وَنواْجتََم ُس ةْ الُمَدرِّ  األربَع
  

ي   وةٍ ف مَخل ةْ آراؤھ  ُمْجتَِمَع
  

ْرُت يَحَض ِھْمف الُوافَ َمْجلِِس  :قَ
  

َتأَ    هٌ ن افَقِي َؤالُ َوھُنَ  ُس
  

نْ  َرىَذا َم قَّتَ ِمأح دُّ  بالتَّقَ
  

دَ    اِديهللاِوِلَرُسبَْع ِم؟ ھ  األَم
  

ُت هِ :فَقُل ٌرفِي اُجنَظَ  يَْحتَ
  

َرَكأَْن   اُديُْت اجُ الِعنَ  َواللََّج
  

ا وٍلَذُوُوَوُكلُّنَ ْرُعقُ  َونَظَ
  

ٍر   الَِحةٍ َوفَِك رْ َوُمْعتَ َص  بَ
  

ُرِض ىاآلَنفَلنَْف يُّقََض  النَّبِ
  

عَ    نُِيَواْجتََم دَّ يُّ ال  َوالقَِص
  

تُم اَنوأن لَمَك ِدأَْھ  الَعْق
  

لِّ   ْلَوالَح وقَھُُمبَ يفَ دِ  ف  النَّْق
  

التَِزُموا َدفَ اِفقََواِع  اإلْنَص
  

ا   ْنفَإنِّھَ يَِمِم َرافِ ِش  األْش
  

ا ى لَمَّ يُّقََض اَلالنَّبِ ُراقَ  :ألكثَ
  

انَّإ   ٍرأبَ َوبَْك َؤمَّرُ ھُ  الُم
  

اَل وٌمَوقَ اِسذاك:قَ  لِلَعبَّ
  

وا   اَلَواْنقََرُض اقِيَوقَ اسِ  بَ  :النَّ
  

يٌّ ذاكَ  ُعَعل دَِّعيوالَجمي  ُم
  

َواهُأنَّ   اِلِس دَِّعيلِلُمَح  يَ
  

لْ  َروَن فَھَ هُ تَ اإِنَّ ىلَمَّ  قََض
  

صَّ   ىنَ ةٍ َعلَ ا؟أْم؟َخلِيفَ ض  فَوَّ
  

هُ  ُدتَْرتِيبَ ىبَْع اإِلَ َعايَ  الرَّ
  

وا   ىلِيُْجَمُع امِ َعلَ ا اإِلَم  ؟َراي
  

الَ  ْنھُْم فَقَ ٌدِم ْل:َواِح ابَ  نَّص
  

ى   يَعلَ ٍرأبِ ابَْك ابَھَ  َوَخّص
  

الَ  هُ  قَ اقُوَنلَ َذا:البَ ِكُلھَ  يُْش
  

ا   ِنبَِم اُروِقَع نالفَ لُ  نَْح  نَْنقُ
  

نْ  هُ  ِم اَلأنَّ تًْخلِْفُتإِْن:قَ  اْس
  

ي   ٍرفأَلبِ ِدبَك َت◌ُ ق  اتَّبَْع
  

ُت َوإِنْ  النَّبِيُّتََرْك ْدفَ َرْكقَ  تَ
  

قُّ   يَنَوالَح ُجلَيِنبَ رَّ تََركْ ال  ُمْش
  

الَ  ْتَ◌:َوقَ ةً َكانَ هُ فَلتَ  بَْيَعتُ
  

ْن   ْدفََم ْتيَُع مْ َحلَّ هُ  لَُك  قَْتلَتُ
  

وُل لَماَنَوقَ ْمَس تُُمفَعَ :لَھُ  ْل
  

ا   تُْمَوَم هُ إْذفََعل َزْلتُملَ  َع
  

                                                           
  : ھكذا البيت يروى) ١(

صَّ يُّنَ هالنَّبِ اِھًرانَّصًعلي  اظ
 

ةٍ    اءبِِخالفَ رَّ لُ الَغ أوَّ  تَتَ
  

  

 ٢٧٠٥ :الترجمة ٢/٧١ :الفقھاء طبقات وموسوعة ،٦- ٦/٣ :والغدير ،٥/١٨٩ :الشيعة أعيان) ٢(



 

  

ِت اُرَوقَالَ تَِخيُر:األْنَص  نَس
  

ا   ٌرِمنَّ ْمأِمي رُ  َولَُك  أِمي
  

و وُن فَلَ صَّيَُك ينَ ِقف  َعتِي
  

ِزَم   ُنلَلِ ىالطَّْع اُروقِ َعلَ  الفَ
  

مَّ  ى ثُ لَماَنَعلَ اِرَس  َواألْنَص
  

يَس   ْذھَِب َذاَولَ  ارِ الُمْختَبِالَم
  

عْ  هُ  َم تَقَاَلأنَّ تِقَالَتُهْ اس  َواس
  

ْت   ىَدلَّ ارٍ أْنَعلَ هْ  بِاْختِيَ  بَْيَعتُ
  

و ا لَ صٌّأنَّھَ َننَ وِلِم ُس  الرَّ
  

ْم   ُك لَ ييَ الَِمفِ نْ الَع لِ  ِم  ُمقِي
  

اْجتََمَع وُمفَ ىالقَ اِرَعلَ  اإِلْنَك
  

نَّصِّ   وِللِل ارِ َوالقَ  بِاالْختِيَ
  

تُ  الَ :فَقُل ْتمَّ َض افُوِّ  إِلَْينَ
  

َزُم   ةَ أيَْل اأْناألمَّ  يَُكونَ
  

لَھُْم والانَاقًِصأْم؟أْفَض  َمْفُض
  

تَِحقُّال   َميَس أِھيال؟الُحْك  َوالتَّ
  

اجتََمُعوا يَسأْن:فَ هْ ل ِعيّ  لِلرَّ
  

اُرإاِل   ِلاْختِي هأفض  البَقِيّ
  

تُ  ْم قُل ا:لَھُ وُميَ يقَ  َخبُِّرونِ
  

ىأ    فَ ْعل لاِتِص التَّْعيينِ الفَْض  ب
  

دَُّموا ْبَقفَقَ ىالسَّ اِنإِلَ  اإليَم
  

رةَ    وِمَوِھْج ىالقَ انِ َعلَ  األوطَ
  

*    *    *  
ِلِصفَاِتِمْنَدُعونِي:قُلتُ   الفَْض

  

أْنتُُم   اْنِمفَ يُكلِّھ لِّ  ف  ِح
  

ھَا ةٍ نَْفُرُض يَنَكأَم ْربَ  نَفَ
  

مْ َحولِھَاِمْنأْحَدقُواقَْد   رْ  َوھُ  ُزَم
  

َرَق اُسَواْفتَ اَلالنَّ ُرفَقَ  األكثَ
  

ٍد   ْذھَا:لَِواح تَ ُخ َدرُ  فَأن  أْج
  

الَ  اقِيھُ  َوقَ ْخٍصْمبَ اِنلَِش  :ثَ
  

يَس   ال ولًى لھَ واكَ َم انِي س  قَ
  

مَّ  ا ثُ َلَرأْين ولَّىاألوَّ  الُم
  

ُر   ايُْنِك َكفِيھَ تَقِيالالُمْل  ُمْس
  

ولُ  يَس:يَقُ يلَ الِ ْنبِھَ قِِّم  َح
  

وُل َوَذا   ييأَمتِ:يَقُ  َوِرقِ
  

تَِغيُث هُ َويَس ألُُّمَولَ  تَ
  

ى   ذيَعلَ بُهال مُ  يَْغِص  َويَْظلِ
  

لُّ  ْخٍص َوُك اَش يُقِمْنھَُم دِّ  ِص
  

يَس   ىل هِ إِلَ قُ تَْكِذيبِ  طَِري
  

ا وُل فََم اُءيَقُ االفُقَھَ  فِيھ
  

رعً    ا؟اَش ِعيھَا؟لُِمأنُْعِطيھَ  دَّ
  

نْ  أمْ  وُلَم يَسيَقُ يلَ قِّلِ  ؟بَِح
  

  ِ ا ابِ ضِّ أْفتُونَ قِّ  بَِمْح  الَح
  

دَ  َذا بَُعي ِتھَ ةْ قَال  :الَجَماَع
  

معً    ااَس ْرتُُملَِم ةْ َذَك  َوطَاَع
  

ا َدنَا َم يِعن لِهِ فِ ُدفَْض َردُّ  تَ
  

هُ    ُلَوإِنَّ دُ الُمَكمَّ  الُمَؤيَّ
  

ا ُراللَِكنَّنَ اُكنَْت  اإلْجَماَع
  

َرى َوال   قَاَقنَ االشِّ  َوالنَِّزاَع
  

لُِموَن طُّ والُمس مقَ وال  يَْجتَِمُع
  

ى   الٍلَعلَ مْ َض عُ  فَلَھُ  نَتَّبِ
  

مَّ  ِنُثياألََحاِد ثُ يَِّع  النَّبِ
  

ةٌ    هِ  نَاِطقَ ـصِّ يِّ بِنَ  الَجلِ
  

تُ  ْم قُْل َواُكُمَد:لَھُ اْع  اإِلْجَماَع
  

ةٌ    ّدھاإِْذَمْمنُوَع دْ ِض اعا قَ  َش
  

اٍع َوأَيُّ  َكإِْجَم ْدھُنَالِ  اْنَعقَ
  

فُّوةُ    َراُرَوالصَّ ااألَْب ْنھُمْ َم دْ  ِم  أََح
  

لُ  يِّ ِمْث ْنُوَعل اِسالصُّ  َوالَعبَّ
  

مَّ   ِر ثُ بَي ْمالزُّ َراةُ ھُ اسِ  ُس  النَّ
  

مْ  ْن َولَ ْعٌديَُك ىَس اَدْهفَتَ  ُعبَ
  

يس َوال   هِ لِقَ  إرادهْ  اْبنِ
  

و َوال ْلماُنَوالَذرٍّأَبُ  َس
  

و َوال   ْفيَاَن أب انُ ُس  َوالنُّْعَم
  



 

  

ي َن أَْعنِ ٍداب داُدوالالَزي  المق
  

ْل   وا بَ يھُُمنَقَُض اعل اُدوا َم  َش
  

ُرھُْم ْنَوَغي هِممَّ اُرلَ  اْعتبَ
  

م   وا ل ايَْقنَُع مبِھَ اُرواَول  يَْختَ
  

ال ال فَ هُ :يُقَ اُعإِنَّ  إِْجَم
  

لْ    ُربَ اِسأَْكثَ هُ النَّ اُعوالَ  أَطَ
  

ا َرةَ لَِكنََّم ْتالَكْث هْ لَيس  ُحجَّ
  

يُربََّمابَْل   ِسفِ انَ الَعْك هْ  َك  أَْوَج
  

 َ◌ُ ا دفَ ىقَ ىأَْثنَ ِلَعلَ  القَلِي
  

ي   ِرفِ ٍعَغي َنَموِض لِ ِم  التَّْنِزي
  

قَط اُعفََس ـيِناإلْجَم  بِاليَقِ
  

ابَْرتُُمواإِذاإاِل   يَك دِّينِ  فِ  ال
  

ُكْم َفَونَصُّ وهَُكي َعْيتُُم  ؟ادَّ
  

ْن   ٍلَوَع دقَلِي وهُ قَ  َمنَْعتُُم
  

يسَ  ْدأَلَ ْرتُُمقَ رَّ ْيأَنَّقَ  النَّبِ
  

اَت   الَم صٍّبِ يَس؟نَ ْذھَبِي َولَ  َم
  

ي تُُكْملَِكنَّنِ اَوافَْق  إِْلَزاَم
  

ْم   ْلَولَ َذلَِكأَقُ ابِ  التَِزاَم
  

ي ُمألَنَّنِ َلأَْعلَ ْمِسِمْث  الشَّ
  

صَّ   ِديِرنَ حً الَغ نْ اَواِض ْبسِ  َع  لَ
  

تُم وهُاأَيًضَوأَْن  نَقَْلتُُم
  

ا   ْنَكنَْقلنَ تُُموهُ لَِك  َرفَْض
  

 الحلي األسدي محمد بن وشاح بن محفوظ الدين شمس الشيخ رثاء في وله
  :)١(فيھا جاء قصيدة )ھ٦٩٠ت(

كَ  اٍءأيُّهللا ل َداَعىبن  تَ
  

اَن وقد   وَقك االنجوِمف  ؟ارتفاع
  

الٍء وأيُّ  اهُع وُبدع  الخط
  

ى   والفلبَّ ردىول اال ا م  ؟أطاع
  

ياء وأي وىض يث رىف  الث
  

ا؟النجوميخفيكان وقد    التماع
  

د ان لق مسك دينش مهال  كاس
  

هالكسوففأرخى    )٢(قناعاعلي
  

وا فا ف نأس انذاكأي  اللس
  

ابىمعنًرامإذا   ا؟تِّ اأج  باع
  

ك وث وتل يالبح االت لُّم  تم
  

ـلَّإذا   َماعا؟بحٍثصاحُبم  س
  

ن بذا فم ؤاَليجي وِدس  الوف
  

اطواأوعرضواإذا   ا؟ تع  نزاع
  

ن امى وم نلليت بيلوالب  الس
  

دوهإذا   راةقص ا؟ع  جياع
  

ن اء وم اءاإلظوحفللوف  خ
  

ي   ودوراع درإذاالعھ اعا؟ الغ  ش
قى جعههللاس ةمض  رحم

  

روي   راهت أبىث ـاوت  انقطاع
  

 كتاب صاحب رواية وعلى سنة ستون العمر من وله ھ٧٠٧ عام بعد داود ابن توفي
 ثم التبريزى، عيسى بن هللا عبد ميرزا )العلماء رياض( كتاب صاحب أَنَّ  الغدير

 في الكتب خزانة في رأى) ھ١١٣٠ت( األفندى هللا عبد بميرزا المشھور األصفھانى
 في داود ابن له المترجم بخط )الفصيح( كتاب من نسخة )مالسال عليه( الرضا اإلمام مشھد
 رمضانَ  شھر عشر ثالث في لهُ  ُغفِرَ  داود بن علي بن حسن احقً  مملوكه كتبه :آخرھا
 من وله ھ٧٤١ فيحيًا  فكان مستغفًِرا مصلِّيًا حامًدا وسبعمائة وأربعين إحدى سنةَ  المبارك

                                                           
ل) ١( ل أم ار ،٢/٧٢:اآلم ات وروضات، ٢٥:ج:والبح دير٢/٢٨٧:الجن ة :، الغ يخ ترجم  شمس الش

  .١٦١-٥/١٦٠ :الحلي وشاح بن محفوظ الدين
نَا شمسَ  كانَ  لقد            :ھو وربما مكسور، البيت صدر) ٢(   .كاسِمهِ  الدُّ



 

  

  .)١(اعامً  ٩٤ العمر
  .ھ٨٣٠ سنة احيًّ  كان الحلي راشد ابن - ١٦

 كان الحلة، علماء فضالء من .)٢(الحلي راشد بن الحسن الدين تاج الشيخ ھو
  .اشاعرً  اأديبً  ،ابارعً  افقيھً 
 وله ،)الراشديات الحلِّيات( سماھا )السالم عليھم( البيت أھل في عديدة قصائد له
  :منھا كثيرة أراجيز

  .)٣(الشھيدية األلفية نظم في البھية الجمانة -١
  .ةوالصال -٢
  .والخلفاء الملوك وتاريخ -٣
  .)٤(القاھرة وتاريخ -٤
  ).المھتدين مصباح( كتاب وله -٥

 ،عليه وأثنى الشيعة أعيان في األمين محسن السيد ذكره ،ھ٨٣٠ سنة احيً  كان
 )٥(مؤلفاته بعض وذكر وأطراه اآلمل أمل في )ھ١١٠٤ت( العاملي الحر وذكره
 واألعالم الذريعة في وذكر )٦(تالبابليا في اليعقوبي علي محمد الشيخ له وترجم
  .وغيرھا الشيعة شعراء ومشاھير الحلة وتاريخ العلماء ورياض المؤلفين ومعجم

 الحلي السيوري هللا عبد بن المقداد هللا عبد أبي الدين جمال تالميذ من وھو
 أرجوزة شعره ومن ،مظالن في طويل نَفَسٌ  له اشاعرً  اعالمً  كان .)ھ ٨٢٦ت(

ضھا ھ٨٢٥ سنة تبھاك التي الجمانة  أبياتھا عدد وبلغ السيوري المقداد شيخه وقرَّ
  :قوله عليه يدل كمابيتًا  ٦٥٣

ال ُر ق ُنالفقي ُنالَحَس ِدب  راش
  

دئً    مامبت هباس داإلل  الماج
  

ذه الةوھ ةْ الرس  األلفيَّ
  

ا   ة نظمتھ يفيّةبالحل  الس
  

م   مضْتعشرينبعَدخمٍسعامِ  في اٍن ث ْن ثم اتِم تْ انِمئ  قض
  

ـتُّ  ـاٍت س ـالٌثمئ ـطاوث  َضْب
  

َدھا   وَنوبع يخمس ْمطاتحك  )٧(ِس
أل ـاضلألاوأس ةألاف  ئم

  

ة   ـنأئم ـةداةھالـدي  األم
  

تروا أن ـلاھمنيس وبـذي  العف
  

ا   ـدوا م نوج لم وھ أو خل  ف
  

                                                           
  .٦/٨: الغدير) ١(
انو ،٢/٦٥ :اآلمل أمل :في ينظر) ٢( يعة أعي ات ،٧٠-٥/٦٥ :الش  ومعجم ،١٢٩-١/١٢٣ :والبابلي

ؤلفين المو ،٣/٢٢٤ :الم اريخ ،٢/١٩٠ :األع ة وت ة ،١/١٠٥ :الحل  ٥/١٣١و ١/٤٨٢ :والذريع
يعة شعراء ومشاھير ،٢٨٣-٤/٢٦٩ :الطف وأدب ،٢٤/١٩٨و ،٢١/١٢١و ١٣٢و -١/٦٩ :الش

 .٢٤٢:رقم الترجمة ٧١
 .١/٤٦٣: الذريعة) ٣(
  .١/٤٦٣: الذريعة )٤(
  .٤/٢٧٠: الطف أدب) ٥(
  .١٢٩-١/١٢٣ :البابليات) ٦(
  .٣١٠ :-سمط-:القاموس مختار. والقالدة النظم خيط :السمط) ٧(



 

  

هإف ـن ن ـمةم ـانإلاشـي  نـس
  

ل   ل ب ـسوبك ىمن انال  االمك
  

ـوا ـفضلهللاويسأل نب  مھم
  

و   يالعف ـال وف نھم يعف  ع
  

  :)١(قوله السالم عليه الحسين اإلمام في شعره ومن
ُميُشجنِي لم ـَلِلدارٍسدارَرْس الـط

  

َرىوال  دَمِعيَج يَم رِ فِ لِ  إِث ُمرتَِح
  

َعلَىالوقُوَفصحبيليتكلّف وال
  

يالَحبِيبِ  َرْبِع  ي ِمن البُْرءَ أَرجِّ علل
  

ألُت وال قََياالَحيَس وِعَس بُ َوالالرُّ
  

َدَحلَْلُت  وِع ِعْق يِنُدُم ي الَع لِ  فِ الُحلَ
  

ت َوال ْض اِديتََعرَّ ائِلُهُ لِلَح أس
  

ل في البِيضِ الَخفَِراِتھذهعْن  الِكلَ
  

ْفُت وال ىأِس ٍرعل وُتدھ هِ لَھَ بِ
  

ْع  لَم ٍلُك وِدِطْف ةِ َكُع لِ  البَانَ الَخِض
  

قُول مصـ الَمَراِشفِ  ْعُسوِلمَ  الرََّواِدفِ  وافي َوالِِفـ يالسَّ يَةَ يَْمِش ل ِمْش الثَِّم
  

هِ  نً  يَتِي ياُحْس ـْيَدَويُْثنِ ةٍ ِج َجاِزيَ
  

ِزجُ الًَد  ـرَفَويَم ُودِّ ِص لِ  ال بِالَمل
  

ي ه ترم نلواحظ وسع هق حاجب
  

ھٍم  نبأس الم نجنب ل الغ والكح
  

ـلى جسـمي قلتُ  إِنْ  ًى ھواك في يَب ن  أَس ا م ضِّ  الجف دِّ ومُِم ـصَّ ال ال ي ق )٢(بل

ـرء أوقلتُ  ـاميب كسق يمن لف قب
  

اَب  رُجالأج ذات رءَ ھ نْ  الب ي ِم قِبَلِ
  

ـأنَّ  ـه ك ـنغـرتَ ِتم ـهِ تَح تِ طُـرَّ
  

اهُ صبٌح  ـُلتََغشَّ ـاِحمِ لَي ل الفَ ِج )٣(الرَّ
  

ةٌ  أو ادةٌ طفل وٌدغ ةٌ خ خدلَّج
  

ْتلكنھاكالشمس  لِ  عنِ جلَّ )٤(الطَّفَ
  

ي ـرفھا ف ٌجط يَدَع اف جثَْغِرھَ فَلَ
  

ا غيرِ  من َضَرجٌ  خدِّھا في  )٥(َخَجلِ  َم

ـت اذا ينانثن ارب لأزھ يالخمائ ف
  

ٍرأوالَغـالئِلُخْضِر  نَ  ُحْم لِ  ِم الُحلَ
  

اَلُ  نً  تَْخ اَساَوِريقًاُغْص ـِطفً َم اُمْنَع
  

دالًَذابِ أو  َروَّى ق نتَ لِ ال َدمِ ِم )٦(بَطَ
  

بَوُت وال ىَص ْرٍفإِل ـةٍ ِص قَ ُمَصفـِّ
  

ِرِمْنَصافِيَةٍ َصْھبَاَء  لِ  َخْم )٧(قُْرطَبَ

لِ  )٧(قُْرطَبَ
  

م ْج ول ييُِھ رٌقحزن ألقب ْنت ِم
  

دٍ   اِظٌروالنَْج ـَزىنَ ى يُْع لِ  إِلَ ثَُع
  

                                                           
 .٢٧٨-٤/٢٧٢:الطف وأدب ،٥/٦٨ الشيعة أعيان) ١(
 .المقصورة باأللف بلى ھو الجواب حرف) ٢(
احم أراد) ٣( لِ  بالف ِج وَد، الشعرَ  الرَّ ل وشعرٌ  األس ين: رِج بوطة ب ودة الس اب .والجع اموس مخت -:الق

  .٢٤١ :-رجل
ة) ٤( دَّدة الَخَدلََّج الم مش رأة: ال ة الم ذراعين الممتلئ لُ . ال ة،: والطَّفَ تِ  الظُّلم مسُ  وطفل ت الش ن دن  م

  .٣٨٥و ،١٧٢ :-طفل-و-خدلج-:القاموس مختار. الغروب
ة جلَوالفَ  .سعتھا مع العين سواد :محركة الدََّعج) ٥( ا تباعد :محرك ين م نان ب َرَجهُ  .األس اه :وَض . أدم

  .  -ضرج -، و ٤٢٣ :-وفلج-،٢١٠ :-جدع-القاموس مختار
 .الرمح: الذابل) ٦(
رة ھي :الصھباء المصفقة الصرف) ٧( لو. الخم دَّدة قرطبّ ة مش ا ينسبُ  قري د الخمر إليھ ا وق  خفَّفھ

  .للضرورة الشاعرُ 



 

  

يُم وال َرىالنَِّس يَس يِّفِ هِ طَ بُْرَدتِ
  

ُر  يح وَعْرُف الُخَزاَمى نَْش لِ وا الشِّ )١(لنَّفَ

الِي ِد َم لَِّولِلِغي ِدوالِخ ـالبَِعي ِولِْل
  

ِدَعيِشـ  ِغي ذيالرَّ ىال م َولّ ُؤلِ  َول يَ
  

َوانِي يَولِلَغ ْتالت أَُلبَانَ ـَونَس َعْن
  

ھُنَّ   انِيـ ْزالنِ الَمَغ َزلِ  َولِلِغ والَغ
  

َوى َعْن شَاِغلٌ  لِي ِد ھَ ـ أَِو الِحَساِن الِغي ال
  

ـِرِحالِمالبيضِ  اِدثِ بِِذْك لِ  الَح الَجلَ
  

شھيد الُحَسين السِّبْطِ  الَوَرى َخيِر مَُصابِ 
  

فِّ  ِلالطَّ ِرنَْج ؤمنينَ أَِمي ـي الُم عل
  

اِرس ِلا الفَ ِنلبَطَ اِرِساب ِلالفَ البَطَ
  

نا  ارِِس ب ِل الف ِنا البَطَ ارِسِ  ب لِ  الفَ البَطَ
  

اِديحيدٍر سليلِ  ةَ الھَ ـالـّزوفاطَم ْھ
  

ـِلَراءِ ـ  ْبطَْيأفض اتِمِس لِ  َخ ُس الرُّ
  

  :يقول أن إلى
يكمُ  ا إل ييَ َراِءبَنِ ھ ةً الزَّ  قَافِيَ

  

لِّ علىفَاقَْت   ٍرِذيُك لِ  فِْك  َوُمرتََج
  

ةً  َوةَ  ِحلّيَ اظِ ُحْل ةً األلف  َرائِقَ
  

ِن من أحلى   َد األَم ائِفِ  ِعن  الَوِجلِ  الَخ
  

رً  ةً  ابِْك بَ يوزھُيَ ُمھَذَّ اطُ البَِس  بِھَ
  

عرِ  َعُروِض طَويلِ  على    َوالرََّملِ  الشِّ
  

َر طَالَْت َحَسٍن ِمْن َحْسنَاءَ  ْن َوقَّص  َع
  

انِھَاإِ    َعَراُءْحَس بَعةُش ولِ  الس  الطُّ
  

ى يَرُجو ٍد فَتَ ْرَق َراِش اِد طُ َش ا الرَّ  بِھَ
  

ادِ  يوَم   ىَوالالِمَع نَ يَْخَش لِ  ِم لَ  الزَّ
  

الَعْرِشاإلهُ َعلَيُكْم َصلَّى تَظََمَم  ان
  

اُر   وَّ دَ  النّ اِر عن لِّ انتَش ي الطَّ لِ  فِ  الطَّلَ
 

  :قوله شعره ومن
مْ  ا نََع يِِّدييَ ُتَس اأَذنَْب  َذْنبً

  

ُت   ـْعلِهِ َحَمْل ـئً بِفِ ـيال اِعْب  ثَقِ
  

ا ا وھ ـائٌِبأن هُ تَ رٌِّمْن  ُمقِ
  

هِ    َك بِ فَِحلَ ْفحَ فَاْص يال الصَّ  الَجِم
  

  ):السالم عليه(علي  المؤمنين أمير اإلمام مدح في قصيدة من شعره ومن
اِقبالمشرفياِت أقسمتُ  ـالرق  وبال

  

ُجْرِد   اِقـ اَدةِ الُعتَ لَ  وبالَوخَّ ذُّ  لِ ال
  

لِّ  َج وك ُمأبل وِتطع يالم هِ ف  فِم
  

 الَعَسلِ  جنى ِمن أَحلَى الكريھةِ  يومَ   
 

يمنارلظىمن نجا لقد ًدالجح  اغ
  

واٍلكلُّ الحشِر في   امِ م ي لإلم  عل
  

ولى الى م يطَ أنامقاًمتع هِ يُح  بِ
  

بَاهِ عِنوَجلَّوصٌف   لِ  األَْش  َوالُمثُ
  

يهِ حدوُد لوال اَمَواِض  انتصبَْتلََم
  

تقامْت وال   اةُ اس دِّينِ قَنَ نْ  ال لِ  ِم  َميَ
  

ومَ  سلْ  دٍر ي ٍد ب  ـَوِصْف والنَِّضيِر َوأُْح
  

َريٍنفِ ـ   زابَ َوَخيب لِ والجَ  واألح  َم
  

لْ  ه وس اَءب خيَنالعلم َرالراس  ت
  

ه   ائلَ ل افض َنم ع يُجمِّ لِ  ف  َرُج
  

  .)٢()ھ١٣١٨ت( الحلي القيم حسن الحاج - ١٧
 القيم المھدي عبد بن سلمان بن يوسف بن محمد المال بن حسن الشيخ ھو
 هللا عجل( المھدي اإلمام مقام على اوقيمً  سادنًا المھدي عبد جده وكان الحلي
 في بطوطة ابن ذكره الذي المقام وھو ،الحلة في الھرج سوق في قعالوا )فرجه

                                                           
  .الرائحة طيب الورد من أنواع والنَّفَل والشيح الُخَزاَمى) ١(
 .٣/١/٤٨:البابليات) ٢(



 

  

 أربعة منذ وصكوك مستمسكات القيم آل ولدى ،مقدمته في خلدون وابن رحلته،
 بالمقام الخاصة األوقاف يتولون كانوا أَنَّھم تثبت ،العثماني ھدعال منذ قرون

 اليوم وھم مقاملل المجاور الحلة في الكبير بالجامع الخاصة وتلك المذكور
 ثم ومن ،الحلة شمال الزوير منطقة في الواقعة واألوقاف األوقاف تلك مرونثيست

  .القيم بآل األسرة عرفت
 خفيف وكان أسرته، أفراد كسائر وبيعھا، األحزمة، تطريز يحترف وكان
  .وشـعراؤھم وقته أدباء دكانه إلى يقصده الروح
  .ھ١٢٧٨ سنة صاحبنا ولد
 في يحذو وكان ،القيم محمد المال كأبيه امشھورً  ابارعً  اوشاعرً  امجيدً  اأديبً  كان
  .أبيهِ  مثلَ  الروح خفيف وكان قصائَدهُ  ويعارض الديلمي مھيار حذو شعره

 بتلك لشيخه يحتفظ وھو )ھ١٣٢٥ت( نوح حمادي الشيخ للشاعر مالزًما كان
  :بقولهِ  عليه أَثنى فقد اليد

انَ  فلو مىالنتالشعرُديِّجَ ىنَميُ  ك
  

ى   اعٍرإِل نش وحٍ آِلم ذَّبِ  ن مھ
  

ان فلو ُدينمى ك ىالشعرجي النتم
  

ى   دعٍ إل يُمب لف نٍ ك ربِ  ف وُمغ
  

اسمنتھوىال دام إذا صاحبًاالن
  

 كوكبِ  ضوءِ  عن يغنيك ما الشمسِ  ففي  
 )عاكف( بقيادة األتراك بنار ھ١٣٣٥ سنة احترقَ  ولكنه ،امجموعً  شعره كان

 فى اُمثبتً  أَو محفوظا كان ما غير منه يبق ولم الحلة، بيوت من اكثيرً  التھمت التي
  :)السالم عليه( الحسين اإلمام رثاء فى قـوله شـعره فمن ،المجاميع
نْ  إنْ  ااجازًع تك بُوراأولھ  َص

  

َك   ا فَلَيَالِي ورا أْنُحْكُمھَ  تَُج
  

ا تكثَر ربم َلاس ٌرالقلي  فقي
  

يٌّ   ْدَوَغنِ تَقَلَّقَ راالّكثِ  اس  ي
  

أنَّ  َر فك اَنالفقي  اغنيًك
  

أنَّ   ىَّوك انَ الَغنِ را ك  فَقِي
  

ذرتْ  يَءأْن ن ْتالًفِعتُس  فأمس
  

ى   ي ف ي المصطفى بَنِ ذورا تُقَضِّ  الن
  

ومَ  وٍر ي ذيعاش ْدال اق  أران
  

لَّ   وٍمُك ابهُ يَ ورامص  عاُش
  

ومَ  ْت ي ابِنَحفَّ يِّب اٌلالنَّبِ  ِرَج
  

وَن   ُروَعيَملئُ دُّ را اأًسبَ ال  وخي
  

ا ىَعمُروھ اَتهللاِف دٍسأبي  قُ
  

اوزْت   هِ  َج هُ فِي ورابَيتَ  المْعُم
  

فِّفيتََعرَّتْ  ما ىالطَّ اھَاَحتَّ  َكَس
  

يهللا   دف را اًسدسنالخل  وحري
  

خَ  ھ١٣١٩ عام الحجة ذي شھر من٢٣ في توفي  المجيد عبد الحاج وفاته وأَرَّ
  :قولهب له تهمرثي آخر في )ھ١٣٤٢ت( العطار

  .)١(الجنانِ  روض في فاز وأَرخ
  :)٢(فيھا جاء بقصيدة )ھ١٣٢٥ت( نوح حمادي الشيخ استاذه ورثاه

                                                           
 .٦١ :٣/١: تاالبابلي) ١(
  .٦٢ :٣/١: نفسه) ٢(



 

  

ى رِم عل الُمالك نالس ليمم  الس
  

اليومِ الصدِععريض   ومِ  ب  المش
  

ا ِد أب ريِمعب َتالك ىكرم حتَّ
  

ِخرت   ة َس رمِ بغاي ديمِ  الك  الق
  

عيٍ  اعيُفرشهُ دونَ بس  المس
  

الق   نأرقوأخ يمِ  م  النس
  

ال َتلُ  الً ھ َتمُ كَ مَّثُح اٍمل  س
  

ك   اُق فعاجل الالمح ومِ  ب  نُُم
  

  )١()ھ١٢٩٨ت( الفلُّوجي حسن الشيخ - ١٨
 ورًعا عالًما كانالفلوجي  حسن الشيخ بن صالح محمد بن حسن الشيخ ھو
 والفقه والرياضيات والمنطق والبديع والبيان والمعاني كالعربية شتى بعلومٍ  ملًما

 مرزا السيد وھم ؛القزويني مھدي السيد أنجال هيعل درسَ  وقد ،الفقه وأصول
 حيدر السيد عليه درس كما محمد والسيد حسين والسيد صالح امرز والسيد جعفر
 نوح حمادي والشيخ )ھ١٢٩٠ت( الكواز صالح والشيخ )ھ١٣٠٤ت( الحلي

 كبره في حتى يتركه ولم التدريس وواصل سماكة محمود والشيخ )ھ١٣٢٥ت(
 أصلھا الحلة في الفلوجي وأسرة الفلوجي آل أسرة من وھو ،بصره ُكفَّ  ما عدوب
 إلى األسرتين النتماء وخؤولة مصاھرة بغداد في كبة آل وبين وبينھم ،ربيعة من
 إثر وعلى الفرات أعالي في الفلوجة ضواحي بعضھم سكن قد وكان ،ربيعة قبيلة

 قرون ثالثة قبل الحلة إلى ھممن قسم انتقل الوبائية األمراض بعض انتشار
 الشيخ منھم وشعراء أدباء منھم ونبغ ،التجارة في يعمل وجلھم وطنًا واتخذوھا

 العالم :عنه وقال القصر دمية كتابه في الحلي حيدر السيد ذكره وقد الفلوجي حسن
 الفلوجي مھدي الشيخ األسرة ھذه أدباء ومن ،التقي الورع الكامل الفاضل العامل

  .)ھ١٣٤٨ت(
 الحاج بھا يعزي قصيدة شعره ومن الً مق شاعًرا الفلوجي حسن الشيخ كان
  :ومنھا ،ھ١٢٧٠ سنة مھدي الحاج هولد في كبة صالح محمد

ةٍ  بًرا وقائل ُتص افقل ريلھ اقص
  

ا   ٌد فم ل واج يمث نالخل دِ  م الوج
  

ي وليس ىالُمَعزِّ ْسملوكالُمَعزَّ تَق
  

تأجرٍ    وِحبمس ةَ للن دِ  ثاكل الول
  

 األسى؟ به طار والقلبُ  األسى كيفف
  

َدليسالتوكيف   ِدبع ودِّ؟ ذويفق  ال
  

ى ا وأَنَّ بٌرلَن ىص دعل ِدفق !ماج
  

هغب   ديبت دْتق دِّ ةُ ُج دي( غيب )المھ
  

قَ  ا وطَبَّ يَنم ماِءب ىالس رىإل الث
  

ا   أبكىرزاي ةف رِّ مقل دِ  الُح والعب
  

م ري أَل يتنظ ُلأَنِّ اظريأجي بن
  

عندي؟ حاضًرا شخصه إال ألفَ  فلم  
  

د مَ  لق ياألرزاَء قَسَّ اِسف االنَّ مثلم
  

ُم   اهُتُقَسِّ بَ يُمن دِ  المواِھ للوف
  

ديتُكَ  ْملِ  فَ ذام ُدھ ا؟التباع والجف
  

القربِ  الفضل حليفَ  ألسَت   ِد؟ ب  والبع
  

رفِِه؟دھرجارإِنلِلورى فََمنْ  بَِص
  

دىالمشكالِتيحلُّذاوَمنْ    دِ  ل  العق
  

رُ م ي جي نيابن دُّ اإِذاال تھُمم دھ
  

ِذيُب  طَْخيَاٌء الخطِب ِمَن   ا تُ لِد؟ َحَش  الصَّ
                                                           

 .٢/٣١: الحلة وشعراء ،١٢٢ :٣/٢و ،١٢٤ :٢: البابليات :في ينظر) ١(



 

  

  :)١(منھا له أنھا يثبت لم قصيدة له ونسبت
ؤادٌ  ياف ف ىبأس ُعاألس  يتقطَّ

  

ٌم   أثواِبوجس ناب عُ مُ  الض  تَلَفِّ
  

ي ٌم وب تقلَّولأل هِ تس ـبحمل  ال
  

دَّعُ  أوشكتْ الرواسيـجباُل    تَتََص
  

  .ھ١٢٩٨ عام هللا رحمه الفلوجي حسن الشيخ توفي
  )٢(مصبّح حسن الشيخ - ١٩
 الباء بتشديد مصبّح بن حسين الشيخ بن محسن الشيخ بن حسن الشيخ ھو
 مھنته مصبّح جده ترك الھندية سدة تسكن التي يسار آل قبيلة من ،الموحدة
 الكبير انسليم السيد عھد في الحلة إلى وصار العلم طلب في ورغب الزراعة

 وعلى ،قريب عھدٍ  إلى ماثلةً  كانت التعييس محلة في داًرا له وابتنى )ھ١٢١١ت(
 أوالده أشھر منو ،لسكناه المخصصة أوالده أَحد اسم حجراتھا من حجرة كل باب
 السيد ورثاه ھ١٢٦٦ عام توفي وقد ،له المترجم جد حمصبّ  بن حسين خيالشس
 العقد في إليھا أشار ولكنه ديوانه في ليست بقصيدة )ھ١٣٠٤ت( الحلي حيدر

  :قوله وھو ،منھا التاريخ بيت وذكر المفصل
ذ اِتراح وم ُتلِلَجنَّ اقل  مؤرًخ

  

ِب   األطي ينٌ ِظلَّيھ بِّحُ  ُحَس  ُمَص
  

 ورًعا اناسكً  كان ،له المترجم والد ُمصبّح ُمحسن الشيخ ھو ولد حسين وللشيخ
 قال ديوانه في مثبتة بقصيدة أيًضا الحلي درحي السيد رثاه َماتَ  ولما الً طوي ُعمِّرَ 
  :)٣(فيھا

يالقبرإلىلمحموٍل بكيت ِشف  نع
  

العرشِ  في وھو الثرى في حاملوه سرى  
ه سرت وىخلف يعالتق اتش روحھ

  

ْنروٍحغير ومن   ارأىَم يمشي ميتً
  :له المترجم ابنه في ومنھا
وال َك ول يابن ىالزاك فًاألدم  تأس

  

ىالتُّ عليك   هِ قَ الَعضِّ َكفَي نَّْھشِ  بِ  وال
  

نْ  ُدرأى ولك اِوالحم  بَاقيً
  

ارَحَسٌنله   اَرمافاخت  الَعْرشِ  ُذو اخت
  

ال اَءينطق ف ْذالفحش لَهُ َودَُّم  فَض
  

ْمُعوال   واهَُس يتق ةَ يَِع شِ  قَولَ  الفُْح
  

 دول مصبّح محسن الشيخ أوالد أشھر من ھو مصبّح حسن الشيخ له والمترجم
 أبيه على والبديع والبيان والمعاني والصرف النحو ودرس ھ١٢٤٧ عام الحلة في

 يواصل وبقي دراسته الستكمال النجف إلى أبوه أرسله ثم الحلةِ  أدباءِ  من وغيرهِ 
  .الحلة لىإ فعاد والده توفي حتى فيھا الدرس
 شاھين آل رضا محمد صھره عند أنه به العھد آخر ،مخطوط شعر ديوان له
  :قوله شعره نوم

تُ وال منًى نيل أسطيُع ال الدھر في أصبحت ريقيأنس يبتش وتغريب
  

                                                           
 .٢/٣١: الحلة شعراء) ١(
  .٣١: ٣/١: البابليات) ٢(
 .٣٢ :٣/١: البابليات) ٣(



 

  

ا ل ي داَثهللاُ قات اِنأح َم الالزَّ فَ
  

َزاُل  ي ُدوَنتَ اِمبَنِ ِرياألي ي تُغ بِ
  

  :)١(روضاته إحدى من )السالم عليه( الحسين رثاء في وله
زاُءبان رُبوواصلالع  الك

  

الطَّفِّ   وَمب ِتتَفَ يَ ْحبُ انَ  الصَّ
  

ْغ يبلّ ٍربَنِ ْلفِْھ ُمَوقُ  لَھُ
  

اِمِخأوَدى   كمبَِش زِّ بُ ِع  َخْط
  

دَ  ِنبَع ةٍ اب وُغفَاِطَم ْميَُس  لَُك
  

بِيِل ِمْن   اَسلَس  !!شربُ فَُراتِھَ
  

 :)٢(قوله شعره ومن
ِب ابيلَِع ميِرالتص  بالض

  

ىالوشاِحلعبَ     الُخصورِ عل
  

َت نمازل غِفم وىش  الھ
  

راَن   بوَبح رِ َمش  الزفي
  

ى َكومش ٌفبربع  واك
  

َي   اِءمش ىالظِّم رِ إل  النمي
  

م ةٍ ك هليل تفي  انقض
  

دھُر   نيضحُكوال رورِ م  س
  

ُث ُبحي ادميالحبي  ُمن
  

دامتي   ُبوم يرَحْل  العص
  

ا نفيعيرھ هم  وجنتي
  

قائق   ِنش يرِ الحس  النض
  

تاف ننس هِ م  وجناتِ
  

ًرا   وقنش ذايف رِ ش  العبي
  

  :قوالن وفاته وفي ،الحلة في وتوفي داره في أقعدته حياته آخر في زمانة ابتهأص
 ما على ھ١٣١٧ عام تُوفي أنَّهُ  اليعقوبي علي محمد الشيخ ذكره ما :أحدھما

  .)٣(له المترجم أخ ابن حسين عن نقله
  .ھ١٣١٠ عام توفي أنه الشيعة أعيان في األمين محسن السيد ذكره ما :والثاني
 )ھ١٣٠٥ت( )٤(هللا العبد ونحسُّ  الشيخ - ٢٠
 خطباء مشاھير من الحلي مھدي الحاج بن هللا عبد بن ونحسُّ  الشيخ ھو
  .معروف شاعرٌ  وھو ،عصره
 وشعرائھا أدبائھا من فاغترف فيھا وتعلم ونشأ ھ١٢٥٠ عام الحلة في ولد
 اكم )٥(الفن اھذ في لمقدَّمَ ا كان لعله بل ،الخطباء أشھر من فكان بالخطابة وعرف
 شخصية ذا وكان ،الشعراء أعالم من كان بل الشعر في صيته ذاع شاعًرا كان

 مرح القلب طيب الطبع كريم كان ،الجميع احترام عضمو ،المجتمع في مرموقة
 الحلي حيدر السيد الخالد الشاعر منزلته عن أعرب ولقد ،اناسكً  وكان ،الروح

 من الفضلِ  أَشعة تقتبسُ  ذيال ھو :عنه فقال المفصل الِعقد كتابه في )ھ١٣٠٤ت(
 كتابه في اأيضً  السيد وذكره ،)٦(َرويّتهِ  ِري من والعقل ،وترتوي قريحته نار

 القزويني جعفر مرزا للسيد مرثيته تقديمه عند إنسان خير مراثي في اإلشجان
                                                           

  .٣٤ :٣/١ :نفسه) ١(
  .٣٩: ٣/١: البابليات) ٢(
 .٣٢ :٣/١ :نفسه) ٣(
  .٥١-٨/٤٤ :الطف وأدب ،٢/٩٥ :الحلة وشعراء ،١٨١-٢/١٦٩ :نفسه) ٤(
  ٢/١٦٩: البابليات) ٥(
  .٨/٤٧ :الطف وأدب ،٢/١٧٠ :نفسه) ٦(



 

  

 خيالش عياأللم الكامل ،الدھر عين وإنسان العصر حسنة :فقال ،)ھ١٢٩٨ت(
  .يالحل هللا عبد بن حسون

 اأديبً  كان :فقال )النضير الروض( في )ھ١٣٧٠ت(نقديجعفر  الشيخ وذكره
 العلماء بين محمودة وسيرة ذاكرينلا بين واسعة شھرة له اخطيبً  الً فاض اشاعرً 

 البيت آل في شعره أكثرُ  ،فكره ببناتِ  يُتاجر ولم بشعره، يتكسب لم والمتعلمين
  .)١()السالم عليھم(

 الفيحاءِ  خطيبَ  كانَ  :فقال الغدير، كتابِهِ  في )ھ١٣٩٠ت(األميني الشيخُ  ذكرهو
 اساحرً  وكان ،النبرات حلو الصوت جھوري الخطباء من مابھا كثرة على الفذَّ 

  .كالمه وعذوبة بمنطقه
 عند)ھ١٣٣٩ت( الحلي داود السيد بن المطلب عبد السيد وذكره

 ذاھ نادرة :عنه فقال،)ھ ١٣٠٤ت(الحلي حيدر للسيد لمرثيته تقديمه
 النظام في وواحده األدب عين إنسان العصر، ھذا وفريد ،الدھر

  .)٢(والُخطَبِ 
 حسن األفعال حميد :فقال األزھر الروض كتابه في الواعظ إِبراھيم وذكره
 البالغة ميدان في له ،شعره في والبليغ نثره في المبدع ،والخصال األخالق
  .)٣(جوالت والنثر النظم حلبات وفي ،صوالت

 أعيان في العاملي األمين محسن والسيد الغدير في األميني ھذا بمثل وذكره
  .أطروه وكلھم الشيعة
 ،نفسه على معتمًدا ،شعره في يتكسب كان وما ،الشعر ائعِ برو حافلٌ  ديوانُ  له
 بعروبتھا، معتزة عربية شخصيةٍ  عن حماسته تعرب الناس أيدي في بما زاھًدا
 للمكان المناسبة ةظاللف يختار كيف فيعر ،طبع رقة عن يعرب غزله في وھو

  .المناسب
 الشيخ بن )جاسم( قاسم الشيخ الخطيب واألدب الخطابة في عليه جَ تخرَّ  وممن

  .)ھ١٣٧٤ت( حمزة المال بن محمد
  :)٤(مطلعھا قصيدة الحسين اإلمام في له

اقَكَ  ْن أش رةَ آرِمِم َرُبوج  َرْب
  

 ؟تَُعّذبُ  ھواكَ فياَصبًّ  فأصبحَت  
  

  :)٥(مطلعھا وأخرى
ْدتُكَ  َتإِْننََش َتِجْئ اَخْب  النَّقَ

  

ْج   رِّ افََع بسِ بھ ا واح  األينق
  

  :)١(مطلعھا قصيدة )السالم عليھما( علي بن العباس رثاء في وله
                                                           

  . ٢٤٦ :الروض النضير  :نقالً عن  ٢/٩٦ :الحلة شعراء) ١(
 .المقدمة -:الھند دلھي، طبعة الحلي حيدر السيد ديوان) ٢(
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  .٨/٤٧: الطف وأدب ،١١٦ :الحلة وشعراء ،٢/١٧١ :البابليات) ٥(



 

  

ُم ُكنْتَ  لَوْ  اتَْعلَ ِبفيَم ْنالقَل َجِنِم ا  َش َكَذاَقَم بَ ايَوًمطَرفُ نِ  طَيِّ الَوَس
  

  :)٢(قصيدة من قوله )السالم عليه( الحسين ماماإل رثاء في شعره ومن
تم راكم علم تمبمس اأرع فؤادي

  

ريتُم  يوأج اھىدمع ا فض الغوادي
  

ا أال ائي ي ذتمأحب تيأخ ُحشاش
  

تُم  ميوخلف نجس وقِ م ا الش بالي
  

ا ي في دليتن تُّق َلم راقُِكْمقب ف
  

ـيوذاكَ   ُتألنِّ ا ال أْنِخْف تاَلقي
  

ِومنريالعذالھوى إِذاما أرضكمنَْح
  

رى  داس بفغ انَ للقل افيا ري ش
  

تُ  ثُّ ظلل َدأب ىالوج أنَّنيحتّ ك
  

ْجوَي  ُتلَش امَ َعلَّْم ا الَحَم بَُكائي
  

َكْ◌ فََدعْ  اَعْن ْعُدي الَمَس يالم َوَخلِّنِ
  

ُد  ًدأكاب ياوج العِ ف ا األَض ثاوي
  

وِففيعراني لِخطبٍ  اِدٍحالطُّفُ َوفَ
  

ادَ   ماأَم ْجًوالس يا ودكَّ اَش الرواس
  

داةَ  ى غ يِّبطُ ِسقض ربالالنَّب بك
  

َصاِديا َدينِ يالَورَداِميىالَحشَ َخِميَص 
  

وِنالحرِبلدى وقتلِ  ب عصابةالزَّ
  

الُھُُم  يتََخ رِبف دً الح َواِريا اأس َض
  

َشمََّرْت الَحربِ  في الشُّوُس ما إذا ُكَماةٌ 
  

اُحوا  اأَبَ ـَشاَءالقَنَ ا ھُمْ أَح َوالتََّراقِي
  

ُدوا َما إِذا أُُسودٌ  َوَغى في البيضَ  َجرَّ ال
  

رً األَبطَاِلِدَماِمْنَغَدتْ   ا اُحْم قََوانِي
  

د ارعو وق ِندوَنق ِتاب يِِّھْمبِن نَبِ
  

فِّ في ثََووا أْن إلى  وامياظ َصْرَعى الطَّ
يالضيِمأبيُّ  وعادَ  رًدالطفِّف امف

  

ُد  َوأيُكابِ يُبالًاْھ يا تُِش النََّواِص
  

َرى هُ  يَ رَّى آل وِبَح َنالقُلُ اِم الظََّم
  

رتَهُ   وَقوأس امِ فَ غ ا الرُّ َدَواِمي
  

ادى ـنھلأال فن يٍرم منِص ْدفل يَج
  

هُ   ًر لَ امً إاِلانَاِص ا اُحَس يََمانِي
  

اكَ  ى ھُنَ َواْنثَنَ ـاِحنَْح ٍفالِكفَ بُِمْرھَ
  

امَ   ىأقَ َداِء عل هاألع ا في النََّواِعي
  

مُ  وال َوأْقِس الَ ـذيَم هُ ال اَخطَّ القََض
  

ـاَدَر  َعلََغ ـْرِكَرْب ا َذاكَ  إْذالشِّ َعافِي
  

َم الِعدَى منَ  اَسھْمً  القلبِ  في ُرِمي أنْ  إلى دَّ اَنفَھَ َدىأرك ا الھُ والَمَعالِي
  

يَ  ْدًر بِنَفس هُ ابَ دمن ابق وُرهَُغ نُ
  

نِ اَوفَْرًع  ـيِداِم بَحَ لتوح ا أْص َذاِوي
  

ى ْينً  أأْنَس الطُّفُوِفاُحَس دَّبِ الًُمَج
  

ى  اءأٍظَمعل عُ والم ا يلم طامي
  

ىال وهللاِ ف اَتأنس ٍدبن محم
  

يَن  اَرىبَقِ ْدَحيَ ْدنَ قَ ا فَقَ الُمَحاِمي
  

رْت إِذا وَقنظ عيِدفَ اتَ ُحَماالصَّ ھ
  

ھَاؤُ وأْر  وَق ُس احِ فَ َم اَدوَ  الرِّ اِمي
  

دُعوانثنَْت ھناكَ  ْنتَ َرِقَوِم َوىُح راٌم الَج َداض يَنَغ وانِحِ بَ ا الَج َواِري
  

وَل أنسَ  ولم بْطِ َح َبالسِّ َدْتإِْذزين َغ
  

اِدي  وٍتتُنَ دََّعبَِص ْونَ َص ا الَك َعالِي
  

ُذْق لم أِخي ْنتَ اِرِدِم اِءبَ شربَةً الَم
  

َرُب  اَءَوأش ْزِنَم افِيا َدكَ بَْعالُح َص
  

واألَسىلِلَحواِدِثَمْرَمىرُتص أِخي
  

َك  ُراَحيًّفَلَيتَ ومَ تَْنظُ ا اليَ َحالِي
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يَّ  ٌز عل ًرَراَكأأْنَعِزي اُمَعفَّ
  

َك  ٌزَعلِي َرىْنأَعِزي ومَ تَ ا اليَ َحالِي
  

اك روَحأنترضى وحاش ًرن احواس
  

بَايا  اَس َداُءبِنَ وياألع االفَيَا تَط فِي
  

  :)١(قصيدة من قال حيث )السالم عليه( الحسين لإلمام رثائه من آخر نموذج وھذا
ى ـؤادي مَ  إلَ لَّف وٍمُك ُعي َروَّ ُم

  

ـي   لِّوف يآٍن ك بٌ لِ َودَّعُ  َحبِي !!ُم
  

ى ي مَ  وحت ُبطرف نْجَميرق اھًِراال َف  َس اٍءَحلِي ونَ بَُك عُ  َوالَخلِيُّ ھُجَّ
  

د ـياعا أزي اُكلَّ الت ِتھَم بَابَّ الصَّ
  

ْرُقأِو   ْنالبَ فِْحِم ىَس عُ  الحَ  الِحَم يلَم
  

َوىِمَننَاٍرفوَقظُلُوِعي وأطوي  الَج
  

َجعُ  الِوْرقُ َراَحِتاُسَحيًرماإذا   تَْس
  

ا ادُ أَك يلَِم بَابَةً أُذوَبأْنبِ َص
  

ى   بَّ َمتَ ْتھَ ينبَاتَ عُ  لِلَحنِ تَُرجِّ
  

وحُ  م تَنُ ْدتَ َولَ يَن،األِيفًْفقِ َنوبَ َم
  

يَودُّأ   هٌ  وبَينِ اَلَمْھَم َرعُ  َح )٢(ھَْج
  

ِديَوھَْل فَلَْھفِي ِجيَّيُْج ٌفالشَّ  ؟تَلَھُّ
  

ىلُِعْمرٍ    الِحَمىتَقَضَّ ُمسِرعُ  َوھوَ بِ
  

بُ  فَيَا بَاِبَدھعَ َدْع قَل ْرَخهُ الشَّ  َوَش
  

ـَس   اٍمفَلَي أْتأليَ كَ نَ عُ  َعْن َمْرَج
  

ئِنْ  ِريَراحَ  لَ َذاَرىَغي اُمَولًَّعبِالَع
  

ا   ا فَھَ يأنَ ِبفِ الءَكْس عُ  الَع ُمَولَّ
  

لِي َسَموتُ  ةَ بِفَْض ِرھَاَم  اَراقِيًالنَّس
  

َراُدَق   زٍُّس نَِّع ىھُ عُ  أْعل َوأْمنَ
  

م الَجوَزاِء أَرضَ  ول ـاِمي ألنَّ  سمت وإن يدار بِ ـيُمقَ ـقِيقَةِ ف ـعُ أرْ  الَح فَ
  

مْ  ٍم َوَك اَلالًَجْھالئِ يأطَ َمالَمتِ
  

َداةَ    ـيَغ ْدنَفً َرآنِ ـفََجعُ  اُم أتَ
  

نُّ  ي يَظُ َذيِبحنين ٍعلِلُع َولَْعلَ
  

اَت   يوھيھ اَجْھلِ َذيبُ م عُ  الُع ولعل
  

ُبَوالَوْجُد لهُ  فَقُْلتُ  ييُلھ  ىالَحَشف
  

مِّ   ىَولِلھَ يأفع َوانِحِ ف عُ  الَج تَْلس
  

 َ كَ كَأ ا نَّ دري َم دَى تَ فِّ لَ ا الطَّ َرى َم َج
  

ُعوا ـلََكأبـاالـبِثََراھاَوَمنْ    رِّ ُص
  

ْرٍببَنِي َغَداةَ  رِبَح ِنلَِح ٍداب  أحم
  

وتَھَرعُ  تَْتَرى األرِض أَقَاِصي ِمْن أَتَْت  
  

ا اَق بَِكثَرتِھَ اُءَض الالفََض َرىفَ يُ
  

ارٍِم سـوى   َرعُ  وأسمـرَ  َعْضٍب َص يُْش
  

كَ  اَرْت ھُنَالِ اِحثَ ـٌملِلِكفَ َضَراِغ
  

ُذ اھلَ    ْتُمْن ـمَكانَ َزلْ ل عُ  تَ ـتََسرَّ تَ
  

ْتالَحرُبكلماااْبتَھَاَجً◌ تَِزيدُ   قَطَّبَ
  

َك   ـٌعَوَذلِ يھُمطَـْب عُ تَطَبّ ال ف
  

طَتْ  اُب ال َس وَت تَھَ ِدھَا دُوَن الَم َعِمي
  

ةِ فيقِـَراٍعِمـْنَوال   َزعُ  الَكِريھَ  تَْج
  

رِّضُ  ْمر تَُع َداِملِلس ُدوَرالل اھُص
  

ا   ً َوھَاَماتُھ ـ ىاَشوق ينِ إِل ـلَعُ  البَ تَتَ
  

ا إذا و َم اِءبَنُ االھَيَج ربَلَْتفيھ تس
  

ْدًد   ياِح َداَنتَقِ ااألب ْدفَعُ  فيھ وتَ
  

َراھُمْ  ريناھإِلَي تَ واَحاِس تواثَبُ
  

ـْبراألْسـياُفَعَزائُِمھَا    أْدُرعُ  َوالصَّ
  

ُعوا فََكم ألرضافـرقً  وكم   اأْرَوًعالحرِبَحوَمةِ فيَروَّ َميَدعُ  يطوىل ُس
  

ى وراحَ  َداُمالفَتَ ُبالِمْق اَمھَربًيَطلُ
  

رٌبَوال   ـنِيَمھ اكُ يُغ دفُعُ  ھُن ُويُ
  

دُ  ىفي َمنَاِجي الَىالُجلَّ ىِعَج دىإل النَّ
  

ـَدىالً ثِقَا   ادي لَ ـوا ذاإ اِخفَافًالنَّ  ُدُع
  

                                                           
  .١١٣-٢/١١٠ :الحلة شعراء) ١(
  .الطويل :الھجرع) ٢(



 

  

فَ  إذا وُمھَتَ االَمظلُ ٍبآَلي غالِ
  

ال   ٌدف َديھمإاِلُمْنِج َزعُ  لَ َوَمْف
  

ابوهُ  ن أج ٍدم يَنبُع واُملَب وارتَقَ
  

يَحتَُجاِرياِجيَادً    َرعُ أ  ِھيَ بَْلالرِّ  ْس
  

 َ ا الُھُْم فَم وابَ ـرُّ َكقَ ـاُؤھُْمَوتِلَ نَِس
  

ْرَختِھَا   مُّ لَِص ـفَاُص َدعُ  الصَّ تَتََص
  

ا ْت َعطَاَش الَعلقَِميِّقََض مبِ ْنول تك
  

الُِغلَّتِ    نھ ارِدم اءِ ب عُ  الم تَْنقَ
  

ذِّْكَرلَھَا َوأبْقَـتْ  َلال ىالَجِمي َرىَمتَ  َج
  

رٍق   هُ بش افَِمن عُ  َغْربُھَ وَّ يَتََض
  

 َشْخِصھَاِظلََّماَرأْتَصوٍن ذات فكم
  

ْت صوتُھاوال   َنكان ضِّ ِم َمعُ  الَغ يُس
  

ةً  بَ ـيَن ُمَحجَّ ـَواِرِمابَ الصَّ َوالقَنَ
  

ا   نَ َعلَيھ وِرِم يِّ النُّ ـْرقُعُ  اإللَِھ بُ
  

ا فَأْضَحتْ  ـْدَوَعنْھَ اطُواقَ اأَم ِخَماَرھ
  

ِر   اَوبِالقَس اَعْنھَ َزعُ  َراحَ بُْرُدھَ يُْن
  

مُ  وَخْطٍب َوأْعظَ مِّعـلىل هُ الشُّ بَْعُض
  

ـط   ـْتيح اھَكاللََراَح ـَصدَّعُ  بَ تَتَ
  

َداةَ  اَدوا َغ لتَنَ ِحي َرْتلِلرَّ َوأْحِض
  

اٌق   َكنِيَ ـقَائِللِھَاتِي لَّعُ  الَع ُض
  

َوىَعلى َوَمرَّتْ  اةِ َمْث ْمإِذاالُحَم  بِِھ
  

َوىفََمْرُضوٌضَضَحايا   عُ  ثَ  َوُمبَضَّ
  

مْ  ْن فََك يٍنِم اِمَجبِ َغ ٍلبِالرُّ ُمَرمَّ
  

وِرهوِمنْ    ْدُر نُ َمابَ انالسَّ  يسطَعُ  َك
  

فٍّ من وكم ْتأُك بَاقُطَِّع بَابَِش  الضُّ
  

ْت   ىَوَكانَ ـُوفَّاِدعل التِّبرِ ال عُ  ب تَْھَم
  

ِتُرُؤوٍس ِمنْ  وكمْ  وُمَراَم االقَ  َخفْظَھَ
  

ـْت   ىفَرِاَح ْمِرعل عُ  الَعَواسلِ السُّ تُرفَ
  

تْ  ْت فََحنّ ھَاَوألقَ وَقنَْفَس ْدِرِهفَ َص
  

ْتَوأ   هْحنَ ـَواِظرُ َعلي عُ  والنَّ ھُمَّ
  

ه ن تُنَادي ٍبم وٍققل ةٍ َخفُ َوُمْھَج
  

ِم   َجاھَالُِعْظ َكتْ َش عُ  أْوَش تَتَقَطَّ
  

بَاِءفيأْمِشيَكيفَ  أِخي  ُمَضاَمةً السِّ
  

َت   ـياِفَوأْن اديبِأْس عُ  األَع َوزَّ ُم
  

ِطبَارِي َوَكيفَ  َدانَاإِْناْص ْتتََرحَّ ِع لَ
  

ٍرفيَوِجْسُمَك   َنقَْف وَدعُ  األْرضِ ِم  ُم
  

ْرَعى َوَحولَكَ  ْنَص َكِم اِرٌمَذِويِ أَك
  

بَاٌب   اَمْتَش الِيتََس عُ  لِلَمَع َوُرضَّ
  

ي أِجيلُ  مبِطَْرفِ ْدل ـْنأج يَم يُِجيبُنِ
  

 أْصنَعُ  َكيفَ أخيأْدِري َماتََحيَّْرُت  
  

ـى أنِّيأتَْرَض وَمبِ َدىاليَ ةً أْھ َذلِيلَ
  

َي   اٍدَوَوْجِھ عُ  هوارييالبَ بُْرقُ
  

بَاتَْعِرُفتَُكْنلمَصفَايَا َوَحولِي  السِّ
  

ْتَوال   َذلُّايَّوًمَعَرفَ َرعُ  تُ َوتَْض
  

 وحتى الحلة في دول حيث ھ١٢٥٠ ترةالف في هللا العبد حسون الشيخ عاش
 الى نعشه وحمل ھ١٣٠٥ عام شوال ھالل ليلة توفي حيث ؛رمضان رشھ آخر

  .علي الشيخ اسمه اولدً  وخلف ،ھناك ودفن األشرف النجف
 ،الناس بين مكانته علو منھا يستنتج ،مؤثرة بقصائد الشعراء من عدد ورثاه

  :)١(فيھا قال بقصيدة )ھ١٣١٨ت( القيم حسن الحاج من رثاهوم
ار الميَن س ُببالع اِمرك  الحم

  

ىأَم   نعِشعل َتال لُّ أَن  امِ األن ك
  

م ن ل يتك واَكف امث  خامرھ
  

كُر   نالس ةولك المِ  مطاش  األح
  

ا قيناه ي وس ُروھ ٍلغي  َمحي
  

ِندرة   َلالَجف قيِ قب امِ  س  الغم
  

ا وَثووقفن هِ اإلزاِرل  علي
  

ا   وَبفعقرن لَ القل وامِ  قب  الس
  

                                                           
 .٢/٢٤ :الحلة وشعراء ،٢/١٧٠ :البابليات) ١(



 

  

دٌ  دي ماج ابقةيرت ِدبس  المج
  

تمُّ   ارويع دامِ بالفخ  )١(القُ
  

  :ومنھا
ااألرُض وإِذا مئٌلھزھ  ُمص

  

اَل  ّري ق اقِ يأرُضي  )٢(أحالميف
َزل ملَ ًريَ ااناش للن لك  فض

  

صَّ  ي آَلَخ ىالنب امِ  أزك  األن
  

 ِدْجالمَ ةَ وَمكُرأوَنالوارثُ مُ ھُفَ 
  

ديمً   ْناقَ ٍمِم امِ  الھَاِش  ھش
  

رون زلينح اعيبالب والمص  لل
  

ِد  وَنف ةَ َويكفُ امِ  َعيلَ  األيتَ
  

لُّ  تُجمِ مُ  ُك اِرِمِعس ىالَمَك  يُنَم
  

هِ   لُّ لَِمَعالِي لٍ َك امِ  فَْض  نَ
  

نْ  هِ  َم ُزرُّعلي أِسيَ ْؤِسلِلبَ َوالبُ
  

اِنرداَء  امِ الِمطَع  والِمْطَع
  

تَ  َت أن رُدأن ذيالف مالَّ ال  ين
  

 امِ ظَالعِ  ياعِ َسالمَ علىشريٌكزْعك 
َلالفِْعَلأقمتَ  قد َعالَجمي اِسم  النَّ

  

اَممَ   ياألرواِحقَ امِ ف  األجس
  

رفٌ  اَوَم ش وَمقَ دالنُُّج اَموق قَ
  

مامغيظً  نوراَءك امي ع  َمق
  

ا رُت أن يقّص اف ثَ والرِّ يول  أنِّ
  

اِنعنالشِّعرَ أفرُِغ  امي(لَِس  )٣()الن
  

م ْر ل رَّ اُءإاِليَُح َواِدَوَم  َس
  

يِن  انالع داَدك يالم ي ف  أقالم
  

 نوح حمادي والشيخ ،)ھ١٣١٧( مصبح محسن الشيخ بن حسن الشيخ ورثاه
 في وسترد ،شوال ھالل ليلة كانت وفاته أن إلى فيھا أشار يدةصبق )ھ١٣٢٥ت(

  :)٤(فيھا وجاء ترجمته
ت لطلع ةٍ بك الالمكرم  ھ

  

َت   اَزوُرق كَ فج اال َرونَقُ  الكم
  

كَ  ا ليوِم ني داب ىهللاعب  ألق
  

ا   ُدعلين هالعي اال بھجت  زي
  

ال اُس وق َدإِنَّالن اٍنالعي  ف
  

َك   َتكأنَّ تأن مكن الال لھ  ھ
  

ا وا ألم واليعلم اش  أعي
  

ا   يَنبيانً َكح هشخُص  زاال؟ عن
  

 عوض علي والشيخ ،)ھ١٣٣٩ت( الحلي عبدالمطلب السيد رثاهو
  .قصيدة من بأكثر الشعراء بعض ورثاه )ھ١٣٢٥ت(

 )٥()ھ١٢٣٧ت( جاوش حسين المال - ٢١
 فيھا ولد التي الحلة في أسرته عرفت الحلي داود بن براھيمإ بن حسين المال ھو
 إبي مرقد من بالقرب شارع قريب وقت الى الحلة في وكان ،جاوش بآل المترجم
عام  المؤرخة الرسمية المستمسكات بعض وفي بالجاوشية يعرف طاووس ابن الفضائل

                                                           
  .القديم: القدام) ١(
  .-صمل-العرب لسان .مصمئلة للداھية يقالو الشديد :المصمئل) ٢(
امي، شاعر رقيق الشعر، : النامي) ٣( اس، المعروف بالن ھو أحمد بن محمد الدارمي المصيصي أبو العب
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 .٢٥١-٢/٢٣٩: الحلة وشعراء ،٤٢-٢/٣٧: البابليات) ٥(



 

  

 داود له المترجم جد اسم ورد كما ،جاوش مصطفى بن عثمان اسم ورد ھ١١٠١
 بباألد العامرة ونواديھا مجالسھا على وتردد الحلة في ونشأ صاحبنا ولد .جاوش
 زعماء ضِ لبع ومراثي مطارحات معھم له وكانت وشعرائھا ھاوأدبائ بعلمائھا واتصل
 محسن السيد ذكره ومدحھم )السالم عليھم( البيت أھل رثاء في رعش وله ،وأدبائھا الحلة
 الغدير في)  ھ١٣٩٠ت( األميني الحسين عبد والشيخ ،الشيعة أعيان في العاملي األمين
 قوله شعره ومن،اللغة من وتمكنه وموھبته وقدرته ملكته على يدلُّ  وشعره عليه، وأثنيا
  :)١()السالم عليه( الحسين رثاء في

ا ديار م رْت لل اتنكَّ  أعالُمھ
  

ت   اوعف لمرابعھ ا وأمح  عامھ
  

اِحأعاصيُر عصفت االري  بربعھ
  

ا   َحفعف وَّ يُحھاوص اش  وخزامھ
  

وا رغم ظعن اِتب يّةً المكرم  عش
  

نفُس   َروال ِبإِث ا زادالرك  ھيامھ
  

ذكرتُ  ذف انوام َبب ةٍ ركائ  فتي
  

 خيامھا الفراتِ  شاطي على ْتبَ رِ ضُ   
 

تْ  ى قُتل أعل وثُرظم دِّھاوك  ج
  

ه   اُممن ًدااألن لُّ غ ا يُبَ  أواُمھ
  

ن بلغنَّ م راةَ م َمُس هُ ھاش  أنَّ
  

د   ذَّ ق اُج بَّ غاربُھ ناُمھا وُج  ؟س
  

 ىالحش في لكَ  كم عاشوراء يومَ  يا
  

اُت   ٍدقبس وُخالوج راُمھا يب  ِض
  

ُر هللاُ  يةٍ أَيُّأَكب اغاش  بھ
  

وةِ  داُر   دكْتالنبُ اُدك  أعالُمھ
  

ل ا ك ةِ دونالرزاي ربالوقع  ك
  

 ھاامُ ظعِ  تھونُ عظمت وإنتُنسى  
  

 األولىسوىالحسيَنقتَل ما وهللاِ 
  

نھِج عنلتض   ويِمال  ضغاُمھا الق
  

تكن ود ث ًدا المصطفى عھ  لمن حس
  

جدْت   ةَ س همخاف ناُمھا بأس  أص
  

ت وَدنقض اُعھ ينبيِّھ هف  آل
  

ئَس   افلب دم هق ا أَخلفت  لئاُمھ
  

ا اَدةً  ي تس ُبجل لھامناقِ  فض
  

ن   يطَ أْنم فِھاتُح ا بوص  أوھاُمھ
  

ًدا تخشى أو )حسين(نفسُ  أَتھاب  َغ
  

ا   تْمظيًم يوأَن اِدف اُمھا المع  ِعص
  

ا ادةً وإليكموھ ةً (غ  )حلي
  

د   اب ق يكم ط دؤھاف ا بِ  وختاُمھ
  

  :)٢()السالم اعليھ( الزھراء فاطمةَ  رثاء في وله
اجَ  زاَن ھ يأح جاھاُمھجت  وش

  

نْ ُبطْ خَ    لََّم يَج امِ ف ا األن  َعزاھ
  

  :)السالم عليه( علي اإلمام حقِّ  في يقول أن إلى
َرولَّىأي ةِ أم  إالالخالف

  

نْ    ىم لَھا بن ادَ أص ا وش  ُعالھ
  

يِّدُ  ياِء س ياألوص لِّف ٍرك  عص
  

ا   دھاتاجھ ارُ عق داھا من  ھ
  

ولًى ذاكَ  يفهم داهُبس  وھ
  

ةَ    رِكآي اللِ الش ا والظ  محاھ
  

م ه ك ي ل اِبف ةُ الكت دٍحآي  م
  

تْ    ِص ِه،ُخصِّ يُّ في ا والنب  تالھ
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  .٢٥١-٢٥٠: الحلة وشعراء ،٢/٣٩: البابليات (٢)



 

  

م اَل ولك يص ةِ ف ٍعُدجن  نق
  

ال   افج رليلھ ياھا بفج  ض
  

ا امَ  ي دى إم نالھ اَقوم  الًفضف
  

ما   درةً وس دًراق ا وق  وجاھ
  

لَّ  اَك ج يطَ أنمعن هتُح اُرب  األفك
  

اَت   اَر ھيھ هح ا في  ذكاھ
  

تَ  ُر أَن امخي ًرااألن ىط وأَعل
  

ةً    َدُرتب يِِّدبع لِ س ه الرس  ط
  

يسَ  رُّ ل وِبِس والَيالغي  إاِلم
  

ةٌ    تِحكَم ٌفكاأن ا ش  لِغطاھ
  

اشَ  اھىأَن ح وٍقتُض  بمخل
  

َت   ةً  تعالي اھاأَنِرفع  تُض
  

مُ  اآدٌمبك ىدع  فتلق
  

اٍت   نكلم هم ا َربِّ  فتالھ
  

م ن دونك ين(م َر)مكحس ٍربك  فك
  

ت   دَرحك ةً الب ا بھج  وحكاھ
  

 ھو نزل فقد ،النكتة رضحا الخاطر سريع البديھة حاضرَ  صاحبنا كان
 بينَ  الم بني من رجلٍ  على ضيفين )ھ١٢٦١ت( التميمي صالح الشيخ والشاعر
 على األكل في احمھماز حين البخل منه وبدا ،وفادتھما فأساء والبصرة واسط
 أبياتھا صدور مشتركة شعرية قطعة فيه ماظفن ًمااطع فيه لھم قدم صغير صحن
  :)١(وھي جاوش، نيحس للشيخ واألعجاز للتميمي

ا ن رأين بم دھِرعجي حنًاال  ص
  

غيَر   ِمص يَنالحج ديب يمِ  ي  لئ
  

أنَّ  وَّ ك احبهُحنُ هص  علي
  

وُّ   ىالمرضعاِتحنُ يمِ  عل  )٢(الفط
يمِ   )٢(الفط

  

دافِعُ  هُ تُ ادونَ هِ ِكلتَ  يََدي
  

ةَ    وِرُمدافع نالغي ريمِ  ع  الح
  

وَ  أنَّ دُّ يَ اب راهُالعينً  ت
  

ه   ٍففيحجب يمِ  أوبكھ  رق
  

و ِد فل هُ بالخل ٌلقابل  أكي
  

رَّ   هلف ىب رإل يمِ ال قع  جح
  

يمُ  ِق ذم الِقالخل ىواألخ  أمس
  

ا   ىيُزاِحمن يشِ عل ذَّميمِ  الع  ال
  

سِ  ظِّ  لِعك رناالح اعاش  أناًس
  

رِق   ؤِمبط دىالل نأَھ يمِ  م  )٣(تم
  

 كعبه علو على تدلك ،)ھ١٢١١ت( الكبير سليمان السيد رثاء في قصيدة وله
  :)٤(ھافي قال ،وباعه نفسه وطول الشعر في

اني أال اخلّي يَّخي نليل ِدم نج
  

دِ عْ السَّ ةِ انَ بَ ىمَ حِ فيىعدَ سُ وتذكاِر 
  

ةٌ وال وحاجر حزوى ذكرُ  وجدي ھاجَ  فما ارام يفيھ قصدي والمرام
  

                                                           
  .٢/٤١: البابليات) ١(
ن أحمدر نص أبي قول من تضمين البيت في) ٢( ازي يوسف ب بةً  )ھ٤٣٧ت( المن ى نس از إِل  جرد من

  :قوله من جرد
اء وا ة الرمض ا لفح  ٍدوقان

 

ا   يم هوق  مضاعف الغيث العم
 

ا ا علين ه فحن ا دوح  نزلن
  

 طيمعلى الف المرضعاِت وَّنُ حُ   
  

  

  : )ھ١٢٥ت( حكيم بن الطرماح قول إلى إشارة فيه) ٣(
ْر اتَميٌم بِط َن القط ؤِم أھدى ِم  ِق الل

  

لَكت   و َس ْرَول لتِ ط اِرِم َض  َق الَمك
 

  

 .٣/١٣و ،٢٤٦-٢/٢٤٣ :الحلة وشعراء ،٤٠-٢/٣٩و ،١/١٩٥ :البابليات) ٤(



 

  

َنقَضيُتإِْنتعُذالني وال األسىم
  

َد  دَّ ُعوخ يِندم يالع كبهف دِّي س َخ
  

هُ العذِلإلىيُصغيمن أنا فما طبُع
  

يَ   يوإِنِّ ْغٍلف ذلِ ِنعُش دِ  الع بالوج
  

موِعَوتِسَكاَب دعانِي دُّ اعسىال بھ
  

َتاألحياِءإِلى يُعيُد  ىمي مردي أَس
  

اوجًداالُحبِّفراقمن قضى وُربَّم
  

دِ  في الناسُ  يطوه لم امرئٍ  بموتِ   اللَح
  

ن الح إِذا وم رييِننح ارٌقالغ ب
  

ُت  اٍنيبي ھَّدةٍ بأجف ھدِ  ُمَس ُس
  

اطِن عن األنفاس ظاھر سال األسى ب
  

)١(أبدي ما أضعاُفأخفيهالذيفإِنَّ 
  

يَ  ٌم بقلب نَكْل وىم يِنج ؤلٌِمالب ُم
  

الفتىموك  ٌم ب اكل زَّ وم دِ الجِ  في ُح ل
  

نُجفُوني فھذي وعَيم يدم اف حيً
  

َي  نوقلب رِّم ةِ لاَح ي كآبَ دِ  ف وق
  

د ِت لق اُمَرَم ادرَّالاألي ھ َدرُّ
  

ھٍمييمِ مِ َص  اَتأْنبِس ى يب دِ  عل َعْم
  

لِّ  يفف وٍمك يي ٌبل ارٌقحبي ُمف
  

ى  رِ  إِل عاُن القب ا أض ه المناي دي ب )٢(تح

تُ  ْن حلف رُّبم اوِسُغ ْتَممَ يَ األش
  

ه  ىإلي رِّ عل ةِ ُغ ردِ  المطھم الُج
  

د َب لق يُشذھ ُدالع ذاھٍبالرغي ب
  

ي ھوى  رى ف ا الث ى لم دِ  ِذروةَ  رق المج
لَ  اَم وَعطَّ ُدِعئراشالأحك ْنفَق َم

  

و  دَى ھ ي الُمقت لِّ  ف ا الَح ي منھ دِ  وف العق
بلِ  ومن اِد(ُس اِد مسالُكضاقت)اإلرش ْتالرش ُلوكان دِ  واضحةَ قَْب النج

  

بحَ  باُح( وأص ةِ ِمص ًدا)الھداي خام
  

ما  وَق س اِقف ماِءآف نالس دِ  ع الَحْم
  

اليطوَلقضىَمنْ  قضى ًدااللي بيِحَنوأعل تَھَجُّ دِ بالتس ردِ  للواح الف
  

ي هِ  فلھف مَّعلي يث ولھف هُ ل انَّ
  

ُد  ى يُفي وُلالفت دي أو التلھفِ ط يج
  

و ٌتُردَّ  ول اِءَمْي هُبالبَُك َردَّ لَ
  

ائي،  ىبك مُحوأنَّ ينُ يس الردِّ  الب ب
  

يَ  ْذ وإِنِّ الواُم ىق بيلهمض لِس
  

َد  ُدوُخلِّ ُلوالمج ي المَؤثَّ دِ  ف لَح
  

نُّ  يَن أح ِبحن يالني ةٌ وھ ظميئ
  

وردِ  عنتُذاُدرغًماأصبحتوقد  ال
  

دَ  ليمان أبع اِنس يالزم ىأخ العل
  

 ذا كانَ َمْنالعيِندموَعيصوُن 
ُرشدِ 
؟

  

ا اني أم َدتََري ابع هُ م َدىغال رَّ ال
  

فَ   ى أَلي بابةِ  فَ ْلحِ  األس ھِد؟ الص والسُّ
ي ى ودمع اعل اتنيم هف امٌرمن ھ

  

أنِّ   اِس دوَنَيك ارقنيالن دي ف وح
  

دِّ الع والَحسبِ ِحاضَّوالالنسِبخاأ ناصِرعَ )سليماَن(عمدًاالردى أصابَ 
  

رِمهللاِرسوِل ابنُ  ھو نأك مشىم
  

نجدِ  أو األرضِ  منَ  غورٍ  في الخلقِ  من 
دي والزالَ  الِعدى منَ  حصينًا حصنًا لي كانَ  فتًى ْن بع نَ  َم دَّھرِ  ِم تعديي ال س

                                                           
  : )ھ٤٠٦ت( الرضي الشريف قصيدة مطلعَ  بتصرف، الشاعُر، َضمَّنَ ) ١(

اطن الوجِد دي   سال طاھُر األنفاس عن ب ذي أب ُر ال ي نظي ذي أخف إنَّ ال  ف
  

 .تحدو: أن يقول كان حقه) ٢(



 

  

انَ  ا وك الن فُّكفّ هِ نَُك األذىبِ
  

د  َذ وق ينِ  صرُف َج ي الب ن كف دِ  م الزَّن
يِنعِن يُحامي ِفالدِّ ِفالَحنِي بُِمرھَ

  

اِن  االلس ىكم ةُ تُحم دِ  العرين باألس
  

ةَ  لِ َس اَءالحل َنالفيح ا؟أي َكريُمھ
  

ُع  يربي اِل بن رعةُ اآلم دِ  مش الرف
  

ةَ  لِ َس اَءالحل َنالفيح ھا؟أي َرئيُس
  

ُد  اَحِمي رِّالمزاي افِظُ الُغ دِ  والَح الَعْھ
  

ى ةِ  عل اِءالحل نالفيح دهم افَالعَ بع
  

ْد  اَبفق نغ اع رُ أكنافھ عدِ  قم الس
  

دُّرُّ  نفى دَ  العلى سلكِ  عن ال حَّ جوھرٍ  ِعق هوَش انإِذب طةَ ك دِ  واس الِعق
  

ا درَ  في ٍم ب هت ُفغال دماالخس بع
  

ىلمسترشدوَنايھتديبه  شدِ  إِل الرُّ
  

ا اھا وشمًس وُفتَغش االُكُس اوي لھ
  

َوالبُْعدِ  القُْربِ فيالشَّكِّظُلَُماِت َجلَْت 
  

الجريناَلُمْذَمَضى َجَواًدا ةً ب غاي
  

ُع  اَستُقَطِّ اِدالجِ أنف نَ ي دِ  م الُجھ
  

وُلُكنَّابه وعضبًا ىنَص َدىعل الِع
  

ا  رُفدرهفَغ ةِ اص يلمني دِ ْملغِ ا ف
  

ا ثَ  وي اٍب لي اَبغ اغ اعن وطالم
  

ولته  ابص وُلُكن ىنص دِ  عل األس
  

الَ  ا فح راِمدوَنالقض ذاالُم وھك
  

والعبدِ  الُحرِّ  على تجري القضا ُصُروُف 
ا َدثًا في نوارىَج ِمم ةً العل لُجَّ

  

ا  َدٌدلھ أتي َم َني دِّ  هللاِ  م بالَم
  

ا َدثًا وي نوارىَج اِسم يًِّدالنَّ اس
  

ه  ٌبل ينَس ىيُنم يبَةِ إل دِ  ش الَحْم
  

لُّ  ٍر يَق َتلِقَب رُّأن ِميِرِهِس َض
  

اءُ   واديبك ينالغ رُ ح دِ  تُزج بالرع
  

االفضِل أخا ُعأمَّ يدم اِطٌرعين فم
  

َك  َيوعلي نقلب كَ م ي فراقِ دِ  ف وق
  

كَ  ودِّ بكيتُ ديِملِل مالق ىوك بك
  

اِسمَنعليكَ   رٌؤالن رُ ام ودِ  ذي غي
  

د اَل وق يح لُّمنِّ يٍءك هُ ش َعِھْدتُ
  

م  قَ  فل ا يب كَ  محفوظً وى علي دي س عھ
ى دَّمُع أب يَلأنإالال يٍِّديس لِس

  

هُ   ْتمناقبُ ِنَجلَّ رِ ع دِّ  الحص والع
  

ل أال ه ق ْنلِناعي ةٍ ارفقَ بُِحشاش
  

وجدِ  على وجدٌ  األحزانِ  جوى من بھا 
ْن أتدري اهُ؟لَِم َتأمتنع ا؟دلس اريً

  

رارينِ َمسموُمفاَكرمى  دِّ  ذو الغ ح
  

ا نعيتَ  روَف لن ىوالفضَلالمع اَتنعي والتُّق ؤَددِ اإلفضاِلأخ دِّ  والسُّ الع
  

تَ  ليماَن نَعي َنُس ْنداوَدب الَم ع
  

دِ  عن المعاليبلقيِس عرِش على  النِّ
  

بروا أال افاص َمآَلي َدهُھاش بع
  

ا  َزٌعفم دَج يبعن دِ  ةِ الُمص يبالُمج
  

إنَّ  ي ف نيابن دُّ اَلوإنال اط َمكثُھ
  

ا  دِّ  يُّ ارِ َووالَعواٍرَعلَ بھ رَّ لِل
  

ا اَب وم دٌرغ َتبَ وَرهُهللاُأثب ن
  

وٍمبِأوجهِ   لَّ ق يقَ حمدي وصفھمف
  

مُ  بعةٌ  ھ ُلس ِبمث مالكواك زْلل ي
  

مْ   ِدي بِِھ ْن يَھتَ لَّ َم ْن ظَ نھَجِ  ع دِ  َم ْش الرُّ
نھم وه فم يأخ ارِمف ىالمك والعل

  

ٌد(  ادي)محم االھ ذافي دي حب المھ
  

ذا ه ك ينجل ةِ زاك دٌر(األروم )حي
  

ف  الي حلي اِدُق المع ولِ  ص دِ  الق والوع



 

  

ا اَت وم ْنم اَم آثَِرأحي لهِ م فض
  

يٌن(  و )حس اِن أَخ السعدِ  الطالعِ  ذو اإلحس
  

يمٌ  ه حك راطُ (ل َغُر)بُق اِدٍمأص خ
  

يمٌ   اعل ةُ (َكأدرافم دي نابغ )الَجْع
  

ّدُمواصيٍدآباءعنالفضَل روى تق
  

دَّ  الَ وج َرفن األبِ الفخ دِّ  ب والَج
  

د ابَ  لق ه ن يعن ارِمف ىالمك والتق
  

َوردِ  عنِ  طيبًاالورِدماُءناَبكما  ال
  

ِدِه)ٌسقُ(قيَسلوَمْن )داودُ (و بُِرْش
  

اَد  ًدالَع ُدالبلي دي واليعي يُب
  

ه ٌق ل يمنط يَميحك ةً النس لَطافَ
  

الصلدِ  كالَحجرِ الخصِم ِجداِلوعندَ  
  

ِخيٌّ  اإِذا س ُرم دىالبح هُ أك نوالُ
  

يكفيهِ ندىفبحر  دي ال الجودِ ف يَك
  

ذاكَ  و ك دِرأخ يالق ا(العل )عليُّھ
  

ف  دىحلي ُرالن ماحةبح دِ  الس للوف
  

أِس وذو ُدالب ُنهللاِعب قيقهواب ش
  

دي الصارمِ منأمضىھمٌمله  الھن
  

كَ  و أولئ ذيَنانيإِخ َخال تُھْمْرادَّ
  

وِم  ي لي دىقِراع عَ لِلع دِ  َموِض الزن
  

ي ٍد وإِنِّ لَّلمھ وٍمُك يھُمي إِل
  

ا  االً َمق ديوم اُمتھ ااألن دي كم أھ
  

مََّمثًوىالغيُث سقى َدَض دٍروال حي
  

ْت  هوھبَّ يُحعلي رِّ يحِ ال دِ  بالش والرن
  

َرحَمةٌ القدِسجانِبمنبرحْت وال
  

ى  مه عل ن رس بِ  م كر جان دِ  الش والحم
ا هُ  ھنيئً د ل اوَرق َرج َدًراالطھ حي

  

ى  ي فتً اهُف ُرحم دُ يُغم دِ  الوف ف بالرِّ
  

بح ي وأص ىف اِنأعل ًداالجن ُمخلَّ
  

رُّ  ى يَُج اِمعل ىھ ردِ  فاضلَ العل الب
  

  :بقوله آخرھا في وفاته وأرخ
ى ِد واف ان الخل اوصدر جن ًخ   مؤرِّ

  

دِ ُس  ي الخل أواَك ف ا فم ب نفًس   ليماُن ط

  

 عجز في التاريخ مادة ألن )الجيم( الى )الخلد جنانان وصدر( :بقوله أَشار 
 وفاة سنة وھي )١٢١١( التاريخ وصار تمت الجيم زيد فإذا ثالثة نقصت البيت
  .الكبير سليمان السيد

 األشرف النجف إلى جثمانه ونقل ھ١٢٣٧ عام جاوش حسين المال توفي
  .فيه وُدفِنَ 

 )ھ١٣٣٩ت( الحلي حيدر السيد بن حسين السيد - ٢٢
 سليمان بنا الحلي حيدر السيد البيت أھل شاعر ابن الحسين العباس أبو ھو

 على وتتلمذ فيھا نشأو ،ھ١٢٨٠ عام في الحلة في ولد الكبير، سليمان بن داود بن
بَهُ  فوجھه أبيه  العرب آداب على لعَ واطَّ  األدب فاكتسب علمه من وعلمه وھذَّ

 علمائھا على ودرس العلم حاضرة النجف إلى وھاجر ،ھموأشعار وتاريخھم
 ابن ومماشاة األدبية العلمية أبيه ندوة والزم ة،الحل إلى رجع ثم العلوم فاكتسب
  )١(الحلي المطلب عبد السيد عمه

 يدرح السيد أبوه قال زفافه حفل وفي واألدب، والنسب الحسب بيت في عاش

                                                           
  .٢/٢٥٦: الحلة عراءش) ١(



 

  

 :)١(الحلي
ى زارت ةعل الھارقب ذَّ  ُع

  

ل   ُر فاقتب االعم  بإقبالھ
  

رقِ  َبقَ  صُ تُ االصبِّل  ْتَشمَ مھم
  

ْن   ىلك ةعل ارن  خلخالھ
  

 إلى حسين السيد دهول توجه ھ١٣٠٤ عام األعلى بالرفيق والده التحق ولما
 األراضي تزميل فراح مجًدا به ويبني وفودهِ  على ينفقه الً ما لنفسه رَ ليوف الزراعة

 ،وبيرمانة والخميسية والشوملي والعوادل نةاوروبي ومشيمش دورة أراضي مثل
 بأنه إليھم واستمعت شاھدتھم الذين الحلة أھل من المعمرون الثقات الشيوخ يصفه
 ملتقى الحلة في داره وكانت األخالق دمث الصدر رحب سخيًّا الطبع كريم كان

 عليه( الحسين فيھا تنوح داره إلى الحلة مواكب تفد المحرم شھر وفي الضيوف
 لطعاما لھا بذلفي وكرًما جوًدا عليھا فيضفي الناس من المئات عليه تفد حيث )السالم

 لكثرة محفل يضاھيه ال المحرم أيام في خاصة الحلة في محفله وكان ،مساعداتلوا
 والحصر ريالبوا على الرز يصب فكان طعام من فيه مُ قدَّ يُ  وما فيه العزاء مواكب
 الحلة أھل شيوخ من الوصف ھذا سمعت وقد ،لكثرتھم الناس منه وتأكل لكثرته
 الذين العيان شھود من اليعقوبي علي محمد الشيخ وكان ،ذلك شھدوا ممن وغيرھم
  .)٢(سنين عدة ذلك شاھدوا
 قصيدة من بقوله )ھ١٣٢٥ت( نوح حمادي الشيخ ومنھم الشعراء مدحه وقد

  :)٣(العباس ولده ترانباق فيھا يُھنئه له
اط و ح اسأب بابالعب الأس  الع

  

م   هفل ن يفت يھام بب أقاص  س
  

دَّ  دىاكفّ وم وطةً للن  مبس
  

 َرِحبْ  رىالقِرىبقِصدًراتألُف  
  

ا ازَ  م ًراج هقف ْتإاِلفي  ازدحم
  

يوفه   هض رَّعلي بْ  أوقَ  َرِك
  

االعباِسأبي عن ِملْ   العلىراجيي
  

ذا   ذيھ وال َكل دنياامل ب ل  وھ
  

  .جوادلا الكريم الجليل لمالعَ  السيد ھذا منزلة على تدلك قصيدة وھي
  :)٤(فيھا جاء اقترانه في تھنئة قصيدة نوح حمادي وللشيخ
ا د أَأب عادةُ محم توالس  أَقبل

  

ا   ةٌ إزاءَكولھ امُ  جول  وِزح
  

ي ليماَن ببن ةُ س رَّ ْتالمس س  عرَّ
  

َك   اُءول االبھ تَ بھ امُ  وأَن  إم
  

 الشيخ والد )ھ١٣٢٩-١٢٧٠( الحلي جعفر الحاج بن يعقوب الشيخ وقال
  :)٥(العباس هولد باقتران يھنئه اليعقوبي علي محمد

                                                           
 .٣٦ :٣/٢: البابليات) ١(
 .٣٨ :٣/٢: نفسه) ٢(
 .٢/٢٥٧: الحلة وشعراء ،٣٧ :٣/٢: البابليات) ٣(
  .٣٧ :٣/٢: البابليات) ٤(
  .٣٨ :٣/٢: نفسه )٥(



 

  

ن اب أَمَّ  م يب اسأب دًعاالعب  ُمنت
  

ه  رى من ه ي ا اطلقً الوج ا والفن  َرحب
يخُ  ي تُنِ هف ُدِعقوتي االوف  ارحلھ

  

رى  هت اب اَمرتَ لِقِراھ با ًع  َخِص
  

ا يِثبالغ والسحبُ   ھطلت وال جاءت م
  

ملو  نل هُ تك دكف تِ ق ُحبا َمسَّ  السُّ
  

وى ن ح ن م دوى اللس دھا بالج ذھبا ينفقُ  ال من الحمَد يكسُب ال  محام  ال
  

ا المجد في عرقت عصبةٍ  من ت  دوحتُھ ىولس واھمتلق ادةً س ا س  نُُجب
  

 أشرفھاالنَّاِسوخيُرالشريُف ھو
  

ا  اعّمً االًوخ دوأّمً تق ا زك  وأب
  

اذا ُد م دِّ نأَع افهم ا؟أوص  كرًم
  

ا؟ َدًدا؟ُسؤ فََخاًرا؟ َذكاًء؟ حًجى؟   أدب
  

روىأنُبجأع ولست  فضائلهُ تُ
  

ن  اإذالك مٌعملھ ا أرىس  َعَجب
  

 سعيد محمد السيد العالمة يقول الحلي المطلب عبد السيد هِ عمِّ  ابنِ  وفي وفيه
 :)١(الحلي حيدر للسيد مرثيته في الحبوبي

نواألغرَّحسينًا عنيتُ   هِ مِّعَ َ◌اب
  

ا ائزينِ َحاٍنھَرِ ْيواَدَج    ِرھان
  

ادبلالسيُلذاك جفَّ  فما اؤهع  م
  

ديرين   ن غ الهم قيانا سلس  س
  

ين ي ھالل رجف الب دالع اق  تطلع
  

ا   رج فوافاھم الب ا الكم  قران
  

 كتبَ  اتينِهِ وبس أمالِكهِ  قاعدة حيث الحلة جنوب بيرمانة قرية في ادارً  بنى ولما
   :)٢(منھاو ،تهترجم في رھاكسنذ فيھا يھنئه قصدية الحلي المطلب عبد السيدُ 

كَ  اَسمً  اَداٌرأَْمتِل َكبَنَاھَ ُر؟ل  الفَْخ
  

َكأَ    اَوْجھُ ْدفِيھَ اَءقَ ْدُر؟ أمِ  أَض  البَ
  

كالذيأنتحيدرٍ  أبا  أصبحتفي
  

ى   لإل ٍدك امٍخمج يش رُ  تنتم  فھ
  

كَ  وكم دي ل ٍدمنعن دي دََّمْتق  تَقَ
  

ىِرقِّيبھاملكَت   يعل رُّ  أنَّنِ  )٣(ُح
  

كرھا اسأش ُتُدم ام َدھاحيًّ  وبع
  

اسأشكرھا   رُ  ضمنيوإِنميتً  القب
  

 ،االجتماعية ومكانته وسخاءه وجوده له المترجم منزلة ھنا الشاعر لنا يصور
  .؛ بشھادة من عاصرهعنه قال فيما صادقٌ  وھو

 الشعر في عمره مقتبل في طولى يد له وكانت ،شاعًرا بًاأدي حسين السيد كان
 يقلدُ  فكان وعلمه دربه الذي وھو والده حياة في الشعر قول مارس فقد واألدب،
 الذي األدب عن عزفو الزراعية األعمال إلى ذلك بعد عنه انصرف ولكنه والده
  .سوقه كسدت

 يتجاھل البصير يمھد محمد الدكتور مثل أدبية علمية شخصية أنَّ  والغريب
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د يَّْرتَنِيفَقَ الَكَص الُِع  ِرقّ
  

َك   رِّ لْ بِبِ َنأَرقُّبَ قِ ِم قِي  الرَّ
  

  .عليه وزاد



 

  

 السيد آل وبيت بيته بين القوية الوشائج وجود مع حيدر السيد بن حسين السيد
 األدبية العلمية المدرسة حواض أبي مسجد في رسَ د قد نفسه ھو وكان سليمان
 محمد الشيخ والده مع المنبر يرقى كان يوم ،وأساتذتھا األسرة ھذه أعالم على
  .الدكتوراه على وحصوله افرنس إلى سفره قبل شھيب الشيخ

 المطلب عبد السيد عن فيقول يتناساه انْ  البصير تورالدك من متوقًعا كان وما
  .)١(واحدة ليلة في عمه أبناء من ورجالنِ  توفي أنه الغريب ومن :الحلي

 السيد والثاني ،الحلي حيدر السيد بن حسين السيد أحدھما المعنيان والرجالن
 والسيد المطلب عبد السيد توفي فقد )ھ١٣٣٩ت( يالحل عباس السيد بن ةمرز
 والغريب ،تقريبًا بشھر بعدھما الحلي ةزمر السيد وتوفي واحدة ليلة في حسين
 الشاعرين وشھرة واتصال وجورة وشائج من البيتين مابين مع لھما تجاھله

 حسين السيد مدح قد كان نفسه البصير الدكتور أن على ،تجاھلھما اللذين الكريمين
   :فيھا قال العباس ولده قران بمناسبة فيھا يھنئه طويلة بقصيدة حيدر السيد بن

افٌ  ا زف هزففن ةفي ىتھنئ  العل
  

ىوعرٌس   هجل هُ في  الفكرُ  عرائس
  

ال اَد أج عِرجي يالش اف  حلَباتھ
  

ه)للحسيِن(لكنويحسُن    الشعرُ  ب
  

ى ْل فتً هِ ُءم اٌفبُرَدي  هُ يُزينَُعف
  

ماٌح   دس رَّيُعي والبَ ه وھ رُ  ب  بح
  

ِرفُّ  ى يَ افيَنعل اعُمالع هن  ظلِّ
  

ُرھُم   هُ ذاَكإِْذفيغم رُ  نَائِل  الَغْم
  

 نإ :فقال الثناء ھذا عليه وأثنى المديحَ  ھذا فيه قال من ينسى كيف أدري ال
 ما ،)٢(ممدوحه أحدھما أن ونسي ،عمه أبناء من النورج مات المطلب عبد السيد
  ؟ھذا حصل لماذا أدري ال زلتُ 

 أثبتھا وقد القزويني جعفر امرز السيد فيھا يرثي قصيدة له المترجم شعر ومن
  :)٣(ومنھا ،إنسان خير مراثي في األشجان المخطوط كتابه في الحلي حيدر السيد أبوه

ا ي ي ارىالحشإِنَّخليل راط  ُذع
  

درا ضاقَ الھدىمنهلمصاٍب    َص
  

رت دٍ يلفق هَج آقيعلي  الم
  

دموٍع   ِثب كبنكالغي را يس  جم
  

تُ  ي خل ُتإِْنأالُمأنِّ يقل  قلب
  

كَ    قَّل لُوَع ش االضُّ ّرا ُحزنً  وفَ
  

ُت ل يوتأمَّ واَيف يس  ؟أمثل
  

إِذا   اُسف كُ الن را والمالئ  َعب
  

د ات ق اعيأص أنَّالن اب  المناي
  

را الوحيبنيحشا فيأنشبت    ظف
  

و دين ھ انلل يفًاك اس  ورمًح
  

امه   دھُرس هال را الً ففي  وكس
  

م ه ك لوعأنادي واٍنوالض  ح
  

وق   ٍرف اجم انم اهك را أذك  جم
  

ا نَ  ي اَبإِنَّودي اب ٌلالمص  جلي
  

ْل   َرفتأم يبَةَ ت رى الُمِص  ُكب
  

ا ى ي ائِفحم روعالخ يالم  أجبن
  

ن   ىأي نيلق دكم تقرا بع  المس
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َد وأرى َوالوف كنح واربع  حط
  

م   أملوَنرحلھ ًداي را ِرف  وب
  

ال ماالً وھ اليأوجبس  المع
  

ه   ُدمحقت ردىي تقّراال  فاس
  

اءً  ِد وبن َدعهللمج دَّھُرص  ال
  

د   انوق اميًاك َمِخّراس  ُمش
  

ا ًدا ي هفقي ىبكت اديحت  األع
  

ربواضفم   أخرى اكفًنويض  ب
  

ف ٍش خل تنع َرُحمل هوالفخ  في
  

يعته   اُءش دبُ العلي رى تن  عب
  

دّي ورواق والالن وهل  أخ
  

ُت   ن:قل ةٍ م داوحش عّرا غ  مقش
  

الحُ ( ل)ص مِ الفع وهِ كاس وأخ
وِد  الج

  

ىالتُّ وربُّ   ذيق لَّ ال درا ج  ق
  

ٌد(وهوأخ جاياذو)محم  س
  

أل   افقينم يھنَّ الخ را ف  نَش
  

يٌن(و اإِذا)حس ُبدج االخط  يوًم
  

اه   ورىفمحي انلل درا ك  ب
  

د اه ق ديُّ(نم  داهھُلِ ْنَم)المھ
  

د   ات ق الُم ناھ ااإلس را نھي  وأم
  

ا ا ي الٍح أب كص ديُنب دال زَّق  ع
  

ا   ىفقلن ككف دينُ ب را ال  فخ
  

كَ  ن ل ِر(ع زاُء)جعف رٍّالع  بُغ
  

وا   يطلع ماءف اكس را علي  ُزھ
  

 كان الذي )ھ١٣٠٤ت( الحلي حيدر السيد األجدل بيرالك الشاعر هوالد علول
 في التحليق أتقن قد ربيًعا العشرين ابن هُ دَ لَ وَ  أنَّ  إلى اطمأنَّ  الشعر نظم على هُ نُ رِّ مَ يُ 

 األلفاظ فيلبسھا الجميلة والمعاني الفنية الصور يصطاد كيف وعرف الشعر سماء
 القزويني مھدي السيد رثاء في قصيدته ينشدُ  إليه استمع عندما الرقيقة

  :)١()ھ١٣٠٠ت(
ت َك ذاب وُببغيبت يالالقل  غل

  

 الوھُُم عليكَ غدتالدموعتھمي  
  

 حجىذوَكئُرزكنهَ يعلُم كان لو
  

زُن   اَلي ذابَ اإًِذالجب وال لَ  نُح
  

وُن ُرزءٌ  هتھ ال االرزاي  كلُّھ
  

د   لَّ ق اَج دلم ابَ ق يال أص  جل
  

زَّ  َم وابت اھاش ھ اِعزَّ  وعالءھ
  

اَد   اوأع وحَ ناظرھ يال الطم  كل
  

اح وزةَ  وأب اح ھ يِعزِّ ةٍ ف  نكب
  

ِت   اليكس ةً المع وال ِذلَّ   وُخم

  

مسِ  افبش ماھاعلياھ رقْتس  أش
  

ا   امتھازمنً وبُ فس وال الخط  أف
  

لُ  اِن وي دالزم ىلق ةٍ أت  بُِملِمَّ
  

م   ِقل ا يب ادِ فيھ يال للرش  دل
  

يالورىغاَدْرَت ھيھاتَ  َرةٍ ف  خي
  

م   دِرل ةً إالت ويالَرنَّ  وع
  

تْ  ا لقح اُمبھ ىاألي ْتحت  أنتج
  

ىُرزًءا   دعل الءكب يال الع  ثق
  

داَمْنالشريعةِ )بمھديِّ( ذھبت  غ
  

االًظ   ي لھ اتِ ف يال الحادث  ظل
  

اده فُّ يقت وِنك االمن  وطالم
  

دنا   اَناقت ه الصعَبالزم يال في  ذل
  

دعاهُ  ُن ف وةَ هللاِدي ٍلدع  ثاك
  

ا   هلم رىعلي ودِ ث يال اللح  أھ
  

الُ  اِء َحمَّ ِريَعةِ أعب دالشَّ  مضىق
  

ًرا   ىقس ىداِرإل وال البل  محم
  

                                                           
  .٢٦٢-٢/٢٦١: الحلة شعراء) ١(



 

  

ركَ  ورى ت يال رةٍ ف اَحي  فكأنَّم
  

وا   وَلدفن زيالهللاِرس  والتن
  

د ان ق ي ك ِدھاف اًماي  الًفاصُحس
  

هُ    ديَمألْت اتِ أي وال الحادث  فُلُ
  

ا ا ي اثاويً ُتم ُبكن هُ أحس  قبلَ
  

جُ    اُميَل ىالِحم ودِ عل يال األس  الغ
  

ا ا ي ِتغائبً اليكس َدهُالمع  بع
  

اَنغْ أ    اِل ص اةِ آم وال الُعف  ُذب
  

كَ  فِّ أبكي يللَك انعالت  جوِدھ
  

م   ِنل وُبيُغ اتِ َص يال الغادي  فَت
  

رَ  يُّ بَك هُ النع يفَخلتُ َدىداع رَّ  ال
  

ى   أرواِحينع ادِ ب يال الِعبَ  َرح
  

وِرنَفَخ أنَّ  أو اَنالصُّ دح اوق  دع
  

نفِخ   رِشَربُّلل رافيالالع  إس
  

َدَكْت هفَتََدْك اُلمن ْتالِجبَ  َوُزيِّلَ
  

ا   نأركانھ ةٍ م زييال دھش  تَ
  

َتأْنلما وعجبتُ  ننُعي ردىم  ال
  

اكَ إلىاستطاَعكيف    وصوال ِحم
  

يسَ  َكهُ حاِجبَ أول يمھابتُ  الت
  

ْرُفانثنىعنھا   انِ طَ يال؟ الزم  كل
  

م َك ال ك اُتوقت ْتوالالحادث  انثن
  

يُش   وِنج يالمن وال فينثن  مفل
  

ى َك وبل ووقت ةُ ل يالمني  تُتَّقَ
  

دتَك   ووف انل داك     الوَمقبُ الف
ا( ينا أأب َك)لحس وةُ وتل ٍلدع  ثاك

  

ْت   اهأمس ومِ حش يال للھم  َمق
  

م قِ  ل َكيُْب ِقيوُم اللخالئ  ُكلِّھ
  

بًرا   ذويوالص وال لِ والعقُلِ  ُعق
  

دينُ  اَد وال ِذلُّك ْني الٌح(لِك  )ص
  

ن   ِهم زَّ ىِع هِ أرخ ُدال علي  ُس
  

ى ريعةَ  وَحَم اَمأْنالش ِرِهتُظ  بِفِْك
  

دْت   اوج ِفلم وبِ خل بيال الُغي  َس
  

َوٍل ذو اِمق تلَّم هاس اِرًمامن  ص
  

اإاِل   َمكس دَّ الخص وال األل  ُذھ
  

تْ  آثُِرهُ حي آثَِرم ٍمم  ھاش
  

دا   اوغ رَحبم الءُ اقت يال الع  كف
  

ابٌق وھ لَّ س ُد(ىَص هُ )محم  َخْلفَ
  

ى   تََحقَّحت ااس يال كالھم     التفض
اءُ  طُ معط ةً يبس وِدِهراح  لوف

  

يِثكالغي   رةً تھم يال بك     وأص
ثُ  وادي حي تمدُّالن هتس  نَوال

  

ى   داهُوعل تن يال تَطَفَّل  تطف
  

وَق   العال إِلى )الحسيُن( وراءھما وجرى ِبفَ أوھَ الكواك أثيال اش  ت
  

ا َرةَ  ي راحِ  الشرفِ  ِعت ن الصُّ م وم ا   بھ اُلَكَرًم ُلين أموالاآلم  الم
  

ربَكُم راعَ  ال اُنِس مالزم زْلول  ي
  

الفخِر   ُتب مُ بي أھوال ُعالك  م
  

 :)١(فيھا جاء والده ديوان في منشورة ھ١٣٠٤ عام والده فيھا يرثي قصيدة وله
ي هخبران نعن لواني؟بم  س

  

اأو   وَمدع االل ذرجانبً  نياواع
  

ي ةٌ مُ طرقتن دتلمَّ يَُّع ـح  ال
  

وجِد   اـ َت،منھ لوانِ  ومي  الس
  

اني ىلمتم اءعل دالبك لَّوق  ق
  

ائي   يبك ِبف اجن دم اني ق  دھ
  

دعا وَم ف رالل ياواذك ال  أي
  

ْتًما   يزھ يل انِ  سالفِ ف  األزم
  

لأسحُبخطرُتقد بھا كم ـذي  ال
  

عزِّ    ًراـ ىفخ انِ  ذرىعل برق  الزِّ
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بًرا إنَّ  هص يََّعِھدت دًماف  قِ
  

ا   َن ي يَبودياب دثانِ أص  بالَح
  

لبتني ُدس ردىي  درٍعأيَّال
  

ن   بام اِتش مالنائب دك اني ق  وق
  

ه ي في وتاروح ترّداأالنط  فاس
  

ي   يل اقبراأوروح اني ف  جثم
  

ادَّري ي ف ھاممھجت اس  الرزاي
  

د   ت ق يقض اُمل ذالنِ األي  بالِخ
  

رف إنَّ  اِمص َصالِحم يقلّ  ظلِّ
  

دا   ارًزفب ديكب اني ل  عي
  

تُ  اِدصعَب كن نالقي لم ذاقب  ھ
  

ِكينيذفخ   ھلَ إلي انِ  س  العن
  

ا ًد ي وذيالودَّافقي داهُل  ف
  

ٌل   ا،وقلي وىبم رقانِ ح  المش
  

ا ِدهودفينً ـأدرَجبلَح  المع
  

روُف   اـ ةُ َمْيتً انِ وديم  اإلحس
  

م ل ل يأخ َكأنن اأواري  َمْيتً
  

اني   َتببن لتْ فلي اني ش  بن
  

م امٍت ولك دأرىش فىق وش  م
  

َك   هتُ واعَجمن غانِ ل  األض
  

نَّ  ا ظ َتلمَّ يرانيأْننعي  س
  

ريوَعط   ىدھ اءُ أنَّ واني يش  ل
  

ي، دھرُ  فرآن ا طوعي، وال ْد وم ِدُت   وطَّ َتثاللمج انِ ب  األرك
  

 عمه بنا توفي نفسه اليوم وفي ھ١٣٣٩ سنة األول ربيع من ١٣ يوم توفي
 مرزة السيد عمھما ابن توفي بشھر وبعدھما الحلي داود السيد المطلب عبد السيد

 نقل .سنة وستين بضًعا وفاته يوم حسين السيد رعم كان ،الحلي عباس السيد بنا
  .فيه ودفنا األشرف النجف إلى المطلب عبد السيد وجثمان جثمانه
 حمزة المال محمد الشيخ بن )جاسم( قاسم الشيخ ومنھم الشعراء رثاه

  :)١(مطلعھا بقصيدة)ھ١٣٧٤ت(
وُن أدرى زوِهالمن دنانھابغ  ع

  

د   بَّ ق اج لَّ غاربھ انَھا وس  لِس
  

 محمد السيد هدول ورثاه ،خميس ناجي والشيخ ،عباس السيد ولده رثاه ماك
  :)٢(ومطلعھا ،ترجمته في رھاكسنذ بقصيدة
دتُ  طباري فق ي إذ اص بُ لا دھتن ْن   نوائ ْتبَِم هفُِجع ويٌّ في بُ  ل  وغال

  

  )٣()ھ١٢٣٦ت( الحلي الحكيم حسين السيد - ٢٣
 الشرع حيدر السيد بن وددا السيد بن الكبير سليمان السيد بن حسين السيد ھو

 لعلمه بالحكيم الملقب الحلي الحسيني علي بن شھاب، بن محمود بن أحمد بن
  .بالطب
  .أبيه بعد الكبير سليمان السيد آل أسرة زعيم ھوو
 عم ھوو األدبية، الحلة نھضة بناء في المعروفة العلمية األسرة ھذه علم ھو

                                                           
  .٢/٢٦٠: الحلة شعراء) ١(
  .نفسه )٢(
اء ومعجم ،١٣٨-٢/١٣٧ :الحلة وتاريخ ،٦/٣٢ :الشيعة أَعيان :في ينظر) ٣(  ،١٣١-١/١٢٨ :األطب

ات عراء ،٣٧-٢/٣١ :والبابلي ة وش اھير ،٢٣٥-٢/١٩٧: الحل عراء ومش يعة ش ة/١ :الش  الترجم
  .٢٨٨ :رقم



 

  

 جليل اعالمً  كان الحلي، حيدر سيدال الشھير الشاعر والد الصغير سليمان السيد
 حكام كان الرفيعة ةتمنزللو المجتمع طبقات مختلف ىلدَ  اھيبً مَ  اقديرً  اورئيسً  القدر
  .رفيعة منزلة لديھم لهو حسابه له يحسبون بغداد والةو الحلة

 والنحو واللغة والحكمة الطب علوم في امشاركً  اوعالمً  الً مترس اأديبً  كان
  :)١(قوله شعره منو امطبوعً  اوشاعرً 

يَ  ٌس لِ كونف ىأش اهللاِإِل  منھ
  

ي   ٌلھ لِّأص الُِك ا َم هِ  أنَ  في
  

ل يحفالجمي يھاالالمل  يرتض
  

لُ    ِذي يُحوالرَّ يهِ الالقب  تَرتَِض
  

 داود السيد بن الكبير سليمان السيد والده فيھا يرثي قصيدة شعره ومن
  :)٢(قوله منھا نقتطف )ھ١٢١١ت(

يَنراِتالزفأَحبُس كم  ضلوعيب
  

نم   رِّفت وِنبالس وعي المص  دم
  

ى ذلني مَ  وإل يُّ  يع ن الخل وى؟ م مُّ   الج ووالس ةِ حش وعِ  ُحشاش  الملس
  

ا اِل ي َج اِدٍثلَلرِّ ُتلَِح ْنأَلقي  ِم
  

ِد   اِءبع هاإلب امَ ل عِ  ِزَم  ُمِطي
  

ورً  ى اط ليعل لأَص ارةً يمي  وت
  

ي   أنواِعيرم بُوِلب ذُّ ي ال  فُُروِع
  

ُذ   صوارمي الزَّماِن حربِ  عن دتُ أَغم ُتمن ارٍمانثني وعِ  بص  مقط
  

ي، الَذأأحبت ي،أَف رتي،قلب  أس
  

راديأَعياَن   رام،أَف  !جموعيالك
  

وا ري ھب اُنلنص دكمفالزم  لفق
  

رى   وَبأَغ َيالخط وعِ  بقلب  المفج
  

ا تمس ولطالم هعنالرضاال  ذنب
  

ي   ممن ذلٍلبك وعِ بت  وخض
  

  :يقول أن إلى
مَّ فيُحض نَ وأَيُّالص نيعِ  ُحس  ص

  

ُر هللا   ٍلربِّأَيُّأكب     فواض
مِس َد كالش ابع وعِ  ُغروبھ  لطل

  

وارت شمسٌ    مبالحجابت ْدول  تع
  

ُب ويٌّوالقل عمط ودوعِ م  الم
  

ه   الرغِمأَودعت يب رةً من  حف
  

ُل وروِدأَم وردهال روعِ لِ  المش
  

ا   ّون مم َبيُھ دانيخط هفق  ل
  

  :فيھا ويقول
رَنوألن هح ونَ ب ديعي فن  ب

  

َرنَّ   ىفألعق راَكعل ائديث  قص
  

 )٣()المطبوعشيمةَ التطبُُّعفََضَح(
  

ن   ل م ةك القافي ايُق  :لمثلھ
  

ابِ وَرخُ الصُّ  ُرَذتَ   صدوعِ  ومُ ُسُرھ
  

راء   ائيةٍ ( غ خريةٍ ) (خنس  )ص
  

ْت نأَعي ِعع التقطيع؟التقطي  ب
  

الوا   ِت :ق ح ةُ تقرَّ فالقريح  الكي
  

را ا ُعالمص ن موزونً روعِ  ع عرُ    المص واُنوالش عوِرعن ُركويالش  ث
  

اِن بِ ذعوٍرَمبحن روعِ  وقل  م
  

أجبتھم   ين:ف لوالع اترس  دمعھ
  

                                                           
  .١٥٩-١٥٧: الحلة وشعراء ،٢/٣٥: البابليات) ١(
 .٣٥-٢/٣٤ :البابليات) ٢(
  .الھَوى لِيَ  تَتََكلَّفَنَّ  ال ھَيھاتَ : وصدره الرضي للشريف بيت لعجز تضمين فيه البيت) ٣(



 

  

ي تريَحك  وعِ ُجالموَ ةُ نَّأَويس
  

ي   ة ھ اوَلالمصدورنفث ذفھاح     ق
ضُّ اِنع رُ هِ نِّ ِسبِ البن  وعِ المق

  

يھُم   ليُموعل بٍّتس هُ أبَُدص
  

 اَسَعفً  يَْستَْھِديهِ  الحلي الَجاِمِعي يُوُسف الشيخ بن محمد الشيخُ  شَّاِعرُ ال له وكتب
  :)١(يقُولُ 

نَس ال ابِي تَ نَ  َم َغفِ  اإِلْخالصِ  ِم والشَّ لْ   ينِ  قُ ي لِلُحَس انِ  أَِخ َرِف اإِلحَس والشَّ
َد ِدبع افِ التََّعاھُ التَُّحفِ  واإِلتَح بِ

  

ا  الَك َحاَش نِ  ُع امِ  َع ن اإِلْحَج لَتِي َع ِص
ْلَتھاَل َعاِفتَفَضَّ َعفِ (بِاإِلس )بِالسَّ

  

تَ   ُز َماِزل اتُْنِج ْفَتَم ْنَوضَّ َدةٍ ِم ِع
  

يُخ فَىفَالشَّ اليَْش اِربِ ىنَ فِ  َعل التَّلَ
  

لِ   ّر فََعجِّ َلالبِ ْرِدقَب ِدًرالبَ اُمْبتَ
  

  :الحكيم ُحَسينُ  السيد فأجابهُ 
ْنال اتَْجَعلَ نَ ىاَوْقفًودَّ َرفِ  عل  طَ

  

دٌ    ا ُمَحمَّ يَّيَ طِ َزِك َرِفالَوْس  َوالطَّ
  

ھُُمَوھَمُّ  يبِعِض فِ َوالعَ اِهالبَف  )٢(لَ
  

نْ    هَ  َم ي ھَمُّ ابِ  ف دِ  اكتس  امُْرتَقِيً الَمْج
 قتل فقد الكبير سليمان السيد أوالد من بقي من آخر ھو الحكيم حسين السيد

 بقتل هللا عبد السيد اتھام بعد اإلتراك لقب من هللا عبد والسيد علي السيد أخواه
 الكبير سليمان السيد لوالده المذكور الحاكم إساءة إثر على الحلة في التركي الحاكم
 السيد رأسي األتراك فطلب بقتله سليمان السيد بن هللا عبد السيد واتھم الحاكم فقتل
 وأعان ،أنفسھما عن للدفاع التركية القوات مع فاشتبكا علي السيد وأخيه هللا عبد
 الحلة، أھل يعرفھا والقصة اآلن انقرضت حلية عائلة من جماعةٌ  األتراك جندَ 

 انقرض والثالثة حيدر دالسي أخوھما وتوفي هللا عبدو علي المعركة في واستشھد
  .ھمعقبُ 

 أخيه برأس وطالب الحكيم حسين السيد أخوه وذھب علي السيد رأسُ  أُخذَ 
  .الطاھر الجسد مع ودفنه وأعاده

  .ھ١٢٣٢ عام الكبير سليمان السيد بن داود سيدال وتوفي
 الحجة ذي من١١ في الحلة رأسه مسقط في الحلي الحكيم حسين السيد وتوفي

 ھناك ودفن األشرف النجف إلى وحمل ھ١٢٣٦ سنة من األضحى عيد أيام ثاني
 هل أُقيمتو واالجتماعية واألدبية العلمية األوساط في وأسف حزن رنة لفقده وكان

 صالح الشيخ ومنھم والنجف الحلة شعراء أكثر ورثاه العزاء مجالس
 :)٣(فيھا قال بقصيدةٍ  )ھ١٢٦١ت(التميمي

َللقد ُرعنهتََرحَّ رُ خي  ُمرتحلِ  خي
  

ى آهٍ    ِد عل لالمج ىآٍهب يعل  أَمل
  

                                                           
  .٣٥-٢/٣٤ :البابليات) ١(
 .١٢٢-١٢١ :المعاصرة إلى التراث من والشعر ،٣٦-٢/٣٥ :نفسه) ٢(
  .١٥٨-٣/١٥٧و٢/٢٠٢:الحلة شعراء ،٣٤-٢/٣٣: البابليات) ٣(



 

  

ل راقيِنأَھ نالع  ومنتعلِ  حافٍ م
  

ى أَودى   ين العل ْن أودى ح ه َم ت ب  فُجع
أَنَّ لََّك اُك نالبراي يم لِ  بن  ُذھ

  

هِ فيالَوَرىرأَيتَ  أما   ْتيوم  ُذِھلَ
  

ُد َدى يَ رَّ اال ايَ لَلِ  هللاُ َرَماھ  بِالشَّ
  

ْنَغيٍضعلىإليهِ  َمدَّت   ٍقَوَع  َحنَ
  

ى انِ  عل ا الجب طُو كم ى تَْس لِ  عل طُ    البَطَ ةِ  وتَس رٍبباِلَم وَلالَح افُلُ  بِھَ
  

دًما لقِ دفَُعَوھَ دارُ اتُ لِ  ألق  بالِحيَ
  

اديُر ھي   ْتالمق نأعي اَم  يُخادعھ
  

ي ُر يُنبِ ي عن َويُْخبِ ي وعن َحتْفِ اعٍ    أََجلِ ي الوضاح الشرفَ  نعى ن ٍر ف  َخبَ
مالكريھةِ  يوَم ىيمشيل لِ  عل  َمھَ

  

ى   ريَّ نع راةٍ س وُس اهُل ًىدع  فت
  

الُحْزُن اٍدف ىب ةِ عل ُذبُلِ  الخطي  ال
  

دَّم يكتمِ  إِنْ    ٍدذوواألحزاَنَعال  َجلَ
  

ارةً  فاِحوت يضِ بص لِ  البِ  واألَس
  

ارةً فتًى تبكي   يت ِمف ؤتَِزًراالعل  ُم
  

لِ  علىإِحكاًماشاَء إذايقضي  وَج
  

 كما الحفيضِ  تحَت غامضٍ  على يقضي  
َعأنََّتَعلِمْ  اِسَجَمي لِ  في النَّ  َرُج

  

َت إِذا   ل َتأوتَأمَّ هُ عاين  طلعتَ
  

دو لُھاُمفَ يب معِ صَّ لِ  للس  بالُجَم
  

ي   داُء نفس ٍقالف هُ لِمنطي  بالغتُ
  

ا ْن آبَ  وطالَم ى يمضي َم لِ  عل أت   اإِلب الٌتهب ن اَباليعم اإِي  لھ
  

لِ  أدمعِ فيالالقلِبأدمِع في  الُمقَ
  

أبكيَك يإِنِّ   اُءس ةٌ والعلي  باكي
  

ا يَِّدْتم اميٍُّش يإلم  ومعتزل
  

 منزلةً صِرالعوزراِءمن أدَركتَ   
  

 لِ ِطالھَ  عارِضِ  من ال الفضِل عارِض من
  

وٍمرياَض رأوا   َدقًاأمظرْتُعلُ  َغ
  

ْدَس وشاھدوا   والحَملِ  الميزانِ  في )معشَر بنِ ا( ُحكمَ  ا )اطٍ ربق( َح ھِدوا كم  َش
ادموا   والمَحلِ  )النعمانَ ( سايرَ  ُمْذ الِخصبِ  في اون اُمملًك حبَتهِ أي  ُص

  

 مَُضرٍ  بني من الرواسي الجبالِ  بنَ  يا   َرُجلِ  ِمن البطحاءِ  ذُرى في لھم وكم
اقِ فيبذكِرَكسارت لِ  اآلف  كالمثَ

  

ئْس ال   اتبتَ َتإِنم ةً خلف  َمكُرم
  

لَ ذ يسَحبُ  بالَحصرِ  يِّ  ي لِ  الع لَّ أفحمتَ    والخطَ ٍبُك  داَغفَ ٍعقِ ْصمُ خطي
  

ال يوالك اةِ ف دِ قن ن المج لِ  م  َميَ
  

م   دْع ول اةِ ت زِّبقن نالِع  أَوٍدم
  

لِ  البحرِ فيُضعاَدأَفعالُھْم  كالَوَش
  

َرْتَمتىآباٍءنَھٍجعلى تجري    ُذِك
  

ىتََصابَوا وما ٍمإل ىَرس لِ  عل  طَلَ
  

ا الجودِ  إِلى َصبَوا   بَوا أَن لَمَّ  اكرًم َص
ن روِرم االس يسَ الًمق الھََزلِ  ل  ب

  

نْ    غُ  َم اِمَت مُبل وفي الش ى الم ٍمعَ  عل  لَ
  

موا ى تس ا إل مْت م القولِ  س لِ  ب ْن ماتَ  ھل   والعم ا قومٍ  عن ماَت َم  بأَجَمِعھَ
َق ِورُدوَرنَّ يال ٍلف يَع لِ  وف  نَھَ

  

والھمُ    وُر ل مالج ْلل اِربُهُ تُفلَ  َمض
  



 

  

ور دَ  تس ن المج دِ  م ين بع ي الحس دلُ    عل ابينَھُم والع ادىم هُ ن خ  مؤرِّ
  

 السيد أَخاه الشاعر يقصد وال .مقامه )عالوي( ليع السيد ولده قيام إلى مشيًرا
  .ذكرنا كما حياتهِ  في قتل ألنه علي

 الحلي حيدر السيد والد )ھ١٢٤٧ت( الصغير سليمان السيد أخيه بنا رثاه كما
 في عمه ليرثي الشعراء كبار مع فوقف فقط سنة١٤ عمره كان يوم )ھ١٣٠٤ت(

  :)١(األولى مطلع ،ترجمته في سنذكرھما المتلقي تھزان قصيدتين
وِسأَيُّ كالنف عُ  العلي  تتقط

  

وِب أَيُّ    كالقل دَُّع؟العلي  تتص
  

  :)٢(الثانية في وقال
أَنَّ يَك اَنطريق رَ ك هِ  غي  طريقِ

  

فيقٌ    اأَراهُ ش نُمعرًض فيقهِ ع  ش
  

ُق رِّ ايف ائقًاعنّ نش وقِه ع  َمش
  

ك   ُر ل ذھَْبالالَخي َكيَ ودِّ اِذٌلبِ  َع
  

 في ذكرناھا ةبقصيد )ھ١٢٥٥ت( حليلا المطيري بيبح الشيخ ورثاه
 الحلي حمزة المال محمد الشيخ بن قاسم الشيخ ومنھم ،األدباء منھا يحفظ ،ترجمته

  :)٤(ومطلعھا ،)٣(منھا أبياتًا يحفظ كان )ھ١٣٧٤ت(
ىنبِكقفاألضعاِن حاديَ  يا  األل

  

ْت   ائُنزم بھمظع ورك ى نح  البل
  

 ،ترجمته في سترد بقصيدة )ھ١٢٤٧ت( الحلي مطر بن محمد الشيخ رثاهُ و
 :)٥(ومطلعھا

اء ٌق وجن ُدطل ااھَ جي  وِزَماُمھ
  

ا   سَّم َبَم وججن ا ينِ نتَ ال  ُخطاُمھ
  

  :)٦(فيھا قال قصيدةب الدورقي أحمد الشيخ بن الحسين دعب الشيخ ورثاه
ى آهٍ  ِل عل اِرأھ ىالعُ ذويالفخ  ل

  

ن   دم مواق اديھُمس نھمن ال م  خ
  

ارَ  اُنزال ج يھُمم ابھمعل  فأص
  

ا   هي واليت دُمھبس دَّال ق  بَ
  

ذا يٌن( ھ ْن)حس لَِّم يلةٍ بك  فض
  

لِّ   واِعوبك الِ أن ربال الكم  تََس
  

َن◌ْ  د َم وىق رفًاح اَزش وح
ا  َمراتبً

  

ا   اعلي طإليھ ْنق ال ل  يُتََوصَّ
  

هُ  إِنْ  عًراِجئتَ نِش َدْنفل هتَِج  ل
  

ث   اَنالًَم هِ وك مَّ ب  الاألكم األتَ
  

ه أو احةٍ ِجئتَ يبفص هِ ف  وقت
  

ى   ىيُلف حباَنعل اَس د فيھ ال ق  ع
  

َدرَ  اُن َغ هالزم ىب افأمس  راجيً
  

راَن   هِ غف ريمِ باري ؤمِّال الك  م
  

ه اُء فألجل وَبالفيح َداِدھَاث  ِح
  

ْت،   انلَبَِس اوك داإًِذلھ ال ق  أثك
  

                                                           
  .٢١-٣/٢٠: الحلة شعراء) ١(
  .نفسه) ٢(
  .١/٢٢٧: نفسه) ٣(
 .٢/٢٠٢ :الحلة شعراءو ٢/٥٧ :البابليات) ٤(
 .٥/١٦٤: الحلة وشعراء ،٢/٤٢ :البابليات) ٥(
  .٢٠٤-٢/٢٠٣: الحلة شعراء) ٦(



 

  

ي ه تبك افُهُ ل نَىأوص قَّالُحس  َوَح
  

ا   أْنلھ ي ب هِ علتبك وال ي  وتُع
  

يُّ ( اِءذو )أعل بًراالعلي  ذاإِنَّص
  

ٌم   نحك اريم ىالب لِّ  عل ال ك  الم
  

اورِ  هِ  ًض ْعبَني هِ َم ذاأقاِرب  ف
  

ولى   يُن( الم ر )الحس أًوى بخي زال م  أُن
هِ جاَرصار قد اقيإماِم دالس  وق

  

ارت   هص اُتل دنٍ جن زال ع  من
  

قى هُ  فس رِشإل ًراالع هُ قب مَّ  َض
  

ن   ثٍ رضواٍنصوِب م بال ُمل  أس
  

د ُب ذابَ  ق ِدقل االمج ْتوالعلي  نع
  

يٌن(أرخْ    اَت)ُحس نُحِ م ال فلتَ  الم
  

 )ھ١٣٧٠ت( الشھيِّب حسين الشيخ - ٢٤
 محلة في ھ١٣٢٢ عام الحلة في ولد شھيب الشيخ بن محمد الشيخ بن حسين الشيخ ھو
 بن دُبَيس بن منصور بن قةصد لأِلمير أنه يزعمون قبر فيه الذي الزقاق في الحلة في الطاق
 الشيخ قبر وبجواره ،األسدي مزيد بن علي بنا دبيس لألمير أنه يزعم من ومنھم ،مزيد بن علي
 الجانب في الطاق محلة في علي اإلمام شارع على اليوم ويقع ،الحلّي الھَُذلي سعيد بن يحيى
 العابدين زين علي إلماما بن الشھيد زيد بن الدمعة ذي الحسين بن محمد قبر لموضع المقابل

  .بابل بسينما عرفت سينما دار قبره موضع بجوار وأقيم أُزيل الذي )السالم عليھم(
 )ھ١٣١١ت( شھيِّب الشيخ جده كانو برالمناارتقاء  توارثت أسرة من له مجالمتر ولد
 هوأخو حسين الشيخ وكان الحلة خطيب شھيب الشيخ بن محمد الشيخ أبوه وكان ،بارًزا خطيبًا
 فقد البصير أما ،أبيھما على يتدربانو ابةطالخ ويمارسان األعواد يانقري البصير مھدي محمد
 مسيرته واصل فقد له المترجم وإما ،األدب في الدكتوراه شھادة على لصوح فرنسا إلى سافر
 علي المحامي اختيار وتم الحلة في األستقالل حزب فرع فتح فلما والشعر واألدب الخطابة في
 شاھدته ولقد ،البارزين أَعضائه من فكان به الشھيب حسين الشيخ التحق للفرع الً ممث زوينيالق

 مقابل مرجان الرزاق عبد دار بجوار الفرات نھر على الواقع الحزب مقر افتتاح يوم يتحدث
  .م١٩٤٩ عام وذلك الضباط نادي

 :)١(الرثاء في قوله ومنه شعر له مللمترج
د اجَ  لق يھ ِبف جيِّقل راُمالش  غ

  

ٍب   اِءلرك يمِ بجرع اموا الغم  أق
  

دمَعفأذلُت سروا َدال  َمسيرھمعن
  

ا   يىوالحشدًم راهمن قامُ  ع  س
  

ُلالصبُرقوَض وقد نھمالجمي  لبي
  

بَّ   يھموش يعل ؤادِ ف رامُ  الف  ض
  

بفلمالربوعفيأنادي ظللتُ   يُج
  

دائي   ىن وعِ وأنَّ المُ  للرب  ك
  

ا ل أأحبابن نھ بيٍلم لكمس  لوص
  

ى   ؤاٌدفيحي جَّف هلَ ام في  ھي
  

ل ي وھ دنلتق راِقبع ويعةً الف  س
  

ى   نفيُطف ِبم جيِّ القل  أوامُ  الش
  

ا عدُ  في كَ  دْع س بابةَ  عن وى الص ْج   والھ الطفوفِ منعلىوعرِّ اموا ب  أق
  

ي ا وحي نكراًم اللةِ م ٍمس  ھاش
  

ا   ىنمتھ ِدإل لِ المج رامُ  األثي  ك
  

يَ  دي بنفس رةً أف ميَّ ھاأس  ةً ش
  

ا   د لھ ماق وَقس ماكِ ف امُ  الس  مق
  

                                                           
  .١٨١-١٨ :٣/٢: البابليات) ١(



 

  

َن أنَّ  رأت ينهللادي ةٍ ب  أمي
  

هُبالَعتَ     امُ طَُغ اءُ َشتَ اَمفي
  

ٍبفُرساُنالديِنلنصر فقامت  غال
  

ا   نعليھ أِسم ديدِ الب امُ  الش  وس
  

 رمتلوالعزِممنعضبًا َجرَّدت وقد
  

ماًما   هِش دَّب هالنھ  مامِش من
  

ى وو نْ أ إل ي اثَ ربِ  ف ينَ  الت ٍر   عٍ مُبَضَّ ب ه ومنعفِ ايرَ من امُ  تط  ھ
  

بطُ مُ ھُ اءَ َجفَ  ااِدنَ مُ وِلُسالرَِّس  يً
  

اَيأ    واحبَ امُ ھُبُّ َرامُ  فالَمنَ  َح
  

يتم أن رض ىب ًداأبق تُموحي  وأن
  

حايا   ىض هِ عل عيدِ وج امُ  الص  نِي
  

رَّ  رب وك ارقينلح هُ الم  وقلبُ
  

ه   لَّ ب نَح ِدم رامِ فق     وامُ أ الك
ىحقَّقضى أنْ  إلى ٍفالعل  بمواق

  

ا   اَمبھ دينق فِ لل امُ  الحني  ِدع
  

أردوهُ  البيِض ف فاِحب اوالص  بالقن
  

ْم   رَعول هيُ يِّ في امُ  للنب  ِذم
  

 جوادهعنالثرىوجهعلى فََخرَّ 
  

ه   توفي يوفِ أحاط امُ  بالس  لئ
  

أقبلنَ  اُت ف ُدوِررب ًراالُخ  حواس
  

يَس   اول افإاللھ امُ  العف  )١(لِص
  

ه نطأح رخاٍتب امستص  كأنَّھ
  

اٌم   ىحم ارھنَّ عل امُ  أوك  ِحي
  

ا ًداوأعظُمھ ةُ وج دٍرعقيل  حي
  

ادي   اتن دموعُ أخاھ جامُ  وال  ِس
  

ىأراكمأْنعزيٌز عليَّ  رىعل  الث
  

داُس   متُ افناتِ لك امُ  بالص  ِعظ
  

 :دين ھماأول وترك والده حياة في ھ١٣٧٠ عام القلبية بالسكتة فجأةً  توفي
  .وعلي عادل

 .)٢(الحلي حسين الشيخ - ٢٥
 العربية )طفيل( عشيرة من الحلِّي، حسين بن علي الشيخ بن حسين ھوالشيخ

  .بابل محافظة من الھندية قضاء أرياف اآلن حتى تقطن التي
 تحت ونشأ كريمين عربيين أبََوين من األشرف النجف مدينة في ھ١٣٠٩ عام ولد
  .البارزين النجف علماء من كان الذي الحلي حسين بن علي الشيخ والده رعاية

 الدراسات يحضر بدأ ثمّ  ،والكتابة القراءة مبادئ أبيه عند الحلّي حسين الشيخ درس
 انبوغً  نبغ حتّى طوال، لسنين العلمية الحوزة أساتذة عند واألُصولية والفقھية، األدبية،

  .العلمية المراتب أعلى قىفارت ابالغً  اتميزً ،أقرانِهِ  بينَ  وتميَّزَ  ،اباھرً 
  :وھم عصره علماء كبار على العلم أخذ وقد

  .العراقي الدين ضياء الشيخ العظمى هللا آية -١
  .النائيني حسين محّمد الشيخ العظمى هللا وآية -٢
  .األصفھاني الموسوي الحسن أبو السيّد العظمى هللا وآية -٣
 درسه يلقي وكان ،دراسته يواصل كان منذ التدريس الزم فقد للتدريس توجه ما وسرعان

 من العلمَ  فيأخذون بالتحصيل المشتغلين الطلبة من ثُلَّة درسه يحضر وكان السطوح، مرحلة في
                                                           

  . البراغيث أكلوني غةل الخدور ربات فأقبلن :قوله في) ١(
ه في الطريحى سعيد محمد األستاذ نشره ماھو  عنه ماكتب أفضل) ٢( ه )الموسم( مجلت تفد ومن  تأس

 .الترجمة ھذه



 

  

 له وكان الكبير، فضله معين من ويستقون الغزير، علمه من يستفيدون فكانوا األصيل، المنبع
 األُصولية، أو الفقھية سألةالم يتناول البحث في شرع فإذا نظيره، قلَّ  التدريس في تربوي منھج
 التي األقوال بعض يناقش ثمّ  والمفنِّدين، المؤيّدين العلماء أقوال ويبيّن النظر، وجوه فيھا فيقلِّب
  .العلمية والقواعد األدلّة ضوء على المناقشة تستحق

 المبحوث المسألة في الصريح رأيه يذكر ال أنّه البحث في منھجه من وكان
 في رأيه عن فيسألونه حوله، طالّبه يجتمع بحثه إلقاء من يينتھ وعندما عنھا،
  .مھمتكم ھذه :بقوله يجيبھم فكان المسألة
 تميَّزوا الذين ومن عصره، نوابغ من الحلي حسين الشيخ كان
 وكان الدينية، بالعلوم واسع إطالع ذا وكان والتثبت والتدقيق، بالتحقيق

 له محقّق أُصولي وھو الفقھية، بالفروع واسعة إحاطة له ،امتبّحرً  افقيھً 
 واللغة التاريخ من المتضلِّعين من وھو راقية، وتأسيسات نظريات
  .واألدب
 الحكيم محسن السيد العظمى هللا آية الراحل اإلمام العصر فقيه به أناط قدو
 على واإلشراف وتھذيبه تنقيحه،و ،)الوثقى العروة مستمسك( كتابه تحقيق مھمة
  .امجلَّدً  )١٣( بلغت التي ثانيةال طبعته في طبعه

 إلى الفضالء أحد جاءَ  الجليل الكتاب ھذا صدور بعد مايروى طريف ومن
  :يقول فكتب إليه، فاعتذروا منه، دورةً  يستميحھم الحكيم آل السادة

نْ  م َم ْد ل كً (يج نكُم)اُمستَْمس  م
  

ٌك   العروةُمْستَْمِس ُوثقَى ب  ال
  

   :بقوله الحكيم محسن السيد هللا ةآي نجل الحكيم يوسف السيد فأجابه
نْ  اَن َم العروةِ ك كً ب  اُمستَْمِس

  

َف   الكي كٍ بِ ى ُمْستَْمَس  !!يبقَ
  

  :تالمذته
 لمنھِجهِ  فكانَ  العلم في َكْعبِه وُعلوِّ  المعرفة بسعةِ  الحلي حسين الشيخُ  ُعِرفَ 
 منزلته رفواع َمنْ  حولِهِ  ِمنْ  فتحلّقَ  إليهِ  الطالبِ  جلبِ  في أثرٌ  التربوي العلمي
  :)١(الشاعر قول عليه يَنطبِقُ  فھو كثر، وھم عنه فأخذوا

زدحم اسي ىالن هعل  باب
  

ُل   ْذُبوالمنھ رُ الَع ام كثي َح  الزِّ
  

  :ومنھم العلم، طلبة من كبير عدد عليه درس فقد
  .السيستاني الحسيني علي السيّد العظمى هللا آية -١
 .الحكيم ائيالطباطب سعيد محّمد السيّد العظمى هللا وآية -٢
  .الخلخالي الموسوي رضا محّمد السيّد الشھيد هللا وآية -٣
  .الجاللي الحسيني تقي محّمد السيّد الشھيد هللا وآية -٤

                                                           
ي ) ١( رد ف ه المب ا للتميمي ونقل به فيھم ائل ونس ه الرس بخالء، وكتاب ه ال البيت رواه الجاحظ في كتاب

ا من المصادر مع  د، وورد في غيرھ ديع في النق ديع في الب الكامل وأسامة بن منقذ في كتابه الب
ة ٧/١٤٨: ، ومعجم الخطباء٥٧: اختالف يسير في اللفظ وفي البالغة الواضحة اليب بالغي ، وأس

 .٧٠: ونقدية



 

  

  .البروجردي مرتضى الشيخ الشھيد هللا وآية -٥
  .العلوم بحر الدين عز السيّد الشھيد هللا وآية -٦
  .الكاشاني الراستي حسين والشيخ -٧
  .العلوم بحر ءعال السيّد الشھيد هللا وآية -٨
  .الجواھري تقي محّمد الشيخ هللا وآية -٩
  .الغروي علي الشيخ الشھيد هللا وآية - ١٠
  .النائيني الغروي علي الشيخ هللا وآية - ١١
  .الحكيم تقي محّمد السيد هللا وآية - ١٢
 .الحكيم سعيد السيد هللا وآية - ١٣
  .المقّرم الرزاق عبد السيّد هللا وآية - ١٤
  .معرفة ھادي محّمد الشيخ هللا وآية - ١٥
  .الداماد المحقق علي السيّد هللا وآية - ١٦
  .الكابلي علي قربان والشيخ - ١٧
  .الروحاني محّمد والسيّد - ١٨
  .الدين زين علي الشيخ هللا وآية - ١٩
  .السبحاني جعفر الشيخ هللا وآية - ٢٠
 .الحكيم يوسف السيّد هللا وآية - ٢١
  .وآية هللا السيد مسلم الحلي - ٢٢

  :فيه العلماء أقوال
 بالتحقيق، عرف وقد( :)ھ١٣٨٩ت( الطھراني بزرك أغا الشيخ قال - ١

ر،  التواضع، وكثرة األخالق، وُحسن النفس، وشرف والعفَّة، والتُّقى، والتبحُّ
 في يتھالك ولم ،الرئاسة يطلب ولم ،للعلم العلم يخدمون الذين من إنّه كما
  ).الجميع بين مقدَّر محبوب ذلك أجل من وھو الدنيا، سبيل

 إليه يُشار ممَّن اليوم ھو( :)ھ١٣٨٥ت( اليعقوبي علي محّمد الشيخ وقال -٢
 .)الفضيلة وذوي ،العلم أھل بين العليا الطبقة في ويُعدُّ  بالبنان،

 :بقوله الدمشقية اللمعة كتاب مقدمة في كالنتر محمد السيد عنه وعبَّر - ٣
 الشيخ هللا آية واألصول الفقاھة أستاذ العلم، جْھبََذة الكبير، العالمة شيخنا(

 فكانت وزخارفھا، الحياة ھذه َزبَارج من تحّرر :قال ثم الحلي حسين
 )غيره عن وأعرض وألفھا، فوجدھا ضالته، الحقيقة

 للبحث امدارً  كان( :الطھراني سعيد حسن الشيخ تلميذه عنه قال -٤
 مناھل من لالرتواء يؤّمونه الفضل، أھل ألنظار اومحطًّ  ،والتحقيق
 األُفق، وسعة لتجربة،ا وعمق ،العلم غزارة من به ُعِرف لما علومه،
ج وقد ،االطالع ووفرة  الطليعة ھم ،العلم أھل من جيل يديه على تخرَّ
  .)األشرف النجف مدينة جامعة في ،اليوم



 

  

 رجال من كان( :ومواھبه العلمية طاقاته عن محبوبة جعفر الشيخ وقال -٥
 التفَّ  التدريس، في مرغوب السابقين، الفضل أھل ومن البارزين العلم
 علمه، من يستفيدون ما تحصيل على الساھرين العلم طالّب من لَّةثُ  حوله

  .)فضله معين من يستقون
  :وأخالقه صفاته
 ،النافعة التربوية المقولة بھذه ادائمً  يستشھد كان :نفسه يضع حيث اإلنسان .١

 في نفسه يضع أن يمكن إنسان فكل ،نفسه يضع حيث اإلنسان :وھي
 ،اكاذبً  يكون أن يمكنه ،اصادقً  يكون نأ يمكنه فكما ،يريده الذي الموضع
  .للشر امحبًّ  يكون أن يمكنه ولآلخرين، له للخير امحبًّ  يكون أن يمكنه وكما

 فقد البساطة، معنى بكل اوبسيطً  الحدود، أبعد إلى امتواضعً  كان :التواضع .٢
 ابيتً  يملك فكان ،ومشيته ومأكله، ،وملبسه مسكنه، في امتواضعً  كان

 كافة، بأشكالھا الَمظاھر يحبّ  ال وكان وعائلته، ھو يهف يسكن امتواضعً 
  .بقيافته يھتم وال ،بمظھره يعتني ال تجده لذلك

 ال فكان ،المحدودة اتهإمكان رغم اوكريمً  ،الزھد معنى بكل ازاھدً  كان :الزھد .٣
 وكان ،والمحتاجين والمساكين الفقراء به يواسي أن إالّ  ،قِيمة للمال يجد

  .)١( َخَصاَصةٌ  بِِھمْ  َكانَ  َولَوْ  أَْنفُِسِھمْ  َعلَى َويُْؤثُِرْونَ  :لىتعا لقوله امصداقً 
 الھداية في طيِّبة وأُسوة ،والصالح الزھد في به ىذيُحت الً مثا فكان :الورع .٤

ة من وكان ،واالقتداء  الدينية للزعامة يتصدَّ  لم أنّه واحتياطه ورعه شدَّ
ه كانت التي  نفسه، عن دفعھا مّرة من وكم ھا،من يتھرَّب فكان إليه، تتوجَّ
  .عنھا طرفه وثنى

 ،الزمن من بُرھةً  شبابه في األدب مارس وقد ،ازً يِّ متم اأديبً  كان :باألدب تعلّقه .٥
 عھد في األشرف النجف مدينة وكانت ،أقرانه بين الشعر تعاطى وربما
 أعالم يحضرھا ،األدبية النوادي من العشرات فيھا ،عّكاظ كسوق شبابه
 ويتخذھا ،المجالس تلك يحضر الحلّي الشيخ وكان ،الشعراء وكبار األدب
  .وخوالجه خواطره عن وللتعبير ،الروح لترويض وسيلة

 مدينة باحتالل البريطاني االحتالل قّوات قامت عندما :االستعمار ضد جھاده .٦
 العراق أمن تھدِّد وأخذت ،األُولى العالمية الحرب إبان العراق في البصرة
 المتوّجھين المجاھدين ُجموع إلى الُمنضمِّين من الحلّي الشيخ كان ،هواستقالل

 في أنّه المصادر بعض ذكرت وقد ،العدو ضد والقتال الجھاد ميادين إلى
ه ھ١٣٣٣ صفر من الرابع تاريخ  ،بغداد طريق عن البصرة إلى الشيخ توجَّ
  .العلم وطلبة الدين علماء من الكثير معه وكان

  :مؤلفاته
                                                           

 .٥٩/٩ :الحشر) ١(



 

  

  :ومنھا ،قيمة مؤلفات الحلي حسين الشيخ لنا ترك
  .واألُصول الفقه في نيالنائ حسين محمد الشيخ أستاذه بحث تقريرات -١
  .واألُصول الفقه في العراقي الدين ضياء الشيخ أستاذه بحث تقريرات -٢
  .التقريرات أجود من األّول الجزء على تعليقة -٣
  .األُصول فوائد من الثاني الجزء على تعليقة -٤
  .األنصاري مرتضى للشيخ المكاسب كتاب لىع تعليقة -٥
  .الدائم بالزواج الشبھة ولد إلحاق في رسالة -٦
  .وطھارته الضب جلد بيع حكم في رسالة -٧
  .الواجبات على األجرة أخذ في رسالة -٨
  .اليانصيب معاملة في رسالة -٩
  .وأقسامھا اللفظية األوضاع - ١٠
  .ملك من قاعدة في رسالة - ١١
  .الفراش قاعدة في رسالة - ١٢
  .األُصول كفاية كتاب شرح - ١٣
  :وفاته

 سنة من شوال، شھر من الرابع في ربه نداء الحلي حسين الشيخ لبَّى
 شظف من عاناه ما مع والتأليف، والتدريس البحث في قضاھا حياة بعد ،ھ١٣٩٤
  .الحياة وقسَوة العيش،

 مجتمعال طبقات جميع من ،امھيبً  اتشييعً  فشيِّع لتشيعه، الناس ھبَّ  وفاته نبأ انتشر وعندما
 الحيدري الصحن في ني،النائ حسين محمد الشيخ أستاذه مقبرة في ودفن شرائحه، ومختلف
  .األشرف النجف مدينة في األخير مثواه في الشريف

 .نما بن علي بن الحسين - ٢٦
 الحلي حمدون بن نما بن علي بن الحسين الدين كافي هللا عبد أبو ھو

 سنة الحلة في ولد ،الً فاض ،ااعرً شو اعالمً  كان فاضل، وأديب عالمٌ  البغدادي،
 ديوان له ھ٦١٨ عام وتوفي الجيوش، مراءأل وكتب بغداد، استوطن ثم ھ ٥٢٩
 :)١(شعره ومن ،شعر

 مضاأوالدُّجنةِ فيبرٍق ميضُ أو
  

رأم   انيتيثغ لغ دبلي ا؟ ق  أض
  

كبتمُ  اَن أس اَضاألجف افي  الَحيَ
  

وتُُم   اَءوكس وبَ األحش ا ألھ  الَغَض
  

ْماألضداِديجامع يا ملِ والَ  تجمع
  

َخطً    ؤاِداُمِمّضًاَس هِ للف ا؟ بِ َض  الرِّ
  

ن ال زم تالوص هتقوض  أيام
  

ا   تي َرلي ِردھ انَ الھج  تَقَّوضا ك
  

 :قوله شعره ومن

                                                           
  ٣٠٣:رقم الترجمة/٢ :الشيعة شعراء ومشاھير ،١٢/٤٥٧ بالوفيات الوافي) ١(



 

  

هروحعنالكربوقدات شفى قلب
  

 َوھُْضبِهِ  رضَوى صوِب من سرى نسيٌم  
ذا ه فياحب عفً واني رىاذااض س

  

ُب   نً يالع ْناُغْص بِهِ  أَراكٍ ِم بِقُْض
  

رى ه ج يروح يدوحف يقلب تياقً   فزادن ىااش اإل بِ رؤي هِ  الحبي وقُْربِ
  

 أوائل علماء من النيلي محمدالشيخ  بن حسينالشيخ  الدين مھذب - ٢٧
  .الھجري التاسع القرن

 )١()ھ١٣٢٥ت( نيالقزوي نيسح السيد - ٢٨
 الكوكبة ھذه ابعر وھو )ھ١٣٠٠ت( القزويني مھدي السيد العالمة ابن ھو

  .القزويني مھدي السيد أنجال من
 وأخذ العلوم مبادئ قرأ يهلوع أبيه كنف في ونشأ ھ١٢٦٨ عام الحلة في ولد
 أخويه على الفقه أصول من وشيئًا والبالغة والصرف النحو علوم من شطًرا
 الحوزة علماء على فدرس النجف إلى توجه ثم محمد والسيد ،صالح مرزا السيد
 والمرزا المازندراني هللا لطف والمرزا الغطاء كاشف آل أخواله ومنھم ةالعلمي
 سن في وھو علومه واستكمل ،)٢(نيااأليرو محمد والمال الرشتي هللا حبيب
  .الفضالء من جماعة عنه العلمَ  وأخذ ،الكھولة

  :آثاره من
  .األنصاري مرتضى الشيخ رسائل على تعليقة -١
  .الواجب مقدمة في رسالة -٢
  .اللمعة شرح ىحاشيةعل -٣
  .الفقه في كتاب -٤

 في واألدب بالعلم واشتھر ،المقدم الشاعرَ و واألديب العالمَ  فيھا فكان الحلة إلى وعاد
 عاطفي آخرو ،عرفاني شعر منه األلفاظ رقيق رصين جزل شعر له ،األدبية طاألوسا
   :)٣(قوله هشعر ومن ،والمراسالت الرثاء ومنه

ا رَّ كلم نَم دودَكم وص  يحل
  

ىلْ صِ     ووصلُ  قطعٌ فالحبُّمعنً
  

كَ  ي ل رعة ف وىش زاٌتالھ  معج
  

نَّ    يھ رةٍ ف َنفت لِ م لُ  الرس  ُرس
  

ت َك آمن ةُ في ِقأمَّ ْنالعش  لك
  

نداٍجتحَت   ِلم عِركَ لي  ضلُّوا َش
  

تَ  ي أن لِّف اك ونم رٌديقول  ف
  

ذَب   ادلوَنك كَ الع لُّوا في  وض
  

كَ  ي لَ راِتف نىالني وٍرأس  ظُھُ
  

ي   اوالَكلوھ مِحلُّ نوُرھ  مض
  

اِس الحَ  نللن َكم يجبين ـف  األف
  

ِق   الٌلـ ُرواھ تھلوافكبَّ  واس
  

دةٌ  ي وح اِلف لُّالجم اٍلُك  كم
  

َرٌض   ٌلَع اكَ زائ لُ  ومعن  أص
  

                                                           
 .١٤٣-١٢١: ٣/١: البابليات) ١(
 .٢/١٢٤ :الحلة وشعراء ١٢٢: ٣/١ :البابليات) ٢(
 .١٦٨-٢/١٦٧: الحلة ،وشعراء١٣٣: ٣/١: البابليات) ٣(



 

  

ا َك ي اِلملي َكالَجَم ْدٌلُحكُم  َع
  

َن   دِلأم يَ أنَّالع لُ  حكم  !قت
  

غلتني فاُتش اَكص ىمعن  حت
  

يليسَ    يل غلُ  معانيكَ وىسف  ُش
  

هْ  تالًدال تِ بِّفأن ُلللح  أھ
  

َك   ُبول عٌ القل لُّ  مرب  ومح
  

قنيھا ىواس فاِءعل االص  كؤوًس
  

نا   َكبس ىوجنتي وو تُجل  تحل
  

ا ىوأدرھ دامىعل داًماالن  ُم
  

ت   اَغَرَس ةُ كرمھ لُ  المحب  قب
  

  :)١(قوله ذلك ومثل
لْ  أإن فأط ديَكتش ذابيل  َع

  

َت   يَّرتنيأن َلَص ي قتي  غراِم
  

ا ُت كلم اَبرم يِنق وقوس  أدن
  

ي   رتن ةُ أخَّ دامِ مھاب  اإلق
  

رى د أت رَتق يأنك امن  الًِخص
  

ا   يجي االً م تَ بھ امي َكِرھ  ؟ُمق
  

ل و ص ذيِبول َببالتع ٍبقل  ُمِح
  

ا   رِح م ببج نالحبي الم م  إي
  

يلقيُتمما ِضقتُ  بِّف االُح  َذرًع
  

اتي   قُتإِْنوحي كَ ِض  اميِحم في
  

ا وِب م وِدبث ُرَكالوج وغي  موج
  

رىدٌ    يج واِطرِ ف امِ  خ  األوھ
  

  :)٢(الحلي حيدر للسيد المفصل العقد كتاب مقرًضا وله
ودٌ أعُ   ؟اِنَمجُ ْنِمْتَمظَّ نَ تَ  ق

  

اٌضمأ    رُّري اإلقُحوانِ تَفتَ  ب
  

ِرفُّ ورودٌ  أم اتَ  فاقتطفتھ
  

َدُق   اظريَنُح اِن؟الن  باألجف
  

 جاءتالفكرمتعةِ نمعروٌس أم
  

ادى   اتتھ يَنم سِ ب اِن؟ خم  بَن
  

طوٌر أم نش انم طوٌرالبي  س
  

ى   ُمأم ؟تتجل اِن؟محك  الفرق
  

ديميَّ انييان ط يًداقَرِّ  نَش
  

هِ    ِنال بأغاني انيبلح  األغ
  

ت العقوِل لعب رُّب هغ  معاني
  

ب   موِلكلع انِ الش  باإلنس
  

ي الحَ  ِعف اِلمطل الالكم  الًھ
  

ه   راةُ اأطلعت نلس دنانِ  م  ع
  

د راه ق هُ ب خَصاإلل اٍلش  كم
  

رًدا   لَّمف نج بيهٍ ع داني ش  م
  

ا دَ  ي اِنوحي يالزم لف ٍلك  فض
  

د   نوفريً الِمم وانِ ع  األك
  

م م ل ن تق رهع ناٌتنظي  محص
  

ْت   ُدُعقِم ئأنبع اني تجي  بث
  

كَ  ى ل نأمض ناِنم راٌعالس  ي
  

اَق   اض هَذرًع امُ ب اني الُحس  اليم
  

ك ائراُتال ول رقًاس اش  وغربً
  

ديٍع   نبب ام انيلفظھ  والمع
  

تُ  ُقذاَكإِْذأدري لس عٍررائ  ش
  

ي؟الَح   ُد(أم ل انِ قالئ  ؟)العقي
  

َك إِنَّ  يأقالَم ُثالت حَرتنف  الس
  

ال   رتإِذاالًح يج انِ  ف  البي
  

زاٌت ومعج يُمل االكل  يراھ
  

يَس   ىل ةيرض انِ  بآي  الثعب
  

راهُ َرفت دروالفك  اِنيبت
  

ا   داِنفھم انِ الفرق  يبغي
  

وافي يرِهوالق ائراٌتبس  س
  

يس   يل يرھايحك رانِ  مس  الني
  

                                                           
  .٢/١٦٩: الحلة وشعراء ،١٣٤ :٣/١: البابليات) ١(
  .١٧٠-٢/١٦٩: الحلة شعراء) ٢(



 

  

كَ  ري تل تقٍرتج ذيولمس  ھ
  

َرٌع   يُرھاَش لِّ س  أوانِ  بك
  

لُّ  ٍر ُك ذراءبِك مع ال  تفترعھ
  

ُد   ٍر يَ رتوالفك يَج ان ف  لس
  

  
  :)١()ھ١٢٩٨ت( القزويني جعفر مرزا أخاه يرثي وقال

وَّقَ  دھُرا فَ ھَمهُ ل انيس  ورم
  

وى   اعديول ذلَّ س اني ف  ِعن
  

اني ةٍ ودھ يَسبنكب دريل  ي
  

ت   ق ينفرَّ ميب اني معص  وبن
  

ردى اوت رةَ بھ جٍومثي  ش
  

مت   َرقص يظھ واني ھمَّت  فط
  

ت إن يبك ُرمقلت ٍبفغي  عجي
  

ي   تھ دةَ أمس انِ فقي  اإلنس
  

ةُ  نفس راح الجموعال نَّب  ولك
  

وعي   د ُدم يتزي جانيف  أش
  

 أدريلستنحوهالطرِف كاسر
  

راٍث   هُ  أم اني؟أم؟أبثُ  تھ
  

ي إِنَّ  ِرقَ وَلَح ل الَ ِهب  ،حنينً
  

ا   يُنحَ  م اِم ن يالَحم انِ األ ف  غص
  

اءً  تهُ ول وبك واديعارض  الغ
  

ا   تم َربك لٍ غي انِ  واب  ھَتَّ
  

ل رى ھ ُبت اليأحل فاًءاللي  ص
  

َن   دمِعوم تال اني؟ أترع  أجف
  

 ولدھا فقد بعد عاشت ما التي أمه لوعة افيھ صّور مؤثرة بقصيدةأخرى ورثاه
   :)٢(ومطلعھا ،به التحقت ثم واحد عام من أكثر

دھُر درى البييَنأَيَّال ا؟الط  أفجع
  

ٍدوأَيُّ    نھُمعمي دم ع ق  ؟اتََروَّ
  

 حفلٌ  لهُ  قيمَ أُ و )٣(ھ١٣٢٥ عام الحجة ذي من ٢١ في النجف في فجأةً  توفي
 الشيخ الشاعرُ  العالمةُ  رثاهُ  نْ مَ  بينِ  ومن رثائهِ  في قصائدَ  الشعراءُ  فيه لقىأَ  تأبينيٌّ 
  :)٤(قوله األولى في جاء ،بقصيدتين رثاه حيث الشبيبي جواد محمد

َرلرعد أَصختُ  هُ السمعأَوق  ھائلُ
  

ُت   يٌّفقل ينَِع ماءف هْ  الس  زالِزلُ
  

دََّر   السما استوعبَ  إِذا حتى صوتُهُ  سما ي تح  هْ لُوابِ  عريضةِ ال ضِ األر ف
هُ الصاَبإاِلَصبَّ وما ذيوابلُ  ال

  

اُب   هتُص نب لِّم يٍّ ك هْ  ح  مقاتِلُ
  

ايُنِشُدالمحتوُماألجُل جرى  َربعھ
  

فَّ الذيالربُع أَيُّھاأَجْل(   هْ  َخ  )آھلُ
  

يِن بصبرِ  ِمُحس ةَ الحل  صاِدٍقِحلفَ
  

 )٥()تُحاولُه ما النوى فيكَ  أَدَركْت لقد(  
  :الثانية ومطلع
ي ا ِكبربِّ طيش ي أو بُ وُخطُ ي  احلم

  

واِدِحومنَ    القحيالف اعقمي أوف  ف
  

  :)٦(ألولىا مطلع ،ائدقص ثالثب الشبيبي رضا محمد الشيخ ولده رثاهو
                                                           

  .١٧١-٢/١٧٠: الحلة شعراء) ١(
  .١٤١-١٣٩: ٣/١: البابليات) ٢(
 .٢/١٢٦: الحلة وشعراء ،١٢٣ :٣/١ :نفسه) ٣(
 .١٢٦ الحلة وشعراء ،١٢٤: ٣/١: البابليات) ٤(
  .)ھ٢٣١ت( الظائي أوس بن حبيب تمام ألبي قصيدة مطلع تضمين قبله الذيو البيت في) ٥(
  .٢/١٢٧: الحلة وشعراء ،١٢٩: ٣/١ :البابليات) ٦(



 

  

ياستنزفُتإِذا حقيقٌ  اعين  ِدماَءھ
  

د   ي غيَّضْت فق ِج ف دِ  الع ا الوج  ماءھ
  

  :الثانية ومطلع
تْ  اطرقَ اُنتَھيَّبھ الِس  عيالن

  

 واألسماعياألبصارعلىفجنت  
  

  :الثالثة ومطلع
ْت رآكَ  ل َكتََحمَّ اُبمن  الرق

  

ا   احيً يََّعَكطلقً حابُ فَش  الس
  

  :)١(مطلعھاو ترجمته في بعضھا ردسنو بقصيدة الحلي المطلب عبد السيد ورثاه
يفساءت نزلت اِنف زوالالزم  نُ

  

اُء   مَّ دَّص اَعَص زيالالتَّ  وقُعھ  ن
  

  :)٢(مطلعھا قصيدة المحاسن أبي حسن محمد خيللشو
ُر الردى سمع في يومكَ  بعدَ  ما  والمطرُ  والمجدُ  والعلى الندى قضى   َخطَ
  :يقول وفيھا
دالفضَل ناشدَ  يا وتق هُ أق  معالُم

  

دَ    يِنبع الالحس عٌ ف رُ  وال رب  أثَ
  

ئنْ  يَب ل هأص زِّ(آُلب ي)المع  فف
  

ٍد(   رٌف)محم اٍقش رُ  ب  وُمْفتََخ
  

  :)٣(مطلعھا بقصيدة البغدادي مھدي السيد ورثاه
أنَّ  ه ت لَّناعي وُمَع دالق ذبواق  ك

  

ن   اَكفِم اُدنع بُ  األرضُ تك  تنقل
  

 المحرم في ھاإنشادُ  صادفَ  هئرثافي  قصيدة الھندي لموسويا رضا لسيدول
  :)٤(فيھا جاء

ذرتكَ  لُّإذع َكينھ ادمع  جاري
  

ِل   يٍنلمث ِكافُحس تَ إنب اباك كن  ي
  

ينًا سأبكي ا ُحس ائي   الحمى ثرى في ثاويً ينًا بك ي ُحس رى ف فِّ  ث ا الط  ثاوي
درًجاقميصيهفيُحسينًا وأبكي  ُم

  

ينًابكائي   نُحس ا قميصيهم  عاري
  

ا ي في كقلم دأمس غفق دىبل  الم
  

يٌموأرْخ   ينعظ ابيا بالحس  مص
  

  :)٥(القزويني لحصا مرزا السيد بن ھادي السيد بن باقر السيد قصيدة ومطلع
ًرا أعاتبُ  يَسدھ غيل ِبيُص  لعات

  

يِش   ابج زاُلالالمناي اِربِي يَ  ُمح
  

 الفقيد فيھما يرثي بيتين حملت برقيةً  صادق آل الحسين عبد الشيخ وأرسل
  :)٦(القزويني محمد المعزِّ  أَبا السيد أخاهُ  يعزيو

ينِ  مصابُ  بطِ  الحس ةِ  الس دھر عالم ال
  

ادي( شرعةَ  رمى   الظھرِ  بقاصمة )الھ
بًرا ي فص ِتآَلالًجم ٍد(بي )محم

  

أنتم   اُلف ِمِجبَ َدةُ الِحْل برِ  أعِم الصَّ
  

                                                           
 .٥٠-٤٧ :٣/٢و ،١٢٩ :٣/١ :البابليات) ١(
  .١٢٩ :٣/١ :نفسه) ٢(
 .١٣٠ :٣/١ :نفسه)٣(
  .٢/١٢٧ :الحلة وشعراء ،١٣٠: ٣/١: نفسه)٤(
  .١٣٢: ٣/١ :البابليات) ٥(
 .١٣٠: ٣/١ :نفسه) ٦(



 

  

 في غاية بقصيدة الحلي حيدر السيد بن حسين السيد بن عباس السيد رثاهو
هِ  لسان عن يُْفِرغُ  كأنه فيھا كان )١(الروعة  وسترد فيھا قال ،الحلي حيدر السيد َجدِّ

   :)٢(الكبير سليمان السيد آل دعباسالسي ترجمة في
 مقاُمالمصاِبمضضعلى ما قم

  

د   ان ق ن ح ومم امي امُ  القي  قي
  

موا ويداَء نظ ؤاِدس االف  مراثيً
  

ديُن   هفال وَممن لَّ الي امُ  ُح  نظ
  

دَكالراسيالھَُدى علمُ  دماتدك  بع
  

ه   وقَرمن يت ديِّ ف مامُ  النَّ  َش
  

  :)٣(مطلعھافي رثائه  قصيدة الحلي حمود آل علي بن حسن وللشيخ
فْ  ًدا قِ اھاُروي انَتَقَصَّ  وداع

  

ا   دَّأنفًس اَج ينُ بھ ا الب  زماع
  

  :)٤(مطلعھا بقصيدة قسام علي محمد الشيخ ورثاه
ن وت بم ُدأل دري اِح؟الق  الُمت

  

دكِت   اَلفدك ىالجب احِ  عل  البط
  

  :)٥(بقوله البغدادي األعرجي صادق السيد وفاته وأرخ
ن  ى م اَبُجلَّ ھُمھاأص  س

  

ي   ھاف َبقوس دىقل دٍ والم الھ  ج
  

ةٌ  ت قارع احلّ كَّفم ورىَش  ال
  

ا   اأمُّ بأنَّھ دِ القض  والوع
  

اعي إِذا دينبن ىال واينع خ  أرِّ
  

 المھدي اإلمامِ ابُنالحسيُنقضى  
  

 عبد والشيخ الكيشوان حسين محمد والسيد الحياوي الحسين عبد الشيخ ورثاه
  .وغيرھم الحلي الحسين عبد والشيخ لحويزيا الحسين
از َحمَّادي الشيخ - ٢٩  ).ھ١٢٨٣ت( الكوَّ
 عرف وقد ،الكواز الحلّي، الشّمري، حمزة بن مھدي بن محمد الشيخ ھو
  .ناسكا ،اتقيً  وكان عرائھا،وش الحلة، أدباء شاھيرم من كان .)٦(حّمادي بالشيخ
 دباءألا عليه دتردَّ في لكيزانا يبيع وكان نشأ، فيھاو ،ھ١٢٤٥ سنة الحلة في ولد

 سوق في ،حانوته في عمله يمارس ھوو شعره الستماع واألشراف والشعراء
  .الكوازين
 النحوَ  وال اللغةَ  يدرسِ  ولم والكتابةَ، القراءةَ  يحسنُ  ال اُميًّا الرجلُ  كان

 ذوقه على اعتماًدا السليقةِ  على الشعرَ  ينظمُ  كانَ  بل العروَض، وال والصرفَ 
 رواية ذا البديھة، سريع وكان العرب شعر من يحفظ كان ما علىو حته،وقري

  .شعر ديوان وله حسنة،
 أميينَ  كانوا الشعراء بعضَ  أنَّ  وغيرھما والنوادر األعيان وفيات في قرأنا وقد

                                                           
  .١٤٦: ٣/٢و ،١٢٤ :٣/١ :نفسه)١(
  .١٤٦ :٣/٢:البابليات )٢(
  .٢/١٢٨: الحلة وشعراء ،١٣٢: ٣/١ :نفسه)٣(
  .٢/١٢٨: الحلة شعراء) ٤(
 .١٣٢ :٣/١: البابليات) ٥(
ر )٦( ي ينظ ان :ف يعة أعي ات ،٦٦- ١٠/٦٤:الش اريخ ،٦٧- ٢/٥٨ :والبابلي ة وت  ،١٦٧- ٢/١٦٢ :الحل

ف وأدب ة ،١٧٢-٧/١٦١:الط م ٩:والذريع م ،٢٦٥ :١القس ؤلفي ومعج اھير ،٤/٧٣ :نالم  ومش
 .٥/٩٩٤:الشيعة شعراء



 

  

 ةٍ علميَّ  بيئة في نََشُؤوا ألنھم الشعر ينظمون ذلك ومع والكتابة القراءة ونَ حسنُ يُ  ال
 البصرة في عاش الذي ،)ھ٣٣٠ت( أرزي الخبز أحمد بن نصر الأمث من ةأدبيَّ 
 األرز من يعمل فقد أرزي الخبز مھنته من لقبه وجاء ،اظريفً  اوأَديبً  اشاعرً  كانو

 الشعر رقيق يقوالن وھما أميين خبازين كانا فقد البلدي خبازال ومثله ويبيعه اخبزً 
  .فيھا اشاع التي البيئة عامل بحكم )١(خلكان ابن نقل ما على

 كان لكنه أميًّا وكان كواًزا الً عام كان وإن الكواز حمادي الشيخ وشاعرنا
 باألدب عامرةً  مجالسھا كانت التي الحلة مدينة في عاش ألنه الشعر رقيق يقول

 آل نمِ  دباءِ واألُ  عراءِ الشُّ  بمشاھيرِ  عامرةٍ  ةٍ أدبيَّ  مدارس عن عبارة فھي والشعر
 محمد والشيخ ونوح والعذاري وعوض والفلوجي نيالقزوي وآلِ  سليمان السيد
 أخيه من استفاد وقد ،غيرھمو مباركآل و شھيبال وآل )ھ١٣٢٢ت( حمزة المال

 الشاعر األدباء وشيخ الكبير األديب مالزمته ومن الكواز صالح الشيخ الشاعر
  .)٢(الحلي داود السيد مھدي السيد

 فنبغ بھا فتأثر منھا وينھل المجالس ھذه يرتاد الكواز حمادي الشيخ وكان
 معافًى بشعره يأتي ولكنه العربية اللغة قواعد يحسن ال ھو ،أعجوبةً  فكان ،بالشعر

 وليـق ولـفالق قواعدكم راجعوا :قال اللغة قِ دقائ ببعضِ  عليه اعترض اذفإ العلل من
  !!غالبًا معه قـالح فيجدون النحوية دةـالقاع إلى المعترضون يعود ثم

 أخيه وبشعر )ھ١٣٢٥ت( نوح حمادي الشيخِ  هِ يِّ مِ سَ  بشعر شعره طاختل وربما
  .ك الشاعر ذالالشاعر  لھذا ما فنسب الكواز صالح الشيخ
  :)٣()السالم عليه( الحسين اإلمام بھا يرثي قصيدة من قوله شعره من

ا أال َيم القلبَ هِ مّم  بِ
  

كابِ بِ يفنِجَ ُفلِّكَ يُ     هِ تس
  

ل ه أھ د راع باب عصر فق هأم   الش ُرھاج  هِ أحبابِذك
  

انيصبوكان نعم  الصبازم
  

د   ذيبلعھ  هِ وأترابِالُع
  

ر امعهيعي امس  للغن
  

ني   دا ويش  )٤(هِ ابِتنعَ لِ  فَ الغ
  

وقالفأصبح نالش أنهم  ش
  

ب وال   ةَ  ح نميّ  هِ دابِم
  

وفبأرضشجاهولكن  الطف
  

اب   ينمص حابِ الحس  هِ وأص
  

يةَ  الطَّ عش زُبفِّب هِ اإلح  ل
  

اه    هِ بأحزابِالُلالضَّرم
  

                                                           
  .٨٤-٨٣: النوادر في اءجينظر ما ) ١(
  .٢/٦١ :البابليات) ٢(
  .٢/٢٧٢:الحلة وشعراء ،٦٧-٢/٦٥ :ةفسه) ٣(
انئ أي: َشنَِئ وَشنَأَ أيًضا يشنؤهُ َشنًا وشنآنًا) ٤( و ش هُ فھ الى: أبغُض ال تع بِغٌض، ق انِئَكَ  إِنَّ : ُم وَ  َش  ھُ

الى قالوالمصدر الشنآُن، ]. ١٠٨/٣ :الكوثر[ اأْلَْبتَرُ  ِرَمنَُّكمْ  َوال :تع نَآنُ  يَْج ْومٍ  َش وُكمْ  أَنْ  قَ دُّ  َص
نأ-:العرب لسان. غراُب القيظ الوافر الجناحين: والُغَدافُ ].٥/٢ :المائدة[ اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َعنِ  -ش
 .-غدف-و



 

  

 الفخاررؤوسھندابنأراد
  

اد    هِ ألذنابِاطوًعتنق
  

نورام زم عالع يدف  األب
  

دفعومن   ث ي  ؟هِ غابِعناللّي
  

*     *     *  
و انفل ىُّاحيًّك دىنب  الھ

  

د   انمحم ّزىك  هِ بِ المع
  

و ِتول ةُ كن رينفاطم  تنظ
  

لَب   دوِّس  هِ ألثوابِالع
  

ت ؤخلع زنادكف  أوللح
  

اك   ابكس  هِ بجلبابِالمص
  

  :)١(الدنيا من امتذمرً  قوله شعره ومن
ي بح أمس اُموأص ةٌ واألَي  جالب

  

ّي   داثَھَاإل رِّأَح َررِ  بالشَّ  والشَّ
  

ريإلىفتمضي تأتي اغي  منافعھ
  

ُت   رف ولس َر أَع  الضروالضررِ  غي
  

دالشبيبة وفي يُتق لَّقَاَس  ىَعنًُك
  

اذا إِذن   يأرى فم ر ارذلف  الُعُم
  

انَ  إِنْ  ُرك اميآخ اأي  كأولھ
  

وُذ   ِأَع ا نب اميَ م رِ  أي  األَخ
  

 حسين بن علي والشيخ الكواز صالح الشيخ وأخوه الكواز حمادي الشيخ كان
 ء الشي تشبيه البديع أنواع من فتذاكروا يمشون، )ھ١٣٢٥ت( الحلي عوض
 .)٢(ذلك في عوض علي الشيخ فقال بشيئين
هُ عَ  رفً اطَيتُ أَنَّاِص َعاَعھَاَك  ُش

  

فََق   ِبَش ةَ الَمِغي وبِ َوَوْجنَ  الَمْحبُ
  

  :مرتجال صالح الشيخ فاجاز
ْذِبُمِزَجْتَوقَْد فََغَدتْ  ابِهِ بَِع  ُرَض

  

ْھًد   وُعاَش هِ يَُض رُ َعلَي بِ  نَْش  الطِّي
  

  :فقال حمادي الشيخ وأَجازهُ 
ِرْبتُ  اٍفَوَش ْنَص اهُِم  هُ َكأَنَّلَُم

  

اءُ    اَم َيأَو الَحيَ ُكوبِ َدْمِع  )٣(الَمْس
  

 بنا داود السيد بن مھدي السيد الشاعر الكبير دباءاألشيخ  رثاء في قصيدة وله
  ).ھ١٢٨٩( الكبير سليمان السيد

 األشرف النجف إلى جثمانه ونقل ،ھ١٢٨٣ سنة وتوفي السل بمرض أصيب
  .ھناك ودفن

 الشيخ هأخو مًعا فرثاھما العذاري علي شيخال خاله بقليل بعده توفي أن واتفق
  :)٤(مطلعھا بقصيدة )ھ١٢٩٠ت( الكواز صالح

ع يُف وق وَقالس رِحف ناِنُج  الس
  

ي   رحٍ ألَيَِّخبِّران اني ُج  أع
  

 )ھ١٣٢٥-ھ١٢٤٠( )٥(نوح حمادي الشيخ - ٣٠
 الشھير الكعبي نوح بن سلمان بن )محمد( حمادي الشيخ هللا أبوھبة ھو

                                                           
  .٢/٥٩ :البابليات) ١(
  .٣/٦٧ :الحلة وشعراء ،٢/٦٠ :نفسه) ٢(
 .يسعفه ال الوزن لكن )اصافيً  وشربت(: يقول أن عليه كان) ٣(
  .٢/٦١ :البابليات) ٤(
 .٣١٧-٢/٢٩٦ :الحلة وشعراء ،١٠٨-٩٠: ٣/١ :البابليات) ٥(



 

  

  .عصره في األدب يوخش أحد نوح بحمادي
 م١٨٢٥-ھ١٢٤٠ عام ولد وفيھا الحلة إِلى ستان عرب من أجداده أحد ھاجر
 .والشعراء األدباء يرتاده كان الذي حانوته في البز ببيع عمله في آباءه واقتفى
 في عنه عبر وطالما )ھ١٢٨٩ت( الحلي داود السيد مھدي السيد على األدب درس
 الفلوجي حسن الشيخ على درسَ و )١()ماألعظ األستاذ بسيدنا( ديوانه

 )ھ٣٠٤ت( المتنبي ھو قديم كبيرين بشاعرين مشغوفًا كانو ،)ھ١٢٩٨ت(
 بلغ قد غيرھما أدب يرى ال وكان ،)ھ١٣٠٤ت( الحلي حيدر السيد ھو ومعاصر
  .غايتھما

 في األشجان( كتابه في )ھ١٣٠٤ت( الحلي حيدر السيد الخالد الشاعر وصفه
 القزويني فرجع مرزا السيد بھا رثى التي قصيدته يصدر ھوو )إنسان خير مراثي

 إطرائه عن الكتاب تغني عالية قيمة ذات بحقه وشھادته ،عنه فقال )ھ١٢٩٨ت(
 ،ُغباُرهُ  َشقُّ يُ  ال الذي السابقُ ( :الحلي حيدر السيد عنه قال ،بشاعريته والتعريف

 العميقة، شعرال بحور في الغائص ِعثاُرهُ، المباراة ميدان في يخاف وال
 عن انحسرت الذي ،الرقيقة األلفاظ في ،الدقيقة المعاني جواھر منھا والمستخرج

 في فصاحته طرفَ  أَجال ولقد أَقولُ  ما بصحةِ  لِي يشھدُ  وشعُرهُ  ،الفحولُ  شأوه
  .)٢()المعلى بالرقيب الفضلِ  سھام من وفاز ،وَجلَّى فاستطال ،بالغته ميدانِ 

 شيخلوا ،)ھ١٣١٨ت( القيم حسن الحاج منھمو الشعراء من عدد عنه أخذ
  .موغيرھ ،)٣()ھ١٣٤٨ت( الفلوجي مھدي والحاج ،)ھ١٣٢٢ت( حمزة المال محمد

 الوزان هللا عبد الحلي الخطاط بخط ،ھ١٣٢١ عام حياته في ديوانه جمع
 ٥٥٠ بلغ ضخمٍ  مجلد في فوقع ،)الغارف ونھل رفالعا اختبار( وأسماه بإشرافه،
 العطار المجيد عبد الحاج الشاعر صديقه وأرخه هقرض وقد ،)٤(صفحة

  :فقال )ھ١٣٤٢ت(
اعي ُلبالمس النھ يُضالكم  يف

  

ه   الوب تفيضُ هحظَن  المس
  

عَ  ئتإن فاس ھاش أرْخأوفيض  ف
  

اعي   ُلبالمس النھ يضَ  الكم  يف
  

 فيھا وأشار هللا العبد حسون الشيخ رثاء في قالھا قصيدة من قوله شعره ومن
  :)٥(فيھا وجاء ،شوال ھالل ليلة كانت وفاته أن إلى

لِّتَ ْعلَ طَ   الالِھةٍ َمكُرمَ بك
  

َت   اَزوُرق كَ فج اال َرونَقُ  الكم
  

رَ  وِل أمي َكالق وافيتولع  الق
  

عھا   ابأنص اال وأَبلغھ  َمق
  

                                                           
 .٩١ :٣/١ :نفسه) ١(
 .٣/٢٩٧ :الحلة شعراء ،٩١ :٣/١: نفسه) ٢(
  .٢/٢٩٩: الحلة شعراءو ،٩١ :٣/١ :البابليات )٣(
 .٩٣ :٣/١ :البابليات) ٤(
  .٢/٣١٤ :الحلة شعراء) ٥(



 

  

عھا رتإِذاوأوس اقَُص  المج
  

دھا   تإِذاوأَبع اال قُِرن  من
  

ت نتناھ ِدعالب ّرًهللاب  ط
  

ِلوُننُفُ    هالفض اال تألفُ  ِمث
  

ت اوأَلق أبيرحلھ ٍيب  عل
  

ُد   امحام تمثلھ اال زحم  رح
  

كَ  ا ليوِم ني داب ىهللاعب  ألق
  

ا   ُدعلين هالعي اال بھجت  زي
  

ال اُس وق َدإِنَّالن اٍنالعي  ف
  

َك   َتكأنَّ َتأَن مكن  الالِھ لھ
  

ا وا أَلم واليعلم اش  أَعي
  

ا   يَنبيانً َكح هشخُص  زاال؟ عن
  

 دمعيُبوُغُرالزماِندىمَ  سقتكَ 
  

ى   واَكعل لُّمث الال تنھ  انھ
  

  :)١(ھما بيتين القيم محمد الشيخ إليه وكتب
ا ٍم أب وقيقاس َكش هُ إلي  أقلُ

  

ؤاديأذاَب   ةً ف دا لوع  وتوقُّ
  

دِ وبُ  ن يَ ع َكع وِعتل هُ الرب  فإنَّ
  

َك   اوعيني ىم يأبق دا لِقلب  تَُجلُّ
  

  :منھا يقول بقصيدة فأجابه
و اقُكَ أش وقيي َكش هُ إِلي  أقلُّ

  

َك   اأذابَ ةً قلبً دا لوع  وتََوقُ
  

ُدكَ  ن وبُع اِفع ةأكن ٍلِحلَّ  باب
  

َك   اوعيني ىم يلِ أبق دا عين  تَُجلُّ
  

تُ  إذا وقًا ذب يش ِمف ذمَّ ًداالُم  محت
  

م إِذًا   ي أَذب ل ن ف بِ  اب دا المناجي  محت
ذ ا فخ ولي ي ن رس وادِ  م واظري س طوًرا   ن اس ىبھ اتلق  دامحمَّ كئيبً

  

يقدماباتلمن      الشجى رسائلَك استوفت لك ما فقل ھَّدا؟ ھواكَ ف  ُمَس
  

  :)٢(فيھا جاء الحلي حيدر السيد بن سينح السيد اقتران بمناسبة قصيدة وله
ا د أأب عادةُ محم توالس  أقبل

  

ا   ةٌ إزاءَكولھ امُ  جول  وِزح
  

ي ليماَن ببن ةُ س رَّ ْتالمس س  عرَّ
  

َك   ااُءالبھول تَ بھ  مُ اإم وأن
  

  :)٣(الحلي حيدر السيد حسين السيد بن عباس السيد اقتران في يقول
اط و ح اسأب بابالعب الأس  الع

  

م   هفل ن يفت يھام بب أقاص  س
  

دَّ  ا وم دىكفّ وطةً للن مبس
  

رىصدًراتألُف   رىبق  َرِحبْ  الق
  

ا ازَ  م ًراج طقف ْتإاِلش  ازدحم
  

يوفه   هض رَّعلي  بْ َرِك أوقَ
  

االعباِسأبي عن ِملْ  ذا   العلىراجيي ذيھ وال َكل دنيامل ب ال  وھ
  

 في الزمن من مدةً  استوطن عندما ،عنھم بعد وقد الحلة في جماعة إلى وكتب
  :)٤(اقتباس قوله وفي ھناك بالتجارة للعمل عفك
واِر(ـ ب تُم)يالب ةً بع  ديباج

  

ررت   راءق يزھ ومِ ف رارِ  ي  الق
  

رتكم ٌموع ھركمغم  تس
  

نالفضِللرجال   ديارِ  أقصىم  ال
  

                                                           
  .٢/٣٠٧ :البابليات) ١(
  ٣٧ :٣/٢: نفسه) ٢(
 .٣٧ :٣/٢: نفسه) ٣(
 .٢/٣٠٧ :الحلة شعراءو ،١٠١ :٣/١ :البابليات) ٤(



 

  

دا ال ةَ ع دراُرالحل اِم  الحي
  

اىوتخطَّ   نأھلھ لِّ ع ارِ  ُك  ع
  

وا ى نزل وٍرأعل يَِّدْتقُص  ُش
  

وا   ومھم وأحل وارِ  داَرق  الب
  

  )١(الرثاء في قصيدة من وله
ة انأھاتف يالب رِعف  األج

  

ا   رِعمليًّ جعياألراِكبف  اس
  

ا ِت فم ةُ أن عمذروف  األدم
  

ا   ِتوم جورأن لعِ  ةُ مس  األض
  

تُ  اَجزع وِمالتياًع ينلي  الحس
  

إِْن   ِتفَ ةً كن اجزعِ والھ  يف
  

يَ  اھاانفًسبنفس انض  الظم
  

الت   ىفس لِ عل  عِ اللمَّ األس
  

ت لعهوجال اتبأض  العادي
  

رضُّ   لوَعت مالض رَدعِ  فل  تُ
  

ول ةتج ِمبعيب دىِعْل  الھ
  

ا   ىفتنثرھ عِ برب  البلق
  

 فِنَ ودُ  النجف إلى جثمانه ُحملو ھ١٣٢٥ عام صفر من الخامس في يتوف
  :)٢(ومنھم الشعراء من عدد ورثاه ھناك

 ،ترجمته في بعضھا سنثبت بقصيدة ،)ھ١٣٣٩ت( الحلي المطلب عبد السيد
  :)٣(ھاومطلع

كِ  الي لِتب جوھاالمع ائُدَش  والقص
  

َك   نَّعلي اكالتُ فَھُ دُ  الث  الفواقِ
  

  :)٤(فيھا جاء بقصيدة )ھ١٣٤٨ت( لوجيالف مھدي والحاج
قَّ  ا ح ُر ي اھأْنقب ايتُض  النُّجوم

  

ك   دفي غَ واأوَدعق ا البلي  الحكيم
  

 لعمريالرضيالمرتضى دفنوا
  

و   يھ ْذهُ َكجنبِ ف ديما اتَّخ  نَ
  

كَ  د في وا ق ارغيض ْتالبح  فأمَس
  

ي   اف َكقَوانينِھ ا تُري  الُعلوم
  

ھا ذاكَ  اُص ذيَغوَّ انال  افينك
  

ي   ايَجتَنِ ھ يدَ ُدرَّ ا النَّض  الثمين
  

  :مطلعھا بقصيدة ارطَّ الع المجيد عبد الحاج ورثاه
كَ  الحاِتحادي ُدالبالص  ِنالبُ

  

ع   اجعج الروِحمن َدنِ  ال ب  البَ
  

  :)٥(فيھا قال بقصيدة الحلي حمادي بن مجيد الشيخ رثاهو
ت ة ھتف المبجانح وحالظ  تن

  

اُء   ِرُبَورقَ نتُع ًوىع نُحُ وَ  ج  تَ
  

 ىالحشلفحكمامنھا،ىالحش لفح
  

ي   اٌبمن وحُ  وبِ لُلِلقُمص  لَف
  

ا أم ا أنَّھ اِذبُنِيَمَرًح َوى؟تُك  الَج
  

اَو   ا فُؤاُدھ دتُ مم حيحُ  َوج  ص
  

ا أم ٍداَلقَمَ ْتَدقَفَ أنَّھ  محم
  

َدْتفَ    وٍحَش ؤادُ بِن ريُح؟ والف  قَ
  

 سنذكر بقصيدة )ھ١٣٢٥ت( الحلي عوض حسين شيخال بن علي خالشي ورثاه

                                                           
 .٣١٠-٢/٣٠٨: الحلة شعراء) ١(
  .٣٠٥-٢/٣٠٤: الحلة وشعراء ،١٠٨و ٩٢ :٣/١: لبابلياتا) ٢(
  .٣/٢١٦و ٢/٣٠٤: الحلة شعراء) ٣(
  .٢/٣٠٤: الحلة وشعراء ،١٠٨ :٣/١: لبابلياتا) ٤(
  .٢/٣٠٤ :الحلة شعراء) ٥(



 

  

  :)١(ھاعمطل ترجمته، في بعضھا
و تَ  ل ُمكن النََّوىتَعل ُروبِهِ بِ  َوُض

  

َت   َكَوكَّل ارِ َجْفنَ هِ  بِانِھَم  ُغُروبِ
  

  :)٢(فيھا جاء بقصيدة )ھ١٣٢٩ت( زقوم علي ابن البصير حسين الشيخ ورثاه
اأ أ  َتىلالعُ  ب داَرِمحجأبكي  أحم

  

تَھلِّ  عن   ي ضياء دم ُمس دى أول  )٣(الن
ت َك ونس ابموت ديَعي اب  زمانھ

  

َر   بذك دھاالحبي دِ لوج  )٤(المتوقِّ
  

 لھاوما)الحريرمقامات( وغدت
  

دِ (وجدھامرةجحر عن   رِّ  )٥()بمب
دِ ( رِّ  )٥()بمب

  

نظمُ  َد وال لََّكبع اظ اَرهُ(ي  )مھي
  

ى   يَّ(ينع يحهِ )رض دِ  فص     لُِمَعقَّ
حَّ  ما ُث َس اغي َدىإاِلُدُموِعھ  اغتَ

  

ُث   د(غي دھا)الولي دِ  يزي  بتوجُّ
  

ذي ةُ  ھ اِدَكالبالغ بَحْتالفتق  أَص
  

فًا   نَفَُّسأَس نتَ ةِ ع دِ  حشاش  مكم
  

دتْ  ه عق رل وافيزھ االق  مأتًم
  

ْت   هونع يأَدَبب دِ  الرض  األمج
  

  :)٦(بقوله وفاته عام )ھ١٣٨٧ت( البازي علي الشيخ وأرخ
ك ُل بكت اِءمحاف ااألدب ني  م

  

ا   دلھ تق اكن  حيوتُ آلراءِ ب
  

عِر وافيق االش ْخنَ َداًداأرَّ  ِح
  

وح   ىتن اِدَكعل اافتق نَ  ي وحِ  اب  ن
  

  :)٧(مطلعھا بقصيدة )ھ١٣٧٤ت( المال محمد خالشي بن قاسم الشيخ ورثاه
ى اُن طغ يطوف ِنَدمع وِحالب  ن

  

أَغرَق   اظَرف رفِ ن بوحِ  الط  الس
  

  .وغيره خميس مجيد الشيخ ورثاه
 )٨(مريزة ةحمز المال - ٣١
 بن حمزة المال الشاعر األديب عن الكافية تِ بالمعلوما المصادر علينا تْ َضنَّ 
  .البخيل كنوالشحيحةً  عنه المصادر تِ كان فقد مريزة
حتى  مريزة وآلل ،والھاشمية الحلة بين تقع الحلة قرى إِحدى جناجة قرية في كان

 سليمان السيد لآل امالزمً  الشاعر ھذا وكان القرية، ھذه في باسمائھم إمالكاليوم 
  :)٩(قوله شعره من و ،لھم منقطًعا ، )ھ١٣٠٤ت( الكبير 

اي تم أَحب اھُني دبم تُمق  ملك
  

ن   رف م امي الش تم الس ه ونل را ب  فخ

                                                           
  .٢/٣٠٤ :الحلة شعراء)١(
  .٣٠٥ و٢/١٨٦: نفسه) ٢(
  .عنىمال واضح غير البيت) ٣(
  .نسيتْ  :يقال بل نستْ  :يقال ال) ٤(
نِ  علي بنِ  القاِسمِ  محمدٍ  أبوھو المقامات صاحب) ٥( د ب نِ  محم انَ  ب ري عثم  يسول )ھ٥١٦ت( الحري

  .الحرير
  .٢/٣٠٥: الحلة شعراء) ٦(
  ١٠٨ :٣/١: ياتلالباب) ٧(
 .٣٢٧-٢/٣٢٤/الحلة وشعراء ،٢/١٠٣ :ياتلالباب)٨(
  .٢/٣٢٧ الحلة وشعراء ،٢/١٠٣ :البابليات) ٩(



 

  

ا ةً  في افرح ام رمثلُھ اغي  أَنَّھ
  

ى   ا عل د فائھ ةٌ  أَصبحت ق رى نُقط  أُخ
 .)ھ١٢٤١ت( األصم البغدادي باقر السيد بن حسن السيد الشاعر خمسھاو

  .عليه متقدًما أو له معاصًرا يكون أنْ  إما له المترجم فشاعرنا
 ترجمة في كتبه الذي الكبير سليمان السيد بن داود السيد كتاب ملحق وفي
 قصيدتان الكتاب على ِزيدّ  الذي الملحق ھذا في ورد ،الشعراء فيه قال وما والده
 ،الكبير سليمان السيد بن علي السيد بن عباس السيد بھما رثىي مريزة حمزة للمال

 رثى وممن( :بقوله الكاتب صدرھما وقد سليمان السيد بن علي السيد والده ويعزي
 ،المتعال الواحد بعين المحروس ،الكمال في البارع علي السيد بن عباس السيد
  .)١()تعالى هللا أَيده مريزة حمزة المال عصره وإِياس ،دھره صفي
  :قوله األولى قصيدته نوم

ن ر أَم يٍّ ذك اءُ  م كَ  م فحُ  عيني  يس
  

ا   ينَ  وناُرھواھ كَ  ب حُ  جنبي  تلف
  

مْ  تُُم فََك َوى تك َك البَلَ رُّ ٌع َوِس  ؟َذائِ
  

ا   َت فم تَھَامٌ  إاِل أَن رحُ  ُمس  ُمبَ
  

لِّ  على اٍل ُك ا َح ْت َم تََعرَّ ةٌ  اس  ِكنَايَ
  

جِوَك   َراُم إاِل بَِش حُ  والَغ رِّ  يَُص
  

يُِن عن الَوجَد سَتَْرَت وھَبْكَ   الَورى أَع
  

م   دِر أَل دَّمَع أَنَّ تَ بِ  ال حُ  للصَّ  يَفَض
  

كَ  ا هللاُ  لَ ُرَم لوَِّكْث افٍِعالسُّ  بِنَ
  

رَِّوبَوُحلُِمضنًى   بِّ السِّ حُ  لِلصَّ  أنَج
  

 اُمعلنًبشكواَكتنطقلمأنتَ  َوإِنْ 
  

الُحزنالحاِلسانُ لِ فعنَك    يفِصحُ  ب
  

دھُر أبى كَّأْنال اتَنفَ ُروفُهُ عن  ُص
  

َرحُ  األماجدِ حرِبعنھو وال    يب
  

د َرَخ لق اعيص ةِ (الن ٍلبحل  )باب
  

ادي   اِبوح يِنِرك هالب حُ  في وِّ  يُطَ
  

هأودىعبّاسعن يَُخبِّرُ  ردىب  ال
  

لُّ كذا(   َدحُ  واألمرُ  الَخطُب فليَُج  )٢()يف
  

رُ  مضى رافِ  قم ن األش مٍ  آلِ  م  صبحُ ويُ  يُمسيالسعِدبأوجِ وكاَن   ھاش
  

يٌ  اإِذا ِحي َتم اَكجئ ًماحيّ  باِس
  

رةِ الشمِسمنبِوجهٍ     أوَضحُ  المني
  

ا ي في يالئم اف ُدم يإِنَّأكابِ  ل
  

ؤاًدا   ىفُ رِّعل انِ َم حُ  الزم رَّ  ُمقَ
  

 الدماينضُحيزْللمَجفٌن فيه ولي
  

لُّ(   اءٍ وك ذيإِن هبال  )٣()ينضحُ في
  

  :)٤(يقول ومنھا والده يعزي الثانية القصيدة وفي
ا َك عجبً العين ّدُرماؤھ يتح

  

ار   دَكولن اوج ھ عَّرُ  حرُّ  يتَس
  

ذه ال ن ھ يِلم اذاَكس  لھيبھ
  

ى   نذاواليُطف نام رُ  ذي س     يفت
                                                           

 ٢/٣٢٧ الحلة وشعراء ،٢/١٠٣ :البابليات) ١(
  :التصرف مع الطائي أوس بن حبيب تمام أبي قول من تضمين فيه البيت) ٢(

ذ ُرَك َدِح األم ُب َوليَف لَّ الَخط  ا فَليَِج
  

ذرُ    ا ُع ض ماُؤھ م يَفِ يٍن ل يَس لَِع  فَل
  

  

 : وصدره )ھ٥٧٤ت( التميمي سعد بن محمد بن سعد بيص للحيص بيت لعجز تضمين البيت في) ٣(
   انَ نَ يْ بَ  تُ اوُ فَ التَّ  ھذا مُ كُ بُ سْ حَ فَ  : وصدره

  .٣٢٧-٢/٣٢٦ :الحلة وشعراء ،٢/١٠٤ :البابليات) ٤(



 

  

جاك ذكاُرأش ةِ ت دمااألحب  بع
  

ُلآَن   مالرحي كَ نع ذكرُ  فمثل  ي
  

د مقوَّضت ق اُببھ َرھمالرك  وإث
  

ي   ذيِلنفس اِدھمب رُ  بع  تتعثَّ
  

ومَ ِ   راقھمي مف يٍنك  أع
  

وَق   دوِدف أعينٍ الخ رُ  ك  تتفجَّ
  

درَ  اُن غ مالزم نوذابھ أنهم  ش
  

ا   هي ذوي ويَح ارمِ ب ُدرُ  المك  يغ
  

دالمھذَِّب)عباس( غيرِ  في ىق  أب
  

يأْن   هيرتض رُ  فكأنَّ  يتخي
  

ُؤوِنالدھِر يَدُ  ُشلَّتْ  دالَخ ىلق  َرَم
  

اَء   ھًماالعلي هس بَرُ يُ  ال جرُح  س
  

ا َل ي اليهللاُقات تإِْذاللي  َجنَ
  

ا   وِل ىعلذنبً دىط رُ  ال الم  يُغفَ
  

درت ا َك المناھلھ ِرُدف رٌؤيَ  ام
  

اديإاِل   ِبوص االقل ُدرُ  منھ  يَص
  

ى وْت حت يھ وِدف ٍدط ُدهُمج  فق
  

اخاطري في   انم اك رُ  يوًم  يخطُ
  

ديهِ بِ تْ رَ فَظَ  وِنالأي اوليتَ من  ھ
  

ي   ناي ب َليودِّاب كَ قب رُ  ذل  تظف
  

ا اِلللَ  ي ج ادٍثرِّ مَّلِح ورىَع  ال
  

جًوا   اُدش هتك رُ  ىالحشل  تتفَطَّ
  

ُر هللاُ  ةٍ أيُّأكب انازل  بھ
  

يُش   ةِ ع دَّرُ  ھاُوفُ َصاألحب  يتك
  

ا اذلي ي نَّالع ذِلتطمع نبع  َم
  

ي   بِّ ف اُلالح واهُح رُ غيت ال ھ  ي
  

ةِ أخاالسلوُّ كيفَ  ىعنالمالم  فتً
  

و   دىل داهُيُفت رُ  امنَّلف  األكث
  

ا َر م اعيأجس وَمالن هُ المش  فإنَّ
  

ِر علىيَعُدو   رُ  العظيمِ األم  َويَجُس
  

ات ديُع م يالب اِنوف هِ بي  ِرثائ
  

د   تُّ ق ُمب داِمعُ أنِظ  رُ ثُتن والم
  

ا رى أوم انيروَضت َدهُالمع  بع
  

هِ  ودوُح ذاٍو   رُ  الكمالِ  يُثِم
  

ودَّ  يَُض واس يِدالنمب اش  كأنَّم
  

فَْت    صرصرُ  ريحٌ  اآلدابِ  على َعَص
اُء كانتِ  لو دُبالخنس  صخرھاتن

  

دبي   تن يلبان هوھ رُ  من جَّ  تََض
  

ن ى وم َتاألس العلم اَحقّ  أيًّن
  

اَكالثكلى   نھن تأجرُ ھووم  المس
  

نالفضِلُربوُع وعفت بُھالك  َحس
  

هِ    دِر ذيبأبي ي(الق رُ  )العل  تَُعمَّ
  

اُءِتقام إِن والعلي ناُمھافھ  س
  

ْتوإِذا   واحتب اھ  رُ دِّ َصتَ والمأنفھ
  

 وإِْنتجزعالالقدِر)عليَّ( فاسلم
  

َر   اُبَكبُ إِنَّالمص دَركَ فَ رُ  ق  أكبَ
  

 واألسىالعواقِِبمحموُد والصبرُ 
  

ه   ٌر وجميل نْ خي رُ  لِم  يتفَكَّ
  

كَ  اإِذاةً افيق وإِلي َرْتم  قَصَّ
  

اءت   دىج انِ لَ ذَّرُ  كمإِحس  تتع
  

 سليمان السيد جد ھو الحلي محمود بن أحمد بن الشرع حيدر السيد - ٣٢
 في الشرعية األمور في للناس مرجًعا وكان العلماء من وكان ،الكبير
 .بالشرع اشتھر ھنا ومن وضواحيھا، الحلة

 الحلي حيدر السيد - ٣٣
 السيد بن الحلي داود السيد بن سليمان السيد بن حيدر السيد سليمان أبو ھو
 الشھيد زيد ابن الدمعة ذي الحسين الى نسبه يينتھ )ھ١٣٠٤ت( الكبير سليمان

  .ھ١٢٤٠ سنة الحلة في ولد )السالم معليھ( الحسين مامإلا بن يعل ابن



 

  

 اأديبً  كان ،العراق شعراء أشھر وھو امجيدً  اشاعرً  كان ،البيت أھل شاعر
 والسيما قال ما في وأجاد أكثرف الشعرَ  كتب ،الخط جميل والنظم النثر رائع اناثرً 

 )السالم عليھم( البيت أھل ومدائح )السالم عليه( الحسين رثاء فى حولياته
هِ  حجرِ  في فنشأ عمِرهِ  من الثانيةَ  إكمالِهِ  قبل والِدهِ  بفقد فُِجعَ  ،ومراثيھم  المھدي عمِّ

 اشھمً  شاعرنا نشأ ،)ھ١٢٨٩ت(الكبير سليمان السيد ابن الحلي داود السيد بن
 كريمَ  والنوافلِ  العبادةِ  كثيرَ  األبرارَ  العلماءِ  سماتُ  عليه اتقيًّ  اوقورً  اأديبً  غيوًرا
 المبدعين المكثرين الشعراء من وھو الحسين رثاءِ  فى عصره شعراءَ  فاقَ  الطبع
 نيل بقصد هللا إلى فيه امخلصً  شعره كتب )السالم عليه( الحسين اإلمام رثاء في

  .تعالى يهِ إل والتقرب المثوبة
 قصائده كانت البيان وبديع القول فن من رائعة اصورً  به فجاء شعره في قلَّ حَ 

 قصيدته في الحبوبي سعيد محمد السيد السعيد الشھيد يشير وإليھا ،الكالم من ادررً 
  :بقوله بعد فيھا رثاه يتال

ـم اھأُدرٍر فـك ـٍدديتَھ  لمحم
  

َت   ْنفكن ىَكَم انَ َحلَّ ا الُجَم  ُجَمان
  

  :)١()السالم عليه( الحسين اإلمام رثاء في قصيدة من وليق
ا هللا ـاميي ريعةح  الش

  

رُّ   يأتق ـذاوھ ـةْ ك  !!مروع
  

ـكَ  ـتغيث ب اتس  وقلبھ
  

ك   نل وًىم كوج دوعهْ  تش  ص
  

دعو رُد ت لوج ـالخي  مص
  

ـةٌ    ـدعوتِ ـغي ـةْ اھل  سميع
  

ـاُد ـنةُ وتك يوألس  الس
  

ـُبِف   ـوتَھاتجي ريعةْ  دع  س
  

اذ ك ام بَْرإِْنيھيج  َص
  

ةَت   فِّلوقع ةْ الط  !!الفظيع
  

َرى ُئأتُ ةٌ تَِج  فَِجيَع
  

أمضَّ   ْنب َكِم ةْ تِل  !!الفَِجيَع
  

ثُ  يُنحي ـربالالحس  بك
  

ـُل   َدىخي ْتالِع لَوَعهْ طََحنَ  !ُض
  

ه ةٍ آُلقتلت  أمي
  

اٍم   ىظ ِبإل ريعةْ جن  الشَّ
  

ـهُ  َدِمَوَرِضيُع ـبِ  الَوِري
  

ِد   ٌب ـ ـاطلْبُمخض يَعةْ  ف  َرِض
  

ا رةَ  ي ىهللاِغي  اھتف
  

ةِ    دينبحمي هْ ال  الَمنِيَع
  

ا ُب م ِلذن ِتأھ ـالبي  حتَّ
  

ى   ـھمـ ـوامن هْ أخل  )٢(!!ربُوَع
  

وھُُم تَّىترك اَش  َمَص
  

بُھم   ائِ هْ وأجَمُعھ  فَِظيَع
  

ٌب ْدِرفمغي رَكالبَ  ت
  

ُب   َورىتَقِ وقً ال هْ  اَش  طُلُوَع
  

  :)٣()السالم عليه( علي اإلمام رثاء في قصيدة من وله
مْ  ِد قُ الَمناش ناإلس ابِهِ ع  ُمَص

  

يبَ    النَّبِيِّأص ه أمْ بِ  ِكتَابِ
  

دعنهُ الَموِتَرْكَب أنَّ  أمْ   سَرىق
  

وِح   الرُّ وب ىالًمحُم هِ  عل  ركاب
  

                                                           
  .٢٨: عصره شاعر الحلي حيدر والسيد ،٩٠-١/٨٨: الحلي حيدر السيد ديوان )١(
  .٩٠-١/٨٨: الحلي حيدر السيد ديوان )٢(
 .٤٠: الجارية الدموعو ،١/٨٥ :الحلي حيدر السيد ديوان) ٣(



 

  

ُسقضى بلى يِّنف ىالنب  الُمرتََض
  

ةَ وأدِرَج   يالليلَ ه ف  ثياب
  

ى ى َمَض امِ عل ةٍ هِ اھتض  بُِغصَّ
  

صَّ   اَغ دَّھُربھ َدىال  هِ حقَابِأ  َم
  

اشَ  ا ع اَغريبً دبَينَھ ىوق  قََض
  

يِف   قَاھابِس ىأش هِ  عل  اغتَرابِ
  

د وا لق ةَ أراقُ ْدِرليل االقَ  َدًم
  

ا   بَبَن ِدَماؤھ بَابِهِ انَص  بانِص
  

لَ  ـنَزَّ روُح تَ وافىال هُ ف  روَح
  

اِعَدةً    وقًا َص ىَش هِ  إل  ثَوابِ
  

الُك جَّ َضفَ  اواألم ّجةً فيھ  َض
  

ا   َعرَّمنھ وُناقَش يالَك هِ  ف  إھَابِ
  

َب الُموانقل ِرالسَّ اللفج  بِھَ
  

ر   َوالِلَحْش ىالًإع ابِه عل  ُمَص
  

ُسِ   ٍدنف ْنأحم دَم َداق  َغ
  

نْ    ِسِم لِّنف ؤمٍنُك ىم هِ  أول  بِ
  

اَدَرهُ  ُنغ ٍماب هُ ملَج  ووجھُ
  

ٌب   ِم ُمَخضَّ دَّ يبال هِ مِ  ف  حَرابِ
  

هٌ  هِ  وج ْمهللاِلِوج َرهُك  َعفَّ
  

ي   جٍدف اَنَمس اك هِ  أب  تُرابِ
  

فرَّ  هُ  فاص دينوج فراِرِهال  الص
  

بَ    اُنوُخضِّ ابِهِ اإليم  الختض
  

وَن ُثَويَْزُعُم واَحي هُ َدطَلُّ  َم
  

ي   وِمِھمف دَص َدق يِزي هِ  ف  ثََوابِ
  

ومُ  دعووالصَّ لَّي اٍمك  صاِرًخاع
  

د   حوا ق ينض ىَدِم هِ  عل  ثِيابِ
  

ةٌ  تلھُمأطاع ْنق مَم ْنل  تك
  

ُل   اُتتُقبَ َوَرىطَاَع هِ  إاِل ال  !بِ
  

تُمُ  الةَ  قَتَل يالص اِمحَرابِ ف  ھَ
  

ا   هِ  ي َوقَاتِلِي يوھ هِ  ف  ِمحَرابِ
  

قَّ  ْدِلرأَس وَش يُفالَع  وِرُكمَجَس
  

ْذ   قَّ ُم هَش رأَسمن يال هِ  ف  ُذبابِ
  

كِ  هُ لِجبري فليب ْبَوليَ لَ  نتَِح
  

ي   إِلف ى الَم ىاألعل ابِهِ  عل  ُمَص
  

  :آثاره
  :منھا نذكر أدبيةً  اآثارً  لنا ترك
 بعضَ  حيدر السيدُ  جمع وإنما حياته في امجموعً  يكن ولم ،شعره ديوان -١
 ال وھذا )ھ١٣٣٦ت( كبة حسن محمد الحاج صديقهِ  إلى وأھداھا بقلمه قصائده
 جدنا ومنھم ،األدب على ارىالغي بعده من دىتص أن إلى شعره بعض إال يمثل
 من وجده ما كلَّ  بقلمه معج فقد ،)ھ١٣٣٩ت( الحلي عباس السيد بن مرزة السيد
 )ھ١٣٣٩ت( الحلي داود السيد بن المطلب عبد السيد أخيه نبا نھممو ،شعره
 المال بن محمد الشيخ بن )جاسم( قاسم والشيخ )ھ١٣١٧ت( مصبخ حسن والشيخ
 ).ھ١٣٧٤( الحلي حمزة
 الشيخ أن )م١٩٦٧ت( الحلي سليمان السيد هللا رحمه والدي من معتُ س قدو
 في والسبب ،الحلي حيدر السيد شعر أغلب يحفظ أنه أخبره الحلي )جاسم( قاسم
 حيدر السيد ديوان نسخ منه طلب الذي الحلي حيدر السيد بن حسين السيد ھو ذلك
 أكملھا فلما أخرى نسخة ينسخ أن منه وطلب ،ليرات خمس اعطاه منه انتھى فلما

 .لنفسه منه بنسخة الحلي )جاسم( قاسم الشيخ واحتفظ أخرى ليرات خمس أعطاه
  .الحلي حيدر السيد شعر أغلب بذلك فحفظ



 

  

  :ھي الديوان مخطوطات من فالموجود
 تقع وھي )١(اسمه ذكر يريد ال شخص بحوزة الديوان صاحب مخطوطة -أ 

 ١١ وعرضھا .سم ١٩ وطولھا اسطرً ٢٤ صفحة كلِّ  في ةصفح٣٩٤ في
 نشر عندما الخاقاني علي الشيخ اعتمدھا التي وھي )٢(سم٣ وسمكھا .سم

  .سيأتي كما ،الديوان
 في تقع مكتبتي، في وھي )ھ١٣٣٩ت( الحلي مرزة السيد جدنا مخطوطة - ب 

 سم٢٣ وطولھا اسطرً ٢١ الواحدة الصفحة سطور وعدد ،صفحة ٤٣١
 تحت هللا رحمه لدناوا وضعھا وقد ،)٣(سم٤ وسمكھا سم١٨ وعرضھا
  .فاعتمدھا الديوان نشره أثناء الخاقاني علي الشيخ تصرف

 عام نسخھا من فرغ )ھ١٣٧٤ت( المال قاسم الشيخ الشاعر مخطوطة - ج 
 الصفحة في صفحة ٤٥٦ في تقع واحدة بسنة الشاعر وفاة بعد ھ١٣٠٥
 قد ،)٤(سم٣ وسمكھا سم١٥ وعرضھا .سم٢٢ وطولھا اسطرً ٢١ الواحدة
 إلى صاحبھا وفات بعد وآلت الديوان نشر عند الخاقاني علي لشيخا اعتمدھا
  .الحلي )جاسم( قاسم الشيخ بن وھاب الشيخ ولده

 )ھ١٣١٧ت( الحلي مصبح محسن خالشي بن حسن الشيخ الشاعر مخطوطة - د 
 الحلي المطلب عبد السيد اعتمدھا التي وھي ھ١٣٠٦ عامَ  ُكتِبَتْ  وقد

 صالح الشيخ واعتمدھا ،الھند يف الديوان نشر عندما )٥()ھ١٣٣٩ت(
 الشيخ حوزة في صارت وقد سيأتي كما يواندال حقق ما دعن الجعفري
  .)ھ١٣٧٠ت( السماوي طاھر الشيخ بن محمد

 الديوان تحقيقه في اعتمدھا التي وھي الجعفري صالح األُستاذ مخطوطة - ه 
  .سيأتي كما

  .)٦()ھ١٣٥٤ت( درلصا يھاد سيدلا بن حسن السيد العالمة وطةمخط - و 
  :طبعات عدة الديوان طبع
 أخ ابن ،)ھ١٣٣٩ت( الحلي داود السيد بن المطلب عبد السيد هشرن -١
 )اليتيم الدر( وأسماه ،حجرية طبعةً  ھ١٣١٢ عام الھند في دلھي في الشاعر
 أنَّ  إال وافية مقدمة له موقدَّ  )ھ١٣١٧ت( مصبح حسن الشيخ مخطوطة معتمًدا
 مراجعة من يتمكن لم الناشر ألنَّ  وذلك طبعي،الم بالخطأ مليئةً  جاءت الطبعة

                                                           
 .٥٣: عصره شاعر الحلي حيدر والسيد ،١/٢٤: الحلي حيدر السيد ديوان) ١(
  .٢/٣ :الحلي حيدر السيد ديوان يف منھا األخيرة الصفحة صورة )٢(
 .٥٣: عصره شاعر الحلي حيدر السيد) ٣(
  .٢/٢: الحلي حيدر السيد ديوان في منھا األُولى الصفحة صور )٤(
  .٥٣: عصره شاعر حيدر السيد) ٥(
وان) ٦( يد دي در الس ي حي ة-الحل د طبع ة :الھن ة ،المقدم يخ وطبع ي الش اني عل يد ،١/٢٤ :الخاق  والس

  .٥٣: رهعص شاعر حيدر

 ھ



 

  

 عنه، بعيد فھو ،الھند في طُبِعَ  والديوان العراق في كانَ  ألنَّه طبعه، قبل الكتاب
  .)١(الشعرِ  قراءةَ  يُحِسنُ  الطبّاعُ  كان وما

 ھذه تكنْ  ولم ھ١٣٢٠ عام الھند في بمبي في حجرية طبعة طبعه أعيد -٢
  .فيھا فاشيًا كان المطبعي فالخطأ ،ھاسابقت من الً حا بأحسن الطبعة
 وشرح رائعة مقدمة له وقدَّم الجعفري صالح األستاذ الديوان ھذا َحقَّقَ  -٣
 التي مصبح حسن الشيخ ونسخة نسخته منھا نسخ عدة ًداممعت ،أدبيًّا شرًحا أبياته

ل الجزء ونشر السماوي، محمد الشيخ مكتبة في استقرت  مطبعة في منه األوَّ
 الباقية األجزاء تظھر ولم م١٩٤٨-ھ١٣٦٨ )٢(عام األشرف النجف في ءالزھرا
 في استمرَّ  وليتَهُ  ،نَاقَِصة لكنَّھَا الطبعات أحسن من الجعفري طبعة وكانت

ةً  ظروفًا أنَّ  غيرَ  ،التحقيقِ   صالح الشيخِ  عملَ  تْ قَ رافَ  المطلعينَ  بعضُ  عرفُھَايَ  خاصَّ
 إكمالِ  من القراء فحرم التحقيق في االستمرارِ  نع التََّوقُّفِ  على هُ أجبرتْ  الجعفري

  .الديوان نشرات أفضل كانت النشر ھذه أنَّ  والحقُّ  ،للديوان علميٍّ  تحقيقٍ 
 األشرف النجف في منه األولَ  الجزء فأصدرَ  الخاقاني علي الشيخُ  ونشَرهُ  -٤
ة يروتَ ب في َطبُعهُ  أُعيدَ  ثمَّ  ،م١٩٦٤ عام بغداد في الثاني والجزء م١٩٥٠ عام  عدَّ

  .)٣(مرات
 .المفصل العقد الخالد كتابه ھو شاعرنا آثار انيثو -٢

 واللغة واألمثال والسير ،األدبية والنوادر البديعية بالمحسنات حافل كتاب وھو
 من وتمكنه المؤلف كعب علو القارئ يعرف ومنه ،العربي األدب وفنون ،والنقد
 الشعراء مجوترا واألمثال السيرب ومعرفته بياألد اطالعه وسعة والبالغة اللغة

 القول فن من رائع سلوبٍ أ في يصوغه كان ذلك كل واألدبية اللغوية ثروته ومقدار
 .وخاتمة بابًا ٢٨و مقدمة على وجعله ،نظيره عزَّ 

 فييش ما وذكر ،واألُدباءِ  الشعراءِ  أخبار من الكثير الكتابَ  المؤلفُ  ضمن
 أخبار ذكرِ  على وجاءَ  ،العرب سابأن وبعض دبيةاأل النكت من القارئ غليل
 وتعرض السرقة وذم يَّةِ الشعرا اتِ قالسر عن وتحدث النساء وبالغات البلغاء

  .األدبي بالنقد مھتًما ،)٤(واالنتحال واالفتراء لالختالس
 محمد السيد منھمو ،الشعراء فقّرضه والشعراء األدباء إعجاب الكتاب نال
 وإبراھيم الحبوبي سعيد محمد والسيد نيالقزوي حسين السيد هووأخ القزويني

 هللا عبدال حسون والشيخ نوح حمادي والشيخ الجزائري محمد والشيخ الطباطبائي
 شيروسن ؤالءھ بعض تراجم في وأشرنا مصبح حسن والشيخ الجاسم علي والشيخ

                                                           
در ديوالس ،١/٢٤:الخاقاني علي الشيخ وطبعة ،المقدمة :الھند طبعة-الحلي حيدر السيد ديوان) ١(  حي

  .٥٣: عصره شاعر الحلي
 .٢/١٦٦: البابليات) ٢(
 .٥٤: عصره شاعر حيدر ديالس) ٣(
 .٣٤٦-٢/٣٤٥: الحلة وشعراء ،١٦٦-٢/١٦٥: البابليات) ٤(



 

  

  .الكتاب ھذا في قالوه ما بعض إلى
  .الكتاب ضتقري في قصيدته الجاسم علي الشيخ ترجمة في وسنذكر
  .كبة مھدي محمد الشيخ مكتبة في المؤلف بخط ةالمخطوط نسخته وتوجد
 في طبعه وأعيد م١٩٣١ عام بغداد في بندر هالشا بعةمط في مطبوع الكتاب

  .)١(م٢٠٠٢ ـ ھ١٤٢٣ عام إيران في قم في الرضي الشريف دار
  .العصر شعراء في القصر دمية -٣

 الحاج في الشعراء قاله ام فيه جمع صفحة ٥٥٦ في يقع.مخطوط ھوكتاب
ة مصطفى  أبي محمد بن الملك عبد طريقة فيه سلك وقد ،لھم وترجم وأوالده ُكبـَّ
  .الدھر يتيمة في )ھ٤٢٩ت( الثعالبي منصور
 المال بن محمد الشيخ منھا أثبت شعرية بقطعة بنفسه منه الفراغ عام أرخ
  :)٢(قوله ھما بيتين مجموعته في )ھ١٣٢٢ت( الحلي حمزة

ا عتَّتَمَ  ـومةً بِھ ـاسٍنموس  بِمح
  

ـواهَـُربطِّ عَ تُ    رواتِ أف رِ  ال  ھابنش
  

ـاك ا أت البِھ ـدعواإلقب  امؤرًخي
  

دارك   دُحزفَّل ةالم  قصرھا دمي
  

  .سنة٢٩ عمره كان عندما )٣(ھ١٢٧٥ عام تأليفه من فرغ أنه يعني وھذا
  .بغداد يف كبة مھدي محمد الشيخ مكتبة في المؤلِّف بخط منه نسخة توجد
 شعرھم وينشر بھم فَ عرِّ ويُ  الشعراء من لكوكبة يؤرخ ألنه مھم الكتاب وھذا

 قصيدة كل رُ دِّ صَ يُ  كان فقد الحلي حيدر السيد ھو لھم رمعاصِ  كبير شاعر كاتب
  :)٤(ھم الشعراء وھؤالء الشاعر عن بكالم
  .الحلي  دداو السيد بن مھدي السيد وعمه - ٢.   الحلي حيدر السيد نفسه المؤلف - ١
  .العاملي يحيى إبراھيم لشيخوا -٤  .الدين محيي الحسين عبد والشيخ -٣
  .القزويني راضي السيدو -٦  .البغدادي القزويني صالح السيدو -٥
  .الكواز حمادي والشيخ -٨  .الكواز صالح الشيخو -٧
  .الكاظمي جابر والشيخ - ١٠  .نوح حمادي والشيخ -٩
  .علي المال عباس الشيخو - ١٢  .الخضري محسن الشيخو - ١١
  .النجفي محمد السيد بن قاسم والسيدـ  ١٤                .أحمدقفطان والشيخ - ١٣
  .المطيري حبيب والشيخ - ١٦  .المنصوري محسن والشيخ - ١٥
  .التميمي سعيد محمد والشيخ - ١٨  .الفلوجي حسن والشيخ - ١٧
  .التبريزي محمد والشيخ - ٢٠  .الطريحي سالم والشيخ - ١٩

                                                           
  ٥٨-٥٧ :عصره شاعر الحلي حيدر السيد) ١(
يد ديوان) ٢( در الس ي حي ات ،١/٢٢ :الحل ة وشعراء ،٢/١٦٥: والبابلي يد ،٢/٣٤٩: الحل در والس  حي

  .٥٢: عصره شاعر الحلي
 .٥٢: عصره شاعر حيدر السيدو ،٢/١٦٥: البابليات) ٣(
  .٢/١٦٥ :البابليات) ٤(



 

  

  .مصبح حسن والشيخ - ٢٢  .القيم محمد والشيخ - ٢١
  .خضير الحاج بن محمد والشيخ - ٢٤  .الجميلي صالح والمال - ٢٣
  .حسين بن عيسى والحاج - ٢٦  .دعبالة حسين محمد والشيخ - ٢٥

 .إنسان خير اثيرم في األشجان -٤
ً  يزال ما كتابٌ  وھو  السيد مكتبة في المؤلِّف بخط منه نسخةٌ  وكانت مخطوطا

 في بخطه منه خةسن جدوتو )١(الھندية في القزويني أحمد السيد بن ميدالح عبد
 في يقع الدواوين فھرس ٦٨ برقم )٢(األشرف النجف في الغطاء كاشف مكتبة
 الواحدة الصفحة سطور عدد .سم١٥ وعرضه ،سم٢٢ طولُهُ  صفحة ١٣٨
 قزوينيال جعفر مرزا السيد هُ صديقَ  واثَ رَ  اشاعرً  ٢٣ لـ فيه ترجم وقد ،اسطرً ١٥

الفقيد  في الشعراءأنشدھا  التي المراثيكل  المؤلف هفي معجوقد  )ھ١٢٩٨ت(
 تلك فيه وأثبت ،قصيدة من بأكثر رثاه وبعضھم القزويني جعفر امرز السيد

 ترجمة له وكتب ،الفقيد عن فيھا تحدث ،مقدمة لھا وجعل ،ورتبھا ،القصائد
 مشرقِ ال البالغي هِ بأسلوبِ  ،بالشاعر فيھا فَ عرَّ  مقدمةً  يدةقص لكلِّ  مَ وقدَّ  ،مشجية
 الشعراء من العدد ھذا تراجم على اشتماله من الكتاب أھمية وتأتي الجميل

 على العربي القارئ ليطلعَ  الكتاب ھذا إلى بحاجة العربية والمكتبة له المعاصرين
 خبير ناقدٍ  شاعرٍ  بقلم التراجم تلك كانت إذا اخصوصً  ،الشعراء ھؤالء تراجم
 الشيخ له وضع وقد ،لھم معاصر الحلي درحي السيد ِمثل واألدب الشِّعر ةبصناع
 جمع اكً مستدرَ  )المنيعة الحصون( كتاب صاحب )ھ١٣٥٠ت( الغطاء كاشف علي
 بعض وبين بينھم المتبادلة الرسائل وبعض القزويني آل رثاء في قيل ما كلَّ  فيه

  .)٣(والكتَّاب واألدباء الشعراء
  :الكتاب ھذا في المؤلف لھم ترجم الذين ءالشعرا أسماء وإليك

  القزوينيصالحمرزاالسيد-٢ .الحليحيدر السيد -١
  .القزوينيحسينالسيد-٤ .القزوينيمحمد السيد -٣
  .طبائيالطباإبراھيمالسيد-٦ .الحبوبيسعيدمحمد السيد -٥
  .الخضريمحسنالشيخ-٨ .نوححمادي الشيخ -٧
 .القيمحسنالحاج-١٠ .حليالجعفر السيد -٩
  .الحلي حيدرالسيدبنحسينالسيدـ١٢ .الحليالمطلبعبدالسيد - ١١
 .زوينجعفرالسيد-١٤ .األعسمعباسالشيخ - ١٣
  .عوضعليالشيخ-١٦ .الدجيليحسينالشيخ - ١٥
  .التبريزيمحمدالشيخ-١٨ .هللالعبدحسونالشيخ - ١٧

                                                           
 .٢/٣٤٦: الحلة شعراء) ١(
 .٢/٢٤٦: الحلة وشعراء ،٢/١١٦: البابليات) ٢(
  .٥٢-٥١: عصره شاعر حيدرالحلي السيدو ،٢/٣٤٦: الحلة وشعراء ،٢/١٦٦: لبابلياتا) ٣(



 

  

  .الحليدرويشالشيخ-٢٠ .مصبححسنالشيخ - ١٩
  .حمزةالمالمحمدالشيخ-٢٢ .العذاريعباسالشيخ - ٢١

 الليلة األربعاءِ  عشيةَ  الحلة رأِسهِ  مسقط في هللا رحمه الحلي حيدر السيد توفي
 ،)١(وأشھر اعامً  ٥٨ وفاتِهِ  يومَ  عمُرهُ  وكان ھ١٣٠٤ عام الثاني ربيع من التاسعة

 يتقدُمهُ  مھيبٍ  موكبٍ  في األشرفِ  النجف إلى وُحِملَ  سفٍ وأ ُحْزنٍ  رنةُ  لوفاتِهِ  وكانَ 
هُ  واألشرافُ  واألدباءُ  العلماءُ   عليه( علي اإلمامِ  رأسِ  يلي مما وُدفِنَ  الُحزنُ  يعمُّ
 القزويني جعفر مرزا السيد مرقدي بين )٢(الشمال جھة إلى السَّابَاطِ  أَوَّلِ  في )السالم

َراَسةُ  لِوفَاتِهِ  ُعطِّلَتْ و ،)٣(الششتري جعفر والشيخ )ھ١٢٩٨ت(  الَمَداِرسِ  في الدِّ
  .)٤(العزاءِ  مراسمَ  العلماءُ  وأقام وسامراء والكاظمية والحلة النجف في العلميةِ 

 )ھ١٣٣٣ت( الحبوبي سعيد محمد السيد كالعالمة )٥(الشعراء من عدد ورثاه
  :)٦(مطلعھا بقصيدة ،)ھ١٣٢٥ت( نوح حمادي والشيخ
تْ  ول ي قَرَّبَ وِعيُد لِ ك ُم ا ِمْن ُت   مُنْتََزًح يأَذل يقلب ابَِجفنِ فَِحا أدمًع  ُس

  

  :)٧(مطلعھا بقصيدة )ھ١٣١٨ت( القيم حسن والشيخ
دري راكأفي اث َري سخي  َرم

  

َدهُهللاُأَوَدَع   سِ أَيَِّعن  ؟نف
  

  :)٨(مطلعھا بقصيدة )ھ١٣٠٥ت( هللا العبد حسون والشيخ
اعاتب رحُت إن السمع يُصغي الدھرُ  ھل

  

ل  غىإنوھ اص بُ  يوًم يجي
ا مخاِطب

  

 نجتزء طويلة، بقصيدةٍ  ،)ھ١٣٢٢ت( )٩(حمزة المال بن محمد الشيخ رثاهو
  :)١٠(قوله منھا

كَ  ةً  ناھي  اھَأجمالَ ْتَدَحقاِرع
  

ا   ِتفَ ِمحنً ل اأثقالَ  ىَدالھَُحمَّ  ھ
  

حى وُء أض اين وبھ ًداويكب  مجھ
  

ا   هفيم ًدعرت االَ أھوَ  اُمكابِ  ھ
  

ي امھنَّألق ةٍ مآتًِم  بُحشاش
  

د   دَت ق مع ك رةً تس ا جھ  إِعوالھ
  

ركَ  يَننَّوألت ةَ الع رىثاكل  الك
  

اليوَم   دف تق ؤيثكلَ ا ل     ثَِمالَھَ
                                                           

وان) ١( يد دي در الس ي حي ان ١/٢٠ :الحل يعة وأعي ات ٦/٢٦٦ :الش ف وأدب ٢/١٦٨ :والبابلي  :الط
   .٤٨: عصره شاعر الحلي حيدر والسيد ،٨/١٤

 .٤٨ :عصره شاعر الحلي حيدر والسيد ،٢١-١/٢٠: الحلي حيدر السيد ديوان) ٢(
 ١٤٨: عصره شاعر الحلي حيدر والسيد ،١٦٨-١٦٧و ٢/١٦٦ :البابليات) ٣(
 .٤٨ :عصره شاعر الحلي حيدر والسيد ،٢/١٦٨ البابليات) ٤(
 .٢٤٥-٢/٣٤٤ :الحلة وشعراء ،٢/١٦٨ :البابليات) ٥(
 .٢/٣٤٤: الحلة شعراء) ٦(
  .٢/٢٤٤: نفسه) ٧(
  .٢/١٠٥: شعراء الحلة )٨(
 .٢/٨٨: نفسه) ٩(
 .٢٢٢-٥/٢٢١: الحلة وشعراء ،٧١: ٣/١: نفسه)١٠(



 

  

دت يَّ فق ا رِض َن زمانِھ  المُرتَضى اب
  

اِنَصرُفوبفقدِه   ا قضىالزم  لھ
  

تْ  ةُ  رحل دٍر(فجيع بُّري)حي  بتَص
  

النفُس   يف ْتمن ا أزمع  ترحالھ
  

َدَكعدمُتالحسيِن أباأ  لوتيبع  س
  

 وصالھا الحياةِ طيبمنوعِدمُت  
  

د تُ  ق ْذ قل توأم يدع ودةٍ ف  ملح
  

الوا   ىھ ِدعل لِ المج ا األثي  رمالھ
  

  :)١(مطلعھا بقصيدة )ھ١٣١٧ت( مصبح حسن شيخلا رثاهو
بَ  ى لع ةِ األس اِءبحشاش  العلي

  

وى   العھاوط ىأض اءِ  عل  البرح
  

 ذكرناھا بقصيدة )ھ١٣٣٩ت( الحلي حيدر السيد بن حسين السيد ولدهرثاه و
  :)٢(ومطلعھا ترجمته في

ي هَخبِّران نعن لوانيبم  ؟ُس
  

اأو   ومدع االل ذرانيجانبً  واع
  

 لعمط ،)٣(صائدق بثالث )ھ١٣٣٩ت( الحلي المطلب عبد السيد أخيه ابن رثاهو
 :األولى لعمط

ُم لَّأھاش أْنقَ يبِ  تجزع
  

يوأنْ    نَّتقرع بَعِ ابِ الس  إلص
  

 :الثانية ومطلع
نُّ  ٍم تظُ دلَِرس ْتق هُ تََعفَّ َمَعالُِم

  

تَھلُّ جرى  دَّمِع ُمس اجمُه يجري ال ؟وس
 :الثالثة ومطلع

كَ ھَ أ  وِدِللَالطَّ داِرُس اَج  ؟الھَُم
  

ىَكنَّبَجَ فَ    مَ طَ األس ودِ  ع  الھُُج
  

 الطباطبائي العلوم بحر رضا السيد بن حسين السيد بن إبراھيم السيد رثاهو
   :)٤(اھفي قال ،ديوانه في منشورة بقصيدة )ھ١٣١٩ت(

دي ى أيُج هالفت  ااَحَرُقفِ َصيُ في
  

رِمضُ    اويُ وعقلبً ا؟ يل  التياح
  

د ب لق رحغل تطّبانالج  يس
  

ْن   نَ فَِم ُلأي كأدِم ا في  الجراح
  

رك أِرح ذافلغي رواحھ  ال
  

َت   ُتبرح قولس ا أطي  البراح
  

رعان اوس دم تق بأجب  المھي
  

ادياملظ   رواَحين ا ال  الرواح
  

ّوح ك وط َفحادي ابخل  الرك
  

ع   وقيجعج ان ا المناي  ِطالح
  

اعٍ  ى ون كنع ةمن  ملموم
  

ادمااًحَدَر   رىتُص اَردَ  أخ  اح
  

ا اح وم كص يناعي ةٍ ف  بقع
  

ن   تإالاألرض م  صياحا وضجَّ
  

و ان ول ديك كيج واحعلي  الن
  

ألُت   بالدم كال ا علي  نواح
  

د د تكفق مالفق ينالش  اليم
  

ا   دوي نوج دراحم  راح يفق
  

بتك والقًعِ ُغص النفوسول  ب
  

ائسال   ع نف انبي ا لك  رباح
  

يح ام أت نالحم زالاللم  ي
  

رف   ف يص ا احتفًللحت  متاح
  

                                                           
  .٢/٢٤٤: الحلة شعراء) ١(
  .٢٦٤-٢٦٣: ٣/٢: الحلة شعراءو ،٣٩: ٣/٢: البابليات) ٢(
  .٢/٣٤٤ :الحلة شعراء) ٣(
 .طبائييم الطباإبراھ ديواننقاًل عن  ٢/٣٤٥: الحلة شعراء )٤(



 

  

احإذا اوُخلقً اَحف يمص  النس
  

و   رأخ وردالعنب الوردال ا ب  فاح
  

جُ  ؤجِّ اًر ي كان رعلي  الزفي
  

فح   اُءفيس وِنالعم فاحا ي  انس
  

ا حَّ وم دص بوج كبقل  علي
  

لَّإال   وب أع حاحاالقل  الص
  

ت احخفض ذلٍّالجن كب  علي
  

د   ّزوق ضأ ع كخف ا في  الجناح
  

ك دي أمن المعي روقالخي  الط
  

ي   وديحي دّوًالھج ا؟ اغ  َرواح
  

عُ  كويلم وعذاكبرق  اللم
  

يمألالموًح   يف ا عين  التماح
  

مح رَيويس كدھ نينفي  الض
  

ىفبك   ودعل دىالج ماحا تن  س
  

ا بَّح في هَهللاق انوج  الزم
  

بح   ينبق وهيش ا الوج  المالح
  

دى ب تص رغليحل طورَض  الش
  

ى   دوول ونيص ا اللب  اللقاح
  

ُت ابخضض ىالوط دةعل  زب
  

م   اإالأرفل راحامخيض  ص
  

درُ  لازأًرأحي ريضبغي  الق
  

ى   ضَّ أنعس البتق ا الك  النباح
  

ْرھُُم َزَوَذكِّ اِنذاَكَوخ  اللس
  

ز   ايھت مرابيض ا وس  ِرماح
  

ت ريض وبن يالق دالت تق  نش
  

تھا   يبفالبس احابالنس  الوش
  

ا إذا احرنحتھ ولري القب
  

ت   النزيفانثن لك ا يمي  ارتياح
  

ع انَي لرب يرأنأوجن  يش
  

وًى   اج هكلم بجنَّ ا القل  باح
  

لَّْت انَِيوُش ُلأْنأوبَنَ  تُِجي
  

َر   ِرقََواِص كَ ُبتَْض َداَحا في  قَ
  

  :)١(يلي ما رثائه في الحبوبي سعيد محمد السيد العالمة قصيدة من ونقتطف
نْ  يَ  أب وى ل ونَج ـقل ـاناتطي بي

  

ت  دناٍنألس انا افًملع ولس
  

ـغْ  ـوابً  وأبل ـةُ اج ـلَّمْتفالبالغ س
  

ـك  ـھالكفي ودً من ا امق وعنان
  

لْ  اجواَد وُج ـبِقي يالس اف َحلَبَاتِھ
  

ـُمفھا  امْتش باقِ س ا للس رھان
  

ري الردىيصرُع الردى خلُت وما ُصرعت العم ـفنيوم انُ يُ ا الزم زمان
  

ا ىاصارمً  في نالق ـموتم اصارمً ال
  

ى  ـنانً بل هذاقاوس نانا من س
  

اكَ  ردى رم اال ھامهبماضيفين س
  

مى  اءفأص الألحش ا الكم َجنان
  

ـو دنيارةَ ھأج يال دالت تق تزيَّن
  

ه  تب نواكتس ِرهِ م ا بش اللمعان
  

ْت ىً ِحج ـكحمل ـرقاُبمن ؤدًدال اِن اوُس دَّ ييُع مِّف انِ الشُّ ع ا الرِّ ِرَعان
  

ا ُت وم َلأنَّخل ُرالفض دهھعآخ
  

ـحة  اصبي ـهعاتبن دثانا ب الح
  

ا عدةً  في دص دْتق ـَدْتأقص فتقصَّ
  

ن  ـدكبم ابع ؤمالعلي ا؟ ت ِطَعانَ
  

م ك فك دعوإذ ل َنت َداب ـةٌ أحم ندب
  

ـزُل  وىتـزل لأورض ا تُزي أبَانَ
  

ت م أطل ْلول اَكتمل يھُُمبك عل
  

اَل  مفط لول كنَمل ا علي بكان
  

ـم ة وك اقول ـدقأتبعتھ ةٍ ص فعل
  

م  لٍ وك ـالقائ وابَ ق ا الص فمان
  

                                                           
وان )١( يد دي د الس عيد محم وبي س ان١٩٧-١٩٦ :الحب يع ،وأعي ات  ،٢٧٠-٦/٢٦٩ :ةالش  :والبابلي

  .٥٣: عصره شاعر الحلي حيدر والسيد ،٢/٣٤٤ :الحلة وشعراء ،٢/١٦٨



 

  

د ت لق ي كن دنياف ارنال عدھامق س
  

دين  نعقي دلك تق ـانا وفي وخ
  

ـتُ  ك أمن َفعلي كالحت هُ حأنَّ تفُ
  

ديتركتوھل  ـونأي ا المن !؟أمان
  

ن وافي فم ـرِّللق دكالغ دٌربع حي
  

اِجُل  ايَُس ـافيھ ـَدانا دائن وُم
  

ـََكمْ  ديتَھاُدرٍر ف ٍدأھ لمحم
  

َت  ْنفَُكن ىَكَم انَ َحلَّ ا الُجَم ُجَمان
  

و نُ  ھ ي اب يِخأب اطِحش ٍباألب طال
  

رَّ   ـينً فق يامك ـالف ا الع ومكان
  

قى تَ  س ِثھَُلُمس ةَ الغي دٍرترب حي
  

ـلَّ وإن  اح ةً منھ ا روض )١(وِجنان
  

 من عدد له فترجم بذكِرهِ  وعطَُّروھا بترجمته مؤلفاتھم والكتاب األدباء زيَّن
 والشيخ ،المنيعة الحصون كتابه في الغطاء كاشف علي الشيخ ذكره حيث الباحثين
 )ھ١٣٧١ت( العاملي يناألم محسن والسيد الطليعة في )ھ١٣٧٠ت( السماوي محمد
  .)٣(الذريعة في )ھ١٣٨٩ت( الطھراني بزرك أَغا والشيخ )٢(الشيعة أعيان في

 إمام الصفي الصالح السيد( :)ھ١٣٢٠ت( النوري حسين الشـيخ عنـه وقال
 حيدربن السيد اإلطالق على والمراثي الندب في الشعراء سيد بل العراق شعراء
 وشدة البيان وبالغة اللسان فصاحة بين هللا أيده جمع فقد الحلي سليمان السيد
 فكيف النظم على القدرة حقه في يتوھم ال أحد يراه لو بحيث اإليمان وقوة التقوى
يتُ  وھو مراثيه بأعلى  الطالبيين فخـر اللبـيب األديبِ  الشـعرِ  ِصنـَاَعـةِ  خـِرِّ

  .)٤()العـلويين ونـاموس
 أھل شاعر الحلي حيدر السيد{ ):م١٩٧٦-ھ١٣٩٦ت( الزركلي عنه وقال
 ديوان له بالسخاء اموصوفً  وكان واالستجداء المدحِ  عن ترفَّعَ  ...العراق في البيت
  .)٥(})السالم عليه( الحسين في حولياته شعره وأشھر اليتيم الدر اسمه

 القرن في األدبية العراق نَھضة كتابه في البصير مھدي محمد الدكتور له وتـرجم
 والشـيخ ،)٧(البابليات في )م١٩٦٧ت( اليعقوبي علي محمد شيخوال ،)٦(عشر التاسع
  .الطف أدب في شبر جواد السيد والشھيد ،)٨(الحلة شعراء في الخاقاني علي

 موسوعة في األميني الشيخ وذكره ،)٩(البيطار الرزاق عبد له ترجم كما
 قرنال في العراقي الشعر كتابه في الدين عز يوسف الدكتور وذكره .)١٠(الغدير

                                                           
  .٢٧٠-٦/٢٦٩: الشيعة وأعيان ،١٩٧-١٩٦:الحبوبي سعيد محمد السيد ديوان) ١(
 .٢٧٠-٦/٢٦٦ :الشيعة أعيان) ٢(
  .١٥/٢٩٨و ٩/١/٢٦٩و ٨/٨٧ :الذريعة) ٣(
  .٢٩٠ :المأوى جنة) ٤(
  .١/٢٨١:األعالم) ٥(
 .بعدھا وما ٤٠ :عشر التاسع القرن في األدبية العراق نھضة) ٦(
  .بعدھا وما٢/١٥٣ :البابليات) ٧(
  .بعدھا وما ٢/٤٣ :الحلة شعراء) ٨(
 .١/٥٦٦ :البشر حلية) ٩(
  .٢/٢٣: الغدير) ١٠(



 

  

 الشعر :كتابه في الوائلي إبراھيم واألُستاذ ،)١(وأھدافه خصائصه عشر التاسع
  .)٢(العراقي السياسي

 اآلداب كلية في ماجستير رسالة عبود فاضل أحالم الدكتورة عنه وكتبتْ 
  .م١٩٧٥ عام نوقشت بغداد جامعة

 جامعة في ماجستير رسالة )الموسوي مدين( الجابري جابر السيد عنه وكتب
 اكتابً  عنه كتب الساعدي الجبار عبد أنَّ  وعلمتُ  .م١٩٩٩ عام نوقشت بيروت
  .عليه أطلع لم ،الحلي حيدر السيد الطف ناعية :أسماه

 :بعنوان م١٩٦٨ عام النجف مجلة في نشر ابحثً  السطور ھذه كاتب عنه وكتبَ 
 في الً مقاو لندن في )٤(المنبر صحيفة في ومقالتين )٣(وأدبه حياته -  الحلي حيدر السيد

  ).عصره شاعر حيدر السيد( :كتاب عنه وكتبت ھولندا، في )٥(الديوان صحيفة
 كتابه( في عنه كتب عندما )الطف ناعي( الوائلي أحمد الشيخ الدكتور وسماه
 يتسنَ  لم جوانب وجمع الرثاء شعراء سائر عن تميز ووجده )المنبر مع تجاربي
  .)٦(تلقيالم باھتمام استأثر وأنه جمعھا لآلخرين

 الدكتور له وترجم ،.)٧(حليون أدباء كتابه في علوش جواد الدكتور له وترجم
  .الخميل والروض القزويني تاريخ كتابيه في القزويني جودت

 البيروتية واآلداب النجفية البيان مجلة منھا والصحف المجالت عنه وكتبتْ 
 والمنبر رفانوالع النجف ومجلة )الغدير( األردن في زيت بير كلية ومجلة

  .مرات عدة وطبع شعره ديوان وجمع والديوان
 م١٩٩١ /٨/١٠ ھ١٤١٢ عام الثاني ربيع ٨ في طھران في مؤتمر له وُعقِدَ 
 والباحثين واألدباء النقاد عددمن فيه ھمسا )٨(وفاته على قرن مرور بمناسبة
  .فيه وشاركتُ  إليه دعيتُ  وقد ،الجامعيين واألساتذة
  )ھ١٢٣٢ت( )٩(الحلي الكبير انسليم بن داود السيد - ٣٤
  الشرع حيدر السيد بن داود السيد بن الكبير سليمانبن السيد  داود السيد ھو
 عليھم( طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن الشھيد زيد إلى نسبه ينتھي
 وأخيه وأستاذه )ھ١٢٨٩( داود السيد مھدي السيد األدباء شيخ والد وھو )السالم

                                                           
رن في العراقي الشعر) ١( ه خصائصه-عشر التاسع الق دكتور وأھداف دين عز يوسف لل  ٦٢-٦١: ال

 .الكتاب من أخرى أماكن في عنه تحدَّثَ  كما
 .٢٢٠ :الوائلي إبراھيم لألستاذ العراقي السياسي الشعر) ٢(
 .م١٩٦٨ النجف، ،٢و ١ العددان النجف، مجلة) ٣(
نة-٣٣ :العدد المنبر صحيفة) ٤( ة الس ادى الثالث ى جم دد م١٩٩٧ األول تشرين/ ھ١٤١٨ األول  :والع

  .م٢٠٠٠ آب-تموز- ھ١٤٢١ الثانية جمادى-الثاني ربيع ٦٧
 .ھولندا ٢٠٠٠ آب- ھ ١٤٢١ األُولى جمادى األول العدد الديوان صحيفة) ٥(
 .٢٣٧-٢٢٥ :المنبر مع تجاربي) ٦(
 .٢١٧-٢٠٩ حليون أُدباء) ٧(
  .عصره شاعر-الحلي حيدر السيد كتاب :في ينظر) ٨(
 .٣٥٠-٣/٣٤٩ :الحلة وشعراء ،٢/١٩: البابليات: في ينظر) ٩(



 

  

 بن  الحلي حيدر السيد جد وھو ،ذكرھما اآلتي )ھ١٢٤٧( لصغيرا سليمان السيد
  .الصيت الذائع الشاعر الصغير سليمان السيد

 في الطھراني بزرك اأغ الشيخ ذكره ،اوشاعرً  اوأديبً  اعالمً  داود السيد كان
 األفاضل من :فقال ـ )١(الخاقاني نقله ما على ١٣٣:ص )البررة الكرام( كتابه
 والده أحوال ترجمة في رسالة كتب ھ١٢٣٢ عام توفي ألتقياءا األجالء األدباء
  .تاريخية مبسوطة رسالة وھي ،ھ١٢١١ عام في المتوفى
 والسيد علي والسيد ذكره، تقدم وقد ،الحكيم حسين السيد ھم إخوة أربعة له
 بقتل هللا عبد التھامھم اوعليً  هللا عبد أخويه االتراكُ  قَتلَ  حيدر، والسيد هللا عبد
 الكبير سليمان السيد لوالده الحاكم ذلك إساءة إثر على الطاغية التركي الحلة محاك

 جثتَهُ  حملت حيث ،الھاشمية قربَ  قتله بعد هللا عبد السيد ودفن )ھ١٢١١ت(
 الموضع ذلك في معروفٌ  قبرٌ  وله ودفن، ھناك واستخرج الفرات مياه الطاھرة
  .الناس يزوره المزيدية قرية من القريب

 سليمان السيد أوالد حيدر والسيد علي والسيد هللا عبد السيد عقب وانتھى
 والد الصغير سليمان السيد أنجب الذي داود السيد ولديه من عقبه وبقى الكبير
 المطلب عبد السيد الشاعر جد مھدي والسيد الحلي حيدر السيد الكبير الشاعر
  .الحلي
 السيد أنجب الذي الحكيم نحسي السيد من  الكبير سليمان السيد عقب بقي ماك
  .الحلي مرزة السيد المعروف البيت أھل شاعر جد عالوي والسيد كاظم

 الكبير سليمان السيد لوالده فيه ترجم كتاب منھا مؤلفات داود للسيد
 ،المؤلف بخط نسخة عن بھا أحتفظ بقلمي نسخة منه استنسختُ  )ھ١٢١١ت(

 مكتبة وفي المنيعة، الحصون هكتاب في بكامله الغطاء كاشف علي الشيخ ونقله
  .األصل نسخة كمونة صادق السيد المحامي

 األدب في علمه وغزارة باعه وسعة كعبه علوَ  الكتاب ھذا من القارئ يعرف
 عليه هللا صلى( النبي نسبَ  فيه ذكر وخاتمة وأبواب مقدمة على رتبه ،والتاريخ

لَة بصورة وأبناءه وعترته آباءه وذكر )وسلم وآله  والفرق العقائد فيه وبحث مفصَّ
 عشر األثني األئمة سيرة وذكر خاصة اإلمامية على الضوء وسلط اإلسالمية

 أخدانه وبين بينه دارت التي والمطارحات والده ترجمة ذكر ثم )السالم عليھم(
 أخيه ثاءر في قيل وما ،الشعراء به رثته وما فيه، قيل وما ،واألدباء الشعراء من

  .مالحكي حسين السيد
 ألف سنة الكتاب اذھ ألفت وقد( :آخره في وقال ،صفحة ٢٦٠ في الكتاب وقع
 إال البياض إلى إخراجه من أتمكن ولم ـ والده وفاة سنة ـ عشرة وإحدى ومائتين

  ..).ھجرية وعشرين وتسع ومائتين ألف سنة في
                                                           

 .٢/٣٤٩: الحلة شعراء) ١(



 

  

 سليمان السيد لوالده المعاصرين الشعراء من لعدد تراجم ھذا كتابه وفي
 غيره في تجده ال مما الحكيم الحسين وألخيه له صريناوالمع )ھ١٢١١ت(الكبير
  .العصر ذلك مخطوطات من

 السيد آل بيوت أصابت التي الحلة حوادث في تلف شعر ديوان داود وللسيد
  :)١(والده ترجمة أول في شعره ومن الكبير سليمان
ا ائلي ي نس لِّربِّع يلةٍ ك  فض

  

درُكال   اُم تُ هَ األوھ  فَاتِهِ ِص ُكْن
  

اتَ  ِرأحصيأْن ھيھ هِ لُِعش  نظاِم
  

ارِم   الِقومك ـنْ األخ ـاالتِهِ  ِم  َح
  

دوتُ  رجُمُمختصًرا فغ ھاأت  بعَض
  

ـن   ـنِم ِدِهِحي ينِ َمولِ ـهِ  لِِح  َوفَاتِ
  

  .ھ١٢٣٢ عام هللا رحمه توفي
  .درويش الشيخ - ٣٥
 أنه مع رتهسي األدب تاريخ كتب تناست وقد الحليين الشعراء األدباء أحد ھو
 شديد الورع عظيم كان ،والعقال الكوفية يرتدي الذھن متوقد السليقة حسن كان

 مرزا السيد بن ىموس ازمر السيد أستأمنه أمينًا ورعا اتقيً  كان ،بدينه التمسك
 بذلك يعلم أحد وال واحد بيوم اتهفو قبل كثيًرا وذھبًا طائلة الً أموا القزويني جعفر
 من يدون لم ،ورثته إلى وسلمھا الألموبا جاء التالي ليوما في السيد يتوف فلما

 صدور عنه ماحفظته إال ،شعره فضاع هِ وفاتِ  دَ عب يجمع ولم حياته في شيئًا شعره
  .الرجال
 أبي مع قول وعلى ،القزويني صالح ازمر السيد مع كان أنه يروى ما ذلك من
 عند ينمدعوّ  كانواو ،الخضري محسن الشيخ ومعھم القزويني محمد السيد المعز

 أرتجل الطعام بأنواع المائدة تدتما ولما ،الھندية في السيد وكالء أحد ،)افحَّ زَ (
   :)٢(فقال بديھة وسرعة طرافة من فيه عرف ما على الخضري محسن الشيخ

اجَ  اٍف أدج َكزحَّ ْتعلي  تزاحف
  

يُض   ائِمبِ يالعم اليف ودِ  اللي  الس
  

  :فقال البيت لتشطير سارع أن إال درويش الشيخ من كان فما
اجَ  اٍف أدج َكزحَّ ْتعلي  تزاحف

  

وٌم   وبھمق نقل ودِ م  الجلم
  

وِن ُزرقُ  وھھمالعي رةٌ وج  محم
  

يُض   ائِمبِ يالعم اليف ودِ  اللي  الس
  

 على تخرجوا َمنْ  أحد درويش الشيخ :)٣(فقال الغطاء كاشف علي الشيخ ذكره
 على له عثرت والخطباء ماءالعل رثاء في شعر له ومجالسھا الحلة محافل

 حيدر السيد أثبتھا وقد ،القزويني جعفر امرز السيد رثاء في األولى صيدتينق
 يرثي والثانية المذكور المرزا مراثي فيه جمع الذي )األشجان( كتابه في الحلي
   :ومنھا ،الحلي شھيب الشيخ فيھا

                                                           
  .٢/١٩ :البابليات) ١(
ات) ٢( عراء ،٢/١٩٠: البابلي ة وش ن  ،٢/٣٥٦ :الحل اًل ع واننق د دي ن عب ري المحس ع الخض  طب

  .١٤٦: النجف
 .٢/٣٧١: المنيعة الحصوننقاًل عن  ٢/٣٥٦: الحلة شعراء)٣(



 

  

يعتهُ  هُ ش الحاُتأعمال  الص
  

ه   الُتوبكت لواتُ الصِّ  والص
  

يإلىنعتُهُ و ِمبن يِنالعل دِّ  وال
  

اج   هميًع راتُ علوم  الني
  

ولَ  القِ  يارس ْت األخ ا فاق ْتَك   مزاي ا فكان َزاتُ كأنَّھ  ُمعِج
  

 السيد أثبتھا القزويني جعفر مرزا السيد فيھا رثى التي قصيدته شعره ومن
  :)١(ومنھا )األشجان( كتابه في الحلي حيدر

ا ل ي رى ھ تتُ وعلم دناِنبن  ع
  

ي   لنع رالمفض انِ جعف  اإلحس
  

ا ا ي اعيأيُّھ ْدالن ياتئ هف  نعي
  

َت   َبأقرح ديِنقل انِ  ال  وإليم
  

ى ى تنع ادفت امس لهاألن  بفض
  

ده   اميوبمج ىالس وانِ  عل  كي
  

ت اِن ثب لالَجن لةٍ بك ْتمعض  دھ
  

واه   هوس ِتفي دمانِ  زل  الق
  

و الم يجل كالِتظ ذَوٍدالمش  بم
  

يِف   اجزالكالس وانياكالع  لمت
  

قّتْ  ه ش اُتعلي االمكرم  ُجيوبھ
  

ه   َيونعت لنع انِ  الثاك  الولھ
  

دت هوغ ةِ تنادي ٍدبلھف  :واج
  

ا   ديي مواح َفل دكَ أل اني بع  ث
  

 تراَكَمْتالِعظَاُمالنوُبإذا لي من
  

و   ايجل دىغياھبَھ انِ  م  األزم
  

دارُ  دَك فال تبع اأوحش فكاَنَّھ
  

ٌل   هطل وارُقعفْت دثانِ  ط  الح
  

ى ا أنع ىأب دموس انوق اك  الرج
  

وُتيأنِّ   هُ أم اني وأنَّ  ينع
  

ذا ؤادي ھ دف داق نغ دهم  فق
  

ا   كبهقِطًع اني ادًموتس  أجف
  

ي ى لھف نعل َدتقضىزم ابع  م
  

د   ان ق ه ك َنفي انِ  أحس  األزم
  

الي َك م اومال اُني يزم  َرَميتَنِ
  

ي   ھُمِ ف اِدأس غاِن؟األحق  واألض
  

لبتنيو زِّس ييِع ذيوكھف  وال
  

ي   لِّ ف ٍبك مخط زلْ ل اني ي  يرع
  

ت يفترك َدهُعين ةً بع  مقروح
  

ُت   يوترك َمقلب انِ  دائ  الخفق
  

تُ  ميوترك احجس ابِهِ الًن  لِمص
  

ُت   العيوترك هأض واني علي  ح
  

ُت يوترك بُّأنفاس اتَش  كأنَّھ
  

اٌر   نن ُمولك رانِ  أعظ  الني
  

ذا ا ھ ُتوم َضأدي هِ بع  حقوق
  

اٍنَلوجزي   هإِحس ي ب  أوالن
  

اَذا وُل َم دأق يوق ةٌ دھتن  نَكبَ
  

د   ت ق اأخرس الِ ي اني للرج  لس
  

َك  ايوم اي ىأب دموس  لق
  

نَبئاألطاىشجَ أ    يم  عدنانِ  بن
  

ذا ُن ھ َكاب الٌحأمِّ تَهُ ص  ألبس
  

وَل   اِنط َبجالزم زانِ أل ا الب  ح
  

م ه ل دمُعإالألف هِ وم  عينِ
  

اركصوِبيجري   انِ  ضِ الع  الھتَّ
  

لم ا فاس اديأب َكالھ افإنَّ  َكھفُن
  

ديُن   َكوال يَُّدفِي انِ ُمَش  األرَك
  

 النجف إلى جثمانه ونقل ھ١٣١١ عام توفي ثم عاًما الستين عمره تجاوز
 الكبير سليمان السيد عاصر الذي )٢(التميمي درويش الشيخ غير وھو ،ھناك ودفن

                                                           
  . ٢/٣٥٧: الحلة وشعراء ،٢/١٨٩ :البابليات) ١(
  .٢/١٩٠: البابليات) ٢(



 

  

 بين ألن )ھ١٢٦١ت( التميمي صالح يخالش الشاعر والد أعني ،الشعر وطارحه
  .عام مائة من أكثر وذاك ھذا

 .الحلي راجح - ٣٦
 الِحلي األسدي القاسم أبي بن إسماعيل بن راجح الفداء أَبو الدينِ  شرفُ  ھو

 وكانت ،عصره شعراء مشاھير ومن ،الحلة من ،اشاعرً  اأديبً  كان ،)ھ٦٢٧ت(
  .ھ٥٧٠ سنة الثاني ربيع منتصف في الحلة في والدته
 الدين صالح بن غازي الظاھر بالملك واختص دمشق وإلى ،حلب إلى وھاجر
  .كثيرة مدائح فيه وله ،)١(يوبيألا يوسف
  :قوله شعره ومن شعر، ديوان له

هِ  ديجور في البدَر أَطلعَ  َمنْ   طرتِ
  

حَر وأودعَ    ي السِّ ير ف هِ  تكس  مقلتِ
  

نْ  َت أداَر َوَم فاِه يَواقِي ى الش  عل
  

ييَ  الدرِّ  من كأس   رَ  حِم هِ  َخْم  ريقَتِ
  

ن د وم ب لتبري اَت قل هُ  ب  يلھبُ
  

اِء تَرديُد   با َم ار في الصِّ هِ  نَ  َوجنَتِ
  

 َمجلِسَ  أَعدَّ  )٢(وماردينَ  حلب صاِحبُ  موسى األَشرفَ  الَملِكَ  أَنَّ  ويُروى
  :فقالت تَُغنِِّه، أَنْ  المغنياتِ  إحَدى من وطلبَ  َشرابِِه،

ـا ى ولَمَّ وُن(طََغ ِرِه)اَعكَّفِرَع بِبَح
  

اَء  َعىَوَج اِدلِيْس ىبالفََس األَرضِ  إِلَ
  

ى َوهُ  أَتَ ى( نَح ي ،)ُموَس ِدهِ  َوفِ ا يَ بَعضِ  علىابَعضً اليَمِّفِيفَأَغَرقَھُْم الَعَص
  

 ومعهُ  ،)محمدٌ ( الكاِملُ  الملكُ  معه وكان )موسى( األَشرفُ  الَملِكُ  لِذلكَ  فََطِربَ 
 الحلي راجحٍ  من موسى األشرفُ  الملكُ  فطلبَ  ِدمشقَ  ِحبُ صا )عيسى( الملك أَخوهُ 
  :الحلي راِجح فقالَ  المعنى ھذا يف اشيئً  يَقولَ  أَنْ  احاضرً  كان الذي

ُرواقُوُمواالُكفِرِديِن أَھلَ  أَيَا  لِتَنظُ
  

يَجرىقدلِما   دَّدا َعصِرناف  وتََج
  

ى إنَّ  أاَل دُموَس اق هُ أَتًانً  ًوقًوُم
  

ُرونَ ايًعَجمِ وعيسى   دا يَنُص  ُمَحمَّ
  

ـا  الِحلي لِراجحٍ  وأَمرَ  اَشديدً  اَطَربً  َطِربَ  ذلكَ  محمدٌ  الكاِملُ  الَملِكُ  َسِمعَ  فَلَمَّ
  .)٣(دينارٍ  بِخمسَمائةِ  الشِّعرَ  تِ َغنَّ   َجاِريةٍ  ولُِكلِّ  َسنِيّةٍ  بَجائَِزةٍ 

حمنِ  عبدُ الشاعر  قالَ   العسقالني الكناني الغنائم أبي بن القاسمِ  أبي بنُ  الرَّ
  :)٤()ھ٦٣٥ت(

ونَ  ي يَقُولُ الِ اُلَم َكبَ  انَاقًِصَحظِّ
  

ِل؟ الفَھَاھَةِ َربَِّراِجحٍ لََدى    والَجھ
  

                                                           
ات)١( ان وفي وات، و١٠و ٤/٧ األعي ات ف ومو ،١٥- ٢/٧ :الوفي رة النج وافي و ٦/٢٧٥ :الزاھ ال

ات ذراتو ،٥٨- ١٤/٥٣:بالوفي ذھب ش انو ،١٢٣ ٥ :ال يعة أعي ات ،٤٤٠- ٦/٤٣٧ :الش  :والبابلي
ؤلفين معجمو ،٣/١٠ :األعالمو ،٥٢- ١/٤٧ ة شعراءو ،٤/١٤٩:الم اريخو ،٢/٣٥٩ :الحل ة ت  :الحل
  .٣٥١:رقم الترجمة/٢:شيعةال شعراء ومشاھير ،٦٨- ٢/٦٦

   .٢٣٢ :األدب وعيون ،١٠٨ :حليون وأدباء ،٦/٢٤٢ :الزاھرة النجوم (٢)
   .٢٣٩ :األدب وعيون ،٨١-٨٠ :الدھور وقائع في الزھور بدائع عن نقاًل  ١٠٨ :حليون أُدباء (٣)
  .١٠٦ :حليون وأُدباء ،٢/٢٦٠ :الحلة وشعراء ،٥٣ :الحلي راجح الدين شرف ديوان (٤)



 

  

تُ  ْم فَقُل ي:لَھُ ِمُيإِنِّ ِنَس ٍماب  ُملَج
  

َك   ٌموذلِ وُلالاس هيق ي ب  ِحلِّ
  

حمن عبد يُحبون ال الحليينَ  ألنَّ   ،)السالم عليه( عليٍ  امِ ماإل قاتلَ  ُملَجمٍ  بنَ  الرَّ
  ).السالم عليھم( البيت ألھل مھلوالئِ 

 الِحلي راِجح مدحِ  في البيتينِ  جعلَ  )ھ٧٦٤ت( الُكتُبِي شاكرٍ  بنَ  محمدَ  أَنَّ  غيرَ 
  :)١( روايتھما عنده ھكذا ألنَّ 

ونَ  ي يَقُولُ الِ اُلَم َكبَ انَاقًِصَحظِّ
  

َماَحةِ َربِّ ٍحَراجِ  لََدى  ِل؟ السَّ والفَض
  

تُ  ْم فَقُل ي:لَھُ ِمُيإِنِّ ِنَس ٍماب ُملَج
  

َك  ٌموذلِ وُلالاس هيق ي ب ِحلِّ
  

 ھ٦٢٧ سنة شعبان من والعشرين السابع في دمشق في الحلي راجح توفي
  .فيھا ودفن
  

 .)٢(البرسي رجب - ٣٧
 المعروف الحلي، البرسي رجب بن محمد بن رجب الدين رضي الشيخ ھو
  .البرسي بالحافظ
 علوم في امشاركً  للحديث، احافظً  ،افقيھً  الحلة، علماء يرمشاھ من كان
  .امؤلفً  ،الً فاض اشاعرً  وكان واألدب، والتفسير الحديث
 على الحلة في بابل جامعة قرب اليومَ  الواقعة برس قرية في ھ٧٧٣ عام ولد
  .النجف إلى الذاھب يمين على تقع وھي ،النجفو الحلة بين الواصل الشارع
 وھو ،)ھ٨٢٦ت( السيوري للمقداد معاصًرا كانو ،الحلة في صاحبنا نشأ
 ١٣ بلغت الكتب من مجموعة وألف واألدب والتفسير الحديث في العطاال واسع

  :منھا اكتابً 
  .منينؤالم أمير أسرار حقائق في اليقين أنوار مشارق -١
  .األلفينكتاب  -٢
  .مينثال الدر -٣
  .األمان مشارق -٤
  .)سالمال عليه( المؤمنين أمير فضائل في كتاب -٥
  .ھ ٨١٣ سنة احيً  كان ھايروغ
  :)٣()السالم عليه( المؤمنين أمير االمام مدح في قوله شعره من

                                                           
   .٢٣٩ :األدب وعيون ،١٠٦ :حليون وأدباء ،١/٢٥٧ :الوفيات فوات )١(
ل) ٢( ل اآلم ات١١٨- ٢/١١٧:أم ات الجن ةو ،٣٤٥- ٣/٣٣٧:،وروض ارفين ھدي يح  ،١/٣٦٥:الع وتنق

ال اب ،١/٤٢٩:المق ى واأللق يعة ،٢/١٤٨: والكن ان الش ة٤٦٨- ٦/٤٦٥: أعي  ٩و ٢/٢٩٩: ، والذريع
م م ٩و ١/١٣٢القس ؤلفين ٢٤/٣٤و ٣٤- ٢١/٣٣و ١٦/٢٥٥و ٢/٣٥٦القس م الم ا، ومعج : وغيرھ

ة٤/١٥٣ اريخ الحل دير٩٢- ٢/٩١: ، وت ات٦٨- ٧/٣٣: ، والغ عراء  ،١٢٣- ١/١١٨:، والبابلي وش
ة م رجال الحديث٢٥٨- ٤/٢٣١: ، وأدب الطف٣٩٤- ٢/٣٦٨:الحل اھير ١٨٢- ٧/١٨١: ،ومعج ، ومش

  .٣٥٨: الترجمة /٢: شعراء الشيعة
ة وشعراء ،١/١٢١: البابليات) ٣( ون األدب ٢/٣٨٨: الحل ات في الكشكول ٥٦، وعي ، ونسبت األبي

  .إلى الصاحب بن عباد ٢/٨٨



 

  

ا ن أب وحس انل كك دِخلِيحب  ُم
  

نََّم   انَ جھ وَزك ديالف ا عن  جحيُمھ
  

 اموقنًكانمنالناريخاف وكيف
  

ك   والهبأن َتم يُمھا وأن  قس
  

وا ناعجبً ف ةم فأمَّ يكي  ترتج
  

ن   اهللام تغفرانً يُمھا؟وأن  خص
  

َكاذاعجبً ووا رت  ْتمَ دَّقََوأخَّ
  

َترٍمُجالبِاكوَ ِس   ا؟ وأن  زعيُمھ
  

  :)١(أيًضا )السالم عليه( اإلمام عن ويقول
 شأنِهُعظِممنالحساُدفضله روى

  

ُم   أٍنوأعظ هراَحش دُ  يروي  حاس
  

وهُ  وا ُمِحبُّ ةَ فضلهأخفَ َدىخيف  الِع
  

اه   اوأخف دٌ بُغًض دُ  حاِس  َوُمَعانِ
  

اع ه وش نل يِنم ٌبذاِنب  مناقِ
  

أْنتَِجلُّ    دَّ وإِنتُحصىبِ دُ  َع  قاِص
  

امٌ  ه إم يل ةِ ف ٌمِدالمججبھ  أنج
  

ْت   التعال دنوف يھنَ ي دُ  إل  راص
  

ه رُّوأفعالُ ةُ الُغ لَ يالمحجَّ  الت
  

ُع   نِمسًكاتََضوَّ َذاھاِم اِھدُ  َش  الَمَش
  

  :)٢(أيًضا وله
اأيُّ  مھ يالالئ  دعن

  

الِيوصِفمنواستمْع    َح
  

ا دأن يعب ـلعل  ال
  

مرتضى   ولى ـ واليم  الم
  

ا ديحً ازددتكلم  ام
  

ه   الوافي الِ الق  تغ
  

رتواذا يأبص َ ف ـ  الح
  

قِّ   اليالايقينًـ  اُب
  

ة يهللاآي يالت ـف  وص
  

فھا   وُلـ الالق يح  ل
  

م ىك مإل اك أيُّھ
  

اَذُل   رَتالع داأكث  ليِج
  

ا ذوليي يع يف  غرام
  

 اليوَحَكْنعَ ينِلِّ خَ   
  

تإِذاُرْح اٍجماكن  ن
  

ي   الليواطَّرحن  وض
  

يإِنَّ يُحبِّ لعل
  

ى   يُنالمرتض الِ ع  الكم
  

و يزاديوھ اِديف  َمع
  

اذي   يوَمع آليف  َم
  

ه ُتوب يأكمل  ِدين
  

ه   تُموب اليخ  َمق
  

  :)٣(أيًضا فيه وقال
ُل وٌرالعق َتن  اهُمعنوأن

  

وُن   رٌّوالك َتِس داهُ وأن  َمب
  

ُق ي والخل م ف وا إذا جمعھ لُّ   ُجِمُع ٌدالك تعب والهُ وأن  م
  

َت وليُّأن ذيال هُ ال  َمناقِبُ
  

ا   ام يلُِعالھ ِقف باهالخل  أش
  

ا ةَ  ي يهللاِآي اِدف االِعب  وي
  

رَّ   ذِس هاليال و إالإِل  ھ
  

اَل وٌمفق هُ ق ٌربِأنَّ  بََش
  

اَل   ووق ْلالٌمقَ وب  هللاُ  ھ
  

                                                           
  .٢/٣٧٧ الحلة وشعراء ،١/١٢١ :البابليات )١(
ات) ٢( عراء ،١/١٢٠ :البابلي ة وش نو ،٣٨٧-٢/٣٨٦ :الحل اھير م الم مش ة أع اء الحل -١٠٢ :الفيح

١٠٣.  
  .١٠٢ :الفيحاء الحلة أعالم مشاھير منو ،٢/٣٩٢: الحلة ،وشعراء١٢١: البابليات) ٣(



 

  

ْن والَمعادِ  الَحشرِ  صاِحبَ  يا والهُ   َوَم َمَم اِدُحك  َوالهُ  العب
  

ا َم ي اِرقاِس اِنالن ًداوالجن  َغ
  

َت   الذُ أن يَم اهُ الراج  وَملج
  

رُّ  البرسي فايخ كيف ي َح َتو   لظً َدأن اِبعن اهُ الِحس  َمنج
  

اَرلايختشي ال ُدن َدرةٍ عب  حي
  

يَسإِذ   يل اِراف نلن والهُ م  ت
  

  :)١()السالم عليھم( محمد آل مدح من قصيدة في ويقول
مُ  وُم ھ اُرالق وةِ آث يھُمالنب  ف

  

وُح   واُرتل ةوأَن عُ  اإلمام  تلَم
  

ابِطُ  ي َمھ زاُنهللاِوح هِ ُخ  ِعلِم
  

َدھُم   رُّوِعن يِمنِ ِس وَدعُ  الُمھ  م
  

وا إذا ِمجلس لُّللحك ٌمفالك  أَبك
  

واطَ نَ وإِنْ    دق معُ  أَذنٌ ھُرفال  ومس
  

روا وإِن الكوُنُذِك ٌدف دٌلنِ  ومن
  

ه   يأَرٌجل بِِھمف عُ  ِطي وَّ  يَتََض
  

  :فيھا ويقول
و ًداأَنَّ  ول اَءعب ًداِج  عابِ

  

ِرب   ِل والغي يسَ ابَالعَ أَھ عُ  ل  ينف
  

رةَ  فيا اِرِعت االُمخت ةَ ي دىراي  الھ
  

يكم   دً إِل ياَغ وقِفيف عُ  َم  أَتَطَلَّ
  

ُذوا دي ُخ ابي ِتآَلي ٍدبي  محم
  

ْن   ُرُكْمفََم َوَمَغي ةِ يَ فَعُ  القياَم  !يَش
  

  :)٢(ويقول
وُح؟ الضريح نورُ  أَم الشمسُ  ھو  يل

  

 يفوحُ  الوصيِّ طيُبأم المسُك ھو  
  

 الھدىَحَوِتروضةٌ أم؟نًدى وبحرُ 
  

يِمنِ رُِّسأموآَدمُ    وُح؟ الُمھ  ن
  

ذا وداودُ  ليماُنأمھ َدهُ؟س  بع
  

ا   ىأمروُنوھ اموس يحُ  العص  ومس
دُ  ذا وأحم يُّهُ أمالمصطفىھ  وص

  

ٌي   اهُعل ٌمنم يُح؟ھاِش  وذب
  

يطُ  َماِء ُمِح ِدَس دُرالمج  ةٍ ُدِجنَّبَ
  

ُك   اٍلوفل امِ جم وحُ  لألن  يل
  

بُ  ِب حبي لهللاِحبي رُّب ِهِس رِّ  ِس
  

اُن   ٍر وُجثم قأم  روحُ  للخالئ
  

نَّصُّ  لَهُ  يال وِمف ديري هُ ومدالغ  ح
  

يهللاِ من   ذكِرف ينِ ال ريحُ  الُمب  َص
  

امٌ  اإِذا إِم رُءم اَءالم هِ ج  بُحبِّ
  

هزفمي   وَمانُ ادِ يَ يحُ  المع  َرج
  

ه يعةٌ  ل ُلش وِمِمث ٌرالنُُّج  َزَواِھ
  

ا   ينلھ لب وحُ  لمينَ االعك  وض
  

يالحقُّفَْتلَاوَ قَ ذا إِ  اف  هُ ولُقُ تَ م
  

ه   ورُ  ب اٍدالن انُ ب يحُ  واللس  فَص
  

ْت إِنْ و ت أو جاول ن جادل ا ع ولَّى   مرامھ دوُّت ُدجالالع وْل ريحُ  وھ  ط
  

كَ  الُم علي ةَ هللاِس دىياراي  الھ
  

الٌم   ليٌمس ديس روحُ  يغت  وي
  

  .ھ٨١٣ عام بعد الحلة في البرسي برج توفي
  

  

                                                           
  .١٢٢-١/١٢١ :البابليات) ١(
  .١٠٠- ٩٩ :الفيحاء الحلة أَعالم مشاھير ومن ،٢/٣٧٦ :الحلة وشعراء ،١/١٢٢ :نفسه) ٢(



 

  

  .)١(محفوظ بن عزيزة بن سالم - ٣٨
 الحلي السوراوي وشاح بن محفوظ بن عزيزة بن سالم الدين سديد الشيخ ھو

 عظيمُ  القدرِ  جليل أديبًا شاعًرا امتكلمً  كان ،عزيزة بن سالم له ويقال ،)ھ٦٣٠ت(
 علم في والمرجع ،حينه في الطائفة إمامَ  وكان العلماء كبار عليه تخرج الشأنِ 
 فقيه عالم ،الشيعة متكلمي كبار من كانو ،األخرى األوائل وعلوم والفلسفة مالالك

 لبني إجازته في يلالح العالمة ذكره الشأن يمظع قدرال جليل أديب شاعر متكلم
 فاضل فقيه عالم بأنه فوصفه )ھ١١٠٤ت(العاملي الحر أطراه وكذلك، عليه وأثنى زھرة
 عن لمالع أَخذ .عنه يروي ،وكان)ھ٦٦٣ت( طاووس بن علي السيد مشايخ من وكان
 :الكتب من صنفو ،العلماء من جماعة
  .التبصرة  -١
 .والمحصل -٢
  .الكالم علم في .والمنھاج -٣
  :تالميذه ومن
  .)ھ٦٦٤ت( طاووس بن علي السيّد الدين رضي -١
 اوشيئً  الكالم، علم ،الحلي المحقق عنه أخذ ،)ھ٦٧٦ت( الحلي والمحقق -٢

 )٢()المنھاج( كتابه عليه وقرأ ة،فالفلس من
 .الفوارس أبي بن هللا عبد الدين ضياء والسيد -٣
 العالمة الدو )ھـ٦٦٥ت( المطھر بن علي بن يوسف الدين سديد الشيخو  - ٤

  .)ھ٧٢٦ت( الحلي
 الحر نهع وقال ،)٣(الثناء غاية عليه وأثنى ،زھرة لبني إجازته في الحلي العالمة ذكره
 منھا عنه أبيه عن الحلي العالمة يرويھا مصنفات له فقيه عالم إِنه :)ھ١١٠٤ت( العاملي
 الشيخ عن عنه يروي طاووس بن علي الدين رضي السيد وكان ،)٤(وغيره المنھاج كتاب
 األول الشھيد وذكر ،ديالعبا مسافر بن عربي عن )٥(كبراأل سعيد بن يحيى الدين نجيب
 ابن أن :)ھ٧٨٦ت( الجزيني العاملي مكي الدين جمال بن محمد الدين شمس هللا عبد أبو
  .)٦(اشاعرً  ديبًاأَ  وكان ،المنھاج وبعض )التبصرة( عليه قرأ اووسط

                                                           
ل) ١( ل اآلم وارو، ٢/٢٤: أم ار األن ات١٠٤/٦٥: بح ات الجن يعة١/٣٠٠: ، وروض ان الش : ، وأعي

اتو، ٧/١٨٠ ة١١٥- ١/١١٤: البابلي عراء الحل ة٣٠- ٣/٢٨: ، وش اريخ الحل م ٣/٨: ، وت ، ومعج
  .١١٥- ١١٤: ، ومن مشاھير أَعالم الحلة الفيحاء٨/٢٤: رجال الحديث

  .١/٦٢ :الكالم علم في المرام نھاية) ٢(
  .١/١١٤ :والبابليات ،١٠٤/٦٥: األنوار بحار) ٣(
  .١/١١٤ :والبابليات ،٢/٢٤: اآلمل أمل) ٤(
ى  نجيب الكبير الفقيه سميِّه، جد ھوو الھذلي، سعيد آل في برز من أول ھو) ٥( ا يحي ي زكري الدين إب

 . )ھ٦٩٠-٦٠١(الھذلي سعيد بن الحسن بن يحيى بنبن أحمد 
 .١/١١٤ :البابليات) ٦(



 

  

 الشيخ :المتبّحرين تذكرة في الحر خالشي قال :)١(الخوئي سمالقا أبو السيد قال
 فقيه عالم :)ھ٦٣٠ت( السوراوي وشاح بن محفوظ بن عزيزة بن سالم الدين سديد
 وغير الكالم في المنھاج كتاب منھا عنه أبيه عن العالّمة يرويھا مصنفات له فاضل
 .نيالمسترشد نھج شرح في المقداد المذكور الكتاب ذكر وقد ذلك

 األنوار طوالع( كتاب على )ھ١٣٧١ت( العاملي األمين محسن السيد له ووجد
 دةجوالمو )ھ٧٩١ت( البيضاوي عمر بن هللا عبد الدين لناصر )األنظار مطالع من

  :)٢(الشعر ھذا الغروية الخزانة في منه نسخة
َتإن ُعكن وىتتَّبِ  الھ

  

َك   ِدفعلي ابالتقلي  داب
  

ى رَتفمت تنظ  ـتنوكن
  

َوابامذھبَِك كوَنـوي    الصَّ
  

م ظَ ل ودتح هبالمقص  من
  

م   جول ِنتل اللُحس  بَاب
  

 )ھ١٢١١ت( الحلي المزيدي الكبير سليمان السيد - ٣٩
 أحمد بن الشرع حيدر السيد بن داوود السيد بنھو أبو عبد هللا السيد سليمان 

 ينتھي بالحكيم، المعروف الحلي، المزيدي الحسيني، علي بن شھاب بن محمود بن
  .)السالم عليھم( الحسين بن علي بن الشھيد زيد إلى نسبه

 الحلة نھضة بُناة من وأوالده ھو ويعد المشھورين، الحلة علماء من كان
 .اشاعرً  ،ااديبً  اعالمً  الجواب، حاضر البديھة، سريع الطب، في ابارعً  كان األدبية،

 وصار النجف معاھد على عينيه وفتح ،ھ١١٤١ سنة األشرف النجف في ولد
 فقھه وعرف صيته ذاع حتى علمائھا من العلم وأخذ العلمية مناھلھا من يغترف
 .األديان وعلم األبدان علم بين فجمع الطب علم من تضلّعه مع الناس بين وورعه
 له فكان ھ١١٧٥ عام وذلك الفضيلة استكمل أن بعد فيھا وأقام الحلّة إلى ورحل
 .)٣(الملّماتِ  عندَ  وَمفَزَعھَا الحلّة مرِجعَ  فكان دبيةاألو الفقھية الزعامه الحلّة في

 وملتقى أدبيًا منتًدى منزله كان ،الشعرو واألدب الطب وعلم الفقه بين جمع
 مازال شعر ديوان وله ،وشاعر مصنف عالم وھو ،والشعراء واألدباء العلماء

  .ا؛ وحقَِّق أخيًرامخطوطً 
 فنٍ  بكل صنف :عنه وقال ،شيعةال أعيان في األمين محسن السيد له ترجم

 له مصنف شاعر عالمٌ :ةضالرو كتابه في نقدي جعفر الشيخ هعن وقال ،كتابًا
  )٤(عصره مشايخ قلوب في كبيرة منزلة
  :)٥(قوله )السالم عليھم(وآله علي اإلمام مدح في شعره من

                                                           
 .٤٩٦٥ :رقم الترجمة ٩:الجزء :الحديث رجال معجم )١(
   .١١٥ :الفيحاء الحلة أعالم مشاھيرو ،١/١١٤:البابلياتو ،٧/١٨٠ :الشيعة أعيان) ٢(
  .-المقدمة-الحلي مرزة السيد وديوان بعدھا، وما١/١٨٨ :البابليات :في ينظر) ٣(
 .٣/١٥ :الحلة شعراء) ٤(
  .٣/١١: الحلة وشعراء ،١/١٩٢ :البابليات) ٥(



 

  

ور الي ظھ ي المع ور ف بِ  ظھ  النجائ
  

اني ونيل   د األم  السباسبِ  طي بع
  

دع كَ  بَّ د يمٍ ض دار ف امھا في  اھتض
  

ا   ي دبَّ  كم وعِ  ف مُّ  الملس اربِ  ُس  العق
 

ومَ  الخسفِ  بعد تأسَ  وال ا ي  فراقھ
  

ى(   ا عل ن مثلھ عٍ  م بِ  أرب  )١()ومالع
 

  :يقول نأ إلى
 عھدتُھاداٍرأطالِلعلىبي وُعجْ 

  

َد   وٍدمعاھ وَمج لي حائبِ  بخ  الس
  

ارٌ  ا دي مبھ يَدك دِش هُ للمج  ُركنَ
  

 القواضبِ والماضياِت االقنبسمِر  
  

وعٌ  ُر ربُ ُديمي اَنوالواف  ربيعھ
  

وٍدسحائُب   َدج ذِلعن  الرغائبِ  ب
  

ابطُ  ي مھ رْتوح رْتأقف  وتنكَّ
  

ا   نمعالُمھ اِتم ائِبِ فاِدَح  الَمَص
  

*   *   *  
د ْت لق اِبآُيأوجب مالكت وداَدھ

  

وسواھم، وودُّ  ا،ل رزك واجبِ  غي
  

م ن بھ يٍّم ةِ عل ةٌ هللاِآي آي
  

ازوا  هِ فح يب ِرف ىالفخ بِ  أَعل المرات
و ة ھ رىاآلي امالكب ىذويإِم النھ

  

ىالوثقى العروةھو  غاربِ  أيرق
  

و م فل ن ل ريك ورىخي اال وإِماَمھَ
  

ا  اَزلم ىأْنَج ارَ يَرقَ بِ  ِخي الَمنَاِك
  

و م ول ن ل ولىيك ورىم لال درمث ا حي وفم ةإالّھ بِ حج للنواص
  

ا رة في يهللاخي نالعل هوم ل
  

م  دمناس وقمج ىف بِ  أعل الكواك
  

ا نْ  وي اُبَم اَءهللاِِكتَ ًدج امؤك
  

ه  تَ يمودَّ ظِ ف اِربِ  ودِّحف األق
  

ي ل( وف ىھ نجم(و)أت اء)ال هج ات( وفي مديح رِّ)العادي ينالغ الكتائب ب
  

ا ر وي نخي دعىم دفعي ةٍ ل ملم
  

ا  روي نخي دعىم عي ب لرف النوائ
  

 ،)ھ١١٨٣ت( النحوي أحمد كالشيخ عصره شعراء من جماعة طارح وقد
 والشيخ التميمي درويش والشيخ )ھ١٢٢٦ت( النحوي رضا محمد الشيخ وابنه
 حمد والشيخ )ھ١٢٠٤ت( الفّحام صادق والسيد )ھ١٢٤٧ت( الحلي الخلفة بن محمد
 )ھ١٢٢٠ت( الكاظمي فالح بن شريف والسيد ھ١٢١١كان حيًّا عام  هللا حمد بن

  :)٢(ومطلعھا آذاه قد كانَ  الً رج فيھا يذم بقصيدة إليه بعثَ  قد الكاظمي السيد وكان
  :)٢(ومطلعھا

كو ى أش اهللاإل ابنيمم رىن  وج
  

 ُمشتَِھرا بالجھلِ َغَداقد َجاِھٍل من  
  

  :فيھا وقال ،إليه وإعادھا القصيدة الكبير سليمان السيد فََشطَّرَ 
كو ى أش اهللاإل ابنيمم رىن  وج

  

ي   يَنبين يٍّوب ودع ال را زك  فج
  

ا ةِ  ي ْلللحمي ديِنھ ٌفلل  منتص
  

ن   ٍل م د جاھ َدا ق لِ  َغ تَھِرا؟ بالجھ  ُمش
                                                           

  :وعجزه: ديوانه في المثبتة دلف أبي في تمام أبي قصيدة لمطلع تضمين البيت في) ١(
  بِ َواكِ السَّ  وعِ مُ اُت الدُّ ونَ صُ مَ  تْ يلَ أُذِ                 

  

 .٣/٩: الحلة شعراء) ٢(



 

  

 إِليه فكتب الرد وبسرعة بجودته أعجب الكاظمي إلى التشطير وصل فلما
  :)١(قولهُ  منھا كثيرة مدائح فيه وله ،يمدحه
اطاَفالكاسُ  ما ىبھ الِسعل الُج

  

اٍق  أنواِعس نِ ب يكاس المحاس
  

ال ُدوال ك اِرتغري اأطي الھن
  

ن  وقِ م ٍنف دٍ غص اسِ  مائ ميَّ
  

الفِ  نٍمظن كس ٍبم لَّأدي ْنج ع
  

ِف  ورىوص واجسٍ ال اسِ  بھ وقِي
  

ي ليماَن أعن نس ذيداوَدب ال
  

نَّ  احةَ س عُرهُ الفص اسِ  ِش للن
  

رِت أدبٌ  ولتحيَّ هِ العق بنعت
  

ى  اِبذويورم واسِ األلب بالَوس
  

ال إنْ  حاُء ق يفالفص يٍّف وإْنع
  

و  اَل ھ داُءاف ج يألع السِ  ف إب
  

يِّسُ  ُن الك ُبالفط واللبي ىأخ الِحَج
  

ِرذو  ِرالفخ ادةِ فخ اسِ  الس األكي
  

بُ  راِس الطَّيِّ ُلاألغ ُبنَْج ـلطَّيِّ ال
  

راِس  ُلَ◌أغ ُبانَْج راسِ  لطَّيِّ األغ
  

قُ  ا طل ديِنالُمحي ِدِهوالي لوف
  

ادي  ةِ ب يالبشاش اسِ  َسل بالعبَّ
  

زُّ  د يھت هعن هُ مديح لكنَّ
  

ي  ِم ف وٌد الحل َمِخرٌّ ط ي ُمش راس
  

ن كَ درُّ   يٍّم ِحوف ناص
  

يً ال  دياناس ي والعھ متناس
  

ي اء تَبن ىالوف اسعل ٍتأس ثاب
  

واك  هوس دونيبني اس ب أس
  

دركُ  ال ُل ي ليُمالعق زَءالس نالج م
  

اَك  لمعن مب دَرل اسِ يُ باإلحس
  

ت أيٌّ ر ةُ تَجلَّ كاِلظلم هاإِلش من
  

ةٌ   يوطلع ِنتغن راسِ  ع النب
  

وُل ربَ طَ عِرالجھ رَكبش هُ غي ِمْثلُ
  

رُب  ِرط ةِ الحمي راسِ بنغم األج
  

ئتَ  أو َت ش ديُرقل ٍدھَ اِذٍبرع َك
  

ئَتأو  َعش اِرقِ َوق اسِ  مط النَّحَّ
  

كَ  وال وأبي داُءل وراالھت ـبن ِشع
  

ىذا رِكَ ـ  عراُءمش يالش اسِ  ف )٢(ديم

م فَ  ل وُب يُل راِضش هاإلعت اب كم
  

رشِ ذو  َركمالع نطّھَّ اسِ  م األدن
  

مِ   َتلَّ َذ ك ةً ل ْتقافي أبَ
  

ن  ركم ع تغي نوعت راسِ  ع اإلم
  

ا دوةَ  ي اِءق لحاالعلم والص
  

اِءءِ   ا واألدب َدىرَبي اسِ  الن والبَ
  

ال َكنظرالكم رةالي ٍدنظ حاس
  

َك  ـابفعلي ّراسِ بالحّج والح
  

ال أذوي دواضُّغُ الع هفق عّوذت
  

ن  رِّم نكم ش ربِّ أعي اسِ  ب النَّ
  

ا ن ي يُس م عِرِهيق عَربش وَرىش ال
  

أَت  اأخط اُبم لاألذن راسِ  مث ال
  

اعت هض اُءب ةِ أرج لحلّ باب
  

الجوُّ  هف ُرمن اسِ  معطّ األنف
  

ي ال دأبتغ هالًب نب ورىذام ال
  

ن  ُلذام دِّ َرهُيُبَ اسِ  تِب بِنُح
  

اخرَ  لو ك ف نالمل ٍراب دىحج الغت
  

ًرا  انيَحِص زهيع ي عج ويقاس
  

                                                           
 .٣/٩: الحلة وشعراء ،١/١٨٩: البابليات) ١(
دجال :الديماس) ٢( ام وفي الحديث في صفة ال ال بعضھم: الحمَّ ا خرج من ديماس ق ديماس : كأنم ال

مداا لم يَر شمًساوال ريًحا وقيل ھو السرالِكنُّ أراد أنه كان مخدَّرً  وان األ. ُب المظل لسان دب، ودي
  .-دمس-العرب



 

  

ماألطالَلوصفَهُ )طرفةُ ( شام أو ل
  

ر  فيفخ عِ بوص األدَراسِ  األْربُ
  

ٍد منبات)أوٍسبن(عصرفي كان أو يََّحَس مِّنَِج واسِ الھ والَوس
  

ه اقتدىالصدِر)الصاحِب(زماِن في أو د(في ةُ )يُعالب السِ  وجمل الج
  

راٍسأبي(زمان في أو دْت)ف الغت
 

عاُرهُ  اَلأش يناألمث اسِ  ب الن
  

َر أو يَّ(عاَص ان)الحل قَّك يأح ف
 

ِف  ىوص ادنِ الطل اسِ  والش الميّ
  

ا ن ي اهُ م نهللاُكس ِلم اُحل البھ
 

ا  يُءثوبً علةِ يُض اسِ  كش المقب
  

تَ  ال ي زل وِبف ةِ ث رَّ الًرافالمس
  

ًداأ  ن ب أِس وم انيك ي التھ حاس
  

  :)١(فيھا جاء قصيدة في )ھ١٢٤٧ت( الخلفة بن محمد الشيخ ومدحه
ا ائلي ي نس يٍّدع اقس ورىف  ال

  

ل   ناِت بفواض انِ الحس  واإلحس
  

ذا ليمان ھ نس ذيداودب  ال
  

م   هك دفي لللمج اني األثي  مع
  

َراعِ  في ويُحذَُر يُرَجى َرى وفي القِ ي   القِ ومف غبةٍ  ي ومِ مس انِ  وي  ِطَع
  

ن ِض م هبع امنائل ةً أق وليم
  

ذا   جيَّ وك رىتهُ س يفانِ قِ  الض
  

 ترجمته في داود السيد ولده عنه رواه ما عصره شعراء مع مساجالته من
 السيد العالمة ولده صادف )ھ١١٨٣ت( النحوي أحمد الشيخ أن ،عنه كتبھا التي

  .البيت في إنه :فقال سليمان والده عن فسأله الحكيم حسين
 إلى الحكيم حسين السيد عاد فلما َوافِيا َسالًما لنا عليهِ  َسلِّمْ  :النحوي فقال
 ،قصيدةً  الفور على ارتجل النحوي بقول الكبير سليمان السيد والده وأخبر المنزل

  :)٢(اليلزم ما فيھا التزومَ  قدو
ي إن متجفن يل َكتلقن ال  جافي

  

ئْن   وقًاأزرَكأزركفل ا ش  حافي
  

او م أن يبك لف اٍلك ٌقح  واث
  

ا   ُتمھم ودَّكتم مال كُ ل ا ي  خافي
  

ثُ  هداُدوال حي لُّعلي وارحيك  ج
  

ْت،   انُجبِل ودُّوك هال افيا من  ص
  

سِ  إن مي يُم ن جس اِدكَ  م قًَما بع ِن   مس اُليك هُ الوص ال افيا طبيبً  ش
  

َل وإذا رَكداُءتعاض ًداھج  مجھ
  

انَ    اُلك ا وصلتَ إِذاالوص  ُمعافي
  

ت َرَك فرأي اوالوصاَلھج  كليھم
  

اذا   كَ الًوصُمثبتً ا وذل  نافي
  

ئنْ  ا ولَ ذاجف اُنھ هُ الزم  وأھلُ
  

لُّ   لِكُمفأقَ ا أراهُ وص  كافي
  

كَ  ن ناھي ٍرم دُتفخ ولكموج  بق
  

لِّْم   هِ َس اعلي الًمالن ا س  َوافِي
  

  :يلزم ال ما لزوم جوابه في وليس يالنحو أحمد الشيخ فأجابه
ا ي حاش رىأْنلمثل َكيُ ال  جافي

 

َدأنأو   ِنيحي اع ا اللق  ُمتجافي
  

َرى ليَم أيُ ودِّس ُرَكال ىغي  للعل
  

هِ    َكـولدائ المةُ ول ا ـ الس  واقي
  

ا وَف ي ِرفيلس االعص ْني هُ َم ُت   ِطبُّ َدأدرك وِفبع هالخ ا في  أماني
                                                           

 .٣/٤: الحلة وشعراء ،١/١٩١: البابليات) ١(
 .٣/٥: الحلة وشعراء ،١/١٩٠:البابليات) ٢(



 

  

   

ادرتَ  وَن( غ ًما)إِفالط اَرس  عافي
  

فحَت   ن وص ٍلع اهُ جھ ا أت  عافي
  

تَ  ِد وثني اَنللمج مالعن ْدول  نج
  

َك   َدل هوالذاَكبع ا إِلي  ثاني
  

كَ  ليماَن ل اِنياس َودَّتيالزم  َم
  

دنو   بحَت وإِْنت يأص ا عنِّ  نائي
  

ي ال الھَْجِرتَْرِمن يبِ ٌتإِنِّ  ُمثبِ
  

باِبالًوص   اُجرِ ألس ا التَّھَ  نافي
  

دليِل ومنَ  لَّـال التيـذاَكوقَ  مق
  

لِّْم   هِ َس اعلي الًمالن ا س  َوافِي
  

 أخت من متزوج ألنه الكبير سليمان للسيد الً عدي التميمي درويش الشيخ كان
 الشيخ على دين له وكان يتامهأَ  على ووليَّا وصيًّا جعله التميمي توفي فلما زوجته
 حق غيره وال السيديملك  وال القاصرين يتاماألَ  حق من الدين فصار زيني علي
 زيني علي الشيخ سليمان السيد طالب فقد لذلك حقھم إسقاط أو القاصرين عن بةالھ
 ثم أشھر أَربعةَ  السيد فأَمھله شھرين واستمھله فاعتذر القاصرين األيتامِ  بحق
  .اشيئً  أملكُ  وال عريان أنا :له فقال بعدھا طالبه

  :)١(بيتين في مداعبًا السيد إليه فكتب
أَيِّ  رىرأيٍّ ب ھريِنت ةً الش  أَربع

  

بُحوالمطُل   ْنأَق ا وإنْ  لجيِم  قَبَُح
  

ي اك إِنِّ اٌنوإي ِزٌرُعري  وُمئتَ
  

ا   ْردَ  تجاذب ي البُ ْردٍ  ف ا بَ  اصطلحا وم
  :زيني علي الشيخ فأجابه
ُرھُْم ولىاأل يابنَ  ذِّْكِر ِذْك قِ وهللاُ    وضحا قد بِال اميللخل  شرحا فضلھمس

  

ا ادتي من المطلُ  م  يقُِخلُ  وال كال ع
  

 )٢(اَحلَ كَ  ادَ األَ وجهِ فيُرسْ العُ الكنمَّ   
 )٢(اَحلَ كَ 

ْن وساِمحْ  فاقبلْ  ا َرَعى َمولًى َوُك اءِ  حقَ    كََرًم ودَّ وراعى اإلخ  احَ واصطلِ  ال
 :فيه جاء )٣(مخطوطًا يزال ما كتاب في ترجمة داود السيد ولده عنه كتب وقد

 ولكنَّ  ) ابً كتا وفن علم بكل وصنف ،واألدب الطب في وبرع العلوم أتقن( :فيه
 تلفتأُ  سليمان السيد آل دور فيھا حترقتا التي العثماني العھد في الحلّة حوادث

 شعره من الموجودوولكن ديوانه عند السيد مضر سليمان الحلي  آثاره كثرأ
 شعر فله ببعضه المخطوطات احتفظت بالقليل، ليس األدبية عيالمجام في المبثوث

 العالم معاصره بخط وھو المخطوط )رائقال( كتاب في مثبت البيت أھل في
 بنا سليمان السيد قاله مما :بقوله له قدم )ھ١٢١٥ت( العطار أَحمد السيد األديب
  .)٤(تعالى هللاُ  أيده داود السيد

                                                           
 .٣/٥: الحلة وشعراء ،١/١٩١ :البابليات) ١(
 .ااألد : فقال الكلمة،  الشاعروخفَّف  األداء، :واالسم تأديةً، دينَه فالنٌ  أدَّى) ٢(
 .عندي فوظةمح بقلمي منه نسخة استنسخت) ٣(
  .١/١٩٢: البابليات) ٤(



 

  

  .امحفوظً  اآلخر ومازال )١(البابليات من األول الجزء في بعضه ونشر
 ةالقلبي ةبالسكت ھ١٢١١ عام الثانيه جمادي ٢٤ األحد ليلة هللا رحمه توفى
 حينه في الطائفه إمام عليه وصلّى األشرف النجف الى مھيب موكب في وحمل
 عددٌ  ورثاه عمران مسجد مقابل العلماء إيوان عند ودفن العلوم بحر مھدي السيد
 بقصيدة خضر الشيخ بن يونس الشيخ تلميذه منھم والنجف الحلّة شعراء من

  :)٢(مطلعھا
ِدلشمِل ما أال دداأضحىالمج  مب

  

دىالًطوياحزنً فأورثنا    المدى م
  

  :وفاته عام مؤرًخا آخرھا في وقال
ذْ  سَّ  فم ب َم دِ  قل دِ  المج وا بالوج ليماُن   أَرِّخ ييُمسىس انِ ف دا الجن  ُمَخلَّ

  

  :)٣(مطلعھا بقصيدة نّصار حسن الشيخ الفاضل العالم رثاه كما
ي تبكِ  لم دىعين اِمم ودااألي  مفق

  

يَّ إال   ليماَنالتق نس  داودا ب
  

  :بقوله آخرھا في وفاته وأرخ
َدھل(التاريُخأتىقضيَت ومذ  فَقَ

  

الُم   َلاإلس ليماَنمث نس  )داودا ب
  

   :)٤(األولى مطلع رثائه في قصيدتان األعسم علي محمد وللشيخ
الإِبغرْتأو   أحزاني نار اضرمت دھتني خطوبٌ  دامعرس انيأ  الم  جف

  

   :يقول حيث منھا بيت آخر في وفاته فيھا ويؤرخ
ت وإذ هُعطّل دارُسمن  أرخواالم

  

َل   مدرَستعط دالعل ليمان بع  س
  

  :)٥(الثانيه ومطلع
دماالمجِدركُنَعضَ عْ ضَ تَ  لقد  وانھ

  

وم   مٌ والي نثل المم د اإلس ا ق  ثلم
  

 سترد بقصيدة )ھ١٢٤٧ت( الخلفه بن إِسماعيل بن محمد الشيخ رثاه وممن
  :)٦(ھاعمطلو ترجمته في

مھمهيفريالركبسرى بمنْ 
البيد

 ؟الجالميدِ صمَّومخترقًااوخًد  

  :)٧(بقوله وفاته سنة بتاريخ قصيدته وأنھي
نُّ  س والج الإلن احزنً هُ ي  مؤرَخ

  

ْت   زَّ وِتَع ليماَنلِم نِ  س  داودِ  ب
  

 رثائه في المه من على بشدة ورد ،ثانية بقصيدة الخلفة بن محمد ورثاه

                                                           
 .بعدھا وما ١/٨٠ :نفسه) ١(
  .٣/١٤: الحلة وشعراء ،١/١٩٥ :نفسه)٢(
  .٣/١٤:الحلة وشعراء ،١/١٩٥: البابليات )٣(
 .٣/١٤: الحلة وشعراء ،١/١٩٤: البابليات )٤(
  .٣/١٤: الحلة وشعراء ،١/١٩٤: البابليات) ٥(
  .١٨٢-٥/١٨٠و ،٣/١٤: الحلة ءوشعرا ،٥٥-٢/٥٤ ،١/١٩٤: البابليات) ٦(
  .٥/١٨٠و ،٣/١٤: الحلة شعراء) ٧(



 

  

   :)١(ھاومطلع الخلفة ابن مةترج في وستذكر
َوى انََك طَ ٌملَِس هِ أمُعج ُد؟بِ  بَلَ

  

اب   دَكوانت ٌزجل ه أمعج دُ  ب  َجلَ
  

 بقصيدة ))ھ١٢٣٣ت( الجّصاني عقيل بن مسلم السيد الجليل العالم رثاه نموم
  :)٢(مطلعھا

دھر رُحالال ايب  خّوان
  

ا   ا ي ّرقطالم اف  إخوان
  

  :ھو التاريخ وبيت
بنا يوحس ِدف هُ الوج  تَاِريُخ

  

ىأَ    ىبَك وُتالتُّقَ ليماناَم  ُس
  

 ترجمته، في منھا اخترناه ما َذكرنا بقصيدة شجاو حسين الشيخ رثاهو
  :)٣(مطلعھاو

اني أال اخلّي يي نخليل دم  نج
  

ذكار   ي سعدى وت ة حمى ف عد بان  الس
  :بقوله آخرھا في وفاته وأرخ

ىالخلِدجنان وصدر اواف ًخ  مؤرِّ
  

ليم   ا طب اُنس أواكَ  نفًس ي فم دِ  ف  الخل
  

 عجز في التاريخ مادة ألن )الجيم( الى )الخلد جنانان وصدر( :بقوله أَشار
 السيد وفاة سنة وھو )١٢١١( التاريخ صار الجيم زيد فإذا ثالثة ينقص البيت
  .سليمان

  :)٤(قوله رثائه في النحوي رضا محمد الشيخ رائعة في وجاء
ا ى أَلِّم وةدارعل داالنب  وانش

  

 والھدى الدين قضى لما قضى من بھا  
  

ا ي أَلمَّ ْعمع اِرَداَءنخل ىالَحيَ  أًس
  

ى   ِد عل ن فق اِت م د بالمكرم دى ق  ارت
  

ليمانُ  ذا س ر ھ ُف العص هِ  آص  عرِش
  

ه   اَرإنْ ولقمانُ ٌرَج َدى أَوَدْھ  اعت
  

نونهُ شھٌبوالعيُشله صحبتُ   س
  

 الندى صاحبه الروَض تحكي خالئَق  
  

اَلإذا انَ فك ردىص َيال ةل  ُجن
  

ردى يردُّ   يال دا وعضبًاعنِّ رَّ  ُمَج
  

ان دجى في سميري وك ا ال ى كلم ري صدى   زق ا ونمي  صدى كضنِي كلم
و ان فل دىك النَّ يف هفيسب  فديتُ

  

دَّاصرَفولكنَّ   لُ الھرل دا يقب  الفِ
  

اينَ  ي تب يدمع اهف وليرث  ومق
  

 داتَصعَّ  قدجًوىعنكلٌّكانوإنْ   
  

ا ري فكن ا(لعم ا(و)مالًك ًم  )متمِّ
  

 )٥()مزردا( وصار )شمَّاًخا( فأَصبحُت  
زردا(  )٥()م

                                                           
  .١٨٢-٥/١٨٠ :نفسه) ١(
 .٣/١٤: الحلة وشعراء ،١/١٩٥: البابليات )٢(
 .٣/١٣و ،٢٤٦-٢/٢٤٣: الحلة وشعراء ،٢/٣٩و١/١٩٥: البابليات) ٣(
 .٣٢-٥/٣٠و ٣/١٣: الحلة وشعراء ،١/١٩٥ :البابليات) ٤(
ال ،فارس شاعر صحابي مالك بن نويرة التميمي) ٥( د )فتى وال كمالك: (وفي األمث د بن الولي ه خال ، قتل

والشماخ ھو معقل بن . أخيه مالك ءِ م أخوه شاعر فحل وأشھر شعره رثامللھجرة، ومت ١٢الوليد سنة 
د بن ربيعة العامري والنابغة كان من رُ  رضرا ة لبي از جَّالمازني الذبياني شاعر مخضرم من طبق



 

  

  :بقوله آخرھا في وفاته وأرخ
عةُ  واهللاِآُلوتس واواف  وأرخ

  

ليماُن   يأمسىس انِ ف دا الجن  ُمخلَّ
  

 :بقوله فأكملھا تسعة تنقص التاريخ عبارة فإنَّ  جميلة تورية خيالتار بيت وفي
 )السالم عليھم( الحسين ذرية من عةالتس األئمة بھم يريد )وافوا هللاِ  آلُ  وتسعةُ (

  :بقوله )ھ٨٤٠ت( الحلي العرندس ابنُ  ذكرھم الذين
ةٌ  ةٌ وذريَّ هُدريَّ عةٌ من  تس

  

ةُ    قٍّأئم اٌنالح رُ  والثم  َعْش
  

 الشرع حيدر السيد بن داود السيد بن محمد السيد أخوه اأيضً  رثاه وممن
   :)١(مطلعھا بقصيدة

ذولي ي ع ابدعن ُلفالمص  جلي
  

ا   بر وم يمن الص د ف لُ  اصبت ق  جمي
  .ذكرنا غيرمن ورثاه
 ولكي األدبية للحركه قادةً  وأحفاده أوالده الحلة في الكبير سليمان السيد نثر لقد
 على نحيله األدبيو العلمي الكبير سليمان آل ساللة أثر على الكريم القارئ يقف

دبية وقد ترك لنا المترجم له ديوان شعٍر حققه السيد تراجمھم في المجاميع األ
مضر سليمان الحلي ونال به درجة الماجستير بامتياز، ونوقشت الرسالة في 

  .م١/٤/٢٠٠٨الجامعة الحرة في بابل يوم 
  )٢(الصغير سليمان السيد - ٤٠
 حيدر بن داود بن الكبير سليمان بن داود ابن الصغير سليمان حيدر أبو ھو

  .المعروف الشاعر الحلي حيدر السيد والد الحلي، الحسيني محمود نب أحمد بنا
 وأدبائھا الحلة علماء كبار من واألدب، العلم في نابغة ،انحويًّ  اعالمً  كان
  .الھمة عالي وكان البلد ونابغة ،وزعيمھم اُسرته وعميد وأعيانھا،
 لسيدا بن داود السيد أبيه على درسَ  أن بعدو ،ھ١٢٢٢ سنة الحلة في ولد
 النجف إلى توجه الكبير سليمان دالسي بن حسين السيد وعمه الكبير سليمان

 الحوزة علماء لىع تخرج أن بعد الحلة إلى عادو ،علمائھا على وتتلمذ األشرف،
  .ھناك العلمية
  البلد ونابغة سليمان السيد آل أسرة عميد سنه صغر على سليمان السيد كان

  :آثاره من
 شرحھا اإلعراب جمل في .)الجمل نظم( سماھاأ العربية في أرجوزة -١

  .ھ١٢٣٩ عام منھا ىانتھ امفيدً  ًحاشر
 )العربية غوامض إيضاح في الحلية الدرر( سماھا الفاكھي على حاشية -٢

  .سنة ١٧ ابن وھو ألفھما ،نفسه التاريخ في أَنجزھا
                                                                                                                                                         

  .المازنيضرار ھو أبوه  ، والمزرد٢٢سنة ) موقان(وتوفي في العرب شھد القادسية 
  .٥/١٦٣و ٣/١٤ :الحلة وشعراء ،٢/١٨ :البابليات) ١(
 .٢٧-١٦ :الحلة وشعراء ،٤٩-٢/٤٤:البابليات) ٢(



 

  

 العلمي المجمع مكتبة وفي منه مصورة لدي مخطوط شعر ديوان وله -٣
 .اأيضً  منه مصورة العراقي

  :)١()السالم عليه( الحسين االمام رثاء في شعره من
ماِنَصرِففيالُعمَر أَرى ُدالزَّ ذھُب   يَبِي ْنوي الك راهُ م ودُ  ن  يُع

  

هِ أثواُبتنَضإِْنالًجُ رَ  فكنْ   َعْيِش
  

وُباِرثَاثً   ِرفَثَ هُ الفَخ دُ  من  َجدي
  

اكَ  ِريأْن َوإِيَّ اةَ تَش ةٍ الَحيَ  بِِذلَّ
  

ي   وتُ  ھ وُت الم ريحُ  والم ودُ  الُم  ُوُج
رُ  ٍد وغي ْنفقي وُتَم ّزةٍ يَُم  بع

  

لُّ   ًىوك لِّفت ذُّ اشَ بال دُ  ع  فَقِي
  

وبنضا لذاك اةث ُنالحي اطِ اب  ٍمف
  

وِتاَببَ عُ اَضوخَ    دُ رِ فَ  وھوَ الم  ي
  

هاألرضيمألاخميسً  والقى  زحف
  

زم   هبع بعل اقالس د الطب  تمي
  

يس ه ول نل ٍرم رغناص ٍفي  نَيِّ
  

بعين   اوس اليثً اكَ م دُ  ھُن  َمزي
  

طتْ  ُب َس اِحوأنابي االرم  كأنھ
  

اٌم   مأج َتوھ امِ تح ودُ  األج  أس
  

رى ُم ت َدلھ راِععن ًراالق  تباش
  

أنَّ   مك وَملھ ةِ ي دُ  الكريھ  عي
  

ى   والھدى الدينِ  نُصرة عن بَرحوا وما انىأنإل متف دوا جمعھ  وأبي
  

 صولةً أفِرَدنحيالعفرنى وصال
  

َد   اأبي ابھ دُ  مينَ لللظ  عدي
  

د اَد وق يھمك ااولكنمَّيفن  القض
  

ى   ِس عل ا عك وى م دى يھ دُ  الھ  ويُري
  

مى ؤاَدفأص ديِنف ھُمال ةٍ س  منيَّ
  

دَّ   اَءفَھَ ديِنبن وال يدُ  وھ  َمش
  

 ىالَحشُملتَِھَبالخدِّتريَب سيبنف
  

ه   يعلي عٌ المواض جودُ  ُركَّ  وُس
  

َل بنفسي فِّقتي ْنالطَّ ِرِهَدِمِم  نَح
  

دا   ىعلغ ياتِ طاش  ورودُ  الماض
  

يَ  ديِنرأَس بنفس ُعال هُ يَرف  رأَس
  

ُع   واليَرفِي مھريةِ الع دُ  الس  مي
  

هُ  ةَ تُخاطبُ ِبَمقروح ٌبالقل  زين
  

كو   هفتَش ال دُ  أحوالھ  وتُعي
  

 حواسًرا نُساَق أن ترضى كيف أَخي
  

ع   اويطم امٌتفين وُد؟ش  وحس
  

ي يإِنَّ  أخ اتقلب ِدب َدهُللوج  ِعن
  

ُق   ممواثي نقْضل نَّ يُ ودُ  لھ  ُعھ
  

تُ  إِذا اَء ُرم دموِع إخف ي ال وى فف  الج
  

ع   دمعِ  م يال ائٌقمن ھيدُ س  )٢(وش
  

بِحُ  ري أيص دثَغ َكبع ًمايوم  باِس
  

ُث   َروينُك ِرثَغ كَ الفخ دُ  من  يزي
  

ني يوتُؤنُس تتِرب هٍ وأن  بمھم
  

َك   الُنأنيُس الةِ ُعس يدُ  الف  َوس
  

ال َد رَّ دَ  ف بطِ بع ةِ َدرُّالس  غماَم
  

اِت وال   بَّ األرِضلِنَبَ دُ  َش  َولِي
  

  )٣()السالم عليه(الحسين رثاء في قصيدة من وقال
م ِكل ةَ أب وِعدارس  الرب

  

َحْتإِذ   وَّ َدَص عِ بع  الربي
  

                                                           
  .٥٧: الجارية والدموع ،٢٤-٣/٢٣ :الحلة وشعراء ،٢/٤٥ :البابليات) ١(
َعھَا نَْفسٍ  ُكلُّ  َجاَءتْ وَ (: تعالى قوله من اقتباس البيت في) ٢(   .٥٠/٢١ :ق): َوَشِھيدٌ  َسائِقٌ  مَّ
 .٢٥-٣/٢٤: الحلة وشعراء ،٢/٤٦ :البابليات) ٣(



 

  

ال اَجوالك بابةَ ھ  الص
  

ُض   رِقوام وعِ الب  اللم
  

ُد الح ال وال غي ىك  م
 

عِ     َحَمِت الجفوَن عِن الھُُج
 

وعتيأضرَمالجزُعما  ل
  

دوُت   ٍبذافغ زوعِ قل  َج
  

ا تىللغضم ىبان  عل
  

 تُطوى ضلوعي ىجمرِ الغض  
ذھبي ي م ي أرى ف عِ   إِنّ ْرُك الجمي ى تَ  أنَّ الِحج

ن ُرزءلك يل وَّبن  النب
  

لَِّة   نج نيعِ رزٍءم  ش
  

ا ربالي كك لحيت  قب
  

ِث   ةالغي دموعِ غادي  ال
  

م كك دٌرفي مب ْدل  يُع
  

ىالغروِب بعَد   وعِ إل  الطل
  

ع ٍدورفي هُ مج  رأُس
  

ن   وقم اٍدف عمي  رفي
  

ھاُم لٍّوس وِدَرْتغ  غ
  

روى   ن تُ ِلطلا م يعِ  ف  الرض
د َعولق روَّ ِكت ْنفي  َم

  

م ھو   زْلل َني  المروعِ أم
  

بط يس نالنب يِّب  الوص
  

ةُ    ميعهللاِ وحج  الس
  

واُض ةِ خ ردىملحم  ال
  

يُض   رعوالب النجيعتك  ب
  

 محمد الشيخُ  عنهُ  ماينقل على سنة عشرةَ  اثنتي ابن وھو الشعر شاعرنا كتب
 سليمان السيد آل دور مقابل داره تقع الذي )ھ١٣١٧ـ  ١٢٥٩( )١(يعلنظر بن

 ما عمره من كرةبالم الفترة تلك في شعره ومن .)٢(األسرة ھذه أعالم على وتتلمذ
  :)٣(له قصيدة من يقول فياضة شاعرية ىعل يدلك

م نُّذاك ىتح واِرإل  نُ
  

ئنُّ   نوت ِدم زارِ بع  الم
  

ربالحسراِتوتجيب  والت
  

ِع   َعجي اريترجي  القم
  

ا يھمي َتح نُحيي م
  

يٍّ   لَِّح ارِ بمنھ  القط
  

دت َكوتعاھ ُدتل  المعاھ
  

اسروُح   رارأنف  الَع
  

ًما اميقس مبتھي  بھ
  

 الدراريِنعالرحيِل يوَم  
  

م َقل ييب وَمل ِلي  الرحي
  

وى   ؤاِدس تطارِ الف  المس
  

ا رَّم دِرذاَتض والخ  ل
  

ت   ذليَرقَّ اريلِ  وانكس
  

قِّ هٍ فوح هُ وج  ِخلتُ
  

ا   ةِ شمًس ارِ برائع  النھ
  

ِن ٍدوبُغص امٍعقَ  ج
  

ِن   واَعللُحس ارِ أن  الثِّم
  

ؤاَدإِنَّ ىالف يِرعل  مس
  

االحيِّأھلِ ظُُعوِن    ريس
  

ٌي َرِجظب وىبمنع  الل
  

واريةَ َدأفئيصطاُد    الضَّ
  

                                                           
 .٤٤ :٢ :البابليات) ١(
  .٤١: ٣/١: نفسه )٢(
 .٣/١٧: الحلة شعراء) ٣(



 

  

ىراٍم يرم اقلب  وم
  

ا   هُ أخط ذوفَِمن اريُخ  بث
  

 )ھ١٢٣٦ت( الحكيم حسين السيد العالمة يهِ ومربِ  هِ وأستاذِ  هِ مِّ عَ  وتِ مَ بِ  عَ جِ فُ 
 حلبة حضروا الذين الشعراء كبار فشارك )ھ١٢١١ت( الكبير سليمان السيد ابن

مع  المفجوع الفتى وقفف سنة ١٤ عمره كان حيث كاد أو الحلم بلغ أنه عم الرثاء
  :)١(الحكيم حسين السيد مربيهو وأُستاذه عمه يرثيكبار الشعراء 

وِب أيُّ  كالقل دَُّع؟العلي  تتص
  

وِسأيُّ   كالنف عُ  العلي  تتقط
  

وى َك أھ نأقي ردىم اال  لكنم
  

اري   ىالب اأنقض دفَعُ  ال القض  يُ
  

ا اذلي ي َكدْعع ذليعن هِ ع  وانت
  

ذلكَ يُصغيالھيھاَت    مسمعي لع
  

ي د إِن َموق ةَ دھ ادٌثالبري  ح
  

ٌل   يُبجلَ هيَش ُدل عُ  الولي     الُمرِض
ُر هللا اأكب هي نل ادٍحم  ف

  

ُلقُ    اللَ هِ الِجب َزعُ لِھَولِ  تَتََزْع
  

ا ا ي احادثً الم ادتدھان ـك  ال
  

نأرواُح   اِدھام تَنَزعُ  أجس  تُس
  

ادْتُضواألر وَرتَ أْنك ام  بِأھلھ
  

ولم   نل ايك ركَ فيھ عُ  لقب  موض
  

ا ه أحي اَمهللاب ْذاألن ىوُم  قض
  

ت   همات قُ بموتت عُ  الخالئ  أجم
  

الي إِنَّ  ْذالمع تُم اقَض  أعالُمھ
  

ا   نأعالُمھ دھمم عُ  ال بع  تُرفَ
  

ا ا ي اُدليتم دَكاألعي مبع ْدل  تع
  

ًدا،   اوالأب عُ نتو لمجيئھ     ق
اسُ  َرَعْتإْن فالن ةِ َش ِدِھمبِآلَ ا      ِعي هطربً آتمففي رع للم  نش

  

زن موالح ْعل حائبتَقل هِ س  َغمِّ
  

ا   وعن تول هھبَّ زعُ  علي  زع
  

م عَي أنسَ  ل ِدس َكالمج ائخلفَ  الًق
  

ُن   نوالجف ينم دامعب رعُ  الم     مت
ارافعيَن ىي رؤوِسعل ھائرال  يس

  

ه   اومحل لُّ منھ عُ  أج  وأرف
  

رؤوُس كيف لُّال امًخاطوًداتُق  ش
  

لُ    اِلقُلَ هالجب ديُنل عُ ت  !وتخض
  

وَم إِنَّ  ىالنج يُِّنقض اُمبَ  ُحكِمھَ
  

ا   ا ي نليتھ دهم عُ  ال بع  تطل
  

بُّ  ى والط رىالأمس قاِمهِ يُ  لِس
  

ا   هِطبًّ هب زاحُ عن دفَعُ  يُ  ويُ
  

عرُ  م والش ُعْرل ِميَش ابهلِعظ  ُمص
  

ى   هينع عُ  اءوبالرثعلي  يَُرجِّ
  

ا تُ  م ُبكن ادأنَّأحس  الشرىآس
  

دَ    ريِنبع يالع ابِرِ ف عُ  المق  توَض
  

درنا يا ا ب ُتم  أرىأْنأحسُبكن
  

اَك   ْنيغش ْرِدِم ابرِ بُ عُ  المق  بُرقُ
  

ا اِتأنَّخلتُ  م ُروُعالحادث ْنتَ  َم
  

طوتهاُرعبً   وادثُ لِس َزعُ  الح  تَف
  

ا َف َعَجبً اُتفكي هُ تنوالنائب  ب
  

و   اُموھ ريُّ الھُم  األروعُ  الھزب
  

ىيُشنُّ لو َمنْ  ارةً الحواِدِثعل  غ
  

ا   هلَرأيتھ ِذلُّمن عُ ت  وتخض
  

رُ  ةِ  طُفُ دالَمنِيَّ َبُ◌ق ةً تَنَشَّ  ُمْھَج
  

ا   اأكباُدن اَجَزًع عُ  لھ  تَتَقَطَّ
  

ًما ٍر قََس هبقب َبفي هُ ُغيِّ  َشخُص
  

ي   ِرإِنِّ هِ لِغي زعُ  الفراق  أج
  

                                                           
  .٢١-٣/٢٠: الحلة شعراء) ١(



 

  

تْ طُ  ى بِع ي السرورِ  ھجرِ  عل ى    طبيعت واهُوعل هس عُ  ال وحقِّ     تُطبَ
عرُ  يدون والش دقِريَحت تق  ُغلِّقَ

  

ه،   اأبواب ُبوأن قِعُ مُ ال الخطي  ص
  

ذي ةُ  ھ مالمني اك ْنلھ ارةٍ ِم  غ
  

ا   اُلفيھ ياُتالجب  تضعضعُ الراس
  

ى وُن أنَّ نيك ةِ م َرٌبالمني  َمھ
  

َزٌعأو   أوي َمف هن َزعُ ون إلي  !ف
  

دھرُ  َح وال اأوَض همنھًج ىمن  إل
  

ا   ُج أرواِحنَ ةِ نھ ع المني     َمھي
إنَّ الً مھ اف زاَءلھ ٍرالع  بَِمعش

  

اِرِھم   ُم بِفَخ اِخرِ َعلَ عُ  الَمفَ  يُرفَ
  

اب إن دٌرغ رقتب نأش ِدِهم  بع
  

اُر   مٍّأقم ات  عُ َشيَتََشعْ نوُرھ
  

هُ )الحسينبنعلي( منھم  ورھطُ
  

لُّ   نھمفالك ةِ م عُ َمو للرئاس  ِض
  

  :)١(أخرى من رثائه في ويقول
فيقٌ  اأراه ش نُمعرًض فيقهِ ع  ش

  

أنَّ   يَك انطريق رَ ك هِ  غي  طريقِ
  

ك ُر ل ذھَْبالالَخي َكيَ ودِّ اِذٌلبِ  َع
  

ُق   رِّ ايف ائقًاعنّ نش وقِهِ مَ  ع  ُش
  

قْ  ٍب ترفَّ تھاٍمبَص ؤاُدهُُمس  ف
  

نُّ   ِبوراَءيَِح ةَ الرك هِ نُ  َحنَّ  وقِ
  

هُ  اِظٌر ل ىنَ وَميرع دمٌعالنج  وم
  

يُل   ٌبيس افٌقوقل نخ ه ع  مذيق
  

 ُدُموُعھَاتَِجفَّأْنترُجوالعينُ  فال
  

ُب وال   والقل ةً يرج هِ  عنراَح  ُخفوق
تانَ  ابيَن فش يم ٍدالخل  وواج

  

ا   ينوم وِرب وىمأس ه الھ  وطليقِ
  

ا يَن وم أُروِقبَ ھَاِدَم ٍدالسُّ  َوَراقِ
  

ا   وجيَنبوم هِ  ىالحشمثل  وَحِريقِ
  

هُ منھوىفيقلبي ذابَ  إِذا  وددتُ
  

ُت   َوٍففلس هُم ضَ في هِ  بَع  ُحقوقِ
  

المٌ  يكم س اعل يٌِّقأنَّكلم  َش
  

ازٍحمشوٍقلِذكرى    َمشوقِهِ  عنن
  

 الشعرية الطاقة ھذه يملك الذي ربيًعا عشر األربعة ابن الفتى لھذا عجبت قد
 لتوه تجاوز قد الحديث عرفنا في ھو ،المبكرة السن ھذه في ھوو الشاعرة واللغة
 وطوًدا زعزع،:أمثال من اللغة مفردات من ويستعمل ،ةياالبتدائ الدراسة مرحلة
ُع، الشرى، وآساد الجبال، وقُلَل شامًخا،  واألروع، والھزبري، وسطوته، وتَُروَّ
  .الھوى مأسورو الخلي،و ُمستھام،و بَصٍب،و ،ومھيع
  :بقوله واألعالم األعالم :في والجناس اللفظي المشترك ليستعم ھو بل

الي إِنَّ  ْذالمع تُم اقَض  أَعالُمھ
  

ا   نأعالُمھ دھمم عُ  ال بع  تُرفَ
  

 ھذا ويقول ،طبيعتي السرورِ  ھجرِ  على طُبِعتْ  :فيقول المجاز ويستعمل
  :الشعراء كبار بين وھو الكبير اعرالش الصغير الصبي

عرُ  ي دون والش ت دق قِريَحت  ُغلِّقَ
  

ه،   ا أَبواب بُ  وأن قِعُ  الخطي  الص
  

  :فيقول لِأليام المجرب المحنك الشيخ قميص يتقمص بل
َز أَو أوي ٌعَمف هِ  ن زَ  إلي  !عُ َونَف

  

ى   وُن أنَّ َن يك ةِ  ِم َرمَ  الَمنِي  بٌ ْھ
  

                                                           
  .٣/٢١ :الحلة شعراء) ١(



 

  

  :تقول أن ألھمكَ  من:الطريق في أخدانه يلعب الذي الصبي لھذا قولوا
ا ين وم وِر ب وى مأس هوطلي الھ  قِ

  

تانَ    ابينَ  فش ي م دٍ  الخل  وواج
  

 بأن األدب دنيا يفاجئ ھوو .المتلقي يھزُّ  ما الشعر رقيق من ھذا غير وله
  .الحلي حيدر السيد اسمه بيًراك وشاعًرا فريدةً  جوھرةً  اھَ يَھَبَ و لھا ينجب

 عام الحلة في واحد سبوعإ خالل داود السيد بن محمد وأخوه ھو توفي
ة وعشرين ربيًعا؛ ما يزاُل بعُد في عمر الورد اقتطفهُ وھو ابُن خمس ھ١٢٤٧
 سنة ماحولھاو والنجف الحلة إلى وامتد ھ١٢٤٦ عام بغداد اجتاح الذي الوباء
 جفِ النَّ  في نَ فِ دُ و لعراقيين،با فتكف وقراهُ  العراق مدن أغلب في وانتشر ھ١٢٤٧

  .)١(بعده من ةاألسر زعامة داود السيد بن مھدي السيد أخوهُ  ىفتولَّ  األشرفِ 
  .)٢(الحلي سليمان السيد - ٤١
 السيد آل عباس السيد بنا الحلي مرزة السيد البيت أھل شاعر أنجال ثاني ھو
 الحلة جنوب الفرات ضفة على الحصين قرية في والدته وكانت الكبير، سليمان

  :)٣(بقوله والدته عام والده أرخ وقد ،ھ١٣٢٢ شعبان من٢٢ في
يھنَ  و لِ ٍمبَنُ يھَاِش ىف  فتً

  

ي   ةٍ أخ اراح يِّبِ  كالَحيَ  الصَّ
  

عباَن اَءبش اج دكم ىق  أت
  

وه   رىأخ يفبش ُربِ  بن  يع
  

رىمانيلس ىبُش افتً  طيبً
  

ُت   ر فأرخ ىخي بِ  فتً  أطي
  

 ،وتأديبه تَدريسهُ  وتََولّى األولية علوَمهُ  عنه وأخذَ  والِدهِ  َكنَفِ  في ونشأ َشبَّ 
 ،فيھا وأقام األشرف النجف إلى سافر )م١٩٢٠- ھ١٣٣٩( عام أبيه وفاة وبعد

 أحرز أن وبعد واألصول، والفقه والمنطق اللغة فدرس العلمية بالحوزة والتحقَ 
 المنطقة في وإرشادھم الناس لتوجيه ،)الحصين( رأسه مسقط إِلى عاد الفضل
 كان فقد ،مجالسه شھد من يعرفھا الخطابية وقابليته البارزين الخطباء من وكان
 يشرع ثم البالغة نھج من خطبة من مقطع أو كريمة بآية يبدأ أن طابيخال منھجه

 الشرعية األحكام إلى ويتعرض اآلية نزول أسباب وذكر وشرحھا بتفسيرھا
 شيء ذكر مع والتربية األخالق في دروس من بھا يتعلق ما إلى ويتنقل بھا المتعلقة

 العربي األدب ونصوص فةالشري النبوية باألحاديث امستشھدً  والتاريخ السيرة من
 الشعر ورائق والحديثية القرآنية الشواھد منبه  يتحفه ما بجميل إليه المتلقي اشادً 
 استمرار إلى بحاجته ويشعر ،إليه امشدودً  المتلقي ويستمر ،وحديثه قديمه

 في هللا رحمه عمره نفقأَ  ولقد إليھا أٍ ظم على مايزال وھو تنتھي عندما المحاضرة
                                                           

ر) ١( ي ينظ ان :ف يعة أعي اتوالبا  ،٢٩٨و ٧/٢٩٧ :الش عراءو ،٤٩-٢/٤٤ :بلي ة ش  ،٣/١٦ :الحل
ة م :٩و ٨/١٢٤و ٧/٢١٤ :والذريع ف وأدب ،٢٤/٢٠٤و ١٤/١٠٩و ٤٦٦ :١ :القس  :الط

م ،٢٨٦-٦/٢٧٨ ؤلفين ومعج اريخ، ٤/٢٦٣ :الم ة وت اھيرو ،١٣٩-٢/١٣٨ :الحل عراء مش  ش
  .٤١٨ :الترجمة/٢ :الشيعة

 .٤٨-٧/٢٣ :طباءخال ومعجم ،-المقدمة-الحلي مرزة السيد ديوان) ٢(
  .٥/٣٠٢: الحلة شعراء) ٣(



 

  

 اساحرً  بحديثه اجّذابً  كان ولقد واألحسان والبر والتوعية والتوجيه شادواألر الوعظ
 عيبةو دبأَ  ووعاء شعرٍ  راوية كان حيث تظھاراألس على قويّة قابلية هللا منحه ببيانه
 من غيرھا والكثير اإلطالق على المعلّقات صدره في يعي ةالمطالع كثير فكان علمٍ 

 ثابت بن حسان أمثال المخضرمين شعراءال من لكثيرل يحفظو ،الجاھلي الشعر
 أو أموي شاعر عن تسأله كنت وما وغيرھم رواحة بن هللا عبد زھير بن وكعب
 الشريف شعر أكثر صدره في يعي فكان شعرهِ  من بشيء لك إستشھد إال عباسي
 وغيرھمالمعري  العالء وأبي نؤاس وأبي والبحتري تمام وأبي والمتنبي الرضي
 زياد وخطب )السالم عليه( علي المؤمنين أمير خطب من الكثير يحفظ كان أنه على

 ينظم امجيدً  اشاعرً  فكان كبيرة لغوية ثروة لديه كّون الذي األمر وغيرھم والحّجاج
 في ينشر وكان شعره من اشيئً  العراقيه الصحف نشرت وقد والفصحى العاميه في

 داره وكانت ،اجوادً  اسخيً  انوك األعم األغلب على واليقظة واألستقالل الحرية جرائد
 مطاع الجانب محترم الشخصيّه محبوب هللا رحمه كان وقد وخالّنه، أصدقائه ملتقى
 كان ولقد٢٢/٧/١٩٦٧ الموافق ھ١٣٨٧ الثاني ربيع ١٤ في هللا رحمه توفى الكلمة،
 من غفير عدد األشرف النجف إلى تشييعه في واشترك وأسف حزن رنة لوفاته
  .الناس

 قصيدة من قوله شعره ومن ،امخطوطً  مايزال شعرٍ  ديوان المترجم اسيدن ترك
  :)١(فيھا يقول النبوي المولد ذكرى في كتبھا وإباءُ  ِعفَّةٌ  الفخر إنما:بعنوان

ي رى ح اتمذك اِءلخ  األنبي
  

رفًا   دش متق رس اءِ  بغي  انتھ
  

َرْتِذكَرى تلكَ  لُّتَقَاَص َرىُك  ِذْك
  

ْن   داھاع ادةٍ م اءِ  لس  أزكي
  

ْرقُ  ا فَ ام يَنبينھ واھاوب  س
  

ُل   امث يَنم ناب ماءِ  أرض  والس
  

ي مٌس ھ اش واھاوم وٌمس  نج
  

ْت   رىالخفي ورِ تُ اء بن  ُذك
  

ا رِفَذكَّرتن قبأَش االخل  ذاتً
  

فاتًا   رِفوص اءِ  وأَش     االب
  )٢(الناس؟ انتظارُ  مَ  إلى :بعنوان قصيدة من وله
االناِسانتظاُر مَ  إلى َني  ِدُمَحمَّاب

  

ى   ىوَحتَّ ىَمتَ نٍ نَبقَ ھَّدِ  بَِجْف  ُمَس
  

ٍر   نجْد ولم األكرمينَ  ابنَ  يا الصَّبْرُ  َوھَى بًرالِمنتظ نوالص دِ  م  تَُجلُّ
  

َديناكَ  ذا ف ُنھ دِّكِدي اَج  ناِدبً
  

َرفَُكنْ    ْنَخي ىَم دِ  َوأسَرعَ لَبَّ  ُمْنِج
  

َميشكو وأصبحَ  ابيَنالظل افٍِرم  ك
  

وٍد   داٍرحقُ يمٍ وغ دِ  لَئ  وُمْلِح
  

  :)٣(الطاھرة العترة في قصيدة من وله
َديتُ  ي فَ راِء بن ْم الّزھ رةُ  ھُ ي ِعت النَّبِ

 
  

لِّ  على السامي الشرفِ  ذوو    كوكبِ  ُك
  

كَ  وُل أولئ اَءهللاِق ودِّھمج بُّھُم   بِ يفُح ِديَوقَ ِدينِ أَربِي ص  َوَم
                                                           

 .٧/٣٥ :الخطباء معجم) ١(
  .٧/٣٥ :الخطباء عجمم) ٢(
  .نفسه) ٣(



 

  

   

ذاھِببعُضاختلفت إِذا نھُمالَم  ع
  

   ُ ذھَب ا ھُْمفََم انُوهُ فِيَم ذھَبِي أبَ  َم
  

انَ  ُر وك ؤمنيَنأمي وھُمالُم  أب
  

يَّ   وِلَوِص وهللاِرس ذا وھ ي ك  أب
  

ھُمُ  دُّ دِّيَوّج يَُّج ٌدالنَّبِ  محم
  

د   اَز َوق ْن ف ى َم نَ  يُنَم اسِ  ِم يلِلنّ  النَّ  بِ
هِ  ْت بِ اِرأوَجبَلََغ االفََخ  بِفَخِرھ

  

ُع   يَجِمي دناَنبَنِ ًراَع ُربِ  طُ  ويَع
  

ْكُربِهِ فَرًضاُحبَّھُْم أرى اِطٌقالذِّ  ن
  

ا   دىَجليًّ ملَ بِ فھ ذَّبِ  األدي  الُمھَ
  

ودِّ  ى القربى َذوي ب نَّصُّ أَتَ ًحا ال بُّھُمُ    واِض ُرَِوُح رِّبِ َخي  ُمقَ
  

واأ ( وقولُ  ھاانظر)هللاَِطيُع رِّ  لِِس
  

لِّ من)األْمِر ُوالةَ (أراد   بِ  ُك  أطيَ
  

ُريُْرتََضى فھلْ  داةِ غي ھاالھُ  بِنَصِّ
  

 !َمطلبِ  كلِّ  في بالمعروفِ  األمِر أُولي  
اھَنِ  ُمْنلَِم يئً دىواالھ مواقت  بھ

  

ٌل   نَوَوي اداھُملَِم بِ ع  بالتَعصُّ
  

ا ذُرهُ فم ْنُع وِمِم ةِ ي ربالوقع  ِك
  

َئ إِذا   ي ِج وب ف يِن ث بِ الُمخَ  الحس  صَّ
الئهِ  دوأش  أراذٌلاقَطَّعتھق

  

ي   ى فلھفِ ِم عل لِيبِ  الِجْس  بِ رَّ المُتَ السَّ
  

ي ى ولھف هِ اِرِهصأنعل  وُحماتِ
  

داًء   دوافِ ھيدِ دوَنَغ بِ  الش  الُمَحبَّ
  

داةَ  انواتَ  غ اديف درھاواألع  بخ
  

 والسبي والحرقِ  السلِب بِقَصِد أَحاطوا  
  

َدْت فََما ْنَوَج ٍدِم درھادوَنذائ  ِخ
  

وى   ٍدس اٍغحاق يٍمب بِ أث  َوُمْغَض
  

د دْت لق يفق اعةٍ ف لَّس يٍدُك  س
  

بِ  أوصاحٍبمنفماھناَك    ُمحجَّ
  

ي وحي بن لىهللاِآَلال يكُمص  عل
  

 ومغربِ  شرقٍ ُكلِّفي الورىإِلهُ   
  

راكم زال وال ُنذك ائكموحس  ثن
  

يكم   ُلوذاعل ٍب◌ِ أفض  َمكس
  

ِركمإلحياِءيسعىَمْن فازَ  وقد  ِذك
  

ُممنهاَحرإذا   بِ  رھنَ الجس  التَّغيُّ
  

 ،العربية الساحة على أحداث من م١٩٤٨ عام يجري ما يراقب هللا رحمه كان
 إبرام جبر صالح حكومة أرادت ولما ،والعراق فلسطين في يدور ما وخاصة
 له المترجم سيدنا وتوجه إلحباطھا العراقي الشعب تحرك سموث بورت معاھدة
 رافضةً  غاضبةً  العراقية الجماھير خرجت ولما،األحداث وسط في ليكون بغداد إلى
 برصاص بغداد في الشھداء سرج على الشھداء وتساقط م١٩٤٨ كانون وثبة في لھا

 ونشرت المشاعر ألھبت الغاضبة الجموع في ألقاھا قصيدةً  فكتب لذلك اھتزَّ  البغي
 تطسق بل دةاھالمع تلك برامإِ  في جبر صالح حكومة وفشلت راقية،الع الصحف في

  .الصدر محمد السيد حكومة وتشكلت ،الحكومة
  :)١(قوله قصيدةلا تلك في جاء

ى ا مَ  إِل مناعلين تھّجُم؟خص  ي
  

ى   ن َموحت ٍمم هظل تظلَّمُ  ل  ن
  

ا عن ايُجرِّ راَرةَ ظلًم وِرهَم َج
  

ن   ابٌ وهللاذادونوم مُ  ص  وعلق
  

د ا لق ذجاءن اُم هِ جاءن  بجيوِش
  

ا   رن ايُحرِّ ازعًم وكم زعمُ  ھ  ي
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ولُ  ا يق ادفعن نظالًم مع  بالِدُك
  

 وأظلمُ  أطغىوھوطاٍغ،وطغياِن  
  

م اء فك اج يفيم نيبتغ آرٍبم  م
  

ا   ووھ ىالھ تَّمُ  واليخش  يتك
  

رر ي تق االًتكب يلن اف  قيودھ
  

دةٌ    امعاھ ىمن رغمعل َرمُ  ال  تُب
  

ىانطوت فما ِماألول ابعظ  بنودھ
  

 أعظمُ  وھيبعدھا،منالتيتلتھا  
  

ت اھيُر فَھَبَّ راِقجم االع  بعزمھ
  

َم   دِّ داٌموقُ اكَ ِمق مُ  ھن  وُمْعلِ
  

اھيُر وسارت باِبجم االش  يقودھ
  

ى   وِتإل زٌمالم ائقٌ ع دَّمُ  س  وُمقَ
  

ةَ  الموتِ  حياض في رأت ا غاي ا   ِعزِّھ ي فواردھ اتف مُ  الحادث رَّ  يُك
  

ارةً الًُعز)الرشاِش(إلى تسير  وت
  

نبظلمٍ عليھا   ِدم ورِ ي  تُضرمُ  الَج
  

اَنَّ  امال َك ةٌ ناي اغاي  لحياتھ
  

ْن   اوَم ْننَالھ اِم مُ  بَينِھَ نَعَّ  يَتَ
  

تْ    اضاحكً  الموت إلى يمشي فتًى ِمنْ  فكم اةٌ وراح هُ فت مُ  مثلَ  تَتَبَسَّ
  

دَى أَنسى ال إنسَ  وإِن ةً  الِجسرِ  لَ اَمْن َغَدا   َوقَع و،الًذاھَرآھ وَجمُ  وھ     م
دَ  ا ىَص وَل ِذْكرھ اِن طُ َم ا الزَّ َك   وُحزنُھ ىالھُنَالِ مُ واليفن رَّ  يَتََص

  

ًراالجسَرھذا َسنجعلُ  اِجس  ُمقَدًَّس
  

ذييَُحجُّ    هيسعى ال ول ِرمُ  وھ  مح
  

ا ابٍ  في َد لمُص ْزَن َخلَّ ى الُح ا   !!واألس باٍبوي وِنلش  !!ُمواتََجّشللمن
  

راِقَشعُبخلفَھُْم مشى يًعاالع  ُمش
  

مُ  عموالدوالفضِلالنھىبأھل    ُسجَّ
  

د وا لق ًراترك يِذْك  ًدالَُّمخَ الًجم
  

يبقى   اس الن اداَمم مُ  فين  يلمل
  

اُدوا اَوَش راِقلِ ِكيَانً اِمِھْملع  بِھَ
  

يبقى   ينًا س ًخا حص و ،راس  مُ ُمحَك وھ
د وا وق اأَنقض هم ةٌ أبرمت  خيان

  

مُ  والقَْصدُ  سموث ببورت لصوصٌ     يُفھَ
واوخ اطُّ ًحابَيَانً ِدَمائِِھْمَواض  بِ

  

بھمُ  ھو مالِلشعِبأَوضُحوا وقد    ُم
  

  :نفسھا القصيدة في فيقول والقدسَ  فلسطينَ  الِحلِّي سيُدنَا ينسى وال
يكم ِن إِل ِتع دَِّسالبي هُ الُمقَ  إِنَّ

  

أمٍن   البِ ىف مُ  واليُعط  يتقسَّ
  

ال ي ف اُءترتض ُرَبأبن ْميَع  أنَّھُ
  

وٌر   ھيوٌن ،ُحض موص تََحكَّمُ  بھ  تَ
  

  :بقوله ،ھ١٣٦٧ عام كان الذي الوثبة عام أرخ القصيدة آخر وفي
ةُ  وذي رىالوثبَ وُلالكب اأق  ألھلھ

  

كَّ  الالحقِّوداعيغنمتم   نمُ  ش  يغ
  

ا ْرُب بِھ يُم الُع وقرِ  َغ ارقَ  ال معھا ف ُتأالصدىوسمع   س ْخ ًرارَّ يِّمُ  َوْق  يُغ
  

ا  ھذا لُ سجي سيدنا كان م١٩٥٦ عام مصرَ  على الثالثي داءُ االعت حصلَ  ولمَّ
  :)١(فيقول شعره الحدثَ 

 الغرُبفعَلماالشرِقُسراةَ  إِليكم
  

 القلبُ  بعضهيُطْقلممابأوطانِكم  
  

                                                           
 .٧/٣٩: الخطباء معجم) ١(



 

  

افٍرالشَّرِقعلىبُِعدَواٍن تََماَدى  َس
  

اَْء   ٍبَوَج هُ البخط بُ  يُماثل  خط
  

 صولَةً الشقيقةِ ِمْصَرعلى فصالَ 
  

ا   واُدُدكَّ لَھ ِدأط بِ التََّجلُّ  والھُض
  

ا ًرافَأمطرھ ًراب ٍلوبح  بواب
  

بُّ   راِنيَُص ذائفِ بِني و ال القَ  تخب
  

د اَق وق اض اجوَُّذْرًع الِحهِ ھ  بِس
  

هُ راَحِسْرٍبُكلَّتَرى   ْربُ  يَتبَُع  ِس
  

دير ا يُ ا)دٌنيإِ(رحاھ وُحثالت
  

اوھووإسرائيَل،فَرنسا    قُطبُ  لھ
  

ْرِقلِإلسالِميَرعَ  ولمْ  ةً والشَّ  ُحْرَم
  

ھما   الُف وبعض َدنَ  أَح ْحبُ  لن  والصَّ
فرَ  ن فَأس راِمع اِرإج زَّ ادٍرَج  غ

  

َداهُ بما أُِميطْت    الُحْجبُ  هِ رِّ◌ِ س عن أَب
  

اولَ  اَدأْنوح ُرتنق هِ ِمص  لِرأيِ
  

اَء قد كما ُخضوًعا   ا َش  الرُّْعبُ  يُفْزِعُھ
ارت هفث اُدھال زائٍمآس  بِع

  

ا   َر بھ  والغربُ  والشرقُ  اإلسالمُ  افتَخ
  :؛ وال ينسى الجزائر، وأوجاعھايقول اوفيھ
د ا لق َدِجئتمون ةٍ ذابع  بلقيط

  

ةِ    ٍمحليف أنُھا إث درُ ش ذبُ  الغ  والِك
  

كَ  ي وتل رائيُلھ بَةٍ أألُماس  ُعْص
  

ٌل   يإِذاقلي اَحقِّ ف رُ ھ بُ  يَكث  الثل
  

ا نَ فأْطَعْمتُُموھَ اَولُ اأرَض  ُحوَمنَ
  

َك   طيٌنفَتِل ذالكمْ فلس بُ نَ  ألن  ھ
  

اوراحت يبنوھ بالِدف دةً ال  طري
  

ةُ    ٍدأليف رُّالوج ايق بُ  لھ  َجن
  

ھا بجنبِ  مصرٍ  على وصالت رُد   جيوِش اأيط نليثً بُ  هتِعرينِ م  !!كل
  

ذاكَ  افَ  ك َدمارنس ھازاَلبع عرُش
  

ْھبُ  أذھلَھاحيُثالًفلووراحت    الرَّ
  

تم ا َجَمْع ھالھ اأنقاَض  وفُلُولَھ
  

دَ فَقِ    اي نلھ دم ابع بُ  مھلكھ  رك
  

ادت ى فع ِمإل يِمالظل ااألث  بقوِمن
  

ْت   اًد وعاث ا افَس بُ  دأبُھ لبُ  النَّھ  والس
تْ  ذي بك اللل َرن نكُمالجزائ  م

  

ْكبُ  انقطعَ  وما اسكبً  العلى ُعيوُن    السَّ
دعليھا فجاروا راكٍششعببع  م

  

ذاٍبَوأيُّ    ؤلٍمع اُم بُّوا فيھم  َص
  

*   *   *  
نَةِ مناألْمِروالةَ  أفيقوا  الكرىِس

  

ذا   دِّأوانُ فھ عُ الالج بُ  ينف  اللْع
  

يروا ى وس وةِ  روحِ  عل دى األُخ دينكُم   والھ تْ رأٌسفَ هموأن زبُ  ل  ِح
  

ي َربِ  بَن رارِ  الَع وا األح ِدكم ھُبُّ هُ تَْحُرالَمجَدفَإِنَِّدفاًعا   لَِمج  القُضبُ  ُس
  

دُّ  ٍلوا َوِج وٍلالبِفِع ٍدبِق رَّ  ُمَج
  

ْخبُ  وال ِمْصرَ  الضَّوضاءُ  تنفعُ  فَما    الصَّ

هسوى   مْصرِكم الشقيقةِ  نصرِ  في الشرقُ  فما ٌمأن تمجس هوأن  الصْلبُ  ل
  

اديكمُ  وُت يُن ةِ ص االعروب  ُمرھفً
  

أثَّ    يَرفَ مِّف فاُص كَ الصَّ  بُ ْتالعَ  ذل
  

 وتُُمَغَدَمْنياالحقِّلِنَصر انُھوضً 
  

ديكُم   اُببأي  والسلبُ  للنصرِ اإليج
  



 

  

مُ  ؤوُل فكلك االمس هُ عمَّ  يُجيُش
  

ُ يخذُِل وَمنْ     الربُّ  به يبطشْ  مَ والَمظْل
  :)١(فيقول توجيھھم على يَحَرصُ  كان ولذا األمة ذخيرة الشباب يرى وكان

ِريلَ  اَعْم ُمَم دُّ بَاِبالتَّقَ  لِلشَّ
  

زييِنبِ    وِمتَ ابِ  أوالجس  الثِّيَ
  

أنٍُّق وال يبت لِّف يٍءك  َش
  

بِّ وال   ي ح ابيالمالھ  والتَّص
  

ِع وال دراھِمجم اٍرال  الحتك
  

و   وول ىترب ددِ عل رابِ  ع  التُّ
  

ٍم وال الِعْل ٍلب وٍلعم  وق
  

ال   ٍلب ِلفع ابِ وترتي  الخط
  

اٌب مخط ْدهُل اٌلتُؤي  فِع
  

ٍم   اَعكعل يض يف ا ط  بِ الكت
  

*   *   *  
بابَ  وِم ش اِلالي واباألفع دُّ  ِج

  

إِنَّ   َلف ُرالفع ابِ يُثم  باكتس
  

َر لواَس ةِ فَخ نالُعُروبَ اع  ُعالھ
  

ي   اوف ُرتاريِخھ وابِ  َخي  الج
  

ا ادْت فم عوَبس  إاِلاألَرِضش
  

ِن   دِّبُحس االج رابِ منھ  والِح
  

ي ا فف افيروُحأخالقھ  التَّص
  

ي   يافھاوف ُعأس اب قط ق  الرِّ
  

ا ْت وم لبَِرح زِّلني عىالع  تَس
  

د   توق هطرق فَ علي ابِ  أل  ب
  

م زع فل اتج ٌسلھ عٍبنَف  لَِص
  

م   زعول ٍوتن رابِ  أولِلھ  َش
  

بُّ وال يح اأوالمالھ  ھواھ
  

ا   نثناھ اع يُعالھ البِ  ف  ِط
  

د اْتَكرَ تَ  لَقَ ًدامَ لنَ يْج  الًأث
  

ْرًحا   امًخاوَص عَ ش ابِ  َوْس ح  الرِّ
  

ى ا عل يُدأنَّ هِ نُش ْعيًاعلي  َس
  

ِربُ    هُ ونَض رَ فوق ابِ  َخي  القِب
  

ي ا ونبن ِتمثلم اًرابن  افتخ
  

ُك   اونَْمل َلِمثلھ ابِ فَص  الِخط
  

يكم ا إِل باَبي وِمش عيًاالي  س
  

ِل   ِدلني يالمج ابِ  ثِّ َحف ك  الرِّ
  

ال رركُم ف يُشيغ انيع  األم
  

دْعكُم وال   ُعيخ َرابِ لَْم  السَّ
  

  :الشباب الستنھاضِ  وجھھا أخرى قصيدة في لوقا
ل لٌّم فھ ِدس ُبإالللمج  المتاع

  

ل   تويوھ دٌ ايوًميس  والعبُ  مج
  

ا   والعال المجد الى يسعى من خاب فما نولكنم ركم عييت بُ  الس  خائ
  

   :فلسطين عن يقول أنْ  إلى
ـھيدةفلسطينعن سلوا االشـ  إنَّھ

  

ا   د لھ اٍع المج الين  نواحبُ  والمع
  

 الورىأرذلتحتلّھااألولى برغم
  

فو   ا وتص ا لھ وم ي ا ق اربُ  فيھ  !المش
  :أخرى قصيدة من وله

ل افٍر فھ ريُّإالظ درُبالس  الم
  

ل   اعروھ ياالش ذب األب  المھ
  

ل درك وھ الت ةٍ إالاآلم  بھّم
  

ا   وق لھ ا ف ـمو م بُ  الكواكبُ  تس  مطل
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اريخسـل ليكإ رٍبآلعنالت  يع
  

ا   ي ملكت وم ـ ف دھر الفس  يعربُ  ال
ِرفَ  نھم لِتَْع لَّع زٍمُك مح  وأنَّھ

  

وا َكيفَ والتِّيجاِنالُمْلكعلى    تََغلَّبُ
  

وكٌ  وُز مل ىاألرِضكن يإتجب  ُمھل
  

ا   ن نحنوھ اءٍلھجم  ننھبُ  أرقّ
  

م رينأسدخضعت لھ ةً الع  مخاف
  

ن   اونح دعلين بُ ق  تنّمرثعل
  

َمتْ  ُم َس الُقبھ تَّاألخ تھُمح  َدَع
  

أن   واب زِّيركب اللع يسم  يُرَكبُ  ل
  

ى اهللاُ رع تأخالقً اتناھ  بأھلھ
  

ى   لِّإل اُك هم يُّ في ق بُ  الرُّ  الُمَحبَّ
  

د دوا لَق يبَعَّ عيھمف لَّس ةٍ ُك  فُْرقَ
  

 الُمقَرَّبُ  والتآخيالتصافيَوروُح  
  

وا ا وقول ال كم ريُف( ق اُخًرا )الش موأحرى   تف ِدبك  )١(واتَتََوثَّبأْنللمج
  

يالعلى لغيرِ ( ىمنِّ ُبالقِلَ  والتجنُّ
  

ُت ما العلى ولوال    )أَرغبُ  بالعيشِ  كُن
ولُ  وذا وِد(قَ ال)محم هالمق  بفعل

  

 )٢(يُْعِربُ  َمَعالِيهِ عنقوٌلھووھا  
  

اِن سوايَ ( ِدبتحن َرُباألغاري  يَْط
  

رَي   ذاِتَوَغي وبالل بُ  يَلھُ  )َويَلَع
  

ا ألستم واتقوأنِحراًص ولھم؟ل  بق
  

 واوتكِذبُ  تقولواأْنفيفَْخُرُكمْ  َوَما  
  

ل أال ةَ هللاُقَاتَ اإنَّ الَجھَال  ھ
  

 يجدبُ  الشعبُ بھااشعبً نزلْتاذا  
  

ربتم ان ط اءبألح  وعصركمالغن
  

ِنييَُغنّ   َراِعبِلَح َربُ  اإِلخت  َويَْط
  

 شعر وله ،)السالم عليھم( األطھار بيته وآل النبي في أخرى قصائد وله
 جًدا والكثير الكثير الشعبي الشعر في نظم أنَّهُ  على ومراسالت واجتماعي سياسي

  .الشعر في ديوانه مع ديوان فيه فله
  :)٣(م١٩٥٤- ھ١٣٧٣ عام المتوفى الغطاء كاشف حسين محمد الشيخ يرثي قال

ى الُم بك الِمع َداإلس ِدفق  ُمَحمَّ
  

م   َقول ٌنيب هَجْف رَ في ھَّدِ  غي  ُمَس
  

ىب الُم ك الِمع َراإلس ٍزخي رَّ  ُمبَ
  

َغ   ٍقوأَبل مَ منطي دِ  وأَعظ  ُمْرش
  

الُم بكى داإلسالِمع  َعصِرِهواِح
  

َدْفِع   وٍرلِ نَكفُ اهُ ع دِ  ِحَم  َوُملِح
  

ذود وراَح ديَنيَ َوٍلالُمعت  بِِمق
  

ُر   هُ يُقَصِّ لُّعن اضٍ ك دِ  م  ُمھنَّ
  

زٍم وصالَ  ٍتبع يثاب اف  ُخطُوبھ
  

ا   ُرفم هإاِلالجم يدون دِ  ف  التََّوقُ
  

ملعمري   مَُصغًَّرا يمَ ظوالع الًسھ الصعبَ  يرى رْفول رأيِّ يُع دِ  ب ردُّ  الت
  

انرأٍيوصائب ھِمك ًذاكالس  ناف
  

رأٍيفأعظم   يب ّددِ  خطابِ لاف  ُمَس
  

مْ  رَ  فَل ذٌّيُ هفَ انِمثلُ اھًراك  س
  

َردِع   وٍملِ اِمظل ديلألن  ومعتَ
  

                                                           
ع التالي والبيت )ھ٤٠٦ت( الرضي الشريف ھنا المراد) ١( ه قصيدة مطل ة ل ه في مثبت د ديوان مَّنه وق  َض

  .١/١٦٦ :حالوي مصطفى محمود توردكال تحقيق :الرضي الشريف ديوان في ينظر .الشاعر
ود الشاعر المقال بمحمود أراد) ٢( ارودي، سامي محم الي والبيت الب ع الت ه قصيدة مطل ة ل  في مثبت

 .٥٥: الجارم علي تحقيق البارودي ديوان في ينظر. الشاعر تضمنه وقد ديوانه
  .٧/٤٣ :الخطباء معجم) ٣(



 

  

ذِ  َل( ُخ االعُ الُمثُ تَعلََم)لي هلِ  أنَّ
  

لِّ    امِ لك اناألرِضطُغ  بِمرصدِ  ك
  

وِج(حقِّعن يُدافعُ  ثلھم)الزن  وم
  

ا( بني    مُْكَمدِ  قلب عن )الھندِ (و )كوري
ا رقِ  دون ذادَ  كم ربِ  الش ا والغ ُم   طالبً ًرابَِحقِّھ أقطعَ جھ ذَودِ  بِ  ِم

  

كَ  طيٌن وتل ردُدفلس اي  ِذكَرھ
  

جٍو   اٍسبش تْ وأنف دِ  َذَك عُّ  بتََص
  

  :بقوله وفاته عام يؤرخ ختامھا وفي
ا اتَ  فم ْن م جَّْت َم ه َض ُعوبُھا علي َد   ُش ًرىوخلَّ اِذك رُ نوُرھ دِ خمُ  غي  َم

  

د ِدأوَج تََوسَّ ًرىالمج ُمهُ ِذك  وجس
  

ِر   يِمبغي ِدنَع مالُخْل دِ  ل  يتََوسَّ
  

هُ  اٌت ل اِطراٌتِذكري ٌدع  خوال
  

ا   يفھ رٌ (أرخ ھ دِ  ُعطَّ  )للتخل
  

 للشيخ مرثيته في كما نفسه في ألثرھما والتقى الورع يرثي أحيانًا وتجده
  :)١(قوله ومنھا الحبيب حسن

جَّت َك َض وارٌخعلي وادُبَص  ون
  

ت   َكوبك اجٌدعلي اربُ مس  ومح
  

تَ  اِتأمَّ أثكل بحتالمكرم  فَأص
  

ي   َكتبك دموعُ لُِروئ واِكبُ  وال  س
  

ا نْ  ي لَّ َم ِدبالتَّ تََرَح ىھُج  والتُّقَ
  

هِ    ُمبِبَھائ ةِ ُعْظ بُ  الرزي  ذاھ
  

ت اوترك وُحأحبابً وةً تن  وإِخ
  

ةً    ذاَك َمدھوش احَ وَك اِربُ  ن  أق
  

َرختْ  َكَص ةُ علي رخةً المدحيَّ  َص
  

كالقلوِبومن   دموعل  سواِكبُ  ال
  

ت اوأَقام َكالفيح  امآتًمعلي
  

اُت   ىوالمكرم بُ  عالكَ عل  نواِح
  

تَ  يوتََرْك فف ريِفالنج الش
ةً   أَِحبَّ

  

اوبِقلُ    زٌنبِھ ِدَكُح  بُ واِص لِفَق
  

* * *  
ذًرا ي ُع َنأخ اِلَحَس يألنّ الفَِع  نِ

  

رُت   اقَصَّ يهيَ َعمَّ بُ  قتض  الواج
  

م تَِطْع ل فًاأَس نَكَوص يمَحاِس  الت
  

 الحاِسبُ  اللبيبُ يكبووصفھا عن  
  

ىَذووهُ ْبًراَص هُ الُمصاِبعل  فقبلَ
  

ادِ فيأناختقدكم   ش  َمصائبُ  الرَّ
  

وَمْن َماتَ  َما يھ اِنف ٌدالِجن  ُمَخلَّ
  

هُ    أْفِقَولَ الِحاتِ بِ بُ  الص  ثََواقِ
  

 به يعتزون الذي بشعره يذكرھم أن يرغبون يعالجونه الذين هؤأطبا وكان
 مع فعل كما ويذكرھم لھم فيستجيب تھماعياد في تعلق لوحات على ويكتبونه
 يوسف والدكتور ،تراب بيأ حسين السيد والدكتور اشطةالم الرحيم عبد الدكتور
 آلمه فقد النصفي بالشلل وأصيب ،القلب في عجزٍ  من شكا ولما ،وغيرھم الحيدري

 زاره فلما ،ذاكرته فقد ثم ،امنطلقً  كان أن بعد النطق في يُطاوعه ال لسانه يجد أن
 وانطلقَ  ذاكرته إليه عادت رعايته وتولى العالج وأعطاه ،الدھان شوكت الدكتور

                                                           
 .٤٤ :الخطباء عجمم) ١(



 

  

  :)١(يقول له فكتب أسابيع، ثالثةِ  بعد لِسانه
ي َت إِنِّ وكِتانتفع دَّھَّاِنبِش  ال

  

 أعاني وكنتُ َمَرِضيمنَوبَِرئُت  
  

دًما اُمتَقَ ىعلًم هعل  أقرانِ
  

لَهُ هللاُ   ىفَضَّ َرانِ عل  األق
  

د َم ولَق دَّ َمتَقإِذتَقَ اِكًرادَّ  ش
  

ىَربَّ    يالعل ىيُثن حمنِ  عل رَّ  ال
  

اهُ  ْرِشَربُّ أَْعط االَع ًعاعلًم  واِس
  

َذَك   بََحوبِ َحاَرأَْص زانِ  ج  الِمي
  

اهُ  ْن أَعط يِضِم وِمف رةً الُعلُ  َذخي
  

ا   اَءَم هِ أْنش نيُعطي وانِ  م  ُرض
  

ادَ  ي وأَع َقل اِننُط اَناللس  الوك
  

وى،   أطلَقيق اءِ ف اني بالثن     لس
ألت ي وس يَننفس اح اأَحي  ميِّتً

  

ذا   ٌبھ يحٌ أَم؟طبي اني؟ مس  ث
  

 النجف في العلمية الحوزة وأساتدة الفقه كلية أساتذة م١٩٦٧ عام في زاره
 والشيخ الحكيم تقي محمد السيد عميدھا ومنھم ،فيھا والعاملين طالبھا من ولفيف
 محمد والشيخ فياض ھادي والسيد األيرواني تقي محمد الشيخو مطر المھدي عبد
 الدكتور ومنھم الكلية طلبة من وعدد شمشاد كاظم محمد الشيخو ي،األيروان علي
 والسيد كبة رشيد وعبود المؤذن وناصر الحبوبي جواد والسيد الترجمان عباس
 محمد والسيد السيد رضا محمد والسيد الحكيم جعفر محمد والسيد الحكيم مھدي
 حضروا فلما ،وغيرھم طبيخ أبو حسن مير علي والسيد الحكيم حسين محمد السيد
 عجيب شعرٍ  راويةَ  َوَوَجُدوهُ  غزيًرا علًما هدعن وجدوا وحاوروه ،لوهوسأ ،عنده

ثُونَ  وعادوا به فأعجبوا والشعر األدب من واردة وال شاردة تفته لم غريب  َمنْ  يحدِّ
ا هيلتق لم   .وسخاء ومنطق ،جم وأدب غزير وعلم عنَدهُ  وجُدوهُ  َعمَّ

  :آثاره
  :وھي ،مخطوطةً  مازالت آثاًرا الحلي يمانسل السيد سيدنا تركَ 
  .الفصيح الشعر في ديوان -١
  .الشعبي الشعر في ديوان -٢
 ضوءً  يلقي نقد كتاب .عشر التاسع القرن في األدبية العراق نھضة مع -٣

 محمد للدكتور عشر التاسع القرن في األدبية العراق نھضة كتاب على
  .البصير مھدي

 لعدد تراجم فيه كتب صفحة ٢٦٤ :في يقع كتاب وھو .سليمان السيد آل -٤
 يعدُّ  والكتاب األدبي نتاجھم من نماذج فيه وجمع األسره ھذه أدباء من

 .األدبي وتاريخھا األسرة لنسب الً سج اأيضً 
 الدكتور مؤلفات فيه تابع كتاب ھو .الوردي علي الدكتور عند ماذا -٥

 .المالحظاتِ  بعض أرائه على وأبدى ،الوردي علي
  .)السالم عليھم( البيت أھل سيرة عن كتاب .سيرتھم في البيت أھل مع -٦

                                                           
 .٧/٤٦ :نفسه) ١(



 

  

 إليه ذھب ما بعضَ  فيه يناقش كتابٌ  .الخالصي مھدي محمد الشيخ مع -٧
 .آراء من الخالصي مھدي محمد الشيخ

 كان إذ مطالعاته خالل من واألخبار األدب عيون فيه جمع .الكشكول -٨
  .عليه ويعلق الكتب من يقرأ مما يعجبه ما يأخذ هللا رحمه

 يراقب فكان ،عالية نيةطوو وإسالمية إنسانية بروح يتمتع له المترجم سيدنا كان
 يلقي وإنسانية وطنية يفيض بشعر مشاعره عن ويعبر األحداث من حوله يجري ما

 واجھةعلى م الشباب فيحث المحلية الصحف في بعضه وينشر ،خطبه في بعضه
 ،وغيرھا اإلسالمية شعوبال وسائر العربي الشعب طھدونضي الذين الغرب عتاة
 أو مصر في أو فلسطين في أو العراق في يضطھد الذي اإلنسان أوجاع يحس وكان

 سوريا من الجوالن في أو العربي المغرب في طرابلس أو مراكش في أو الجزائر
 كل في احاضرً  وكان ،مكان أي في أو ،ھيروشيما في أو الباكستان أو الھند في أو
 إينما اإلنسان ظلم رافًضا ووطنية إنسانية يفيض بشعر عنھا امعبرً  األحداث ھذه
 احتل فلما ،بأول الً أو األحداث يتابع كان م١٩٦٧ عام النكسة حصلت ولما ،كان

 الغربية إلى الشرقية بضم بكاملھا القدس على واستولوا وسيناء الجوالن الصھاينة
 من يعاني وكان السنُّ  به علت وقد التأثر أشد لذلك تأثر أخرى عربية ومناطق
 نقل الدماغ في وانفجار قلبية بنوبة فأصيب الدم، ضغط في وارتفاع السكَّر مرض
 األول ربيع من ١٤ يوم ھناك األجل وافاه حيث بغداد في المستشفي إلى أثرھا على

  .)١(م٢٢/٧/١٩٦٧ الموافق ھ١٣٨٧
  فيھا ودفن األشرف النجف إلى مھيب موكب في نهاجثم وحمل

  :ولىاأل في جاء بقصيدتين المؤلف ولده منھم الشعراء ورثاه لمآتما له قيمتأو
دى و تفت الروح ل ديتك ب  ف

  

ي   ذا إنَّأب لُّ ھ دى أق  الف
  

  

  
 

ي  تأب ت أن ىأن ط المن  مح
  

ى   ك المن ت في وم ودع  وذا الي
 

ال إلنْ  ك رؤوس الرج  حملت
  

ا   د الخط ا بعي ت رأًس د كن  فق
 

ر دمع غزي لوك ب  وإن غس
  

ودك   ان ج د كن افق وَب الحي  ص
 

ى رد  التق وك بب  وإن كفن
  

ى   ت التق ت أن وا أن د علم  فق
 

ديك َك أن نفت ٌل بحق  قلي
  

اترى   ًدى ي الي ف ل للمع  وھ
 

                                                           
  .٧/٣٧: الخطباء معجم) ١(



 

  

رَك أرًض ان غي داساإلن ك  ت
  

ما   ؤوھم س َت إذا وط  فأن
 

وم َل النج ارَم مث ت المك  حوي
  

دى   وح الھ ك يل مِس من  وكالش
 

ا اٌد لن ت عم ي وأن  أتمض
  

دَّ   يٌم إذا ُع ىعظ ل النھ  ؟أھ
 

د لُّ الحدي عًرا يف أبكيك ش  س
  

ا   ائي ھب ُم أنَّ بك  وأعل
 

ان يُ  و ك افل ا ھالًك ي البك ح
  

دى   ول الم ابك ط ك مص  بكيت
 

ون ات المن ا نكب  ولكنھ
  

اَد   وب الوھ ذرىتج و ال  وتعل
 

ي  ن ذأب ديرأي راع الق  اك الي
  

ىإذا   طُّ العل يئًا يخ طَّ ش  خ
 

ن ذاك ال ي أي غلأب ان البلي  س
  

َن   ى؟وأي ن الحج احةُ أي  الفص
 

واد يُن الج ن ذاك اليم ي  اي  أب
  

خا   ان روح الس ه ك ي بطن  فف
 

ا ي الحي ِث يعط ان كاغي د ك  لق
  

ورى   بالت ال ره ق ي ظھ  وف
 

خاء؟ طُ الس َن مح ل أي  إذا قي
يف َك ذاك الحص ن رأي ي أي  أب

  

ا   الوا ھن ك وق اروا إلي  أش
ن النھٮ وغ وأي ن النب  ؟ىوأي

  
راب؟ ا للت لمھا كلھ  أنس

  
ذرى   راُب ال و الت ي أيعل  ؟أجبن

 
ات ا ذكري اَك ال إنھ أأنس

  
اأ   ت لھ ا وعش يش عليھ  ع

 
الة ول الص د حل ك عن  ذكرت

  
ا   ا بھ ذّكر دوًم ت ت  وكن

 
ا د أوقاتھ ا عن عى لھ  وتس

  
عى   خٍص س َر ش ت أطھ د كن  وق

 
دعو و:وت الةاأقيم وا الص  أقيم

  
ا   َد داٍع دع ت أزھ د كن  وق

 
دَّقوه ّدعي ص ن ي ل م ا ك ى(   وم والً وف ال ق ن ق لُّ م ا ك  )وم



 

  

   
يام ول الص د حل ك عن  ذكرت

  
ا   دَّ الظم اني أش ت تع  وكن

 
دما ي عن ي مجلس َك ف  ذكرت

  
ى   َد الحص ومي عدي ع ق  تجم

 
د  ل صوق ت تحت انكن  دَر المك

  
ال   اني خ ك مك وم من  وذا الي

 
س ي مجل ر ف ت تحض وماكن

  
ذرى   ت ال صَّ إال حلل د غ  وق

 
د  ك صوق وا ل انأفرغ  دَر المك

  
ى   ت الفت ت أن ُم أن  لعلمھ

 
ف َب الظري َب اللبي ت األدي  فكن

  
دَق راٍو روى   ت أص د كن  وق

 
ره يَف بتفكي ت الحص  وكن

  
ى   اًما إذا يُنتض ت حس  وكن

 
ي ولي أب ب ق ع القل ي يقط  أب

  
دا   ردُّ الن ت ت ادي ولس  أن

 
ار  رزؤَك ذا د ص ًداألق  وح

  
دا   رى أوح يمن يُ ت ف ا كن  كم

 
إنَّ  ائَب والنائئف  اتالمض

  
رى   تھم تُ ن فجع در م ى ق  عل

 
   :وقد أنشدتھا في أربعينيته الثانية قلت فيو

ُر اٌء وال مظ ال م اض ف ُر غ  البح
  

ح ال تحلو به الصورُ     والحقُل صوَّ
 

ه ث فارق ا حي اد كئيبً عُر ع  والش
  

رُ    وٌد وال وت و الع ث فھ  ھزاُرھ
 

هُ  ت جوانبُ َش واظلمَّ ع أوح  والرب
  

ه القم   زغ ب م يب  رُ مذ غاب عنه ول
 

ھا ةُ اآلداب فارَس ت حلب د بك  وق
  

رُ    ه الخب  ُمْذ ضكَّ مسمعھا في نعي
 

ا ين فارقھ وادي ح ه الن د بكت  وق
  

رُ    وًرا فتزدھ ا نُ ان يملؤھ  وك
 

يده وع بس وم مفج ر الي  والمنب
  

اُر والسيرُ    د بكت يومك األخب  وق
 



 

  

أبي طواك الردى عنِّي وھل علمت
  

وَم يحيد   ي الي ردى أنَّ قلب  تضرُ ال
 

ةً  ام حادث رعك األي اءت بمص  ج
  

ذرُ    ي وال ت وھاَء ال تبق عواَء ش  ش
 

ي الجُ  ت ف د كن ي لق يلَّأب  ى تظللن
  

رُ    وَم ينحس ي الي َك عن اُل ظل ا ب  م
 

ُدني اُم تحس ُد واألي دھُر يحق  ال
  

تعرُ    د تس ار الحق ا ون  ففرقتن
 

ةٌ  ي ھالك ي وھ داؤَك روح ي ف  أب
  

َدرُ    ي الك ا عمَّن َك لم ى فراق  عل
 

ؤنينفسي ال ان يكل ر ك داُء لحج  ف
  

رُ    نجُم والقم دني وال ُر يحس  والھ
 

م إن نطقت ذاك الف داُء ل  نفسي الف
  

َررُ    دُّ ا ال ن بينھ ر م  تنتث
 

 نفسي الفداُء لذاك الرأي إن عصفت
  

َدرُ    ه اِورُد والصَّ ان من ةٌ ك  عظيم
 

د وردْت  ھذي جموع من األحباب ق
  

 في أربعينك فاحضر إنھم حضروا  
 

دث ف م تح امرةوق ى مس ا أحل  م
  

َمرُ    ك الس و ب ا يحل وقھا إنم  تس
 

ًدا ًدا أب ا خال ت تراثً د ترك  لق
  

رُ    رك العط ذا ذك وَم ھ ك الي  تراث
 

َك  فما برحْت)ابن داووٍد(ملكت مل
  

 بك العلى واأليادي البيض تفتخرُ   
 

الم إذا ريف الك غ بتص ت البلي  أن
   

ام   ذرُ ضاَق المق ازُم الح  وأنت الح
 

واُد ا ت الج آثرهُأن ت م ذي ظل  ل
  

دھا ُعُصرُ    ٌر من بع  تسوقھا ُعُص
 

ةٍ  رٍ ومعرف يف بتفكي ت الحثص  أن
   

درُ    ك الق ا أن بناك ظنً ى حس  حت
 

ا َك مقودھ ْت تعطي وافي أت ك الق  ل
  

ذرُ     خْذ ما تشاُء وذر إن شئَت ما ت
 

ائُدهُ ت قص ذي ظل ُب ال ت األدي  أن
  

رُ    ا فتنتش الُس ذكراھ روي المج  ت
 



 

  

ت ذك ن بقي ات م ا م اطرةً م  راه ع
  

ُرهُ العطرُ    ا ذك َل دوًم ُب الحف  يُطي
 

ا عره قِطًع ن ش د م ال  أح  وإن ت
  

ه ُدَررُ    أتي ب ا ت ه إنم الوا ل  ق
 

رةً  رخلَّدت مفخ ا مض أ أب  فاھن
  

د    َدرُ والخل وٌء وال َك  ال س
 

 
  .)ھ٦٠١ت( )١(الحلي ُشَميم - ٤٢
 النَّحوي الِحلي ثابتٍ  بنِ  َعنتَرَ  بنِ  الَحَسنِ  بنِ  علي الَحَسنِ  أَبِو الدين ُمھَذَّبِ  ھو

  .ھ٥١١ سنة ولد األديب الشاعر للغويا
 اللغة فتعلم )٢(الخشاب بن محمد عن فأخذ بغداد دخل ،المزيدية الحلة من ھو
. الفضائل جمَّ  بالنحو خبيًرا اعالمً  أديبًا صار حتى الشعر وقال األدب وحفظ والنحو
 وافاه حتى فيھا يزل ولم ،وصلالم استوطن ثم أعيانھا ومدح والشام بكر ديار زار
  .أجله

 ُمھَذَّبِ  الِحلي ُشَميمٍ  حضرةِ  في اِشعرً  أَنشدَ  الً َرجُ  إنَّ  :فقال الفقيه اآلمدي َحدَّثَ 
 الشاعر اللغوي النَّحوي الِحلي ثابتٍ  بنِ  َعنتَرَ  بنِ  الَحَسنِ  بنِ  علي الَحَسنِ  أَبِي الدين

 َدعَواكَ  في ُكْنتَ  فإنْ  تَِك،طَبَقَ  عن الشِّعرَ  ھذا أَرفعُ  إنِّي :ُشميم لَهُ  فقالَ  األديب،
  :قالَ  ثم الرجلُ  ففكَّرَ  .آخرَ  اشيئً  اآلنَ  َمعناهُ  في فقُلْ  اصاِدقً 

هِ وقٍت ُكلُّ  وما َمُحفي  خاِطرييس
  

هيقتضيقريٍضبنظِم   ى لَفظُ  معن
  

م بِِح ول رُعيُ يُنالشَّ ًمالُمب  اتيمُّ
  

 انمع ساِحهِ  في األَرِض وبحرُ  بِتربٍ   
                                                           

ي) ١( ر ف م ا: ينظ اءألمعج رواة، و٧٢- ١٣/٥٠: دب اه ال ان١/٥٤٣: إِنب ات األعي ، ٣٤٠- ٣/٣٣٩: ،  ووفي
بالء ات، و٤١٢- ٢١/٤١١: وسير أعالم الن وافي بالوفي ة١٦/١٨٧: ال ة والنھاي  ،٤٦- ١٣/٤٥: ، والبداي
ون ة والمفلوك رة، و٩٦- ٩٥: والفالك وم الزاھ اة٦/١٨٨: النج ة الوع ذرات و ،١٥٧- ٢/١٥٦: ، وبغي ش

ذھب ارفين٦- ٥/٤: ال ة الع اب١/٧٠٣: ، وھدي ى واأللق ة ،٣٣٥- ٢/٣٣٤: ،  والكن : والذريع
يعة، و٧/٨٩و٢/٤٥٤ ان الش ؤلفينو ،٨/١٨٢: أعي م الم المألوا، ٦٨ -  ٧/٦٧: معج  ،٤/٢٧٤: ع

ات ة ،٤١- ١/٣٧: والبابلي عراء الحل يعة٢٣٩- ٤/٢٢٨: وش عراء الش اھير ش م/٣: ، ومش ة رق : الترجم
٦٠٥. 

تح أبو ھو) ٢( د الف ن محم د ب ن محم د ب رحمن عب ن ال ن الحسين ب د ب ن أحم دان ب ن حم ن الةَضفُ  ب  ب
ي الخشاب ان )ھ٥٤٠ت( التغلب ا ك اًل  كاتبً ارة،و طالخ حسن مترس ان العب ع حظ ذا وك ن واس  م
لِ  بَ ضرِ مَ  كان السن به علت أن بعد حتى بالشراب منھمًكا كان أنَّه إال العربية ات في المث  الحكاي
  :لنفسه أَنشدني: اإلنساب في السمعاني قال. مراًرا بغدادَ  قدم المستحيلة، الغريبة

ا ى أراكَ لكيم واكاوأنس  س
  

ذتأراَك   واكااتخ اس  أراك
  

واكا ي س ابًا وھب ل ي ُرض واك   فھب ل اس تھيفم  أرىأنأش
  

  : فيه الغزي قول لبدلي نجاًرا أبوه وكان
م افل َحىيُِطقھ تفأض ِذبايَنح الك

  

  

ُدهُاألخشاَبينحتبأنأوصى  وال
  

  .٧/٢٣ :ألعالمو ،٦/٢٧: ھبذال شذراتو ا ١/١٦٥ :بالوفيات الوافي: في ينظر



 

  

 مواِضعِ  من موضعٌ  ھذا فإنَّ  اسُجْد، ويلَكَ  :بالبيتينِ  أُعِجبَ  وقد ُشَميُم، له فقالَ 
  .)١(بھا الناسِ  أعرفُ  وأنا !!الشعرِ  سجداتِ 
  :)٢(قوله الِحلي ُشَميمٌ  شعر ومن

َت ْنلي َلَم وَّ ـطَ  بال
  

اِم   شَّ َواهُ ـ َوىنَ هْ َوثَ  بِ
  

َل وَدَجَع ىالَع ـإِلَ  ال
  

هْ بَعِضِمنْ زَّوَراِءـ    ثََوابِ
َرىأ وِطئُنِيت ـيُ  ال

  

دّھُر   ىـ ِك عل هْ ِمْس  تَُرابِ
وَرْيأَوأرى ينُ  َعْينِ

  

ياَمْوِطئً   َرىلِ هْ وتُ  بِ
  

 بأشعار اخبيرً  ،اوشاعرً  ،اأديبً  ،الً فاض ،الغويًّ  ،انحويًّ  ،اعالمً  الحلي ُشَميمُ  كان
 كانت مھما يزوُرهُ  بَمنْ  يأبَهُ  وال البَ والط العلماءَ  إال يُعاِشرُ  ال وكان ،العرب
  .منزلتُهُ 

 الموصلي محمد بن حامد بن محمد الدينِ  فخرِ  الفقيه مع لَهُ  جرى ما ذلكَ  ومن
 قِلَّةِ  من معروفٌ  ھو ما على فَجرى عليه دخلتُ  الموِصلَ  ُشميمٌ  وردَ  لما :قالَ  إِذ

  .أَحدٍ  بُِكلِّ  أحتفالِهِ 
  بِأَياِديَك؟ َكفَرَ  َمنْ  َحظُّ  أَعاديكَ  شطرِ  قلبُ  :قولي معنى ما :لي قالَ  ثم

ُرھا أَكتبُھا :فقلتُ    .لَكَ  وأُفسِّ
  .اكتبْ  :فقالَ 

  ).كيد( :وقلبه ).ديك( :أَعاديكَ  شطرُ  :وقلتُ  فكتبتُھا،
  .يَاِديكَ أَ  َكفَرَ  َمنْ  َحظُ  الَكيدُ  :أََردتَ 
  .أَحسنتَ  :فقالَ 

  .)٣(َعلَيَّ  إقبالِهِ  سببَ  ذلكَ  وكانَ 
  :)٤(منھا اآثارً  الشاعر ذاھ لنا ترك
 .شعر ديوان -١
  .الُمختَار القريض في الُمشتَار أَِريُّ  -٢
  .المعرية اإلشارات -٣
  .األحالم تفسير في اإللحام إلقام -٤
  .التھاني في األماني -٥
قاع أنواع -٦   .األسجاع في الرِّ

                                                           
ون األدب، ٩٤: ون، وأدباء حليِّ ٢٣٧-٤/٢٣٦: ، وشعراء الحلة٦٧-١٣/٦٦: معجم األدباء (١) : وعي

١٤٢ .  
ة وشعراء ،١٣/٥٢ :األدباء معجم (٢) اء ،٤/٢٣٢ :الحل ون وأدب ون األدب٩٢ :حليِّ ، و ٢٩٨: ، وعي

   .٧٥: أساليب بالغية ونقدية
   .٢٢٨ :األدب وعيون ،٢٣٦-٤/٢٣٥:الحلة ،وشعراء٦٥-١٣/٦٤ :األدباء معجم) ٣(
  .٤/٢٣٨: الحلة شعراء) ٤(



 

  

  .التجنيس في الجليس أنيس -٧
  .والنثر مِ ظالن عئبدافي  الفكر بداية -٨
  .التغميض في التحميض -٩
  .يزالمرا في عازيالت - ١٠
  .العابث عبث من النافث حرز - ١١
  .نظمه من وھي .الحماسه - ١٢
  .المعجم حروف على مرتب وھو .الخطب - ١٣
  .المستضيئة الخطب - ١٤
  .الناصريّة الخطب - ١٥
  .اآلدمي خلق - ١٦
  .والفصول المجالس عيون في التأميل درة - ١٧
  .يلزم ال ما لزوم رسائل - ١٨
  .مجلدان .الركوبات - ١٩
  .فضلاأل المليك شرحِ  في المفضل الملك سمط - ٢٠
ب شعر - ٢١   .االصِّ
  .الً فص أربعين على يشتمل وھو .الموكبية الفصول - ٢٢
  .مجلدان وھو .اللزوم - ٢٣
  .الحماسة شرح في اللّماسة - ٢٤
  .المسحر الليل في المصحر الضيف لھنة - ٢٥
  .التصحيف في القلوب متنزه - ٢٦
  .والذم المدحِ  نافئاست في الھم ريحانة ُمجتنى - ٢٧
  .الخطب شرح في المحتََسب - ٢٨
  .معالل شرح في المختَرع - ٢٩
  .المساجالت في المرتجالت - ٣٠
  .النقل معاناة في العقل معاياة - ٣١
  .الوعظ في المفاتيح - ٣٢
  .المناجاة - ٣٣
  .الُكنى إيضاح في المنى مناخ - ٣٤
  .األمم مثالب في الِحَكم مناقب - ٣٥
  .مجلدان وھو .المدايح في المنايح - ٣٦
  .المختصر شرح في المھتصر - ٣٧
  .الخطب في اإلخالص نتائج - ٣٨
  .األفراح صفات في الراح نزھة - ٣٩
  .وغيرھا... .المقامات شرح في المعجمات كتالن - ٤٠



 

  

  :)١(البديع أنواع من وفيه ،قوله شعره من
يالطرفتسرحنَّ ال رف ابق  المھ

  

ارُع   اِل فمص ياآلج الِ ف  )٢(اآلَج
  

دأخذتوماأردْتنظرة كم ـي ال
  

ِمي   ْنُمْص ْتلَِم الِ  أداةَ قَتَلَ  قِتَ
  

نحت اس محتوم لِيٍمس  بِتَس
  

الُل   ةِ التوإق ةُ حي الِ  فعل  المغت
  

ي أضللتُ  َدھُنَّقلب ـورحُتعن  أْن
  

ًذاتِ ـُشُدهُ    ضاللي ضلَّ الضاِلبِ
  

وي ة أل قبألوي ىالعقي وعل  الطل
  

ائل   ن الًُمس بالم ؤالي يجي  س
  

ودي   يدي ال من مقصدي في يدي تربت ىق يوأول ال ىبھ ي أول  ل
  

ا ل ي دمىهللاقات مال نك  دمم
  

رين   رانكالًحأج الل غي  ح
  

لين تِمُذلَّ أش ياليُ باِلف  األش
  

تكَن   ادوف يباآلس الِ  ف  األغي
  

رنَ  ين ونف رَنح الينك وإِقب  ول
  

ي   رُتأنِّ اننَف نلك الي م  إقب
  

ن ى لك يأبَ اَمَرعي بِِّذم  أْنالح
  

ي   اَءأول ةً الوف نقطيع الِ  م     ق
  :قوله اأيضً  شعره ومن

ي رة أقيل اكيعث يالش  أقيل
  

ؤلي   يفس ماعف ارس ولي نث  س
  

م نإو أذنيل اكت ريأبفك  س
  

دليني   ىف برٍ عل لِ  ص  جمي
  

 عن قوتاي سأله ثم منھا قسًما له فذكر مصنفاته عن وسأله الحموي ياقوت به التقى
  :)٣(قوله شعره من شميم فأنشده شعره

زج بوكام ينبمس  اللج
  

ا   هُ ذھبً وُعحكتُ يُدُم  َعينِ
  

ا ىلم اعينع ران  الف
  

ْنببيِنِق   يبيوأھوىَم  ن
  

ت مكان درول يٍءيق  لش
  

ا   ابيإِقبلھ ونِ ج  ك
  

ا ريُموأحالھ االتح  لم
  

بِّھْت   دِمُش ينِ ب  الحس
  

ت اخفق اِنلن نشمس  م
  

ا   يألالئھ افقينِ ف  الخ
  

دت اوب يلن ھاف  كأس
  

ن   ام يلونھ ينِ ف  ُحلَّت
  

ْب داَكفاعج ْنهللاُھ  م
  

وِن   اِقك رتيناتف  الض
  

ي ةٍ ف َدأليل روُربَ  الس
  

ا   ابھ دينِ يطالبن  ب
  

َقومضى اِحطلي رَّ ْنال  َم
  

د   ان ق وَلك دينِ مغل  الي
  

                                                           
  .٤/٢٣٤: الحلة وشعراء ،١٣/٥٢ :األدباء معجم) ١(
راد فإنما لبياضھا بالمھاة المرأة شبھت فإذا والبلورة، مھاة، مفرده الوحش، بقر :ھاالم) ٢( ورة ي  وإِذا البل

بھت ا ش ا عيونھ ا بعيونھ راد فإنم ر ي وحش، بق ال ال ى واآلج ع :األول ل، جم و أََج دةُ  وھ يِء،  م الش
اءَ  إَِذافَ :ضربت له أجاًل، وجاء أجله، أي حان موته، وفي الكتاب العزيز: ، يقالتهوغاي مْ  َج  ال أََجلُھُ

تَأِْخُرونَ  اَعةً  يَْس تَْقِدُمونَ  َوال َس ل[ يَْس او ]١٦/٦١ :النح ا َوبَلَْغنَ ِذي أََجلَنَ تَ  الَّ ْل ا أَجَّ ام[ لَنَ  :األنع
ة واآلجال الموت، البيت في اآلجال بمصارع والمراد ،]٦/١٢٨ ل جمع :الثاني ع وھو إِج  من القطي
ا- :العروس تاج .والظباء الوحش، بقر - :الوسيط والمعجم ،٣٩/٥٧٧و ٤٣٥- ٢٦/٤٣٤- أجل- و- مھ
  .٨٩٠و ٧- مھا- و- أجل

  .٤/٢٣٢ :الحلة وشعراء ،١٣/٥٢: األدباء معجم) ٣(



 

  

اءةُ زينذي ياألحي  ف
  

دنيا   ةُ ال لِّوِزينَ نِ َزُك  ْي
  

  .أحسنتَ  ياقوت :له فقال
  !!االستحسان غير عندكَ  أما ويلك :له فقال
 والياقوت ،والبعر الدر ينب فرقوني ال ببھائم ابتليتُ  وقد أصنع ما :قال ثم
  .)١(ياقوت إليه فاعتذر والحجر
 األول ربيع من والعشرين الثامن األربعاء ليلة الموصل في الحلي شميم توفي

  .)٢(عمران بن المعافى مقبرة في ودفن ،ھ٦٠١ سنة
  )٣(الفحام صادق السيد - ٤٣
 ھاشم بن هللا عبد بن ،ھاشم بن ،الحسن بن محمد، بن صادق السيد ھو
 افقيھً  وكان العلماء، فضالء من ھو بالفحام، المشھور الحلي، ،الحسيني رجياألع

  .الشعر رائقَ  شاعًرا اأديبً  ،اصالحً 
 الضفة على،سامة حصن القديم اسمھا كان التي ،الحصين قرية في ولد
 درس ھ١١٢٤ سنة الحلة جنوب أميال ثمانية بعد على الفرات نھر من اليسرى

 فيھا وأقام األشرف النجف إلى ھاجر ثم المعارف،و العلوم مبادئ الحلة في
 النجف علماء على والحكمة والكالم واألُصول الفقه فدرس دروسه، إلكمال

 وعلى )ھ١٢٠٠ت( الطباطبائي محمد السيد على واألصول الفقه فدرس األشرف،
 عصره علماء مشاھير من أصبح حتى يتقدم يزل لمو ،العلماء من غيره
 بحر مھدي محمد السيد األدب عليه ودرس العلماء بين رموقًام فكان ،مجتھديھمو

 وكانا .)ھ١٢٢٨ت( الغطاء كاشف الكبير جعفر والشيخ )ھ١٢١٢( العلوم
 أصبحا أن بعد حتى يده فيقبالن الرفيع مقامه ويعرفان األستاذية بحق له يحتفظان
 ،ناألكرمي بالولدين عنھما ھو يعبر وكان )٤(الرئاسة لھما وصارت مرجعين
 األدباء بشيخ عرف حتى منه والتزود باألدب اإلحاطة الشرعية العلوم مع وجمع
 فيه وقال ساجله وممن ومطارحات مساجالت عصره أدباء وبين بينه وجرت
  .اءطالغ كاشف الكبير جعفر الشيخ تلميذه شعًرا

 كاظم والشيخ )ھ١٢١١ت( الحلي الكبير سليمان السيد والشعراء األدباء من عاصر
 رضا محمد الشيخ وابنه)ھ١١٨٩ت( النحوي أحمد والشيخ) ھ١٢٢٦ت( زرياأل

 العطار أحمد والسيد )ھ١٢٣٣ت( األعسم علي محمد والشيخ )ھ١٢٢٦ت( النحوي
                                                           

  . ٤/٢٣٢ :الحلة وشعراء ١٣/٥٢: األدباء معجم) ١(
 .٤/٢٣٧: الحلة وشعراء ،١/٣٤٥: األعيان وفيات) ٢(
ى)٣( اب الكن انو  ،٣/٨٤ :واأللق يعة أعي ة ،٣٦٦-٧/٣٦٠ :الش م ٩ج :والذريع  ٥٨٠و ٥٧٩: ٢قس

م ٩وج اتو ،٨٠٩ص ٣قس عراء ،١٨٧-١/١٧٧ :البابلي ة وش ف وأدب ،٥٩-٣١: الحل  :الط
المو ،٣٥٨-٥/٣٥٠ مو ،٣/١٨٦ األع ؤلفين معج اريخ، و٤/٣١٦ :الم ة ت  ،١٣٣-٢/١٣٠ :الحل

 .٤٥٤:رقم الترجمة/٢: الشيعة شعراء ومشاھير
  .٣٩٣ :٢: النوري حسين للشيخ السالم دار بكتا عن نقاًل ، ٣/٣٣ :الحلة شعراء) ٤(



 

  

 معھم له وجرت وغيرھم ،)ھ١٢٣٣ت( الجصاني عقيل بن مسلم والشيخ )ھ١٢١٥ت(
 من ينوالعشر الحادي في األشرف النجف في توفي ،شعرية ومطارحات مراسالت

  :)١(ومنھا اآثارً  وترك ،ھ١٢٠٤ سنة رمضان، شھر
  .االسالم شرائع شرح -١
  .الندى قطر شواھد -٢
  .الحجازية الرحلة منظومة -٣
  .الرضوية الرحلة منظومة -٤
  .شعر ديوان -٥
  :قوله )السالم عليه( الحسين اإلمام رثاء في شعره من
ا ب ي اءراك االوجن ونىأعقبھ  ال

  

ي   هط نالمھام ىً م ادِ  رب  ووھ
  

اِف جْ رِّ َع وفبأكن إنَّالطف يف  ل
  

ىاقلبً   ك إل دتل ادي المعاھ  ص
  

ا ينُ  ي ِتإْن ع يكْنادمًعأجري  فل
  

ىاحزنً   بطعل يس ادي النب  الھ
  

 النبي مدح في نظمھا التي قصيدته من مقطًعا األزري كاظم الشيخ أنشده ولما
 رياألز له كتب موزون كلمة من أكثر منه يسمع ولم )السالم عليھم( وآله
  :)٢(يقول

د نظامي دُرَّ عرضت وا من عن يفضيعوا   جھل ه الجھلِ ظالمف  موقع
  

م اأَزل فل يالئًم انفس  أعاتبھ
  

 ضيعهُ  )الفحامِ (علىُدًراباع من  
  

  .الً مث فضربه
  :)٣(يقول النحوي رضا محمد الشيخ إلى وكتب

ابٌ  ه ِعت معُ  ل فا س لدِ  الص َرُع الص كوى   يُق ا وش مُّ  لھ  دَّعُ تََص الصخور ص
ا اَن وم ذك ُباھ الًتعلإالالعت

  

َقفلم   ييب وِسف انيق زعُ  األم  من
  

و دھرُ  ھ رنيُن ال ازي ع هِ  المخ ،   بنحِس مُّ رنيُنأَش ارمِ وع دعُ  المك  أَج
  

ال اعي ذو ف ا المس ه بالرض ائٌز من هبالعيِشالِحجىذو وال   ف عُ  من  ُمَمتَّ
  

، أَفي ةً،للحقِّتَرعونلوالحقِّ  ِذمَّ
  

ت   يأَبي قٌّول ديكمَح يَّعُ  ل  !ُمَض
  

ٌروالبحُرالماِءشرَب أَأمنعُ   !زاِخ
  

 !ممرع والروض النبتِ  ارتياد وأُحمى  
زَّ  اٌب أَع َمأَم؟كت رَّ ٌبتَبَ  ؟كات

  

وَز   اٌسوأَع لَّ أمقِرط عُ  اعت  َمھي
  

                                                           
ان) ١( يعة أعي اتو، ٣٦٦- ٧/٣٦٠ :الش ف وأدب ،١٤٣- ١٣٣ ٣/٢/١ :البابلي   ،٣٥٨- ٥/٣٥٠ :الط

 .٤٥٤:رقم الترجمة/٢ :الشيعة شعراء ومشاھير
   .٢٣٣ :والنوادر ،٣/٣٤: الحلة شعراء) ٢(
 .٣/٣٤: الحلة شعراء) ٣(



 

  

ى ي عل يالأنن َصأدَّع ةٍ نَق  خل
  

ه   ظٌ ولكن هَح نقصُ ب عُ  ال  مولَ
  

 حصن( القديم باسمھا سماھا وقد ،الحصين قرية من لنحويا إلى وكتب
  :)١()سامة

يَشطَّْتإِْن أَخاليَ  دارب نكُمال  ع
  

ت   ھوٌلوحال مس زونُ  دونك  وح
  

وهللاِ  ا ف ارقتُكمم اف مقاليً  لك
  

نَّ   اولك ى م ويُقض ون ففس  يك
  

يتحفظونأَنَّكملوعندكم، ولي  ل
  

وٌد   ون،عھ اءوترع ونُ  الوف  ُديُ
  

أَي الواُت نَ ف ائلح ا؟الرس  بينن
  

لَّ   راراُتلع ادِ ِم ونُ  البع  تَھ
  

ي ٌد ول ي َجَس امةَ  حصن( ف ٌب   لٌ مثق )س اِفوقل ريِّ (بأكن ينُ  )الغ  َرھ
  

يبجمٍعيقضيأَنهللاَ  عسى  فيلتق
  

ؤاٌد   ٌم،فُ ٌلوجس زينُ  ناح  وح
  

  :يقول النحوي رصا محمد الشيخ تلميذه إليه فكتب
واكشطَّتإن أخاليَ   وباعدْتمن

  

م   رمٌسبك ويَع الةَ تط ونُ  الف  أم
  

دوأن نتمُ ج ِدم امبع مإتھ  دارك
  

وَمنًوىوشطت   ويرِ ي طونُ  الغ  َش
  

ا طَّ  فم اٌمتِ ش مھي ٌربك َذكُّ  وت
  

 كمينُ  الضلوعِ فيشوٌقخفَّ وال  
  

تم ى عتب ِععل ائِلقط نكُمالرس  ع
  

داةَ    اغ رُّالنق هوالسِّ ينُ  في  ُمبِ
  

 داُرهُاإللِفعِنَشطَّْتَمْن يُكاتَبُ 
  

ت   ھوٌلوحال هُ ُس زونُ  ُدنَ  وُح
  

وهللاِ  م ف يَءالهللاث ُرهُش  غي
  

يٌنوذاك   ُتيم هلس ينُ  في  أم
  

 حاضٌرإلنكعينيعنِغبتَ  لَئن
  

َي   َتإِْن أوبقلب تَ بِن ينُ  لس  تب
  

ال تَِخفَْنَك ف وُنتَْس ٍقالظُّنُ  بَِواِم
  

واهُ   قَّ إِذاھ ينُ ح  ينُ يق اليق
  

هُ، افتعِدلُ اَك،حاش رهوف  بغي
  

أتي   ىوت ينِ ذاكعل ونُ  اليق  ظُنُ
  

اِصْدَقمدعٍ  فكم والوف اِذٌبوھ  ك
  

تَّھٌم   دِروُم وبالغ ينُ  وھ  أم
  

 بيتين أنشأ قبره على ووقف ،ھ١١١٨ عام الجناجي خضر الشيخ توفي ولما
  :)٢(وھما قبره على كتبا الشعر من

ا رُ  ي ل قب ت ھ ْن دارٍ  أن ت َم ْن َحوي ك عليه وَم دوضجَّحول ُر؟الب والَحَض
  

ْن َمرُموًسا الِخْضُر بكَ  أَضحى وُت َعَجبٍ  وِم لَ يَُم اِمقب ائِِمقِي رُ (القَ )!الِخِض
  

 :الفحام السيد يقول
دٌ  ُل يَ دَرىالتُقَبَّ ايُ نََعْتبَِم  َص

  

و   دلُوھا َدَرواول عَ أب لِ  القط  بالقُبَ
  

ا ليست مةٌ  لھ وتَر ِعص اة ج ا النج روالَءإاِل   بھ ؤمنينأمي ي الم  عل
  

 البيتين من األول البيت ناظًرا كان الوائلي أحمد الشيخ الدكتور أَنَّ  لي يبدو
                                                           

  .٣٥-٣/٣٤: الحلة شعراء) ١(
  .٤٥-٣/٤٤: نفسه )٢(



 

  

 :قال عندما شيئًا الصورة على وزاد السابقين
دٌ  ُل وي يتَُكبَّ اوھ دىمم  يُفت

  

ٌد   ُلوي يتُقَبَّ اوھ عُ  مم  يُقط
  

 :بالباطل الخوض ريدوني من على راًدا متذمًرا وقال
ولُ  ل يق وءأھي َتالس ًدالَس  ُمقَلِّ

  

اٍدذا وال   اَءاجتھ اس وه م  زعم
  

ا وا أَم ذيأَنَّعلُِم بونهُ ال  ينس
  

ذا   ىلھ اِدإل داإللح بُوهُ  ق  نََس
  

م وا أَل ييعلم وأنِّ ذرھاأَب ذيُع  ال
  

اَدى   هِ تََم يَعلي قِ ف وهُ  الُعقُ     بَنُ
يَسالًجھ يقولونَ  رل دَرًكاُفيَع  َم

  

ضَّأاَل   نفُ المم كَ ق وهُ  ذل  فُ
  

ل دَرٌك وھ مَم يإالللحك  وتنتم
  

يَّ   يٌلإِلَ هتفاص  وهُ ُجوُ وَ ل
  

يھُم وھل نف يينتميَم  فضيلةٍ ف
  

ى   دٍ إِل ىوال وايَ يلق وهُ  س  !أَب
  

د تروا لق هَ س ذيوج هال  يعلمون
  

تَروه إِذالشمِسوجهُ يخَف ولم    َس
  

هإِذا   ناقصٌ  غاب إْن الفضلِ  ذي على وماذا الِ عرفت  َذووهُ  بالكم
  

َب وال اِنإاِلذن إِنَّنيللزم  ف
  

ى   ِرِهعل ِبغي تُ بالَعْت وهُ أَ  لَس  فُ
  

 
 )ھ١٢٦١ت( )١(التميمي صالح الشيخ - ٤٤
 زين بن حسين محمد بن علي بن درويش بن صالح الشيخ سعيد أبو ھو
  .البغدادي الحلي، النجفي، الكاظمي التميمي العابدين
 كان أبوه مات ولما ،وكمال وأدب علمٍ  بيت في ھ١١٩٠ عام الكاظمية في ولد
 من فترة وسكنھا العلم لطلب النجف إِلى جده بصحبة فھاجر البلوغ سن دون
 واغترف بعنايته )ھ١٢١٢ت( العلوم بحر مھدي محمد السيد وتعھده ،الزمن
 العراق علماء من ھوو مشھوًرا شاعًراو أديبًا فصار منابعھا من واآلداب العلوم
  .األسلوب حسن الشعر، جيد العلم غزيرَ  وكان وشعرائه، وأدبائه
 والي ھ١٢٤١ سنة بغداد إلى استقدمه أنْ  إلى ،فيھا وسكن الحلة إلى رحل ثم
 لباقته وبسبب التركي، الحكم على الحلة أھل ثورة بسبب باشا، داود العثماني بغداد
  .عالية بمنزلة التركي، الوالي لدى التميمي صالح الشيخ حظي وأدبه

 في ودفن ،ھ١٢٦١ سنة شعبان من عشر السادس في بغداد في توفي
 .)٢(الكاظمية

 :آثاره من
 .بغداد والي داود أخبار في الرود مشاح -١
 بيته وآل )وسلم وآله عليه هللا صلى( النبي مدح في شعر ديوان -٢

                                                           
 .١٥٩-٣/١٤٢ :الحلة شعراء) ١(
ةو ،٣٧٥-٧/٣٦٩ :الشيعة أعيان :في ينظر) ٢(  وأدب ،٣/١٩١ :واألعالم، ٥٨٧ :٢القسم ٩:الذريع

  .٢/١٣٨ :الحلة تاريخو ،٥/٧ :المؤلفين ومعجم  ،٢٩-٧/٢١ :الطف



 

  

 عليه( الحسين هللا عبد أبي الشھيد السبط ورثاء )السالم عليھم( األطھار
  ).السالم

 الرائع قوله جاء )السالم عليه( المؤمنين أمير اإلمام مدح في له قصيدة منو
 :المشھور

ةُ  دِح غاي يالم الَكف داُءُع  ابت
  

َت   عريلي اِش نعُ َم عراءُ  تَص  الشُّ
  

ا يا َرالمصطفى أخ ِنوخي  ٍمعاب
  

ًر   دَِّتإِْناوأمي َراءُ ُع  )١(األم
  

  :)٢()السالم عليه( الحسين اإلمام فيھا يرثي يلةطو قصيدة من وله
ا إذا قى م بالَدهللاُس الال قىف  س

  

َد   اٍنَمَعاِھ وِءُكوفَ َراِزمِ  بِنَ  الَم
  

تْ أَ  بُھم تَ يُكْت يِِّھنَّفِ ٌبطَ  َكتَائِ
  

ا   ْتوم مِّ إاِلُرقَِم مِ  بُس  األراق
  

اٍم لخيرِ  اَمإم يق ِرف انبََرْتاألم  فَ
  

هُ    اٌتل َدْتأَقنَكب لَّ َع ائِمِ  ُك  قَ
  

ِدمْ  أَنِ  ا اق اإِلين َني رِماب ْنأَك ىَم  َمَش
  

ى   َدٍمعل ن قَ ام اجمِ ُعربِھ  واألَع
  

م َك فك اًرل َدينااأنص يعةً لَ  َوِش
  

ا   وَقاِكراًمالًِرج لٍ ف رائمِ  خي  ك
  

َودَّعَ  أموُن فَ الَةِ َم َس ىالرِّ  وامتَطَ
  

يِلُمتوَن   انِ المراس مِ  الِھَج  الرواِس
  

مھا راِقأرَضوَجشَّ هُ الع  تَُحفُّ
  

ةِ منحرٍبمصاليُت    ھاشمِ  ُذؤاب
  

اوره وَمتس راِعي اُحھمالقِ  رم
  

َن   وِرأَرزاَقتََكفَّل اعمِ  النُّس  القش
  

َدةً  ْن ُمقَلَّ اِم َواِرٍمَعزِمھ  بَِص
  

َوارِمِ  ُحدودِ  من أَمضى الرَّوعِ  لدى    الصَّ
ون ن يُلب ُرللحربَم اِرٍبغي  ُمَح

  

ا   هكم لِمأن رُ للس الِمِ  غي  ُمَس
  

يٌّ  هِ  َكِم ِنيُنَحيِّ يِمَع ٌسالضَّ  َمعط
  

هِ    اُءعلي يِمإب ربةُ الضَّ  الومِ  َض
  

ا ِمعْت وم ي َس نَ  أُذن اِس م ى   اذاھبً النَّ وِتإل وهُالم ةُ تَعل رَّ ادمِ  َمَس  ق
  

اِدلُ  ْت أج اِثعاث ابالبَُغ  وإنَّھ
  

دُّ    ناانقضاًضأَش ومٍ م مِ  نُج  رواج
  

يحَ  هُ  أت ھٌملَ َءَس وَّ َرهُتَبَ  نَح
  

َء   وَّ ِري،تَبَ هُ نَح ِميلَيتَ  وَغالِص
  

بََحوأَ   الھُدىوانطمَسالديِنُعروُش فَھُدَّتْ  ُنص دينرك يال دعائم واھ  ال
 الغطاء كاشف الكبير جعفر الشيخ بن علي الشيخ رثاء في قصيدة وله

  :)٣(مطلعھا )ھ١٢٥٣(
ك ى رحيل ةً أبق يلوع ُلَسل  ترح

  

َك   ىوموتُ ةً أحيَ يسقُرَح ْدَملُ  ل  تُ
  

  

                                                           
  .أفضل لكان.  األُمَراءُ  له ذلتوأميًرا    : قال ولو البيت ھكذا) ١(
  . ٢٨-٤/٥ :البابليات، و٤١-٣٩ اإلنشاء سطرو ،)٢(

  .٣/١٦٨ :وحاضرھا النجف ماضي (٣)



 

  

 )١(الَعَرْنَدس ابنُ  - ٤٥
  ).ھ٨٤٠ت( الحلي العرندس بن الوھاب عبد بن صالح الشيخ ھو

 مشارًكا ،اعالمً  له المترجم كانو ،)٢(والجمل الشديد األسد العرندس ومعنى
 امصنفً  واألصول، الفقه من امتضلعً  ،ابارعً  ،اأديبً  اناسكً  وكان العلوم من عدد في
 وكان واسعة، معرفة العربية في وله المخطوط، )الآللي كشف( كتاب فله ،اھً قيف

 في قوله شعره ومن )السالم عليھم( البيت أھل في المكثِّرين المبدعين الشعراء من
  :)٣()السالم عليه( الحسين رثاء

 نشُرلھاالزمانفينظامي طوايا
  

ا   نيُعطرھ ِبم ركمُ طي رُ  ذك  نَش
  

ائدُ  ا قص ْتم نَّخاب ٌدلھ  َمقاِص
  

ا   ٌدبواطنھ احم كرُ  ظواھرھ  ش
  

انٌ  ا ِحس اُنلھ اھٌدبالفضلحس  ش
  

ى   اعل ٌروجھھ دينُ بش ا ي  بشرُ  لھ
  

ا َمأنظِّمھ ينظ ھُرالآلل  وأس
  

الي   يىليحياللي ال مبھ رُ  وبك  ِذك
  

وِفأرَضساكني فيا يكُمالطف  عل
  

الُم   بٍّس اُمح هم نكمُ ل برُ  ع  ص
  

رتُ  َن نش ادواوي دالثن ابع  طَيِّھ
  

 سطرُ  مديحكمُ منطرٍسكلففي  
  

يكُمشعري فطابقَ  َعف اظريدم  ن
  

يُض   ٌمذافمب رُ حومنظ رُ  ذا م  نث
  

ال وني ف لوِّتتھم ابالس  فإنَّم
  

ُدَمَو   لَوانياعي مُ ُس رُ  َوَحقِّك  الَحش
  

م يلِّ ذُ فَ  ري،عزٌّبك موفق ىبك  ِغنً
  

 َجبرُ  بكم كسريو يُسرٌ  بكم وُعسري  
ايَ  اءِ ( فعين ري )كالخنس ا تج تِكْمفيشديٌدوقلبي   دُموعُھ  )َصخرُ ( محبَّ

  

تُ  ى وقف داِرعل يال تُمالت اكن  بھ
  

اكُم   نفمغن ِدم اكمُ بع رُ  َمعن  قَْف
  

د اْتَدَرَس وق وُمفيھ االعل  وطالَم
  

ا   ُم ِرَسُدبھ يُ العل ذِّْكرُ  اإللھ  وال
  

ا وسالتْ   سحائٌبُدموعيمنعليھ
  

ى   اُنىوََّرتَأْن إِل دمعِ الب  والسدرُ  بال
  

مالسحاُبعناأقلعْت وقد ْدول  تج
  

ندرَّ الفَ   ِدم ينِ بع ا الحس  َدرُّ  لھ
  

امُ  دى إِم بطُ الھ ُدةِ والنبُس  وال
  

ه مولًىالنھيِّربُّ األئمةِ     األمرُ  ل
  

امٌ  وهُ إَِم ىأبُ ُمالُمْرتََض َدىَعلَ  الھُ
  

ىُّ    نُوُّ  هللاِ  ولِ َرُس َوِص ھْرُ  َوالصُّ  ُوالصِّ
ةُ  لَهُ  اُء القُبَّ الطَّفِّالبِْيَض مبِ َزْلل  تَ

  

وُف   اتَطُ ابِھَ ةٌ طَْوًع  رُّ ٌغ َمالئِك
  

ا وُل وفيھ اَلهللاٍرس هُ ق  وقَولُ
  

ِحيحٌ    رِيحٌ  َص يس َص ى ل رُ  مذلُك ف  نُك
ي ثاَلٍث ُحبِ ابِ اطَ َم اأح  بِِمْثلِھَ

  

ىٌّ   اَولِ واهٌُدَزْي فََم رو َوالس  َعْم
  

هُ  ةٌ  لَ اتُْربَ فَاُءفِيھ ةٌ الشِّ  َوقُبَّ
  

اِعىبِھَايَُجاُب   هُ إِذاالدَّ رُّ  َمسَّ  الضُّ
  

                                                           
ر (١) ي ينظ ان :ف يعة أعي ة ،٣٧٦-٧/٣٧٥ :الش م :٩ :والذريع ة ،٢٧-١/٢٦ :القس ر-والطليع  ينظ

رس ات ،الفھ عراء ،١٤٨-١/١٤٤ والبابلي ة وش  ،٢٩٣-٢٨٤ :الطف وأدب ،١٤١-٣/١٢٦ الحل
  .٤٥٧ الترجمة/٢ :الشيعة شعراء ومشاھير ،٢/١٠٥ الحلة وتاريخ، ٢٣-٧/٣ :والغدير

  .-عردس-:العرب لسان) ٢(
 .١٣٦-٣/١٣١ :الحلة وشعراء ،١/١٤٥ :البابليات) ٣(



 

  

ةٌ  ةٌ َوُذِريَّ هُ ُدِريَّ َعةٌ ِمْن  تِْس
  

ةُ    قٍّأئَِم اٌنالَح رُ  َوالثََم  َعْش
  

لُ  ا أيُْقتَ يٌنظََمآنً رباَلُحَس  بِك
  

هِ ِمْنُعْضٍوُكلِّوفِى   رُ  أنَاِملِ  !!بَْح
  

ىَوَمالِلُحَسيِننَْفِسىلَْھفَ  فَوا  َجنَ
  

ىالطَّفِّ َغَداةَ َعليهِ    هِ فِ ْمرُ  َحربِ  ِش
  

اهُ  يٍش َرَم الظَّالِمبَِج يفُهُ َك ـفَس  ال
  

ةُ    اُنَوالِخْرأِھلَّ هُ َص رُ  أنجُم ْھ  الزُّ
  

عَ  هِ  تََجمَّ ْنفِي اةِ ِم ةٍ طَُغ  أَميَّ
  

ابَةُ    ْدِعَص وُمالٍرَغ ايقُ ْذرُ  لھ  ُع
  

 َعليهِ و يزار، فيھا وقبره ھ٨٤٠ ةنس حدود في الحلة في الَعَرْنَدس ابنُ  توفي
 )جاسم( قاسم الشيخ دار بجوار )١(المفتي زقاق في جبران محلة في مرقده يقع قُبَّة

 القزويني مھدي السيد العالمة ذكره كما ،حمزة المال محمد الشيخ بن )ھ١٣٧٤ت(
  .)٢(النجاة فلك كتابه في قبره إلى وأشار  )ھ١٣٠٠ت(

 .)٣(الحلي صالح السيد - ٤٦
 ،)ھ١٣٥٩ت( األعرجي الحلي محمد السيد بن صالح السيد المھدي أبو ھو
  .الشاعرالمشھور األديب العالم الخطباء شيخ

 إلى عمره من الثاني العقد يكمل أن قبل ھاجر ثم ،ھ١٢٨٩ عام الحلة في ولد
 الحوزة إلى وانتسب اإلسالمية، العلوم طلبة بصفوف والتحق األشرف، النجف
 أكمل فقد الحوزة علماء من نخبة تدريسه على وأشرف امتفوقً  امجدً  اطالبً  العلمية
 عبد والشيخ الحلي سعيد الشيخ يد على والبيان والمعاني العربية اللغة دروس
 صولواأل الفقه ودرس الجواھري مھدي محمد الشاعر والد الجواھري، الحسين
 جواد الشيخ والعالمة الموسوي الغريفي شبّر السيد عدنان السيد العالمة على
 الشيخ عند والمكاسب الرسائل كتاب في المقررة المناھج حضر ثم الدين محيي
 البحث وحضر العليا دراسته واصل وبعدھا الجواھري باقر الشيخ بن علي

 وأغا الھمداني رضا أغاو نجف طه محمد الشيخ كبحوث العلماء ألكابر الخارج
 ،)٤(الكافية صاحب) ھ١٣٢٩ت( الخراساني كاظممحمد  والشيخ االستراباذي نور

 طلب في امتدّرجً  حياته فابتدأ أصولية، فقھية دراسة العلمية مسيرته بدء فكانت
 ومساحة اكبيرً  اشوطً  وقطع ،منھا اوافرً  اقسطً  نال حتى الفضيلة سلّم امتسلّقً  ،العلم

 الخطباء نابغة ليكون المنبر إلى اتجه ثم محمد آل علوم في لتوغلا من واسعة
 لمن الصحيح الطريق ھو وھذا ،جم علم من جمع بما الحسينية المنابر ومفخرة

 أن له بد الو وأدواتھا الخطابة عدة من له البدَّ  إذ اناجحً  اخطيبً  يكون أن أراد
  .العلماء من كانوا الخطباء يرفمشاھ التألق، من يتمكن ال ذلك وبغير ،بالعلم يتسلح

 الكريم القرآن حفظ حيث الحفظ، سريع وكان فائقة، خطابية موھبة ذا كان
                                                           

ات) ١( عراء ،١/١٤٧: البابلي ة وش درة ،٣/٦٤ :الحل ر .١٠٤: البيضاء وال اء أكث ذين العلم  أشرت ال
اب إلى ذلك في رجعت مراقدھم أماكن إلى درة كت ذي البيضاء ال ذل ال ه ب دً  مؤلف ًراا جھ ع كبي  لتتب

  .الشكر عليه يستحقوھو جھد  ومشاھدھم الحلة، مدينة أعالم مراقد
  .١/١٤٨ :البابليات) ٢(
 .١١٢-١/٥٣: الخطباء ومعجم ،٩/٢٠٥ :الطف أدب :في ينظر) ٣(
 .١١٢-١/٥٣: الخطباء ومعجم ،٩/٢٠٥ :الطف أدب) ٤(



 

  

 ثروة لديه جعل ما والشعرية األدبية الشواھد من وحفظ ،البالغة نھج وخطب
  .كبيرة خطابية

 الحسن أَبي السيدو اليزدي كاظم كالسيد العلماء وبين بينه خالف حصل
 خطابته في بعضھم فھاجم العاملي األمين محسن والسيد ويالموس األصفھاني

  .بعضھم وبين بينه األمر أصلحَ  ثم ،شعره وفي
 الحرب في العراق دخلوا حين اإلنكليز قاوم حيث وطني دور له وكان
 العشرين ثورة شبتْ  حتى مقاومتھم على الجماھير يحرض فكان األُولى العالمية
 ةِ ومامق على العراقي الشعب امحرضً  ديالىو وبغداد البصرة بين يتحرك فكان

 عن الھند إلى ونفته عليه القبض البريطانية القوات فألقت البريطاني االحتالل
 اإلنكليز من فاستنقذه خزعل بالشيخ استنجد المحمرة على مرَّ  ولما البحر طريق
  .الكوفة في المقام به واستقر الوطن إلى بعدھا عاد أشھر ثمانية عنده وبقي
 :)١(فيھا يقول قصيدة شعره ومن ،امجيدً  اشاعرً  كانو

ا دِرَك ي اِر ُم داَر الث دارْ  الب  الب
  

نّ    ى َش رب عل داكَ  ح ارْ  ع  المغ
  

د ْت ق ْن َوِرثَ ا ِم ب أُّمھ  زين
  

لَّ    ذى ك َرى ال ا َج ارْ  عليھ  وص
  

ُت وزادتِ  ى البن ا عل ھ  أمِّ
  

ن   ا م َدى داِرھ ى تُھ رِّ  إِل  َدارْ  َش
  

تُرُ  اليُمنَى تَس اْن اجوھًو ب  ف
  

ا   ترُ  أعوزھ دُّ  السَّ ارْ  تَُم  اليََس
  

ي ال ا تَبُزِغ ي شمسُ  ي َري ال ك  تَ
  

َب   َرى زين ا َحس ا َم ارْ  عليھ  ِخَم
  

ادي صاحتْ  يسِ  بح ى الع ى دعنِ  عل
  

وِمِھم   يُم ُجُس وثَ  أُقِ  األََزارْ  ل
  

ي أو دَ  ّخلن ِن عن ي اب و أُمِّ  َولَ
  

لُ    ْن تأك ي ِم وشُ  لَحِم ارْ  ُوُح  القِفَ
  

ا دانِ ض ا فيھ ا اجتمع  عينُھ
  

ا   ُع وقلبُھ اءً  تَجَم ارْ  م  َونَ
  

ي رةٍ  ف ِرُق زف هَ  تُح َرى َوْج  الثَّ
  

ةٍ    ُل ودمع وبَ  تُخِج ارْ  ص  القَطَ
  

  :)٢(فيھا يقول غالب، بن لؤي بني واستنھاض الحسين رثاء في قصيدة وله
ى واني مَ  إل ا الت ؤيُّ  ي ن ل د   الضرب ع ئمت لق اِكَس ةَ يُمنَ  بِ الَعْض قائَم

  

مُ  وا أھاش دَرإِنَّھُبُّ ِدُكْمص  عمي
  

د   هُ  ھشمتْ  لق و الضلوَع من ْربِ  بَنُ  َح
  

وا أھاشمُ  ا وانظُروا ھُبُّ َرى م ائِكُُم   على َج ادحِ  من الطفِّ في نس  الخطبِ  ف
مٌ  ضعي وبَ  ھاش ى ث ينَ  العارِ  عنِ    وتقمَّصي الُعل تْرِ  الناسِ  بَ  والُحْجبِ  بالسَّ
د دبْت لق انَ ن راتُكُ ھافُرس  ْمخف

  

ِت وقد    النَّْدبِ  شدَّةِ مناألصواُتبُحَّ
  

  :فيقول )السالم عليه( الحسين برأس معاوية بن يزيد فعلِ  بوصف ويختمھا
                                                           

 ..١٨١-٣/١٨٠: ، وشعراء الحلة٣/٢/١٣٨: البابليات) ١(
  .١/٧١ :خطباءلا معجم) ٢(



 

  

نُ  هِ ويطع ُتعيني َرهُوينك  ثغ
  

فَّأْنٍسبمجلِس   اللھوِ ُح  واللْعبِ  ب
  

  :)١(الحماسة في وله
ْن بُدَّ  وال وٍمِم هِ يَ ُفبِ انكش  الظَّلَم

  

ا   دونَملَُؤھ االًع تْ كم ا ُملِئَ  ظُْلَم
  

َدىعلىاُشْقًرللخيِلونُوِرُدھا  الِع
  

ْن   يضِ  ولك رِ  بف ِدُرھَا النح ا نُص  دُھْم
ا ْعَواونُوِرُدھ ُرَش َنتُثِي َرىِم  الثَّ

  

هفيالبيَضتخالُ سماًء   ا أفق  نَْجم
  

دَّ  وال ْن بُ وٍمِم هِ يَ ُزبِ انُْرِك  القَن
  

 الجسما نُْغِمدُھا والبِيض دَىالعِ  ُصدُوَر  
  :)٢()السالم عليه( الحسين رثاء في قصيدة من وله
ا يَّ ي عدانيخليل اأس  ونوح

  

ان   دمعيفبطوف رتُ م ا ص  نوح
  

   :يقول أن إلى
ا ُت ُكلم وَحأْنُرْم ِديأب  بَِوج

  

ُت   نْ ِخْف اِمٍتِم هِ َش اأ  أنْ بِ  بُوح
  

 ثم أشھر عشرة الفراش بسببه مالز بمرض أصيب هللا رحمه حياته خرآ وفي
 ،ھ١٣٥٩ عام شوال شھر من٢٩ السبت ليلة الكوفة في داره في ربِّه بجوار التحق
 مقام عند ودفن األشرف النجف إلى نعشه وحمل م١٩٤٠ الثاني تشرين الموافق
 الذي مطر المھدي عبد الشيخ ومنھم الشعراء ورثاه ،المآتم له وأقيمت المھدي

 :)٣(قال
ك ةالخطنعت ُراب  والمنب

  

اح   كون رسل رُ الط  والمزب
  

ك َبوھّزنعيّ يمقل  الحط
  

ك   ركنفأعول عرُ ال  المش
  

ك وت وفي فحةانط انص  للبي
  

ر   انكبغي ر اللس  تنش
  

ات كوم ٌمبموت رج  غفي
  

ك   وىوفي المانط ر ع  أكب
  

ا ة فم لروض يالفض وةف  زھ
  

ا   نھاذوىومنھ ر غص  المثم
  

ة وال دغاب ياألس وةف  نج
  

اوفي   رىھ ات ور ليثھ  القس
  

ت ة فكن يكمدرس ودف  الوج
  

ذي   وستغ االنف رُ  بم  يبھ
  

ـوم ـتساغ وي اتاس راھب  قالع
  

ـھا   ـذلَّوسـاوم ـستعمرال  م
  

ـھد ـمشاعر ف ـنكال ـاءم  األب
  

ـه   ـروبةوتـي ـمفخرالـع  وال
  

ـرحت ـكشفف ـات ـبأوام  خ
  

ـن   ـغدرم يفً ال ااس مروا وم  أض
  

ت ىوكن معل  اتًثابرغمھ
  

دوكوإن   فرواوإنأبع  س
  

دت م قع شول رتخ انمك  الزم
  

ك   اعلي دروم اق ر م  يمك
  

ذب ن ت وطنع تظامال  المس
  

ا   ن ذبَّكم ةع ور غاب  قس
  

راقتھيجواإنواؤاخس وقلتَ   الع
  

ـھيُج   ـكمي ـومهب ـمرُ ي  األح
  

                                                           
 ..١٩٠-٣/١٨٩: شعراء الحلة) ١(
  .١/٨٠ :نفسه) ٢(
 .٣/١٦٨: نفسه) ٣(



 

  

ائر وأم االكب وام  لفق
  

ك   راًءعلي اافت ورواوم  ص
  

ت ه وأن ينزي ميرنق  الض
  

اء   حابةكم ر إنالس  يمط
  

تك يوقاس اف ينمثلھ  أع
  

ديھا   توىل ماس وھرالفح  والج
  

  :منھا بقصيدة قسام جواد الشيخ الخطيب بّنهأَ و
ت دك بات دبلفق وادتن  األع

  

يب   كوأص وعظفي ادال  واإلرش
  

د ت ق وًركن ريعةان اطعً للش  اس
  

ف   راهكي ناعت ردىم اد ال  إخم
  

ت ك أوقف الحنفس ًدللص  امجاھ
  

ذا   اةوك لحينحي اد المص  جھ
  

از صالح - ٤٧  )١(الكوَّ
 ،)ھ١٢٩٠ت(الحلي حمزة الحاج بن المھدي بن صالح الشيخ المھدي أبو ھو
 المعروفة العربية شمر قبيلة أفخاذ إحدى )الخضيرات( عشيرة إلى نسبه في يرجع
 .واألدب بالفضل المعروفة العذاري آل أسرة من وأّمه والعراق، نجد في

اًزا يعمل كان أبٍ  من ھ١٢٣٣ عام حلةال في ولد  عمله في هطريق فاقتفى كوَّ
  .الكيزان بيع في

 والصرف النحو درسَ  دھره، وأدباء عصره شعراء أبرز من يعد ولكنه
 مھدي السيد وعلى ،العذاري علي الشيخ خاله على والبيان والمعاني والمنطق
 الفقه ودرس ،)ھ١٢٩٨ت( الفلوجي حسن الشيخو )ھ١٢٨٩ت( الحلي داود السيد
  .)٢()ھ١٣٠٠ت( القزويني مھدي السيد على

 والتاريخ واألدب النحو من متضلًعا ،الً فاض اشاعرً  البديھة سريع اأديبً  كان
  .اشاعرً  اأديبً  البديھة، سريع الجواب اضرح ،اورعً  ،اناسكً  وكان والفقه،

 لنحوا ودرس وأدبا اعلمً  عصره في الفيحاء الحلة أفاضل طليعة في يعد وھو
 حسن والشيخ العذاري علي الشيخ خاله على والبيان والمعاني والمنطق والصرف
 داود السيد مھدي السيد وأديبھا وشاعرھا الحلة عالم وعلى )ھ١٢٩٨ت( الفلوجي
 مھدي السيد الفقيه العالمة على الدين وعلوم الفقه في وتخرج )ھ١٢٨٩( الحلي

  .)ھ١٣٠٠ت( القزويني
 اللون أسمر العارضين، شعر خفيفَ  هللا رحمه كان هإِنّ  :تقول ھيئته وصفة
 )الكيزان( بيع وھي أبيه مھنة يتعاطى وكان الصمِت، كثيرَ  الثياِب، رثّ  شاحبه،
 الخزف السوق في يبيع كان ،)الكواز( بـ أشتھر ولذلك الفخارية واألواني والجرار

                                                           
ان ،١٠٨-١٠٦ :والرثاء المدح ورياض ،-المقدمة-:الكواز صالح ديوان: في ينظر) ١( يعة وأعي  :الش

اض ،٣٨٠-٧/٣٧٨ دح وري اء الم ةاو ،١٠٨-١٠٦ :والرث م ٩:لذريع ات ،٢/٥٨٩ :القس  :والبابلي
عراء ،١٠٢-٢/٨٧ ة وش الم ،٩٨-٣/٦٤: الحل ف وأدب ،٣/١٩٨ :واألع  ،٢٣١-٧/٢١٣ :الط

م ؤلفين ومعج اريخ ،٥/١٣ :الم ة وت اھير ،١٧١-٢/١٦٧ :الحل عراء ومش يعة ش  :الش
 .٤٥٩ :الترجمةرقم/٢

 .٢/٨٨ :البابليات) ٢(



 

  

 من الدرر ألدبا أسواق في ويعرض الناس، يسأل وال يده كدِّ  من ليعيشَ  والفخار
  .الشعر من الرائع والبديع القول فن

ا عفيفًا كان  عن مترفًعا الرزق من لهُ  قُدِّرَ  بما قانًعا الناس أيدي في عمَّ
 نفًسا جنبيه بين يحمل كان إِذ ،يده ذات وضعف حاله رقة مع بشعره، االستجداء

  .وكرًما وعزةً  وشرفًا عفَّةً  تفيض أبية
 .)السالم يھملع( األطھار البيت ألھل إالّ  األبكار أفكاره عرائس يزف ال كان
الح والتُّقَى والورع والنسك والظرافة الرقة بين يجمع وكان   .)١(والصَّ

 من فيه ما على كان :)ھ١٣٢٥ت( عوض الحسين بن علي الشيخ عنه قال
 لطيف مسماه اسمه طابق بالعبادة لياليه أكثر يحيي متھجًدا ورًعا ناسًكا الظرف

  .وباب فصل كل في لطيفًا البديھة سريع الجواب حاضر ةالمحاضر
 صالة ويقيم ،الحلة محالت إحدى ،)التعيِّس( محلة يسكن كان :أيًضا عنه وقال
 أحمد السيد الفضائل أبي مرقد من بالقرب الجباويين محلة مساجد أحد في الجماعة

  .)٢(به اإلتمام في وثوقٍ  أتمُّ  وللناس )ھ٦٧٣ت( طاووس بن
 الحلي حيدر السيد مرثية في ورد فقد الشعراء من رثاه من أشار كذل وإلى

  :)٣(قوله له )ھ١٣٠٤ت(
لُ  ربِض أمِّ  ثَك َكالقَ يُمفي  َعِظ

  

الِحوألمُّ    مُ الصَّ ال أعظَ  ثك
  

دْ  ِري قَ َتلََعْم َرَكأَْفنَي ًكاُعْم  نُْس
  

لَْخَت   اَنَوَس َم االزَّ ال فَْرًض  َونَْف
  

َت اَمَوطَوي بْ األَيَ ااًرَص  َعلَيھ
  

اَوْت   َك فَتََس اَعلَي ْھال َحْزنً  َوَس
  

ا َك طَالََم ِريُمَوْجھُ ىالَك  ّهللاَِعل
  

هِ    َلبِ اقُوبِ تَھاَلالَحيَ  فَاْس
  

 مرثيته في )ھ١٣٢٢ت( الحلي حمزة المال محمد الشيخ اأيضً  أَشارَ  ذلك وإِلى
  :بقوله له

بَ  َدى َذھَ رَّ هُ ال نَْفِسِمْن ٍمبِ رَّ  ُمَك
  

ٍهَو   زَّ ْنُمنَ ةٍ َع اءِ  ِريبَ  َوِريَ
  

ذيمسجُدَك يبكيكَ  وال مھ زْلل  ي
  

كَ    يل الةٍ ف رً ص اءِ  امزھ  ودع
  

  .شعر ديوان وله،وفكاھات نوادر صاحب كان
 كقوله العلوم من جملة من تضلعه على به يستدل ما شعره ثنايا في تجد وأنت

  :المنطقيين اصطالح على
ردتالجنسبعمومشاركنھا  وانف

  

 نسب من النوعيخص فيماعنھن  
  

  :قوله الكالم بعلم معرفته على يدل ومما
و ه ل لرام ردالعق  المج

  

اد   يع رفف ير ط  حس
  

 بالبنان، إليھا يشار وشاعرية كبيرة أدبية مكانة الفحل الشاعر لھذا كانت
                                                           

  .٢/٨٩ :نفسه )١(
 .-المقدمة-:الكواز صالح ديوان )٢(
 .٣/٧٢ :الحلة راءوشع ،٢/٨٧: البابليات) ٣(



 

  

 عنه فيقول الحلي، حيدر السيد اإلطالق على عصره شاعر يطريه بمن وناھيك
 أطول :المخطوط )القصر دمية( كتابه في المترجم قصائد دىإح تصديره في

 مجمعة خطيب ،والنثر النظم آللئ انتقاء في افكرً  وأثقبُھُم الشعر، في اباعً  الشعراء
  .الشعراء سائر على بالتفضيل إليه والمشار ،األُدباء

 :قصائده إِلحدى التقديم صدر في وھو المذكور، الكتاب في اأيضً  عنه وقال
 اعترفتو قالمهأ جباه بالغته لعظيم سجدت الذي ،العصر وواحد الدھر، فريد

 األَدبِ  أربابَ  كالِمهِ  وتطريز نظامهِ  بترصيع وفاق وأياِمهِ  عصره فضالء بفصاحته
تب ذوي من   .صالح الشيخ راجح أديب ،رأي كلَّ  عال النظم في رأيه ومن الرُّ

  :قوله الكواز شعر جميل ومن
ن اطر وم اسش هالن  أموال

  

د   اطرْتهُ فق اش َض بْ الرِّ  والَغَض
  

  :وقوله
ِت ذاإ اُءكان ااألبن َمائٌِلفِيھ  َش

  

ا   اتألفاآلبائِھ بُ مھ  نََجائِ
  

  :)١(قوله شعره طريف ومن
ي ةُ  قَلبِ لِِّخَزانُ ـُك  ِعْل

  

ٍم   اَن ـ ي ك رِ ف بابِ  عْص  الشَّ
  

أتى يُب ف ْدُتالَمِش ـفَِك  أن
  

سى   هـ ةَ ففي ابِ  اتح  الِكت
  

 بھا، يحفال فلم بقصيدةٍ  أعرجُ  واآلخرُ  أعمى أحُدھما له صديقين إلى رسلَ أ
  :)٢(فقالَ 

َدْحتُھُما يَم اَدةٍ ف نَغ  قصائديم
  

نَ    دِرِم لالخ وِمقب مالي جِ  ل رَّ  تَتَبَ
  

ال َرٌج ف مإِْنَح ال ايقوم  بحقّھ
  

ا وقعْت فقد   يَنم ىب  وأعرجِ  أعم
  

  .)٣(فيھا وليق ديوانه في مثبتة مشھورة أبيات وله
اعر ألوش ةً األوراَقم  قافي

  

ويدِ فيالشعَرويحسُب    أوراقِ  تَس
  

لَّ  زري وظ ىي عريعل هش  لقلت
  

َك   عةُ وتل ٍللس اجھ ا م  راقِ  لھ
  

ا مَّرأىالرأى أم ِبج  الالكواك
  

ي   نِ  تُغن درِ  ع ي الب داءِ  ف راقِ  إِھ  !إش
و ي ول يٍنرآن نبع ذىم ٍدق  َحَس

  

ْت   ةَ بات انٍ خلي اقِ  أجف  وآم
  

ال ي لق ديُعل وِلوب ھُدالق ييش  ل
  

ْذ   ِغٍدَوبِم نظمِ ببلي اقِ  ال  نَطَّ
  

ابغداٍد)أخرَس( أخرستَ   وناِطقھ
  

 )٤(باقي من الشعر )لباقي( تركَت وما  
 المشار )م١٨٧٤ت( األخرس الغفار عبد بالسيد ذلك بعد مجلسٌ  جمعه وقد
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 والنجف، الحلة من مجموعة لمجلسا لكذ ضمَّ  وقد ،ھ١٢٨٥ سنة البيت بھذا إليه
  .قبلُ  من الكواز رأى قد األخرسُ  يكنِ  ولم

  :يقول الذي كوازكم أروني :رساألخ فقال
ابغداٍد)أخرَس( أخرستَ   وناِطقھ

  

ا   اقي( تركتَ  وم ن الشعر )لب اقي م  ب
  

 وأعرض استصغره ھيئته )األخرسُ ( رأى فلما جليسك، ذا ھو ھا :له فقيل
  .ھذا سلي إنّه :وقال عنه

 طيلَسانِِه، ال لسانِهِ  طيِّ  تحت مخبوءٌ  والمرءُ  بعينه ھو إِنّه السيد أيھا :له فقيل
 أما لألخرس الكواز فقال البيت ذلك على الكواز شاعرنا األخرس عاتب ذلك فعند

 اقوله ما اآلنَ  فاسمعِ  وإليك ؟حماستُهُ  تكونُ  الشاعر ھمة علو بمقدار أنَّ  علمتَ 
  .وانشد

و يلب أنَّ  فل درَ  س ي ق بحْت نفس اُك   ألص ابِيتَُح نثِيَ احِ م كِ  َجنَ  المالئِ
  

و ان ول اك تحقفيم ياس  مجالس
  

بَن   ى نُص امِ  عل َماكِ  ھ ي الس  )١(أََرائِِك
  .)باقي من الشعر لباقي تركت وما( :الكواز قول العمري الباقي عبد بلغ ولما
  ؟الصالحات الباقيات أضع أين إذن العمري :قال

 احمد والحاج عيسى الحاج على اضيفً  ونزل بغداد إلى جاء لكوازا أن ويروى
 فذھب العمري الباقي عبد زيارة فأرادوا وأدبائھا بغداد تجار من الشالجي آل

  .المجلس طرف في وجلس المتواضعة، ھيئته على معھما الكواز
  )المعالي سماء سما من لي قيل( :وھو شطر حضرني :الباقي عبد فقال

  :قال الكواز على ذلك طال فلما له عجز يحضره الو يردده وجعل
  .)وأحمدْ  السماءَ  سما عيسى قلت(

  .وكساهمن مجلسه  وأدناه وقربه شٍك، بال الكوازُ  أنتَ  :الباقي عبد فقال
 حيدر السيد أشار وإليه اإلعجاب موضع )السالم عليه( الحسين في شعره كان
  :)٢(فقال وانهدي في مثبتة قصيدة في رثاه حين )ھ١٣٠٤ت( الحلي

لَّ  وٍم ك وُمنِيي دَّھُريَُس الال  ثك
  

ي   وَبويُِرينِ كالُخطُ ْكال الً َش  فََش
  

  :قالَ  أنْ  إلى
ْش إِنْ  اطتَع مالًع َكفك ٌملَ  نَظ

  

ات   ُدب اِنجي هالزم ى في  ُمَحلَّ
  

كَ  ائراُت ول رقً الس  اوغربًاش
  

ئَن   دً ج َنابع اففق اءَ م بال َج  ق
  

م َرعَن ك ماَعقَ اابيتًاألس  فبيتً
  

َن    الجْ َسفَ  الً جْ َسَنوالُعيُفأَفَض
  

تَ  َت كن ةَ أَخلص وِلنيَّ االق  فيھ
  

زاَك   يُنفج نھنَّ الُحس ال ع  فِْع
  

                                                           
 لفعل )أرائكي(و )نصبن( في نونلا ھمافاعل نابين عن ال لوجود البراغيث أكلوني لغة البيت قي) ١(

  .)نُِصبَ (ھو واحد
 .٢/٨٧ :البابليات) ٢(



 

  

ي الحاُت( فھ َدك)الص ىبع  تَبقَ
  

اِن   اِنبلس رِ الزم ى للحش  تُتلَ
  

 )ھ١٣٢٢ت( حمزة المال محمد الشيخ ومنھم عصره شعراء من نخبة رثاه كما
  :)١(مطلعھا بقصيدة

الوا ز ق تتع نأفقل يي  عزائ
  

ين   مىوالب ھمهأص ائيأ س  حش
  

 المعاني في والدقة االلفاظ في والرقة التركيب في بالرصانة يمتاز شعره كان
  :)٢(كقوله التصوير في واإلبداع
تأَھىالتيالدنياتؤمن وھل  نزل

  

ليماَن   نس وقم اءف قِ  البن  المحل
  

دَّ  وال ا س دُّفيھ ْنالس هُ أَقَ َعمَّ  اَم
  

قَ    ردى طري ا ردَّ  وال ايوًم ال  يلَقِ َم
 لمضيِّهِ  غدت من قصيٍّ من مضى

  

ه   يٍركوج انَهُ قص ذعُ ش قِ  ج  َمْنَش
  

  :ولهقو
َذْتھُمُ  اُء نَبَ وَقالھيج اف  تاِلِعھَ

  

ُذكالنوِن   ييَْنبِ َراف ونِ  ذا(الَع  )الن
  

الُ  مَّالًك فتخ ونَُس(ثَ هُ )يُ  فوقَ
  

جُر   اش َدالقَنَ ِنالًبَ ينِ (ِع  )اليَقِط
  

 قصيدة )ھ١٢٨٩ت( الحلي داود السيد مھدي السيد األدباء شيخ رثاء في وقال
 مھدي والسيد )ھ١٣٠٤ت( الحلي حيدر السيد الكبير الشاعر أخيه ابن فيھا يعزي

  :)ھ١٣٠٠ت( )٣(القزويني
دًر تعاليت وَنأْناق َكتَُك َدىل  الفِ

  

االوَرىنُفُوُس   ّرً وًداطُ يِّداوَ  َمُس  َس
  

اِنفِيتُفَدَّى َوَكيفَ  َم مالزَّ ْنَول  يَُك
  

َديَك   هِ لَ ذبُح بِ يمُ ال َدى العظ  فَتُفتَ
  

 َجْھَرةً الَمجِدُحْرَمةُ استُِحلَّْت بذاكَ 
  

َدىوإنَّ    رَّ ِريال كَ يَج دا َعلي  لِتُْفقَ
  

 يكْنألمِحَماَك؟فيتََخطَّى َوَكيفَ 
  

َك   ىلِھَْيبَتِ يرً الُعظَم دا؟مُ  اأِس  قَيَّ
  

ابٌ  ّدى ُمَص دَّتََع لَِّح ةٍ ُك  َعِظيَم
  

 اعتدى بل النَِّضالفيانَزعً وأغَرَق  
  

أَنَّ  ا بِ هُ داوَدأَبَ َدىَعاَجلَ رَّ  ال
  

نينتاشناالذيوكان   دم ردى ي  ال
  

ئِنْ  الُكأضحِت لَ هُ الھ أجرٍدمن  ب
  

ا   ا في اَنطالم رواقَ ك َددا ال  الُمَم
  

انَ  اَن وك الَ أََم قَِّميَنالَع  أَْنفََح
  

دھرفياإلرجاُفبھايَِحلَّ     سرمدا ال
  

رُّ  هُ إِذا أَغ ِتالقيتَ الأجل  الُع
  

ك   ًرلعيني نابش اهم دا محي  فرق
  

اهحذو حذا يألاآب  العالأسسوال
  

نَدطََّوفَ    وِقم اسِ األف يَ  س  داوش
  

ى َدا أنْ  إل اَغ َدفين ًزألحم  اُمعج
  

ُلأال   وٍلك هق زُ من دا ُمعج  أحم
  

بس إِذا دنيال اٌلال هُ رج  فانَّ
  

رَي   الَعم ّدِمنھ اَش دْ َم دا قَ رَّ  تََج
  

وّهللاِ  ا ف لَّْتم هَض اعلي  طريقَھَ
  

 اھتدى لھاالنواحيأيمنشاء ولو  
  

ا ِت فم اُمألامال هِ ي ْھَوةٍ في  بَِش
  

ا   ْتوم هُ ملك ةُ من َودا الدني  ِمْق
  

                                                           
  .نفسه )١(
 .٣/٨٧ :الحلة شعراء) ٢(
  .٢/٧٧ :والبابليات ،-المراثي-الكواز صالح ديوان) ٣(



 

  

هُ  وإِنْ  اَراَغَحاَولَْت  اقًُمَحلِّ عنھ
  

ا   يٌّراغكم وَّفَ وحش  دابأر تََش
  

ا إِذا ْمَت َم اَلتََوسَّ َج هُ الرِّ  َرأيتَ
  

ُم   اأقَلَّھُ َرھُمْ الًَم َدى َوأكثَ  نَ
  

ل ريش فق علق ةالصبرتخل  دھش
  

بس   يبةاثوبًوتل ودا للمص  أس
  

فق ذوتص راحتينج اال  بمثلھ
  

ىوتُغضى   ذاِءعل ااالق ھَّدا طرفً  تََس
  

َدالذيالرزُءعّمھا فقد  األسىَجدَّ
  

ا   اعليھ صَّبم يَّ خ دا النب  محم
  

ود الء بط دع أق هتفي  ظلّ
  

 وأبعدا أدنىكانقدمن الناس من  
  

مس ار وش ئنھ ايستض  بنورھ
  

 وانجدا منھمغارمنالورىجميع  
ه ودذاك فللّ نالط ه؟ذام  أزال

  

  ّ ورذاك و نالن انم دا؟ ك  أخم
  

ا َدهِ َعينياُمغمًض في هِ عن  وفاتِ
  

ًر ويا   هِ من اناش دا فاضلَ فوقِ رِّ  ال
  

تَ  هاوجھً لغطي تَنَزُلفي ايُس  الَحيَ
  

تَ    زالُ الاَجفنًوغمَّض ھَّدا ي  ُمَس
  

كَّنت واجوس ارأم يةالبح  عش
  

ىدوَتغ   َكعل دينِ تل دا الي دِّ  ُمَم
  

ول تق أق ريحلمش مهالض  لجس
  

ققت   داةاقلوبًش دا للھ  واكب
  

دري ى أت ن عل بن تشرج م رة الل  جھ
  

ة على    الھدى مھجة بل االيمان مقل
  

در ا أحي ن ي اكرين ب ن الش ا م  الثن
  

ر ومعطين ايسيرً    دى من الكثي  الن
  

 ھاشم آل من العّز في الذي ألَنتَ 
  

ريش من افخرً  كھاشم    وسؤددا ق
  

ىتُ  ْنأِ أعلى رأيتُكَ  ْن َعزَّ َرى َوَم  تُ
  

ُد   دَر يُنَاِش تَّمِّ ب دايَتَ  أنْ  ال  َوقَّ
  

ذاري ي أن ح اك تمس  اجازًع وحاش
  

ذاري   ى ح واد عل دا أن االط  تتمي
  

ك م ل ي الحك ا فضحن الالت  بلفظھ
  

ًد   ن الَبي اني ولك دا بالمع  ُمبل
  

م ن فك ي مضل م بيل ف ة س  جھال
  

ه   يھن تلقيت اع ف دا فانص  مرش
  

بك ل فحس بي ب ل حس د وك  موح
  

 الھدى منتجع المھدي صالح بوأَ   
  

اد اب عم دين قب الؤه دام ال  ع
  

ماء ربُّ  دهُيَّأو   ددا الس  وس
  

  :)١(شعره منو
ه بغ أُعاتب ه فيص  وجنتي

  

ون   دم بل اني العن ابي الق  عت
  

يقمفير و ن ر فيكس ي ح  وجھ
  

ة   خطه مخاف فر س اب ص  الثي
  

ُب ؤاِل واُطن ِر بالس  داٍع بغي
  

ا   دي وم وى قص واب ردِّ  س  الج
  

  :شبابه في وقال
 :لھم قلت الشعر نظام تركت :قالوا

  

ذاك   ب ل يكم ذن ر عل رِ  غي  مغتف
  

 ينظرني بات من سوى منكم ألق لم
  

أعين   م ب ي ال الجس ين ف رِ  أع  الفَِك
  

تعظمون يم تس ذقن عظ دكم ال  عن
  

أن   عرَ  ك ى ِش نَ  آتٍ  الفَتَ َعرِ  م  الشَّ
  

                                                           
  .الكواز صالح ديوان) ١(



 

  

  :)١(وقال الحلة في الشمسِ  مشھدِ  في فدفنَهُ  طفلٌ  له ماتَ 
يُھنِ  انِي لِ ھَِد َمح ـمِس َمش َّ الشَّ  هُ إِن

  

َوى   دُر ثَ َدھَا أُنسي بَ َرى عن رِ  بِث  القَْب
  

َدھَا الشمِس مشھدَ  اقديمً  وكانَ   وح
  

درِ  الشمسِ  مشھدَ  احـديثً  فََعادَ     والب
  

   :)٢()السالم عليه( الحسين اإلمام رثاء في شعره ومن
اتُ  دٍ  أغاب روجُ  أم أس بِ  ب  كواك

  

 غالبِ  آلُ  استشھدْت فيه الطفُّ أم  
  

ارَ  ىالُخَزاَم ونشرُ  هُ  َس بَا تَْحِملُ  طائبِ ألا الكرامِ  مثوى من الطيبُ  أَم   الصَّ
  

ت ه وقف ن ب وادث رھ ي الح  أنحن
  

 )٣(حاجب قوس خلتني حتى الوجد من  
  

ت ي تمثل ه ف بَ  أكناف م رك  ھاش
  

ه تھاوت   ه إلي  الركائبِ  خوص في
  

ا ن أب ذين إِنَّ حس اھُُم ال  نََم
  

و   ب أب الطفِّ طال ارٌ  ب بِ  ث  لطال
  

 الجوانب حرَّى الفتح يوم لثارات   عصبةٌ  صخر بني من عليھم تعاوتْ 
  

  :)٤(أخرى قصيدة من وقوله
وبَ  حزنُ  لي كُّ ال يعق  لھب ذا ينف

  

رٍَّع   ي نصبَ  لُِص دمِ  ال َعين ِذبِ  ال  الَك
اتِ (و ن )العادي طاطِ  م ابحةً  الفِس اتِ (و   ض ادَ  )الموري ْزنِ  زن ي الُح بِ  ف  لَھَ
اناألَج من )الُمرِسالتِ (و ا ف  عبرتَھَ

  

 السَّلَبِ  يدِ  فِي ابُُروًد )النازعاتِ (و  
  

ذارياتِ (و وقَ  اتَُرابً )ال ھَا ف  أرُؤِس
  

لِّ  اُحْزنً   ِريٍع لك الَعَرا َص ِربِ  ب  تَ
  

نھنَّ ُمرضعةٍ  وربَّ  د م رْت ق  نظ
  

ُربِ  في الرجليِن فاحصَ  رضيَعھا    التُّ
وطُ  هُ  تش هِ  عن َدةً  وتأتي  ُمُكابِ

  

ْن   هِ  ِم ا حال مُ  وظماھ ربِ  أعظ  الك
  

ماعيل( )بھاجَر( فقل ا )إِس  أَحزنَھَ
  

ه تَُشطْ  متى   ا حرّ  من عن  تؤبِ  الظم
  

ا ا وم يم أُمُّ( وال حكتھ ًى )الكل  أس
  

داة   ي غ يّم ف هُ  ال ن القتُ بِ  م  الطل
  

د ابنھا إليھا ھذي اد ق  امرتضعً  ع
  

ذه   د وھ قي ق ارد س ِذبِ  بالب  الَع
  

 اعطًش قََضى قد ممْن ھاتاِن فأين
  

يعھار   أى ض ا ون م عنھ ُؤبِ  ول  يَ
  

ل ْذ آبَ  ب وال آَب ُم تَھِ  مقت  الًومن
  

ن   ِرهِ  م دم نح ثِ  ب ِكبِ  كالغي  ُمنس
  

ردْت الجنس بُِعُموِم شاََركنَھا  وانف
  

 نََسبِ  من النوعَ  يخصُّ  فيما عنھنَ   
  

تْ  ى كان َزاًء تَُرِج هِ  اَع دَ  في  أٍب بع
  

ه   م ل ظَ  فل ابٍن تََح أَبِ  وال ال بِ  بِ
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بيةٍ  ي نم وص را بن ةٍ  الزھ  ُمَربَّقَ
  

ِل   ينَ  بالحب ي ب ةِ  بن الَ بِ  حمَّ  الَحطَ
  

  :)١()السالم عليه( رثائه في وقال
ا اقَ  م ُركَ  ض دُركَ  إال دھ عا ص  اتس

  

ل   َت فھ عِ  طرب ذْ  الخطبِ  لوق ا ُم  َوقَع
 

  ):السالم عليه( الحسين امخاطبً  افيھ يقول
أنَّ  ْذ موسى كَ ِجسمَ  ك  اِعقً َص ھوى م

  

ذْ  ّهللاِ روحُ  كَ رأَس وإِنَّ    ا ُم  ُرفَِع
  

  :)٢()السالم عليه( رثائه في وله
ٌمالشيِببياِض في أما ِقحل  ألحم

  

هِ    ى بِ نيتالفَ هِ م ا لَيَالي ي َم  بَقِ
  

و وَل نَّ أ ل ُلّهللارس َرةً يُرِس  نَظ
  

ردْت   ىل اِنإِل ينٍ إِنس ؤرَّقِ  ع  م
  

ذي وليتَ  ى ال ى أحن د عل رٍ ( ول ةِ    )جعف اٍءبرق  َرقِ ُمَرْق ٍعودمأحَش
  

ديبينَ  رأى وِمأي اَمالق بِطهِ أيت  س
  

بايا   اَدىس نتَھَ قِيٍِّم ى َش قِي إل  ش
  

 الشاعرُ  َكتَبَھَا أنْ  ُمنذُ  والمحافِل المجالس في تُعاد التي الرائعة القصيدة وله
 الزھراءِ  فاطمةَ  مأساة ذكرتْ  كلما األخير مقطُعھَا ويستعاد ھذا، يومنا وحتى

  :)٣(فيھا يقولُ  ،)مالسال عليھا(
ل د ھ ابع ىموقِفِن ِريِنعل  يَب

  

ا   رٍفأحي دموعِ بط نينِ  بال  ض
  

ىَمِعي َوقَفُوا اإِذاَحتّ واَم  استَيأَُس
  

وا   اخلص دنجيّ ابع وني م  ترك
  

أنَّ  َف فك ييُوُس ياِرفِ دِّ ٌمال  ُمَحكَّ
  

أنني   واعهِ وك ونِيبص  )٤(اتھم
  

ي لُّ قلب َنيُقِ وِمِم  اِجبَالَھالھُُم
  

يُخ   نوتَس ِلع َداءِ حم رِّ ونِي ال  ُمتُ
  

اأو ذي ن مال زعنل  ةٍ يَِّزَرلِ أج
  

و   اكمالل يرزاي ين بن  ياس
  

ك ا تل اتالرزاي يالباعث  لمھجت
  

ا   يسم هل ىيبعث جينَ  لظ  س
  

فَ  زاُء كي االع لُّلھ يّةٍ وك  َعِش
  

ْم   ادَمُك ماءُ بُِحْمَرتِھ ي الس  تُِرينِ
 

يَضيُْذِكُرنِي والبرقُ  َواِرٍمَوِم  َص
  

ُم   يأردْتُك فِّف لِّ ك ينِ  ك  لَِع
  

يِنعنيُعِرُب والرعدُ   ئُِكْماَسنِ َحنِ
  

ي   لف ن ك جونلح ينِ  للش  مب
  

دبنَ  ااقوًم ين تفَنم ذكِرِھْمھ  ب
  

َعإاِل   لُّتََضْعَض ثِ ك ِرينِ  لَي  َع
  

البيَن نفَسالس ربةٍ أّوَلال  ض
  

يَن   وَتوالُملبِِس لَّ الَم ينِ  ك  طَِع
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  :الحبوبي سعيد مدحلجميل في ھذا المعنى قول السيد ما من و.]١٢/٧٢:يوسف[
ا ذينأحبتن دال تقلواق  اس

  

َدُكُم   ُلروي االتََّحمُّ َماَع  والزِّ
 

اخوةُ  ٍفف وايُوُس  انَِجيًَّخلُص
  

د   حبوا وق ؤدىص َواعاالف  الصُّ
 

  



 

  

َرفيھْم يبَ ع ال ھُُمغي وىقَْبِض  الل
  

دَ    تباِكعن ْمِراش بْضَ السُّ نِينِ  قَ  )١(َض
ذْ  ي خ ائِھم ف لثن ًضالجمي  اُمعرِّ

  

القوم   دف واق نَجلُّ ينِ  ع  التبي
  

م ل ھ ھداء أفض ى الش ىاألُ والقتل دحوا   ول وحيم يب ابف ينِ  الكت  مب
  

ت اوالوصيالمواكب لي  زعيمھ
  

وا   وقفھموقف ىكم فينِ  عل  ص
  

الطف ي ب روا ك ى ي وق األول ا ف ت   القن احفھارفع اءَ مص ونِ  اتق  من
  

ت يرؤس جعل يبن االنب  مكانھ
  

فْت   ديَموش واعٍجق غونِ ل  وض
  

  :يقول أن إلى
واثبين مال ٍدآللظل  محم

  

ٌد   ى ومحم الملقً ينِ  ب  تكف
  

ائلين اطموالق الف  آذيتن
  

ي   ولف وحط من ين دائ  وحن
  

اطعين ةً والق اأراك َلكيم  تقي
  

ل   اأوراٍقبظ ونِ لھ  وُغُص
  

ذيالبيِتعلىحطٍبومجمعي  ال
  

م   ْع ل والهُيجتم ملُ ل دينِ  ش  ال
  

داخلين ىوال ةِ عل االبتول  بيتَھ
  

قطيَن   اوالمس زَّ لھ ينِ  أع  جن
  

ديَن اَمھُموالقائ اِدهَإم  بنج
  

ُر   دعووالطھ مْ ت رنينِ  خلفَھُ  ب
  

َفأوعميابن خلوا َعاألكُش دُّ  بال
  

ىرأ   كوس هِ وأش ُجونِي لإِلل  ُش
  

ا انَ  م ةُ ك الٍحناق يلُھَاص  وفِص
  

لِ    َدبالفض ي االهللاِعن  ُدونِ
  

تْ  ى ورن ِرإل ريِفالقب ةٍ الش  بمقل
  

َرى   ٍبعب ٍدوقل زونِ  ُمْكَم  مح
  

ادتْ  اُر ن اِبواظف االُمَص  بقلبِھ
  

اهُ   زَّ أبت ىع َداةِ عل ي الِع  ُمِعينِ
  

  .كثير جميل شعر وله
 في ودفن ،ھ١٢٩٠سنة شوال شھر في الحلة في الكواز صالح خالشي توفي
 بعضَ  ذكرنا بقصيدة الحلي حيدر السيد ومنھم ،الشعراء ورثاه شرف،ألا النجف
  :)٢(يقول وفيھا ،آنفًا أبياتھا

م دَّ أخٍ  ك اعديش اٍءس  بِإخ
  

ُده   دبََع ِحبُت ق اَص ال باًع  أش
  

ٍب يَّوقري دهُإِلَ وأبع  الم
  

مُت   دْتوك ُدأبع وتِ ي ال الم  ِخ
  

زٍ  يَّوَعزي َصعل يأرخ  َدمع
  

وِرمنعنديوھو   يَّ ن ى عين  أغل
  

  :)ھ١٣٢٢ت( حمزة المال بن محمد الشيخ ورثاه
الوا زَّ :ق ُتتََع َن:فقل ي؟أي  عزائ

  

يُن   مىوالب ھُمهُ أص ائي س  أحش
  

و أودى ديأب تالمھ هفانبعث  ل
  

ا   دموُعمن وبةً ال دماءِ  مش  ب
  

                                                           
  :بقوله الذبياني النابغة ومنھم ءالشعرا من عدد المعنى ھذا إلى سبق (١)

َب وال يھمعي َرف يوفھُْمأنَّغي  س
  

نَّ    وٌلبِِھ ْن فل َراِعِم بِ قِ  الكتائِ
 

ا المدح تأكيد باب في البديعيين شواھد من وھو به بم ذم يُش  :الواضحة البالغة :في ينظر .ال
  . ٨٢: ، وأساليب قالغية ونقدية٣١٨

  .٢/٨٨: لبابلياتا) ٢(



 

  

ةَ السريُرفيهرىس ُمذْ  سلْ   ُحشاش
  

اِن   اذااإليم دتم ن كاب  داءِ  م
  

ا ا ي نغائبً يع تَھاُمقلت ض  عوَّ
  

ن   ةٍ ع رَّ ْذقُ َتُم ذاءِ  ِغب  باألق
  

ل اقٌع ھ ين َكدمع ي؟علي  وإِنَّن
  

َك(   وأبكي َعل َلنَقَ ائيالغلي  )١()بك
  

تُ  إِنْ  ي:قل دإنِّ َكق اوفيتُ  بالرث
  

ن   ِدم َكبع ا،موتِ لَّ م ائِي أقَ  !وف
  

 مھدي السيد ويعزي وأخاه الكواز مھدي الشيخ ولديه معزيًا فيھا ويقول
  ):ھ١٣٠٠ت( القزويني

ديُّ  ْب مھ اِط ُدكنفًس ىفوال  الفت
  

اٍسغوُثالمھديُّ   يالنَّ  البأساءِ  ف
  

ان إِن ارك وَكس يأب يفف  أب
  

اداِت   زَت الس أكرمِ فُ اءِ  ب  اآلب
  

لم نوَكو فاس ذيِنص هِ الئ  بظلِّ
  

ا   نيحبوكم وِرهِ م ناءِ  ن  بس
  

 وأشار الحسين وعبد هللا وعبد مھدي ھم أوالد ثالثة بعده الكواز الشيخترك 
 توفوا وكلھم الثالث سن لصغر منھما اثنين إلى )ھ١٣٢٢ت( المال محمد الشيخ
  .)٢(قصير وقتٍ  في أبيھم بعد

  القزويني صالح امرز السيد - ٤٨
 السيد أنجال ثاني ،)ھ١٣٠٤ت(وينيالقز مھدي السيد بن صالح امرز السيد ھو
 ھ١٢٥٧ عام ولد جعفر، مرزا السيد أخيه بعد وترتيبه )ھ١٣٠٠ت( القزويني مھدي
 حسن الشيخ عن أَخذَ  فقد ،العلماء كبار على درس كما ،عنه وأخذ أبيه كنف في ونشأ

 األنصاري مرتضى الشيخ على واألصول الفقه ودرس ،)ھ١٢٩٨ت( الفلوجي
  .الغطاء كاشف مھدي الشيخ خاله ىعل ودرس )ھ١٢٨١ت(

 العلماء تواضع بين جمع موھوبة شخصية القزويني صالح مرزا السيد كان
  .القيادة وخشونة األدباء ومرونة الزعماء وعظمة

 بينَ  الصفوَ  َعكَّرَ  ما الحلي حيدر السيد الشعراء زعيم وبين بينه حصل
 حيدر السيد اتصال ھريالجو سببھا بينھما وقصائد رسائل تخللتھا ،األسرتينِ 
دِ  بالزعيم الحلي  الشيرازي حسن محمد السيد األَعلى المرجعِ  هللاِ  آيةِ  الُمَجدِّ

 السيد أوالد وبين بينه كان الذي المشھورة التُّْنبَاك فَتَوى صاحب )ھ١٣١٢ت(
 مھدي السيد أوالدِ  بتنصيبِ  الحلةِ  أھلِ  طلبَ  ردَّ  ألنه ،)٣(فتور القزوني مھدي

 يتطلَّبُ  األمرَ  أن ورأى لھم استجابِ  فما أبيھم مكان )ھ١٣٠٠( القزويني
 من فطلبوا عنه، ممثلين كلَّفَھم،وجعلھم الكفاَءةَ  لديھم وجدَ  ما فإذا درَسهُ، حضوَرھُم

 صاحب حيدر السيد أراد وما الشيرازي، اإِلمام عنِ  االنقطاعَ  الحلي حيدر السيد
 بينھما فحصل كاَن، مھما أحدٍ  من وجهي أن بنفسه المعتد الصلب المرموقة المنزلة

                                                           
ه رثاءمطلع قصيةدة قالھا في  في )ھ٤٠٦ت( الرضي الشريف لقول تضمين بيتال في) ١( ، وھي أم

  :الدھر يتيمة في )ھ٤٢٩ت( الثعالبي وذكرھا ديوانه في
ِك ْوأبكي َعل َلنَق ائِيالَغلِي  بَُك

  

وُل   وَوأق َب ل اُلذھَ داءِ  الَمق  بِ
  

  

 .٢/٨٨: البابليات) ٢(
 .٢/٣٤٢: الحلة شعراء) ٣(



 

  

  .ديوانه في منشورة ،شديدة برسالة الحلي حيدر السيد أَعقبھا شعرية مواجھات
 السيد وفاة قبيل زالت ما سرعان فنجان في وزوبعة صيف سحابة كانت لكنھا

  .مؤثرتين بقصيدتين حيدر السيد رثاه توفي ولما القزويني صالح مرزا
 زين اإلمام في قوله شعره ومن ،شاعًرا وأديبًا فقيھًا اعالمً  له المترجم وكان
  :)١()السالم عليه( العابدين

اة بنفسي نكم ؤيم نل ٍبب  غال
  

ادى   اتع داةعليھ بُ  للع  كتائ
  

م اربتھم وك ربٍ  آلُ  ح ا ح وا وم ربِ    اكتف ولِ  بح ن هللاِ  رس ارِبُوا أنْ  ع  يَُح
مُ  بوھم ھُ مغص نإرثھ يھمم  أب

  

د   بوا وق ا نص بوا ابغيً ءالبغض  وناص
  

ن ن خضبت إن عجب وم ائھم م ومِ  ضباھا   دم  الخواضب وھي الطف بي
ا ٍل في يلعلي وِدف لالقي  مغلَّ

  

ى   هِ تََراَم َوبِ ئاِمنََح بُ  الشِّ َكائِ  الرَّ
  

لُّ  ا وك َكدوَنالرزاي يأرزائِ  الت
  

َحائِبُ  ُمقلَتَيَكمنانھمرْت بھا    الس
  

تَ  يُن وأن ُنهللاِأم  هِ أمينِواب
  

ى   هعل افيخلق هِ الع بُ بِ  والُمَعاقِ
  

تَ  ى كظم واكَ  عل اكًِر غيضكَ  بل  الشَّنَاِخبُ  الجباُلمنھاُزلِزلَْت وقد   اَش
  

ك ودسّ  مَّإلي دًرالس رباغ  بمش
  

اٌم   الھش اغْت ف هْ س اِربُ  لدي  الَمَش
  

ا اٍم في ُمإلم ذكِرمحك َدهُال  بع
  

د   ْتق هُ انطمس بُ عالُم  واألخاِش
  

ا هُ قيٍملس وي ُمغالَ َدَماالسُّ  بع
  

ى   ْقِمهِ عل دُس هُ ق ائِبُ أنحلت  الَمَص
  

ا ٍد وي دلفقي ْتق  اِمآتًِمأقام
  

ه   اليعلي ىوھيالمع َواِدبُ  ثكل  نَ
  

د ّرَح وق اَنقَ َياألجفَ واِرٌبفَھ  َس
  

د   رََّوق احَ بَ ناألحش بُ  فھ  لواھ
  

اتَ  واٌم َوَم ىقِ ٌملِلُعلَ وِّ  َوُمقَ
  

بَّ   نَاَوُج اِرٌمَس اِربُ  لِلفََخ  َوَغ
  

 ِ اُف و ِعأكن ْمالبقي افك  بِھ
  

ُب   ْنكواك يِّآِلم َواِربُ  النَّبِ  َغ
  

َوتْ  ْنھُُم َح اِم يسَم هِ ل ةٌ تَحوي  بُْقَع
  

ْت   مَونَال ابھ مم هُ ل بُ  تَنَْل  الَكَواِك
  

ِت لَّاأرًضفَبُوِرْك وٍمُك ةٍ يَ  َوليل
  

وُف   نتط الِكم كِ األْم  بُ َكتَائِ فَي
  

كِ  اُل وفي مُّالِجبَ ٌداِحلًمالشُّ  ھََواِم
  

ِك   وُروفي ُمالبُُح ودً الفُْع بُ  اُج  نََواِض
  

مْ  فَْوةُ  وھ ارِيَص ْمالبَ ُرَوھُ َرةٍ َخي  ِعت
  

َوَرىالبَاِرييَْرَحُم بِھَا   بُ  ال  َويَُعاقِ
  

 وكان األطباء أعيى عضال داء إثر على ،ھ١٣٠٤ عام النجف في توفي
 الحلي حيدر السيد طليعتھم وفي ،الشعراء فرثاه ،عاًما ٤٧ اتهوف عند عمره

  :األولى مطلع )٢(بقصيدتين رثاه الذي )ھ١٣٠٤ت(
ا ومجِدكَ  ُتم ردىِخل كال رُبمن  يق

  

َك   يألنَّ هصدرالردىف  أھيبُ  من
  

  :الثانية ومطلع
                                                           

 .١٠٩-٣/١٠٧: اء الحلةشعر) ١(
 .٣/١٠٣ :الحلة وشعراء ،٢/١٤١: البابليات) ٢(



 

  

ى ى أَفع تاألس ابطرق يوغ  الراق
  

ا   ديُغفأن يالل اقي وأَدمع  دري
  

 بقصيدتين الحبوبي سعيد محمد السيد العالمة منھم آخرون شعراء ورثاه
 والشيخ )ھ١٣١٥ت( الحلي جعفر والسيد طباطبائيلا العلوم بحر إبراھيم والسيد
  .الدجيلي حسين والشيخ ،الدجيلي طاھر

  :)١(الكبير سليمان السيد آل عباس السيد - ٤٩
 الدهو أنجال أكبر الحلي حيدر السيدبن  حسين السيد بن السيدعباس ھو
ه وأَدرك ھ١٢٩٩ سنة الحلة في ولد حسين السيد  حيدر السيد الشاعرالخالد جدَّ
 السيد بن الحسين أبيه على نشأ ،سنين خمس جده وفاة يوم عمره وكان الحلي
 فترسم لصحيح التوجيه جھه وو بتربيته وعني بعطفه غمره الذي الحلي حيدر
 إلى أبوه أرسله )٢(نشورم شعر وله والشعر األدب في وجده بيهأ خطى االبن
 هللا رحمه كان ،الزراعية مھماته في والده لمساعدة عاد ثم فيھا فدرس النجف
 القامة متوسط وكان ،العشرة لطيف الحديث طيب الروح خفيف ظريفًا لبقًا

ًا كان العينين، أسود اللون أسمر  واألدب العلم متابعة في مولًعا ورًعا تقيّ
 في شعر وله شاعًرا أديبًا كان ،)المفصل لعقدا( جده كتاب نشر في وساھم
 عبد السيد أبيه عم ابن على شعره يعرض وكان )السالم عليھم( البيت أھل

 فرثاه ھ١٣٦٣ عام الحلة في توفي ،وتصحيحه بتصويبه فيأخذ الحلي المطلب
  .بقصيدة حسين السيد محمد السيد أخوه
 عام النجف في ألقيت القزويني حسين السيد رثاء في ةقصيد له
 ومعرفته ،اللغة من وتمكنه قريحته قوة على تدل قصيدة وھي ھ١٣٢٥
 يفرغ وكأنَّه الحلي، حيدر السيد جده نھج ناھًجا فيھا كان ،العلوم بمختلف

 ،قدمھا عندما الشبيبي جواد محمد الشيخ العالمة عليھا أثنى لسانه، عن
 بلؤلؤ الطرس ضاحك حين )المطلب عبد( عن )العباس( أفرغ لقد{ :فقال
 وتفنن ،النابه الظريف الشاب ھذا فأجاد ،ينتحب الرزء لھذا أنَّه إال نظمٍ 
 ال أال ،تكلم تكرم مذ ،جده بلسان أنه للفكر وخيل )حيدر بن الحسين( كأبيه
  :)٣(أبوه و ،فوه فُضَّ  ال قال أخزم من ِشنِشنة فھذه ،طبعه جودةِ  من يعجب
 مقاُمالمصاِبمضضعلى ما قم

  

ان دق   ن ح ومم امي امُ  القي  قي
  

م ويداَء وانظ ؤاِدس االف  مراثيً
  

ديُن   هفال وَممن لَّ الي امُ  ُح  نظ
  

دَكالراسيالھَُدى علمُ  دماتدك  بع
  

ه   وقَرمن يت ديِّ ف مامُ  النَّ  َش
  

ارٍ  فُّ س هتَِخ اُلب هُ الرج  وقبل
  

ُت   َدَكأنماخل المُ تََدك  )٤(األع
  

                                                           
  .٢٦٩-٥/٢٦٢: الحلة وشعراء ،١٤٨-١٤٤ :٣/٢:البابليات) ١(
  .٢٦٩-٢٦٢ :الحلة وشعراء ،١٤٨-٣/٢:١٤٤ :البابليات :في ينظر) ٢(
 .١٤٦ :٣/٢: البابليات) ٣(
 : يئابالص إسحاق أبي رثاء في يالرض الشريف قول إلى ناظر ھو) ٤(

رىفيدفنكقبَلأحسُبماكنُت  الث
  

رىأنَّ   والث ىيعل وادِ عل  األط
  

 



 

  

دى بحرُ  اُرالن  هُعبابغاَضالزخ
  

ِد   اُلفلتغت ياآلم امُ  وھ  حي
  

د( ىدوأ  ال)المفي ٌدف ى(مفي  )مرتض
  

داه   ن(بن االب اءُ )نم وامُ  الرج  ق
  

دة(ماُمالحِ  ذھبَ  داعيبُع ي)ال  الت
  

ي   وارِم(ھ دوِّ )كالص امُ  للع  ِحم
  

ا ا ي َضُمبَرًم وَمنَق ِدالحل ْنبفق  َم
  

د   ان ق هك نقُضمن رامُ  ال  واإلب
  

ي ةٍ  ف بََغْتليل ِكبِ َص اَحالِ  لَونِھَ
  

هَ    اِروج اَدالنھ وفع المُ  وھ  ظ
  

دت ال َولَ ْتف القح واُمبھ  األع
  

يُبُرزًءا   دَّھُريش وال المُ  وھ  غ
  

د رْت ق وُدأنك اليس هُ اللي  وقَع
  

رأت   نوتب هع امُ  مثل  األي
  

ه ُرزءٌ  ُلل بَحجبري اأص  نادبً
  

آتٍم   وَقبم َماءِ ف امُ  السَّ  تُقَ
  

ُكبَكِتإِْن َغرو ال  شجوھاالمالئ
  

ي   ٍعف لُّأدم يتنھ جامُ  وھ  ِس
  

تُ  الُم فالميِّ وُعاإلس ـوالمفج  في
  

ه   دين ـ ى ال يوالثكل ام ھ  األحك
  

اِدبُ  ُدوالن اعيالتوحي دىوالن  الھ
  

ه   ائُلوب االفض امُ  كلھ  أيت
  

ا ٍد أأب يمحم اُرهُالعل  فخ
  

َكراَعال   ادثٌ قلب دامُ  ح  مق
  

نْ  طَّ  َم وُدَكاذَح ووالط ٌعھ  ؟ممن
  

اد   َب ذاَكوأب والعض اُم؟ وھ  حس
  

ذلكَ  اديِّ أب َنالع وائٌحِطح  ط
  

ا   ذاَكونب رفيب امُ  المش  كھ
  

ِت أم داُرحلَّ وةاألق ٍدحب ماج
  

ي   هف وُدبردتي امُ الط  والصمص
  

م ٍس ك َتأنف يغالي اف  إعزازھ
  

وانفيِرخاًصاأضحت   امُ  الھ     تُس
ُروُدَكضمَّْت وما وأما  ِحَجىْنِمبُ

  

ت   وزنَخفَّ ال المُ  ثقيلھ  األع
  

ا ِت م الُمزال َكاألع افي  رواجًح
  

ى   َتحت تِ ُحِمل المُ  فطاَش  األح
  

وا ريرَك َحَمل ُكس ٌعوالمالئِ  ُخشَّ
  

يھم   اوْتف هتس دامُ  تحت  األق
  

كوَن ِليتمس رِدَكبفض ابُ  واقًع
  

م   وٌدفلھ هقع امُ  حول  وقي
  

ىح وا ت َدثًاأَت دًَّسَج ةً تُ تَقَ  ربَ
  

ا   وارىفيھ َكت سِ من امُ  أم  إِم
  

ُريموُج َجَدثٌ  َتالبَح فيِحهِ تح  َص
  

وُب   هويص ُثفي والغي امُ  وھ  ُرك
  

ي ي ف دقراَحتَ لَغ دىاألنام  بالن
  

دى   دِب إذاتن فَّ بالج امُ  ج  الع
  

تِ  وُن بك مالُعي هْ فل اتُنھن  دمعھ
  

ى   اكحت ُثبك والغي امُ  فھ  ِرھ
  

تْ  ى أرس الِمعل َكاإلس ةٌ في  ُملِمَّ
  

ه   كاھامن اربٌ ش نامُ  غ  وس
  

وال ُد ل ْنمحم هَم تَِحب دىفُ  الھُ
  

ه   ِلوب اتِ ألھ امُ  المكرم  خت
  

نأسٍفمن ناديتُ  أٍسوم ىي عل
  

الِم   دَكاإلس ابع ينُ ي المُ  ُحس  س
  

ولىً  هُ  م ةُ خالئِقُ َكَرْتلَكِريَم  أَْس
  

الراح   كأَنَّإال ك رامُ  تل  ح
  

و ت ل َفمازج ةً ةَ الُمداَمنُط  ِرقَّ
  

ا   تم ينقَطَّب دامُ  بالمحتس  ُم
  

ا ةَ  ي الِمُحج وةُ اإلس ٍددع  ماج
  

اُح   َديرت ماعھاعن المُ  س  اإلس
  

دانِ  َدَك مج اِعن َقَم اتََعلَّ  فيِھَم
  

ٌر   ا والفك تْ لھم امُ  انتھ  أوھ
  



 

  

دٌ  امٌي مج َتعظ هُ ورث  قَديَم
  

ًوا   ُرعف َتوآخ هأن امُ  في  ِعص
  

ا ْن وأَم َلوَم ةَ البَنجع ًكاي  منس
  

اِس   هللن ةٌ في امُ  ِرحل  وُمق
  

ركنُ  َت، ال ِدَكأن ةٌ وداُرمج  َكعب
  

ِد   وَلللوف اح رامُ  ِرواقھ  إح
  

وَن ىيتزاحم تالِمَكعل ااس  واقًع
  

م   َكفلھ ٌدَعلي امُ  تََحشُّ  وِزَح
  

د تُ  ق اعيَنقل َكللس َدھُْمخلف  ُجھ
  

و   أوَكأَنَّل الظنونِ َش رامُ  ب  يُ
  

هِ  نموراَءكأَمراھني ابٍقع  س
  

ا   ادم وطهللجي دامُ  بش  إِق
  

واخَ  ق ل ِدطري ِنالمج اخٍرالب  َمف
  

ي   ْبقِ  ف االسَّ رتم هعث دامُ  ب  األق
  

ّدرٍ  دْت لُِمَص اهُُعقِ ىُحب ىِحًج  عل
  

ي   ماٍمركن َنَش هأي مامُ  من  )١(َش
  

ا بً يُمتََحجِّ ةٍ ف ْنھَيبَ اِم  دونِھ
  

َف   يَُّرَج َدالكم رغامُ وأرع  الضِّ
  

د ادَ  ق ُق ك ييخفِ وِبف ةً القل  مھاب
  

ي   ِلف والالحف هُ ل امُ  وجھ  البسَّ
  

ىُوِضعتمجدهوأسرة نَدبٌ   عل
  

اِم   ماِءھ الالس هفط امُ  من  ھَُم
  

 )برفعھا(عاله)ُجزَِمت(كما )نُصبتْ (
  

امُ  لديه)فانخفضت(المجِد في    الھ
  

ا ا ي ديُنثاويً يوال ودةٍ ف  ملح
  

وحي   يلل اف امُ  ُحجراتِھ  إلم
  

َكأخُتضريَحَك َحيَّت  الندىفيَكفِّ
  

اُء   لُءوطف روعھام امُ  ُض  إنع
  

اءُ  حَّ ُص س ايفح اقَطُرھ  متمرًغ
  

ًرى   ُلبث َكأھي هعلي امُ  من  ُرغ
  

رىأنَّال،تسقيكَ  َكالث  ،عاطٌشب
  

ى   هأنَّ لَّوفي كَ َح امُ  ِمن  َغَم
  

نْ  ي لك يلك داكتبك هِ ن  بمثل
  

ا   ُبدمًع دٌلفيُعش امُ جن  )٢(ورج
  

  :)٣(فيھا يقول التي قصيدته ومنه )السالم عليه( الحسين رثاء في شعر وله
زل طرقت  ھاوسماَءأرضھاتُزل

  

اء   دحنكب اإيراءَ  ىبالحشتق  ھ
  

ُر هللاُ  اأكب اي نلھ ةٍ م  نكب
  

اظلماءَ  ىَجحِ الأفُِقعلىأسدْت    ھ
  

ت ع عم لمينجمي ةٍ المس  بقرح
  

ر   تالللحش الجُ زال اداءَ  تع  ھ
  

ا دى وبھ ُداقت كوالتوحي ةً يش  لوع
  

وَل   اليط رىالاللي اإبراءَ  ي  ھ
  

امته ا س الَِمأْنإِمَّ ييُس ٍدف  ي
  

ا   المت م يس ةٍ ف دا ِذلَّ  ھاءَ أع
  

ياظمً علىيموَت أنْ  أو ربالف  ك
  

نالضباتروي   اءَ إِظما نحرهم  ھ
  

  
                                                           

   :الشاعر قال َشمام، ابني يسميان رأسان له بالعالية، معروف جبل: الشَّمام) ١(
ْل َتفَھَ ْننُبِّئ َويِنَع اأَخ  َداَم

  

ى   َداِثعل يإالاألح ماِم؟ابن  َش
  

  :البيت ويروى
لُّ وهُهُ ُمفاِرقُأٍخَوُك  أخ

  

ُر   َكلعم يإاِلأبِي َماِم؟ابنَ  َش
  

  .-شمم-:العرب لسان
امالرِّ ) ٢( ارة : ج خور عِ أَ الحج ي ص ا، وھ ة منھ الأَ ام ظو المجتمع زر، مث ل الُج ي وقي القبور ھ  ك

ارة :جاموالرِّ  العادية، ي الحج ى تنصب الت ر، عل اموالرِّ  القب ع :ج ة جم ة َرجم ر وھو وُرجم . القب
  .-مرج-:العرب لسان

 .٥/٢٦٣: الحلة شعراء) ٣(



 

  

  :)١()السالم عليه( رثائه في أخرى قصيدة من وله
داةَ  تھاَج غ رجُساس يَشال هِ ج  ظاللِ

  

ِنعلى   داھااب هْ  الطفوفِ فيھُ  تُھَاِجُم
  

وب أراعَ  لميَنقل دھٍشالمس  بُِم
  

ُد   دَّ اتََج لَُّحزنً هْ  آنٍ ك  مآتُِم
  

بًرا د أص ْتوق ةُ آل َرىالأمي  تَ
  

دى آلِل   االھ ّزً اُدِع هْ  تُش  !َدعائُِم
  

ا ةَ  في الِممقل ِكاإلس ادون  والبك
  

دمٍع   َنب لُّ اِءاألحش م اِجُمهْ  ينھ  س
  

إِنَّ  نَ  ف ِتاب َوحيِّبن ينال ةٍ ب  أميَّ
  

دِّ    يبَِح تََحلُّ المواض هْ  تُس  َمَحاِرُم
  

هُ  الطفوِفداٍم هللاُ  لَ ًداب رَّ  مَج
  

ته   أبرادكس اءب هْ  الثن  مكاِرُم
  

  )٢()السالم عليه( الحسين رثاء في وقال
وادر ٍع ب فُّالدم كابُھايج  انس

  

ىيسلُحزٍنونيراُن   التھا يُطفَ  ابُھ
  

 لوعتِيالشوِقعلىھاجْت ما خليليَّ 
  

ھرْت وال   يأس ونَ منِّ ا الُعي  كعابُھ
  

 لوعةٌ الطفِّجوىمنَعَرتْني ولكنْ 
  

بُّ   اِءيِش لوعِ بأحن ا الض  التھابُھ
  

داةَ  ْت غ اُءانتض رٍبأبن يًاَح  مواض
  

الِمدَمأراَق   دًرااإلس َرابُھا غ  ِض
  

د يأودعت وق دينةمھجف ةً ال  ُحرق
  

م   ئْم فل وَليلت انِ ط م عابُھا الزَّ  انش
  

د بَْت لق الةِ آَلَغَص االرس  حقَّھ
  

دَّھِر مدىبكٍف    اغتصابُھا استمرَّال
  

اِذبُ  ديھا تَُج ىأي ْفقَةٍ إِل اَص  بِھَ
  

زُّ    ىيَع اديعل ذابُھا الرسولِ الھ  انج
  

ذيالضيغُمقضىأمنًا:للِعدى فقلْ   ال
  

ردُّ    اةَ ي َبالكم دمىالغل ا تُ  ِرقابُھ
  

بح ُثذاكوأص يناللي ةٍ ب  أمي
  

ه   ا تناھُش اُذؤبانُھَ  َوِكالبُھ
  

 !!الظماعلىتُمسيهللاِوآُل أصبًرا
  

اُف   االمَ ُزَع ينَاي وفف  شرابُھا الطف
  

بًرا ُن أص ائفينوأم ربالالخ  بك
  

ُع   اضاقتفيهحتىيَُروَّ  !!رحابُھ
  

امطمأصبَحالدينوصرُح أصبًرا  ًع
  

ُر   هتغي لَّعلي ومٍ ك ا ي  ذئابُھ
  

امَ  دى إم االھ إنَّنھًض اَءُكْمف  ِدَم
  

 انصبَابُھا يستباحھدًرااألرِضعلى  
  

ْتالحسيُنالطفِّوفي أصبًرا  تناھب
  

بُھا   الَءهُقواض اأَش  وِحرابُھ
  

 أصبحْتالفاطمياُتوتلَك أصبًرا
  

اُح   اًرايُبَ بيُھاجھ اس  !!وانتھابُھ
  

ا بىاألعداُءِتشاء كم ًراتُس  َحَواِس
  

وُف   اتَطُ داَءبھ ًداالبي ا وخ  ركابُھ
  

ن ُغ فم اَرمبل يالمخت ةً عنِّ  ألوَك
  

ا؟ يُطوىالطَّفُِّرْزِءنشِرعلى    كتابُھ
  

ْدٍر(ِحْقَد شفتْ  َكفي)بَ ةٍ بَنِي  بوقع
  

اَب   َعأَص لمينَ جمي ابُھَا المس  ُمَص
  

 الحميد عبد الدين نظام السيد - ٥٠
 عرجيألا محمد الفوارس أبي الدين مجد بن الحميد عبد الدين نظام سيدال ھو
  .الحلة في الجباويين محلة في مرقده ،الحلي

  

                                                           
  .٢٦٨-٣/٢٦٧ :الحلة وشعراء ،١٤٧ :٣/٢:البابليات) ١(
 .٣/٢٦٣:الحلة وشعراء ،١٤٧ :٣/٢ :البابليات) ٢(



 

  

  )ھ٧٥٠ت( )١(الحلي الدين صفي - ٥١
 علي بن سرايا بن محاسن بن العزيز عبد الدين صفي المحاسن أبو الشيخ ھو

ْنبِِسي، ،الطائي سرايا بن نصر أبي بن نصر بن أحمد بن القاسم أبي بن  الحلي، السِّ
 بنا سرايا بن العزيز عبد واسمه الحلي، والصفي الحلي، السرايا بابن المعروف

 العراق أُدباء أكبر ھو .الحسين بن علي بن العزيز عبد :اسمه :وقيل علي،
 العلم أئمة وأحد ،منازع بال عصره شاعر كان بل شعرائه أشھرو وأشھرھم،
  .غيرھاو واللُّغة والتفسير كالفقه العلوم فمختل في امشاركً  وكان ،واألدب
 على وتربى فيھا ونشأ ،ھ٦٧٧ سنة الثاني ربيع من الخامس في الحلَّة في ولد
 أبي الدين نجم الشيخ الحلي المحقق على درس قد يكون أن يصح ال لكن .علمائھا
 كما )ھ٦٧٦ت( الھَُذلي سعيد بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن جعفر القاسم
 لكن واحدة بسنة الحلي المحقق وفاة بعد ولد الصفي ألن )٢(المصادر بعض ذكرت
 الحلي المطھَّر بن يوسف بن الحسن الحلي العالمة على درسَ  قد يكون ربما

  ).ھ٧٢٦ت(
 وماردين ومصر الشام إلى لتجارته يسافر فكان ،يالتجار بالعمل تهياح أَ بد
  .العراق إلى يعود ثم البلدان من وغيرھا

 غازي الدين نجم المنصور كالملك ماردين أصحاب األرتقيين إلى مدة انقطع
  .بشعره ومدحھم صالح الدين شمس الصالح الملك وولده
 قالوون بن محمد الناصر الملك السلطان أيام القاھرة ارو ھ ٧٢٦ سنة في
  .شعره في ومدحه منه فتقرب
 من خال وعمطب فشعره رائعة، أساليب النظم في وله ،افصيحً  ،ابليغً  كان
 آثار وله ،)االرتقيات( وسماھا المحبوكات القصائد عمل من أولَ  وكان التكلف،
  :)٣(منھا نفيسة
  .سكولایراال يف نسخة منه اللغوية طلألغال معجم ھو .األغالطي -١
  .المستحدثة األوزان -٢

                                                           
وافي)١( ات ال وات ،٥١٢-١٨/٤٨١:بالوفي ات وف ل٣٥٠-٢/٣٣٥:الوفي ل ،وأم  ،١٥٢-٢/١٤٩ :اآلم

درر ة وال ومو ،٢/٣٧٩ :الكامن رة النج ات اتروضو ،٢٣٩-١٠/٢٣٨ :الزاھ  ،٨٣-٥/٨٠ :الجن
 الكنىو ،٢٢٩-٢٢٧ :الشيعة وتأسيس ،٣٥٩و ١/٢٤٩ :الطالع والبدر ،١/٥٨٢ :العارفين ھديةو

اب ان، و٣٨٤-٢/٣٨٢ :واأللق يعة أعي ات ،٢٧-٨/١٩ :الش عراء ،١١٣-١/١٠٦ :والبابلي  وش
ة دير ،٢٩١-٣/٢٧٠ :الحل مو ،٥٤-٦/٣٩ :والغ ؤلفين معج اريخو ،٥/٢٤٧ :الم ة ت -٢/٨٠ :الحلّ
ةو ،٨٣ م ٩و ٨/١٢٠و ٣/٧٦ :الذريع م٩و ٢/٦١٥:القس  ٢٢٦و ١١/١٦١و ٣/٦٨٩:القس
 /٨ :سالميةإلا المعارف ودائرة ،١٩٧و ٢٤/٤٥و ٢٠/٩٩و ٢٤٨و ١٧/٨٤و ٢٥٥و ١٥/٢٠٥و

 .٣/٥٢٢ :الشيعة شعراء ومشاھير ،٣٢-١٠/٣١ :الحديث رجال معجمو ،٥٩-٥٨
ي  صفيلا ترجمة في ،،٣٨٤-٢/٣٨٢ :واأللقاب والكنى ،٨٣-٨٠/الجنات روضات ومنھا) ٢(  ،الحل

َرهُ  ة في وكرَّ ي، قالمحقِّ ترجم رَ  الحل رَّ ذا وتك اب في ھ دير كت ة في ٥٤-٦/٣٩ :الغ  صفي ترجم
 .الحلي الدين

  .٢٧٩-٣/٢٧٨: الحلة شعراء) ٣(



 

  

 مكتبة في نسخة منه بالبنق الصيد فيھا يصف رسالة وھي الجليلة الخدمة -٣
  .برلين

  .سالنفي الدر -٤
 التي األرتقيات القصائد وھي المنصور كلالم مدائح في النحور درر -٥

 بالحرف يبدأ القصيدة من تيب كل المعجم حروف عدد على كتبھا
 قصيدة ٢٩ القصائد عدد فبلغ الحروف تمام على يأتي حتى به وينتھي
 في المخطوطة نسخه توجد بيتًا ٢٩ قصيدة كل ،المعجم حروف بعدد
 عام القاھرة في الكتاب وطبع بروكلمان أحصاھا المالع مكتبات من عدد

  .م١٨٩٢ عام بيروت في ديوانه مع وطبع ھ١٢٨٣
  .ومحقَّق ،وھومطبوع شعر ديوان -٦
  .الفار محاورات عن الدار رسالة -٧
  .ھ٧٢٣ عام قالوون بن محمد الناصر الملك إلى كتبھا المھملة الرسالة -٨
  .ھ٧٠٠ عام بماردين كتبھا الثومية الرسالة -٩
  .البلغاء وخالصة الشعر صفوة - ١٠
  .والموالي لجالز في الحالي لعاطل - ١١
 عليه هللا صلى( محمد النبي فيھا مدح التي الشھيرة بديعيته وھي :الكافية - ١٢

 البديع أنواع من نوًعا١٥٠ على تملةشوالم بيتًا١٥٤ في وتقع )وسلم آلهو
   :)١(ومطلعھا بديعية أول وھي ديوانه في والقصيدة

لْعً  جئتَ  إنْ  ْلفَ اَس ْنَس َرةِ َع َرِمِجي  الَح
  

لَمِ  بِِذي ُعْرٍبعلىالسَّالَمَواقَر    َس
  

  .مطبوع وھو .آنفًا المذكورة الكافية شرح - ١٣
 العروض علم في منظومة - ١٤
  .ذلك غير وله  ....بالبندق الصيد وصف - ١٥
 عليه( )٢(طالب أبي بن يلع المؤمنين أمير اإلمام مدح في شعره ومن
  ):السالم

تْ  ي ُجِمَع فَاتِ ف ـَداُدَكِص  األَض
  

ْتَذاھفَلِ    ـزَّ َكَع ـَدادُ  لَ  األَن
  

ـكٌ  ٌك نَاِس ـٌمفَاتِ َجاٌعِرِحي  ُش
  

ـالٌِم   ـاِكٌمَع ـرٌ َح َوادُ  فَقِي  َج
  

قٌ  ُل ُخلُ يَميُْخِج َنالنَِّس ِفِم اللُّط
  

أٌس   ـُذوُبَوبَ ـهُ يَ ادُ  ِمن  الَجَم
  

ـيمٌ  ا ِش َنَم يُجِمع ٍرفِ ـطُّ بََش قَ
  

ـا وال   ثلَ َزَح ـادُ نَّھِم  الِعبَ
  

تَ  ُس أن يِّنَف نُوالنَّبِ ـُنوالصُّ واب
  

مِّ   ھُرالَع تََجادُ َواألَُخوالصِّ  الُمْس
  

ـو َكَرأى لَ يُِّمثل ـاالنَّبِ  آلَخ
  

ـأَوإالهُ    ـقَادُ فَـأَخطَ  االْنـتِ
  

                                                           
 .١٩:األدب وعيون ،٥٧ :البديعية الكافية شرح) ١(
دين صفي ديوان، و٨٩: لطباعديوان صفي الدين الحلي، تحقيق الدكتور عمر فاروق ا) ٢( ي، ال  الحل

 :الخطيب يحضره ال ومن ،٨/٢٢ :الشيعة وأعيان ،٢/٤٢٢:واأللقاب والكنى ،٨٨ :النجف طبع
  .١٠٠ :العربي الشعر في وآله النبي و  ،١٢٣



 

  

َرتْ  َكظَھَ َوَرىِمْن اٌتلِل َمْكُرَم
  

ـرَّتْ    لَِكفَـأَق  ـادُ الُحسَّبِفَْض
  

ذِّْب إنْ  ايَُك ْدَداَكِعبِھ ذَّفَق َك
  

ْنَب   ُلِم وُمقَْب وطٍ قُ ـادُ  لُ  وَع
  

لَّ  اَك َج يطَ أَْنَمْعنَ هِ يُِح ـبِ ْع الشِّ
  

رُ    يـ فَاتِهِ َويُحِص ـادُ  ِص  النُّقَّ
  

  :)٢()السالم عليھم( )١(البيت أھل في وله
ا رةَ  ي ارعت االمخت ني مَم  بھ

  

وز   ٌد يف والّھُ عب  ميت
  

َرف ي أع ِرف يالحش مبحبّ  لك
  

رفإِذ   اُسيُع يماھُمالن  بس
  

  )السالم عليھم( فيھم وقال
ا رةَ  ي اِرِعت االمخت ني مم  بھ

  

و   اتيأرج ننج ـذابٍ م يمْ  ع  أل
 

ديث ـي ح ـُمحبّ ـرلـك  سـائ
  

رُّ   يوّديوس ـمف ـم ھواك  ُمقي
  

د زُت ق لَّفُ وز،ك مإذالف َزلل  يَ
  

ـراطُ    ـني ص ـكمُ دي تقيمْ  ب  مس
 

ن ى فَم ـمهللاَأت  بـعـرفـانـك
  

ـد   ى(فـق بٍ هللاَأت ليمْ  بقل  )س
 

  :قوله شعره ومن
ى اك إل وءمحيَّ درض ذرالب  يعت

  

ي   كوف اقمحبت دالعش ذروا ق  ع
  

ة د وجن يالخل ديكف ةخ  مونق
  

ار   كون يالحب ذرُ  وال تبق  ت
  

ا ن ي زُّ م َنالًداليھ هِ غص  قامتِ
  

ن   ذاالغص أينھ لف رُ  الظ  والثم
  

نفِسبَِغالِيفيَكخاطرتُ  ذلُھاال  أب
  

َرإنَّ   هالخطي ھُلُ علي رُ  يَس  الَخِط
  

ا ُت لمَّ الَمرأي عِرظ َكالشَّ َداِمن  بَ
  

نيولكنالظالمخضت    القمرُ  غرَّ
  

 إلى نُقِلَتْ  ةوشاي عن وشاح بن الدين تاج لقاضيا إلى فيھا يعتذر قصيدة وله
  :)٣(ومنھا عنهُ  شاحٍ  ابن

ك اذرً ح نعلي اِلم افيالفع  الَج
  

َك   ًدأدني ىامجتھ افإل  اإلنص
  

كرً  واٍش اش ْتل هُ أوجب  أقوالُ
  

ي   ةِ حجِّ ْملكعب َوافِيربِعُك  وطَ
  

دٌ  ُت بُع رَبَجنَي نالق انِهم  أغص
  

كينة   لتوس نحص افم  اإلرج
  

ا وِت َولَُربََّم الُبع َدْتالك  فأرش
  

و   رامنح واردالك يافش  األض
  

هفيالورىاختلفما عنك دع  نقل
  

ي   ذعن دحاوخ رم الف بغي  خ
  

دحً  اك ام روموالأت ازةً ي  إج
  

ودةالإِ    ميرالم افي والض  الص
  

هُ  الحلة مدينته عن ابتعد ولما   :)٤(فقال أھلھا وإلى اإليھ الشوق ھزَّ
ُدُكْمطاَلإْنالفيحاِءفي أحبايَ   بُع

  

أنتمْ    ىفَ يإِل ْحرَِيقلب نْ كَس رِي ِم  نَْح
  

  
                                                           

 .٨٧ :الحلي الدين صفي ديوان) ١(
  .١/١٠٩ :البابليات) ٢(
 .٥/٤٤٢ :والغدير ،٤١٠ :الحلي الدين صفي ديوان) ٣(
  .٢٤٧ :الطباع فاروق عمر الدكتور تحقيق الحلي الدين صفي ديوان) ٤(



 

  

  :)١(فيقول الحلة، مدينته الحلي الدين صفي شاعرنا ويصف
ن م م َر ل ةَ ت اَءالحل هُ الفيح  ُمقلتُ

  

ه   يفإِنّ اِءف رِ انقض ونُ  العم  َمغب
  

داألھواِلسائُربھا أرضٌ   ُجِمعتق
  

ا   َعكم افتََجمَّ بُّ يھ ونُ  الض  والن
  

ْدرُ  ةٌ  فالُغ ريُحطافَِح ةٌ وال  نافح
  

 َموُضون والطلُّصادحةٌ والِوْرُق  
  

ُرشانَھا ما يِّغي اھلينبغ االج  بھ
  

ا   ةٌ كأنَّھ اجنَّ ياطينُ فيھ  ش
  

  :)٢(قوله شعره طريف ومن
ةٍ  ال وليل ھاديط اس  بھ

  

ي   يُس فزارن دإبل ادْ  عن  الرق
  

ال ي فق ل:ل َكھ يل قفةٍ ف  ش
  

يّةٍ    ُرطُ كبش َكتط ھاد؟عن  )٣(السُّ
  

تُ  م:قل النع ي:ق وةٍ وف ا      قھ ُرَعتّقھ نالعاِص دِ م اْد؟ عھ  ع
  

تُ  م :قل النع ي:ق ِرٍبوف  ُمط
  

َدإِذا   َرُباَش هيَط اْد؟ من  الجم
  

تُ  م:قُل اَلنع يق ادٍنوف  ش
  

د   ْت ق هُ ُكّحل َواْد؟أجفانُ  )٤(بالس
  

تُ  م:قُل النع نم:ق  اآمنًف
  

ا   ةَ ي ِقكعب نَ الفِس ادْ  وُرك  الفس
  

  :قالَ  بَِمنْ  اُمَعرِّضً 
ال يوق ل:ل َكھ يل  ف

  

ةٍ    ْه؟َحِشيش  ُمَذھَّبَ
  

ت ال.ال:فقل ي:ق  وف
  

َد   دِرأغي تبَْه؟بالب  اش
  

ُت اَل .ال :فقل نَْم :ق  فَ
  

ا   َت م بَهْ  إال أن  َخَش
  

   )٥(كقولك األلفاظ سھل تعليمي وشعرك الجزل الشعر تقول ال أنت :له وقيل
لي اَح س والي الرم ن الع ا ع  معالين

  

 ا؟نفي الرجا خاب ھْل البيَض واستشھدي  
  

ائ رَب ليوس راكَ  الُع ا واألت ْت م  فعل
  

ي   ِر أرضِ  ف ِد قب دينا؟ هللاِ  ُعبي  أَي
  

ا عينا لّم ا س ْت فم ا َرقّ  عزائمن
  

ا   روُم عّم ت وال ن اعينا خاب  مس
  

انوا استُخِصُموا إِذا قَومٌ  ةً  ك  فراعن
  

وا وإن ايوًم   انوا حكم ا ك  موازين
  

ا وٌم إِن ْت لَق ا أب َرفً  أخالقُن  اَش
  

يسَ  نَم باألذى نبتدي أن   ا ل  يُؤِذين
  

يضٌ  نَائُِعنَا بِ وٌد َص ا ُس  َوقائعن
  

ٌر   ا ُخض رٌ  َمَرابُِعنَ ينا ُحم  َمواض
  

ل دونَ  العجُزِمنّا يظھرُ  ال ًى ني  من
  

و   ا ول ا رأين ي المناي ا ف  أمانين
  

  :)٦(لوقا الحلي الدين صفي الشيخُ  بَ ضِ غَ فَ 
                                                           

اع فاروق عمر الدكتور تحقيق الحلي الدين صفي ديوان) ١( اتو ،٧ :الطب  وشعراء ،١/١٠٨: البابلي
   .٢٤٠:األدب وعيون ،٣/٢٧٦ :الحلة

   .٨١:باألد وعيون ،٥٢٠:الطباع فاروق عمر الدكتور تحقيق الحلي، الدين صفي ديوان) ٢(
   .النوم عدم :السھاد .القطعة :ةقالشف) ٣(
  .العينين أكحل ھو :بالسواد لتحّ كُ  .الظبي ولد :الشادن) ٤(
وان) ٥( دين صفي دي ي ال ق الحل دكتور تحقي اروق عمر ال اع ف ات ،٣٣-٣٢: الطب  ،١/١٠٩: والبابلي

 .٣٢٥ :األدب وعيون
   ٣٢٦ :األدب وعيون ،٥١٧: الطباع فاروق عمر الدكتور تحقيق الحلي الدين صفي ديوان )٦(



 

  

ا ون إِنّم دردبيسُ  الحيزب  وال
  

ا   اخ والطخ يسُ  والنق  )١(والعلطب
  

بنتى ُق والحفصُ  والس ـ والھي  والھج
  

اُن ـرسُ     )٢(واليسطوس والطوفس
  

راجيُخ قحطبوالح ـوالش  والعف
  

لُق   وسُ والخربصيص ـ  )٣(والعيطم
  

ةٌ  ُر لغ امعتنف االمس  منھ
  

ين   روىح مئزُّ تُ وسُ  وتش  النف
  

ن ولي أي ذا:ق ٌبھ ديٌمكثي  ق
  

الي   ٌل:ومق دموسُ عقنق  )٤(قُ
  

م د ل اديً نج ييُغاش ا:ن ـقف  نْب
  

ىـِك   ودعل دورإذالع  الكؤوسُ  ت
  

ي و أتران ُتل بِّقل اللح ـي  عْل
  

قُ    ه درىـ ُزأنّ يُس؟ العزي  النّف
  

ُت ذاإِ و اِمقل وٌسللقي  جل
  

َم   اُسعل ايكوُنالن وسُ  م  الجل
  

لِّ  معي َخ وَبلأِلص افيج  الفي
  

ي   اٍفف فُّنش هتخ رؤوسُ  في  ال
  

ـالضيعةِ عناألعراِب وسؤال  ف
  

ظِ    كلْتإذاـ هأش وسُ علي  األس
  

تْ  ُمَدَرس اُتتلك ىاللغ  وأمس
  

االناِسَمذھُب   وُلم رئيسُ يق  )٥(ال
رئيسُ   )٥(ال

  

ا ذه إنم وُبھ ٌدالقل  حدي
  

ُذ   اظِ ولذي اظيسُ األلف  مغن
  

َعَراءِ  ِمنَ  ھناك  وھاجموھم، ،)السالم عليھم( البَيتِ  أَھلَ  على اعتدوا من الشُّ
 سوى بالخالفة يحضَ  لم الذي )ھ٢٩٦ت( )٦(الُمعتَزِّ  بنُ  هللاِ  عبدُ  ومنھم فھجوھم

 بن هللا عبد قَالَ  العباسي، المتوكل جده من البيت آل عداءَ  وأشرب واحِد، بيومٍ 
  ):السالم عليھم( )٧(طالب أبي بن علي آل في المعتزّ 

ـأْنتُمْ  وفَ هِ بن ـابنتِ  دونَنَ
  

ـُن   وَونَح هبَنُ لِمِ  َعمِّ  الُمْس
  

  :)٨(قالو
ىأ  ـاإال هللاُ  بَ َروَنَم اتَ ْمفََم  لك

  

 طالب؟ آلَ يااألقداِرعلىاِغضابً   
  

                                                           
ة،  :الدردبيس .العجوز المرأةُ  :الحيزبون) ١( ا .الشيخ وأالداھية أو العجوز، أو الفاني  السحاب :الطخ

   .الصافي البارد الماء :النقاخ .المرتفع
 الدب :الھجرس .النعام ذكر :الھيق .ابن األسد: زبيل من جلد، والحفص :الحفص .النمر :السبنتى) ٢(

  . بالخيزران شبيه شجر من ضربٌ  :البسطوس .القرد أو الثعلب أو
   :الشاعر قال. القلب الحادة الوقادة، السمينة الناقة وھي ُحْرُجوج جمع :اجييجرالح) ٣(

مذاكَ أ  لول ىترح ِلإِل جٍدأھ  مس
  

َي   وٌجبرحل اُحرج اِرقُ عليھ  النم
  

انِ  له الكبش: السَّفَْرَجل مثل :الشَّقَْحطَب .-حرج-العروس وتاج العرب لسان ران، قرن  أو منك
ة بالصاد :الخربصيص .الرخو الواسع الفرج :العفلق-شقحطب-العروس تاج.أربعة  الجمل المھمل

  .-خربص-العرب لسان.الجسم الصغير
  .القديم: الصخرة الكبيرة، والقدموس: القدموس. الكثيب :الَعقَْنقَل) ٤(
   ُمتََداَولَةً  تَُعدْ  ولم وبَاَدتْ  انَدثََرتْ : َدَرَستْ ) ٥(
و) ٦( د ھ ن هللا عب د ب ن محم ر ب ن جعف د ب ن محم ارون ب ن ھ اس ب ن العب ز ب ن المعت ل ب ن المتوك  ب

لَ  ُعِزلَ  ثما واحدً ا يومً  الحكم تولى الذي المنصور بن المھدي بن الرشيد ھارون بن المعتصم  .َوقُتِ
  .٢/٢٤٢ :الوفيات فواتو ،٧٧-٣/٧٦:األعيان وفيات

  .٧٢ :العربي الشعر في وآله والنبي ،٢/٢٤٤ :الوفيات فوات) ٧(
ابالكنى وو ،٢٤٢-٢/٢٤١:الوفيات فوات) ٨( ات ،١/٤١١ :األلق ي ،١/١١٠: والبابلي ه والنب  في وآل

  .٧٢: العربي الشعر



 

  

  
  ):السالم عليھم( )١(فيھم ويقول
ـن أال ـٍنم كالعي  اھبِ وتس

  

ـكِّي   ـَذىتُش االقَ ا وبكاھ  بِھ
  

  :ومنھا
ـتُ  ـَنِي نَھي ـِميب وَرِح وال  َوَع

  

ـةَ    ـرٍّنَِصيـَح ـأنَسابِھابَ  ب
  

ـوا وَداـريشً قَُوَراُم َرىأُس  الشَّ
  

ـد   بَْتوق ـَننََش ـابِھا بَي  أنيَ
  

ـا ـةَ  قَتَـلنَ ـيأَميَّ ـھاف  َغـابِ
  

ـا   قَّفَـُكنَّ ـھاأَح  بأسـالبِ
  

  :)٢(وقال الحلي الدين صفي له فتصدى
ـلْ  أال ـرِّقُ ـِدلَِش هِ َعبِي  اإللَ

  

ـاِغي   َريٍشَوطَ ـذّ قُ  ابِھاَوَك
  

اغي ـاِدوبَ اعيَوالِعنَ ـانَ  الِعبَ
  

اَودِ    َراِمِجيھ االِك  وُمْغتَابِھ
  

ـتَ  ـاِخُر أأْن ـيآَلتُفَ  !!النب
  

ُدھَا   َلوتَْجَح ـابِھافَْض  !أْحَس
  

ـمْ  َل بُِك طَفَىبَاھَ ْمأْمالُمص  بِِھ
  

ـَردَّ   ـَداةَ فَ ـأوَصابِھاالِع  !!بَ
  

نُكمْ  ى أع جَسنَفَ رِّ نھُُمأْم!!ال  ع
  

ـوِسالنُّ ِرھبِطُ    ـابِھافُ  !!َوألبَ
  

ْجُسال أمْ  ُررِّ ْنوالخم ْمِم  َدأبُِك
  

ـْرطُ    ـاَدَوفَ نْ ةِ الِعبَ ا؟ ِم  َدابِھ
  

ـمْ  ـا:َوقُـْلتُ اَبَوِرثنَ يثِيَ  النَّبِ
  

ـْم   ـذبوَنفََك ـأتج  َدابِھاھب
  

ـَدَك ـوَرُثالَوِعن اتُ  األنبِيَ
  

ـفَ ُء   ـْمفََكي اَحظَيتُ  !!بِأثَوابِھَ
  

ـَكذَّْبتَ فََك ينفَس ـف  الحالتي
  

م ِنـ   ـِمول ھَدتَعلَ نْ الشَّ ابِھا ِم  َص
  

ـدُّكَ  ـى أَج ايَـرَض هُ بَِم  !!قُلتَ
  

ـا   ـاَنَوَم ـومً َك اايَ  بِمرتَابِھ
  

ـانَ  ـَن وك يبِِصفِّي زبِھْمفِ  ِح
  

ـرِب   ـاةِ  لَِح ـَزابِھاالطَُّغ  وأح
  

د َر وق مَّ وُتش ـْنالم ـاقِهِ ع  َس
  

رُبـرتِ َوَكشَّ   نْ الح ا َع  نَابِھ
  

ـلَ  ـو فأقبَ ـىيَدُع ـَدٍرإل  َحي
  

ـابِ    ـإراھبإرغ  اھابِ ھوب
  

ـرَ  ـهِ أْن وآث ـايَـرتَِضي  األنَ
  

َنمُ    ـِنِم ـابِھاالَحَكـَمي  ألسبَ
  

ي ـالفةَ لِيُعِط  اھلالًھأالِخ
  

ـم   ـرتَُضوهُفـل ـابِھايَ  إليِج
  

لَّى َع َوَص اِسَم وَلالنَّ ـاةط  الحي
  

دُر   يوَحي ـدِرفِ ـَرابِ َص  اھِمح
  

ـھاالھف ـْمتقمَّص ُك  َجـدُّ
  

ـاَنإذا   ـَرىذاَكإذ ك ا؟ أح  بِھ
  

ـَل وإذ ُرُجِع ـوَرىاألم مُش  لَھ
  

ْل   ـاَنفھ ْنك ِضِم ا؟ بع  أربابِھ
  

ھم اَنأخاِمَس ً أم؟ك ـ  اسـادس
  

ـد   ْتوق ـنُجلِبَ ـابِھا؟بي  ُخطّ
  

*    *    * 

ـولَُك ـْموق ـوأنتُ  ـهِ بِنتِبَنُ
  

ـْن   ـوَولِك مِّبَنُ ـىالَع ا أول  بِھ
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ـو ـِت بَنُ واأيًضالبِْن ـهِ بَنُ  َعمِّ
  

َك   ـىوذل ـأدنَ  اھألْنَسـابِ
  

َدعْ  ي فَ ةِ فِ َلالِخالف ـالفَص  الِخ
  

ْتِف   ـوفَلَيَس ـابِھاالًَذل  لِـُرّك
  

ا َت وم ُصأن ْنوالفَْح ـانِھاَع  َش
  

ـا   ـوَكَوَم ـُص ـَوابِھابَ قمَّ  ـأْث
  

ا اَوَرْتَك َوَم ـةٍ ـوىِسَس  َساَع
  

ـا   َتفم ـبابِھاالًـھأُكن  ألس
  

ـفَ  ـوَكوكي ـومً يخصُّ اايَ  بِھ
  

م   ـأدْبول ـتَـتَ اھبِـآدابِ  ـ
  

*    *    * 

َت ـأنَُّكُم:َوقُل ـوبِ  القَـاتِـلُ
  

ـودَ َن   ـةَ أسـ يأميَّ ـابِھا ف  َغ
  

ِذْبتَ  َرْفَت َك ـاَوأْس ـفِيَم َع  ادَّ
  

ميَتـ   هَ ول ـكتَن نْ نَْفَس اَعابِ  َع  ھ
  

مْ  ا فََك ـراةٌ َحاولتھ ـْمُس  لَُكـ
  

ُردَّْت   ىفَ ِصعل ـابِھانَك  أعقَـ
  

وال ـيوُف ول يُس ـلٍِمأبِ  ُمْس
  

ْت   ـزَّ ىلََع ِدعل ـالبِھاُجھ  طُـ
  

كَ  ـٌد وذل ـھُْمَعب ماللَ  لُك
  

ـى   يكُمَرَع ْرَبفِ ـابِ  قُ  اھأنَس
  

تُ  اَرى موكن وِنأَس ـوبُطُ  الُحبُ
  

دس   فَُّكْموق ْثُمَش ـھالَ  أْعتَـابِ
  

ـَرَجُكْم ـاُكْمفأْخ اَوَحبَ  بِھ
  

ـم   ـَلَوقَمََّصك ـابِھافض  ِجلبَ
  

ـوهُ ـرِّفََجـاَزيتُُم زاِءبَِش  الج
  

وى   ـوِس لِطَغ ـابِھاالنُّفُ  َوإِْعَج
  

َدعْ  ِر فَ وٍمِذك واق ـاَرُض  بِالَكفَ
  

اِف   ـالفةَ ُءواَوَج نْ الِخ ا ِم  بابِھ
  

ُدوَن مُ ھ اِھ ُمالزَّ ُدوَنھُ  الَعابِ
  

ُم   ـوَنھُ ـالَعـالُِم  اھبِـآَدابِ
  

مُ  ائُِموَن ھُ ائُِموَنُمھالصَّ  القَ
  

ُم   ـُدوَنھُ اِج ـھاالسَّ  بِمحَرابِ
  

ـْطُب مُ ھ ةَ قُ ِنَمكَّ هِ ِدي  اإلل
  

َحىودوُر   ـرَّ وَلال ا َح  أقطابِھ
  

ـَك اِتِوَكھبِلَ علي  بِالَغانِيَ
  

ـلِّ   ـالِيَوَخ ـھاالَمَع  ألصَحابِ
  

عِركَ  يَوِش ْدِحفِ ْرِكَم الةِ تَ  الصَّ
  

ـِعي   ـاةِ َوِس قَ ـھاالسُّ  بِأكَوابِ
  

ـَذلَِك ـأنَُكفَ أنُھمالَش  َش
  

ـْريُ    ـاِدالجِ َوِج ابِھايَ  بِأحَس
  

 في وقيل د،بغدا في محلة الرحمانية من ،ھ٧٥٠ سنة الحلي الدين صفي توفي
الدين  صفي إلى ينسب قبر الحلة في الشاوي حي وفي القاھرة في وقيل ماردين،

أحد  )٢(ابن الحارث الجعفي ايعبد العزيز السرّ بي الحارث ألنه والصحيح  أ )١(
الذي جرح في معركة صفين ومات في ھذا ) عليه السالم(أصحاب أمير المؤمنين 

 .حيث ماتالمكان بعد رجوعه من صفين ودفن في 
 به ونال )الحلي الدين صفيشعر ( كتابه علوش أحمد جواد الدكتور عنه كتب
  .القاھرة في شمس عين جامعة من الماجستير درجة

  العميدي الحكيم السيدعبد - ٥٢
 اورعً  اتقيً  ازاھدً  اعالمً  كان العميدي الحكيم عبد السيد الرحيم عبد أبو ھو
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  .٨/٢٧ :الشيعة أعيان:ينظر في ترجمته  )٢(



 

  

 الجانب في الوردية حي في سكني كان وعبادته وعلمه بزھده الناس بين عرف
  .م١٩٦٠ بعد توفي الحلة من الصغير
 الحلي العتائقي محمد بن الرحمن عبد - ٥٣

 .الطھراني أغابزرك عنه قاله بما سأكتفي
 :)١(الذريعة في الطھراني بزرك أغا قال

 براھيمإ بن محمد بن الرحمن عبد بن الدين كمال للشيخ .البالغة نھج شرح
 كما للفنون الجامع المصنف العالمة ،يالحل العتائقى بن يوسف بن محمد بنا

 تواريخ أقدم .الغروية الخزانة فى بخطه منھا جملة يتأر التى تصانيفه من يظھر
 األرواح مصباح كتابه من التاريخ ھذا فى فرغ ،ھ٧٣٢ سنة رايتھا التى خطوطه

 من فراغه سنة وھى ،٧٨٨ سنة خطوطه تواريخ وآخر ،يالبيضاو ليفأت
 ٥٠٢:ص ٢ :الجزء في ومر ،يأتي كما الزبدة معرب شرح فى الشھدة فتصني
 تصانيف من ھو الذي اليقين منھاج شرح في والتبيين اإليضاح كتاب تصانيفه من

 المصنف بشيخنا العالمة عن آخرهِ  في ھو عبّرَ  قدو ،)ھ٧٢٦ت( الحلي العالمة
 صاحب حكى نهأل ذلك يبعد وال مشايخه، من المصنف كانَ  أنَّهُ  في الظاھر
 العتائقي ابنَ  وصف مؤلفه أن اإليمان أھل عن المفرج السلطان كتاب عن الرياض

 المحقق الكامل القدوة الفاضل العالم األمجد األجل المولى لفظه بما ٧٥٩ سنة في
 الملة كمال العاملين العلماء افتخار األفاضل مرجعو الفضائل مجمع المدقق
 الخزانة في منه وجدت فما للنھج شرحه وأما يالعتائق بن الرحمن عبد والدين
 بن محمد بن علي الشيخُ  تلميُذهُ  ظھِرهِ  على بَ تَ كَ  قدو اواحدً  امجلدً  إال الغروية
 مخدومناو لشيخنا أنه ٧٨٦ سنة األول :الجزء في الدين رشيد بن علي بن محمد

 ترجمه العلماء رياض صاحب لكنو مفصال، مطالعته لي يتيسر لمو مقتداناو
 المجلد من عتيقة نسخه رأى أنه ذكرو عندي المخطوط من ٣١٧:ص في مفصال
 مخدومناو شيخنا ھو آخرهِ  في امكتوبً  العتائقي البن النھج شرح من الثالث

 ١ :الجزء في الدين رشيد بن علي بن محمد بن محمد بن علي ...مقتداناو
 نسب أنه أدري لستو منه مواضع ضاعت قدو قال الغروي المدرس ...٧٨٦:ص
 أيضا قالو ،له المعاصرين العلماء بعض نسبه أو تلميذه رفعه قدو العتائقي ابن

 عليه قرأهو ٧٨٠ سنة تصنيفه من فرغ الثالث المجلد من نسخه أصفھان في رأيت
 سنة رمضان شھر خطه تاريخ لقارئه الشريف خطه عليھا كانو تالميذه بعض
 ٧٨٦ :ص ١ :الجزء :في بخطه خةالنس كتب الذي لتلميذه النسب إن :أقول ٧٨٦
 ھذاو ٧٨٦ سنة رمضان شھر في اإلجازة أشھر ثالثة بعد له فكتب عليه قرأه ثم

 رأيت ،٧٩٣ سنة في الغري في العتائقي البن التلويح شرح بخطه كتب التلميذ
 علي بن محمد بن محمد بنا علي إمضاؤهو الغروية الخزانة في أيضا النسخة ھذه

                                                           
  .١٤/١٢٧ :ةالذريع) ١(



 

  

 آخر في بخطه ھو كتبه فقد العتائقي ابن نسب أماو ،ھ٧٩٣ سنة بالغري رشيد
 ما بعين ھوو ٧٧٤ سنة تصنيفه من فرغ الذي التلويح شرح في التصريح كتابه
 النسخة ھذه أن ظنيو الغروية الخزانة في أيضا النسخة ھذه رأيتو ،الً أو كتبناه
 ءضيا الشيخ عند حصلت التي ھي أصفھان في العلماء رياض صاحب رآھا التي
 في خصوصياتھا فصل قدو وآخرھا، أولھا من مقدار تلف ما بعد يوسف بن الدين
 خطبة من النھج شرح ثلث فيھا أن ذكر ،١٤ :ص :في البالغة نھج كتابه

 سنة إلى ٧٧٧ سنة من تصنيفه عليه طال وقد المالحم، خطبة إلى االستسقاء
 ابن شرح ھيو النھج شروح من عدة عن ينقلو كتب، عدة عن فيه ينقلو ،٧٨٦
 والقطب الوبري، اإلمامو البيھقي، زيد بنا عليو ،ميثم ابنو الحديد، أبي

 عن نقل فيه ليسو ،الراوندي هللا فضل السيدو ،الكيدري القطبو ،الراوندي
  .آنفا عنه نقلنا كما الجبار عبد القاضي

 شرح في للعارف، الصفوة صفوة كتاب )١(الطھراني أغابزرك له وذكر
 الحضرمي علي بن سعد نظم من الھيئة في منظومة ھي التي فالمعار صفوة
 بنا إبراھيم بن محمد بن الرحمان عبد الدين كمال الشيخ العتائقي البن ھي :وقال

 من جملة طبقة فيو األول الشھيد معاصرو البالغة نھج شارح الحلي العتائقي
  .الحلي العالمة تالمذة
  .ھ٧٨٦ تاريخه وكان هنھج شرح على بالتاريخ خطه رأيت :الرياض في قال
 .)٢(العميدي الرحيم عبد السيد - ٥٤
بن السيد محمد  الحكيم عبد السيد بن رحيمال عبد السيد طيفلال عبد أبو ھو

م وفيھا نشأ ١٩٠٨ھـ ـ ١٣٢٦؛ ولد في الحلة عام لعميدياجاسم  جواد بن السيد
 اظريفً  اديبً أَ ؛ اشاعرً  اعالمً  ارثم صوتتلمذ على والده السيد عبد الحكيم العميدي 

وكان رحمه هللا زينة المجالس وھو على ظرافته حاضر البديھة،  ؛جوابال حاضر
الشيخ محمد ضديقه الحميم وله مثلھا مع لي معه مساجالت شعرية؛  كان وقوًرا؛

وكان مالزًما مجلس الشيخ محمد حيدر في دار األخير  أو في  ؛حيدر رحمھما هللا
الحلة عام  في توفي  .ي شارع أبي القاسم في الحلةنما فمسجد نجيب الدين بن 

  .م١٩٨٥ـ  ھ١٤٠٧
عليه (يقوله على البديھة؛ ومنه قوله في مولد اإلمام الحسين  جميل شعر له
  :)٣( )السالم

ھرَ  ا ش عباٍن عَ  ي تَ ظُ ش ارا م  فخ
  

َك   دى ب د الھ اراول وُد أن  والوج
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ه ي أرجائ اع ف ة ش ذا اإلمام  وش
  

َق األ   روُر فطب ى الس اراوطغ  قط
  

* ** 
 النھى رِ جْ ولد الحسيُن وشبَّ في حِ 

  
رارا   تلھُم األس ا يس  متطلًع

  
ئًا الة ناش ُد الرس هُ ي  وتعھدْت

  
ى   ارااغتَحت دين من  دى للمھت

  
هُ  اِم نوالُ ى األن يُض عل ٌر يف  بح

  
ارا   دى َزخَّ ًرا للن ه بح  أفدي

  
ى ُب الغن ه يھ راَم فإن بَق الك  َس

  
داه   اون ي كالحي درار يُحي  ام

  
ا اُت زمامھ ه المكرم ت إلي  ألق

  
وارا   َد المغ ا القائ اَن فيھ  إْذ ك

  
* ** 
رة كوى م اِل ش دوةَ األبط  ياق

  
ارا   َل األفك اُن وبلب َد الزم  فََس

  
ًدا دَّ اِء ُمھَ حٮى بالفن قُّ أض  والح

  
دُل   اراوالع اؤه ُمنھ اَد بن  ع

  
ه ن أَبنائ َم م كو الطل ديُن يش  وال

  
ٍب    ُر مَعاتَ دُّ غي اراوالضِّ  إْن ج

  
رُ  ور وغي تم بالقش وُم ھم ا ق  مكُ ي

  
ارا   نَّاَع والتج م الصُّ انوا ھ  ك

  
فاھةً  ًى وس ُم عم دون خلفَھَ  تع

  
ارا   ون وق الكم ال تملك ا ب  م

  
دى ِن الھ اُد ع وال اإلبتع ا ل  ت

  
ارا   اِت األخط ھجد النكب م نش  ل

  
  

 )ھ١٣٤٢-ھ١٢٨٢( )١(الحلي العطَّار المجيد عبد الحاج - ٥٥
 النشأة الحلي األصل البغدادي أمين بن محمد الشيخ بن المجيد عبد الحاج ھو
 عام القعدة ذي في بغداد في )اآلل صبابيغ( محلة في ولد الكوفة، في حياته وانتھت

                                                           
  .٤/٢٨٣: الحلة وشعراء ،٦٩ :٣/٢: البابليات) ١(



 

  

 ابنه ومعه الحلة إلى بغداد من نزح الذي ھو أمين وجده خفافًا أبوه وكان ھ١٢٨٢
 القريحة وحضور الذھن وتوقد الخاطر سرعة في آيةً  كان له المترجم وحفيده،
 األدباء يقصده العطارية المواد مختلف فيه يبيع الحلة في محل له كان .والنكتة

 النكتة بارع احً رِ مَ  ھادئًا وكان األحاديث معه ويتبادلون شعره ىإل منه ويستمعون
 الديني والزعيم والشاعر األديب فيھا يلتقي مدرسة حانوته تجد فأنت ولذلك

 رأسه تعلو التي )كشيدته(و األبلج بوجھه هللا رحمه وكان ،ماعيواالجت والسياسي
  .ثقافي نادي إلى تحول الذي الحانوت رحى قطب

 الفارسي الشعر بعضَ  بُ ويَُعرِّ  والتركية الفارسية يةالعرب اللغة مع يتقن كان
  .)١(والتركي
 أعمال من به قاموا بمانكبھا األتراك  األتراك على الحليون ثار ماوبعد

 اضطر ،السوق حركة وضعفت ،بالحلة المار الفرات نھر مياه وانقطعت ،شيةوح
 ةالحل إلى عاد ثم مدة فيھا وسكن ھ١٣٢٥ عام في الكوفة إلى منھا النزوح إلى
 القعدة ذي في فيھا ربه داعي أجاب أن إلى )٢(الكوفة إلى رجع ثم سنتين فيھا وبقي
 بن جاسم بن حسين ابن لبازيا علي الشيخ تلميذه وفاته سنة أرخو ھ١٣٤٢ عام

  :)٣(فقال )ھ١٣٨٧- ھ١٣٠٥ت( الكوفي نصيف
و ٍي أَب دعل ىق فواقض  اأس

  

و   اِبوھ ىألرب دھا النھ  عمي
  

اعُي ِد ون ًى المج ِدِه أس  لفق
  

نحْ  أرخْ    ا ي دھا غادرھ  مجي
  

 وھو فيه، وبرعوا ،الشعري التاريخ فنَّ  أتقنُوا الذين من العطار المجيد وعبد
 جامعة -  اآلداب كلية في األستاذ الحلي حسن محمد الدكتور األستاذ صديقنا جدُّ 

 ،منه وتمكنه )٤(الشعري التاريخ فن في لبراعته التواريخ بناسخ لُقب وقد بغداد،
 ؛)ھ١٣٨٧-ھ١٣٠٥( البازي علي الشيخ المعروف المؤرخ الشاعر أستاذ وھو
 فيه واوبرع الشعراء بعض أتقنه الشعر من خاص ضرب الشعري التاريخو

  .البازي علي الشيخ وتلميذه العطار شاعرنا ومنھم
 بن محمد بنُ  جعفر الشيخ ومنھم ،الشعري التاريخ عن كتبًا األدباء بعض ألف

 بعنوان اكتابً  ألفَ  الذي )ھ١٣٧٠-ھ١٣٠٣( الربعي النقدي تقي محمد بن هللا عبد
 الكتاب طبعو ،الُجَملِ  بحروف التاريخ إنشاء قواعد في باألحرف خالتاري ضبط
 بعنوان اكتابً  م١٩٨٠ عام القريشي رضا الدكتور وألف ،)٥(م١٩٤٧ عام صيدا في

 الشعراء أنَّ  على دليلٌ  ھذا :وقالَ  فََعِجبَ  ،تأليفهِ  عام له أرختُ  وقد الشعري التاريخ
                                                           

  .٤/٢٨٤: الحلة شعراء في منه نماذج تنظر) ١(
  .٤/٢٨٤: الحلة شعراء) ٢(
  .٢١٨:العرب ديوان والشعر ،٤/٢٨٥: الحلة وشعراء ،٧٥ :٣/٢: البابليات) ٣(
  .٢١٣: الشعر ديوان العرب) ٤(

  .٢١١ :العرب ديوان والشعر ،٥ :المقدمة :طالب أَبي بن علي المؤمنين أمير غزوات (٥)



 

  

  .لي ماقال على انتھى قد ذلكَ  أظنُّ  وُكْنتُ  الشعري التاريخ في يكتبون مازالوا
  .كتابهِ  مصيرَ  أعرف وال ،القريشي ارض روالدكت توفي
 وضع عام امؤرخً  قوله الشعرية العطار المجيد عبد الشيخ تواريخ ومن
 بن القاسم حيلضر المحمرة أمير خزعل الشيخ به تبرع الذي الفضي الشباك
  :)١(ھ١٣٢٤ عام )السالم عليھم( جعفر بن موسى

ام ِملإلم ـالطالقاس  ھ
  

ذيرِ ـ   َسال دِّ اقُ  روح
  

ٌل ُرخزع ٍرخي  أمي
  

و   اَدأرُخ ِريحاَش  َض
  

 حلول بمناسبة القزويني آل السادة راد في خيمة نصب عام امؤرخً  وقوله
  :)٢(ھ١٣١٠ عام المحرم شھر

ْف اَوأِض اإِلَيھَ  ِمثلَھَ
  

دِّ   َتإِْنبِالَع ةْ (أَرْخ  )خيم
  

  ١٣١٠ المجموع كان مرتين )خيمة( كلمة كررت فإذا
  :)٣()ھ١٣٣٥ت(القزويني محمد للسيد مواريثال رسالة مؤرًخا وقال

دٌ  اَء محم اِمج حةً باألحك  واض
  

ى   ىتتل ذِّكر عل ًداال ثِ ُرْش     واألحادي
ةٌ التنزيِلفيالمواريِث آيُ   ُمحكم

  

َك   ُتوتل رٌح(أرخ ثِ ش  )للمواري
  

 بوالدة ويھنئه )ھ١٣٣٩ت( الحلي مرزة السيد الشاعر فيھا يمدح قصيدة وله
 ،ھ١٣٢٩ عام األول ربيع من ١٧ الجمعة ليلة في المولود مدمح السيد ولده

  :)٤(بقوله العام ذلك ويؤرخ
ٍر أبا ُقالُمَض وُميَلَح ْنالل اَم  َدَع

  

ا   رٍ  أب َدُمَض ةِ ِعن َدا الَحفِيظَ     والنَّ
ْتوإْن ألنت ـاُرطال ٍمقِِص  َمَعاِص

  

ا   طُھَاابَاًع ألطولُھ  دايَ َوأبَس
  

ا اًرَوأمنَُعھَ َذلُھَااَج ًدىَوأب  نَ
  

ا   ُدھَااَرْحًمَوأْقَربُھَ َدى َوأْبَع  َم
  

ِرالُمْصطَفَىآِل اآللِ  منَ  ٍرَخي  َمْعَش
  

ْت   اِتَجلَ يِّظُلَُم أسِ الَغ َدى بِالبَ  َوالھُ
  

نَّ  هِ  تَھَ بْ بِ هُ الًِش َراِغٌمنََمتُ ياآلساُدلهُ رُّ تَخُ       َض ّجدا الحربِ ف  ُس
  

اَب اَوفَْرخً  َدأَص ُنالَمْج ائٍِرأْيَم  طَ
  

يالِدِه   ذْ بِِم اَوَزُم َعدا النَّسرَ َج  َمْص
  

اللَ  ِر ةُ ُس اِتفَْخ ٍدالَكائِنَ  ُمَحمَّ
  

ْنَوأكرِم   دَعىالكوِنفي َم داُمحَ  يُ  مَّ
  

ْت فََما هُ ُجِھلَ يَنأْعَواُم ـواأرَِّح  ُخـ
  

ةَ    يالِدَولَيلَ ولِ ِم ُس دا الرَّ  تََولّ
  

 سنة يؤرخ ،خاصة طريقة على اتاريخً  ٢٨ وضع أنه العجيبة تواريخه ومن
  :)٥(لاقف ھ١٣١٦ سنة الحلة في )السالم عليه( علي اإلمام مقام تجديد

                                                           
اء طروس) ١( ات ،١٥٥و ٤٤: اإلنش ة وشعراء ،٧٢ :/٣/٢ :والبابلي وان الشعرو ،٤/٢٨٥ :الحل  دي

  .٢١٢ :العرب
  . ٢١٤: ،والشعر ديوان العرب٧١ :٣/٢ :البابليات) ٢(
  .٤/٢٨٥: الحلة شعراءو ،٧٢ :٣/٢ :البابليات) ٣(
وان) ٤( يد دي رزة الس ي م ة-:الحل اتو ،-المقدم ة وشعراء ،٣/٢/١٥٧:البابلي  وأدب ، ھ٤/٢٨٧: الحل

   .٣٤٠ :الطف
  .٤/٢٨٥: الحلة شعراءو ،٧٠ :٣/٢ :البابليات )٥(



 

  

ابِ  اِم بب رطالمق اامرتقبھ  النج
  

و   ٍبأخ ِمطل نللعل بٍ م را طل  ب
  

ام رب مق تب يالبي رف دعامنب  ال
  

و   ٍمأب رَّ قاس اَج االثن ھ ا عمَّ رَّ  َج
  

  :)١(فقال ھ١٣٢٣ عام نجف طه محمد الشيخ اةوف وأرخ
رخ دينص اال  ثالثً

  

م   اريخعل ات(الت  )م
  

  :)٢(ھ١٢٨١ عام األنصاري مرتضى الشيخ وفاة تاريخ في وقال
دللمرتضىيوٍم أيُّ   شجاناق

  

نالشمكادت    تسيخُ شجاهم
  

دناه ما إذا المرتضى رابع  فق
  

اقي   ه فب اريخُ  حروف  الت
  

 المرتضى كلمة من حذف فإذا )الراء( ھو )المرتضى( ةكلم في حرف ورابع
  .الجليل العالم ھذا وفاة سنة وھو١٢٨١ يساوي فالباقي

  :)٣()السالم عليه( الحسين اإلمام في قوله شعره جميل ومن
ِدكَ  اٌت لمھ رنَ  آي رٍس( ظھ  )لِفُط

  

ةُ    ى وآي َم أَْن عيس ي تَكلَّ دِ  ف  المھ
  

إنْ  ادَ  فَ ي س َت أُمٍّ ف ُن فأن اط اب  ٍمف
  

ٍد في سادَ  وإِْن   َت َمھ و فأَن  المھدي أَب
  

  :)٤(فقال ھجاء إلى فحولھا الحلة مدح في الحلي الدين صفي أبيات تشطير وله
ا( ةُ  م ن حل يِس اب  )دب

  

دار   ا ب نِ  دنيً  ودي
  

دى وال اكنيھا ن  س
  

ٍن إال(   ينِ  كحص  )حص
  

ب( ا للقل رارٌ  فيھ  )ق
  

ن   ر لك جونِ  ببح  ش
  

يس ا ول رورٌ  فيھ  س
  

رَّ (   ونِ  ةٌ وق  )للعي
  

بَح إن( اءُ  أص وًرا الم  )غ
  

ذاكَ    شُ  ف ينِ  بط  َمك
  

ذا ونل اعي  بنيھ
  

ادت(   اٍءج ينِ بم  )مع
  

ا( وروحولھ يٍنس  )ط
  

اٍو   رخ ونِ بغي  حص
  

دًكا يَسمدك ؤتىل  يُ
  

هُ (   وركأنّ ينِ ط  )س
  

 )٥(الحلي العميدي المطلب عبد - ٥٦
 الدين مجد بن الحسين هللا عبد أبي بن المطلب عبد الدين عميد تغلب أبو ھو
 إلى نسبة السوراوي العلوي، الحسيني الفوارس أبي علي الفضل أبي بن محمد
 عنھا قال ،الحلة من بالقرب ،سوراء فيقال أحيانًا وتمد ،بشرى وزن سورى
 بابل أعمال من )الوقف( من قريبة السريانين مدينة ھي :البلدان معجم في ياقوت

                                                           
  .٧٥ :٣/٢: البابليات) ١(
  .٧١ :٣/٢: البابليات) ٢(
  .٤/٢٨٩ :الحلة شعراء) ٣(
  .٧٥ :٣/٢: البابليات) ٤(
ان) ٥( يعة أعي اتو ،٦/١٥٨ الش عراء ،١/٨٢ :البابلي ة وش اھير،و٤/٢٥٣ :الحل عراء مش يعة ش  :الش

  .١٤٤و ٣٤: الفيحاء الحلة أعالم مشاھير ومن الثالث، الجزء



 

  

 ،بابل محافظة في الھاشمية قضاء قرب اآلن تقع اوآثارھ المزيدية )١(الحلة قرب
 وسيوري ،وسوراوي ،سورائي إليھا والنسبة )ةسور( المناطق تلكَ  أھل ويسميھا
 السيوري هللا عبد بن المقداد هللا عبد أبو الدين جمال الكبير العالم ھايإل نسب وممن
 الباب حشر( وله ،)القرآن فقه في العرفان كنز( كتاب صاحب )ھ٨٢٦ت( الحلي
 الحلي للعالمة الصالح منھاج أبواب آخر ھو الذي الكالم في )عشر الحادي

  .إليھا منسوب الدين وعميد ،)ھ٧٢٦ت(
 الحلي المطھر بن يوسف الدين سديد بنت الفوارس أبي بن الدين عميد وأم

 وأخوه الدين عميد السيد درس وقد ،)ھ٧٢٦ت( الحلي العالمة وأخت )ھ٦٦٥ت(
  .الحلي العالمة خالھما على الفوارس أبي بن هللا عبد ينالد ضياء السيد

 القاسم جعفر أبي بن محمد هللا عبد أبو الدين تاج ومنھم جماعة عليه ودرس
  .البارزين العلماء أحد )ھ٧٧٦ت( الحلي الحسني ُمَعيَّةَ  بن الحسين بن

 حسن، رٌ شع له شاعًرا، وأديبًا، فقيھًا، عالًما، الفوارس أبي بن الدين عميد كان
 في طي الفو ابن ابن ذكره الھجري السابع القرن في العراق أُدباء أحد وھو

 األربلي عيسى بن علي الدين بھاءُ  شيخنا لي ذكره :عنه وقال ،)اآلداب مجمع(
  شعره من مقطعات وأنشدني
  )٢(قوله شعره من

ي ٌب ل ْنحبي قَهْ رآهَم  عش
  

يء   قس لُ الخل فَقَةْ  قلي  الشَّ
  

رق َب أح راِنالقل َوىبني  الھَ
  

م   ىث َح َذرَّ االِمل هْ  فِيَم  أْحَرقَ
  

  .)ھ١٣٣٩ت( )٣(الحلي المطلب عبد السيد - ٥٧
 السيد بن مھدي السيد بن داود السيد بن المطلب عبد السيد مناف عبد أبو ھو
  .الكبير سليمان السيد بن داود

 دالسي عمه على درس الً فح اكبيرً  اشاعرً  كانو ھ١٢٨٠ عام الحلة في ولد
  .)ھ١٣٠٤ت( الحلي حيدر

 السيد بن المھدي عمه فاحتضنه ايتيمً  عاش قد الحلي حيدر السيد عمه وكان
 يديه على وتفجرت تأديبه فأحسن وأدبه الكبير والشاعر األديب )ھ١٢٨٩ت( داود

 ثالث الحلي حيدر السيد أخيه ابن يكون أن أوصى مھدي السيد مات ولما شاعريته،
 عليه اليد بھذه يشعر حيدر السيد وبقي ميراثه في داود يدوالس حمزة السيد ولديه
 مھدي السيد بن داود السيد بن المطلب عبد السيد ألمه أخيه ابن فرأى والتفت لعمه
هِ  وفاءً  به واھتمَّ  فرعاهُ  المھدي عمه حفيد  السيد عمه المطلب عبد السيد والزم لعمِّ
 حيدر السيد عمه على واألدبي ميالعل تحصيله ُجلُّ  وكان الظل مالزمة الحلي حيدر

                                                           
 .٥/١٦٨: البلدان معجم) ١(
 .٤/٢٥٣: الحلة شعراء ،و١/٨٢: البابليات) ٢(
  .٢٣٤-٣/١٩٦:الحلة وشعراء ،٥٥-٣/٢/٤٠: البابليات في ترجمته) ٣(



 

  

 قصائد بثالث يرثيه وقف بفقده فجع فلما ،عمه يد على شاعريته فتفّجرت الحلي
 المطلب عبد السيد نشر عندما بالوفاء التواصل ھذا استمر وقد لوعته، عن فيھا عبر
 في يرمز اليتيم الدر وسماه م١٣١٢ عام الھند في دلھي في الحلي حيدر السيد ديوان
 طباعتة لكن رائعة وافية ضافية مقدمة له وقدم الحلي حيدر السيد يتم إلى يتهتسم

 الھند في الديوان طبع يوم العراق في كان ألنَّه المطبعي بالخطأ تعج كانت الحجرية
 يحسن الطباع يكن ولم طباعته، قبل الحجر على نقش ما مراجعة له يتيسر فلم

 تكن ولم ،المطبعي الخطأ من المجھد العبء ذابھ الً مثق الديوان فجاء )١(الشعر قراءة
  .)٢(األولى من الً حا بأحسن ھ١٣٢٠ عام الھند في بمبي في الحجرية الثانية الطبعة

ه وفاة وبعد  كثيرَ  سانِ لال جرئَ  البيانِ  فصيحَ  وكانَ  ،والتتبُّعِ  درسلا إلى توجه عمِّ
هِ  رشع أغلب ويحفظ شيءٌ  منه ذاكرته عن يغب لم شعره يحفظ ظ؛الحف  السيد عمِّ
 من وغيره )٣(الحماسة ديوان من والكثير الديلمي مھيار ديوان وأغلب الحلي حيدر
  .بارًعا وشاعًرا كبيًرا اأديبً  صار لذا العصور لمختلف الشعر

 له قصيدةً  يصدِّرُ  وھو ،الشبيبي جواد محمد العراق أدباء شيخ العالمة أطراه
 بَ رَ عْ أَ  ُمذْ  بَ رَ غْ أَ  قدْ وَ ( :الكبير الشبيبي عنه فقال القزويني حسين السيد فيھا أَبَّنَ 
 ونَْوحٍ  صخرٍ  عن اھَ ألذھلَ  الخنساءُ  هُ َوعتْ  لو رثاءٍ  عن )بِ لِ المطَّ  عبدُ ( ھابطحائِ  دُ يِّ سَ 

 من أَنَّھا بَيدَ  )داووديةً ( أَدراًعا ساِرُدھا فللهِ  ،الدھرِ  َمداِمعُ  نُوحٍ  بِطُوفَان لَهُ  فاضت
 وعاھا لو ِحَكم قواعدَ  وناضُدھا ،)حيدرٍ ( َمتنُ  ھالَبوسِ  عةِ لصن يَھتَزُّ  ،َذھَبٍ 

 وأَبدى )طَّلِبًامُ ( للمكارمِ  عدمته ال :قالَ  ،األَكبرِ  الشعرِ  قرآنُ  ھذا :لقاال )الحكمان(
  .)٤()َعَجبًا البابلي ِسْحِره من بدعَ أَ  فيما

 الُمطَّلِب عبد إِنَّ  أَجل(:بقوله القصيدة أَثبت ما بعد الشبيبي الشيخُ  وعقَّبَ 
 بُكلِّ  بل فحسب زمانه في ال ،والنديد العديد القليلي ،األفذاذ النوادر من جوھرةٌ 
 إِلى جاءتْ  جوھرةٌ  المطَّلِبَ  عبد إِنَّ  أَجل.مكانٍ  ُكلِّ  في بل فقط مكانٍ  في وال زماٍن،
  .)٥()اآلِخَرةُ  عليھا فتنافستھا الدنيا

ه عن ورثھا التي الدار يوھ عمه لدار المجاورة داره بنى ھ١٣٢٢ عام في  جدِّ
 السيد بنا حسين السيد بن عباس السيد قران عقد تم ذاتھا السنة وفي مھدي السيد
 حمادي الشيخ طليعتھم وفي التھاني يزفون وھم ،قصائدھم الشعراء فأنشد حيدر
  :)٦(قصيدته في جاءَ  الذي ،نوح

ا وي دار ي ِدلھ ْببالمناجي  النُُّج
  

ْمَعمنكجاَزال    الطََّربْ  تغريدُ السَّ
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األمسِ  د ب ِتق َسُكن رَّ َدىُمَع  الھُ
  

وَم   يِتوالي رَّسَ أمس َربْ  ُمَع  الَع
  

كِ  ُدمافاتَ ش نَّالرُّ َدىولك  النَّ
  

اَض   كِ ف وَمب يُّضَ الي ُحبْ  تَفَ  السُّ
  

ا اِد دارَ  ي انأمج م يالزَّ  ازَدِحِم
  

ِر   ُربالنَّس اكِ فالنَّس َربْ  لِعلي  اقت
  

ي ف اِءدنياالوعرِّ ىبِأبن  العل
  

وَم   االي ُففيھ اءُ يَْخلِ  أبْ  األبن
  

ومَ  ى الي يبةُ َواف ِدش االحم  بھ
  

تَْھَن   يفَْل ةِ  ف ِد(طلع ب عب  )الُمطَّلِ
  

تْ  ابيَح أمس اٍرمص  ىوِحًجوق
  

ى   ٍد وُمنتھ زمٍ ُرش  وأَدبْ  وَح
  

 الشيخ التھاني فيه له وقدموا بشعرھم الحدث ھذا سجلوا الذين الشعراء ومن
 الحلي النجفي إبراھيم الحاج بن حسين الشيخ بن جعفر الشيخ بن يعقوب

 من فقال ،)م١٩٦٥- ھ١٣٨٥ت( اليعقوبي علي محمد الشيخ والد )ھ١٣٢٩ت(
  :)١(طويلة قصيدة

نَ  إِنَّ  اداوَد اب َدأحي ِرِهمج  َمْعَش
  

ي   ليماَنبن ةِ آِلس ا الحكم  األدب
  

لِ  مَّبالفض اَع والبراي يُّدھافھ  س
  

ان   ًداِ وك هعب ا( من  )ُمطَّلِب
  

د ادَ  ق ا ش ابيتً يرفيًع الف ُمالع  لھ
  

أى   ديًماش أٍوق اوزَ بِش ھبا ج  الشُّ
  

َمتْ  هِ  َس يَمباني وَمفھ رةٌ الي  نَيِّ
  

ا   اأأنُجًم رى م ات ا؟ أم صاحِ ي  قُبَب
  

ًذبطيبالفيحابأرجائھا فاحت  اش
  

ه   داةَ من اَغ هُ عليھ َحبا َذيلَ  َس
  

ورىفي مثله من تال هُ َرقَّ  َخليقَت
  

ْت    صبا؟ نسيمِ منلَعمري أرقَّكان
  

الن ِرو مِ ظب االنَّث اهَإْنم يف ٍمف  َكلِ
  

هأعيا   عراَءب ا العصِرُش  والُخطب
  

ت احته أعي افَص ُتقًس  أرىولَس
  

حباَن   َلَس هِ وائ ا إِذايَحكي  َخطب
  

ًداكِراِملا أسخى داةِ أھدىي ًدىالھُ  ھُ
  

ا الورىأعلىِحًمىالُحماةِ أحمى    ُرتَب
  

 بقصيدة فرثاه القزويني مھدي السيد بن حسين السيد توفي ھ١٣٢٥ عام وفي
 فلله( قال فيما عنھا فقال آنفًا ذكرنا كما الشبيبي جواد محمد الشيخ عليھا أطراه
  :)٢(قوله ومنھا )َذھَبٍ  من أَنَّھا بَيدَ  )داوودية( أَدراًعا ساِرُدھا
يفساءْت تنزل اِنف زوالالزم  نُ

  

اُء   مَّ اَعدَّصص زيال وقُعھ  التن
  

َدرٌ  ب قَ العقولتالع دَّھاب  فھ
  

ا   َلَجَزًع بھاوَزيَّ زييال ھُض  تَ
  

إذا ُد ف ىالجلي ذيھوالمصاِبعل  ال
  

َع   َدخل ةً التََّجلُّ ويال َدھش  وع
  

الفتى؟يجُمُلالصبُرفيه أينَ  من  ب
  

بُر   وَزوالص ونَ أْنأع يال يك  جم
  

ا ارةَ  ي اِدغ ِكاإللح ابلغيدونَ  ف
  

ةِ  سرِح من   دىحامي أموال الھ  الم
  

ةيحميالذي فمن ردىالحقيق  وال
  

ي   ربِ  ف َدالت يفھاأغم لوال س  المس
  

ان)الحسيُن( ھذا ُلوك ٍد(ثق  )محم
  

نعِش في   فَّ ال ىَخ ىإِل  محموال البل
  

و َك ردَّ  ل باعن ةِ ش ٌلالمني  َجحفَ
  

ٌب   وُجلَِج ايم والترائًك  ونُص
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د ِل باألس اِقوالخي َوازبًاالُعت  ش
  

أل    اَءَم اجًراالفض ِھيال زم  وَص
  

َدتْ  َك لَغ نتَحوطُ ةِ م ٍمُذؤاب  ھاش
  

ٌب   ُردُُّعَص باتَ ونِ ش يال المن  كل
  

دوا ذبِّوتحاش َكوُدلل انَ  بالظب
  

يبًا   َكش باتقي ردىش وال ال  وكھ
  

ن ابََك لك نأص َكم اھٌرزمانِ  ق
  

دِرُكال   وُر يُ هالموت  الوُذُح في
  

ا ةَ  ي الم قب عيالاإلس  تتضعض
  

د   اَم ق نق ديِنُرك كِ ال وال في  مث
  

دي إن وىتفق ةً )الحسين(بن  إمام
  

ذا   ُد(ھ اَء)محم كِ ج وال في  َرُس
  

ي صفًحا أبن يمالنب دكمالعظ  فمج
  

ا   دره م يق دِحف االم د م يال ق  ق
  

ري وأرى دُتوإْنَضالق هُ أج  نِظاَم
  

ت   ىوبلغ أوِهمرم ا ش يال م  ن
  

لُّ  ن لَيق اكُمع وعلي  ينَّنِأول
  

لُت   يكمفَصَّ يالهُ آيَف  تفص
  

وُل ماذا ريِضأخويق دحكْمالق  بم
  

َزَلوهللاُ    يكمأن زيالف  !التن
  

 الديمقراطي النھج واختار الحرية، بحب امولعً  اجريئً  المطلب عبد السيد كان
 الخراساني اآلخند كاظم محمد الشيخ اراألحر أبي حزب إلى انظم عندما

 فيھا كان سنين بضع فيھا وسكن )ھ١٣٢٤( عام النجف إلى وانتقل ،)ھ١٣٢٩ت(
 شعره وأطلق الخراساني كاظم محمد الشيخ قادھا التي الدستورية الحركة شاعر
 الشرقِ  في دوت صرخةً  االستبداد وجه في وصرخ تأييده في قصائد عدة ونظم

 المخلوع إيران شاه فھجا االستبداد أنصار من خصومه جاءلھ وتصدى ،والغرب
وا ونََدًما َحسَرةً  الُخُصومَ  أورثَ  الذًعا مقذًعا ھجاءً  )١(قاجار علي محمد  من وَضجُّ

 يتحاشون الكتاب بعضَ  أَنَّ  حتّى ِھَجاءٍ  ِمنْ  شعُرهُ  حَمل لِِما لسانِهِ  َميَسمِ  لذعاتِ 
  .وإيالمه وجعه لشدة )٢(نشره

 ال جريمةً  العربي وطنه على االعتداء ويرى ،وبإسالمه بعروبته يفتخر كان
 عام ليبيا عاصمة الغرب طرابلس على اإليطالي االعتداء حصل ويوم ،تغتفر
 ضد الجھاد بإعالن النجف في العلمية الحوزة في العلماء فتاوى وصدرت م،١٩١١
 الشوفيني زوالغ بھذا ينددون العراقيون الشعراء ھب )٣(طرابلس على المعتدين
 العدوان بھذا ينَ دِ المندِّ  الشعراء طليعة في الحلي المطلب عبد السيد وكان الھمجي
 أبو حسن محمد والشيخ )ھ١٣٣٥ت( الكاظمي المحسن عبد الشيخ فعل ومثله

 محمد والشيخ )م١٩٤٥- ھ١٣٦٤ت( الرصافي ومعروف )ھ١٣٤٤ت( المحاسن
- ھ١٣٨٥ت( شبيبيال محمدرضا والشيخ )ھ١٣٧٣ت( الغطاء كاشف حسين
 الشرقي علي والشيخ )م١٩٦٠ت( الشبيبي باقر محمد والشيخ )م١٩٦٥

                                                           
  .٤٢ :٣/٢:البابليات) ١(
  .٣/١٩٨: الحلة شعراء) ٢(
دة) ٣( م جري ة العل ي الصادرة النجفي وم ف اني الي ن الث رين م وبر( األول تش م م،١٩١١ )اكت  والموس

دد د/٦:الع اني المجل ارفمال دار ،٣٨٢-٣٨١ :م١٩٩٠-١٤١٠الث روت ع - ھ١٤١٢-٥ط بي
رة ٣٨-١/٣٢ :م١٩٩٢ ارف ودائ المية المع يعية اإلس عر ١/٣٢:الش ي الش ي ف اد الليب ، والجھ
  . ١٨-١: العراقي



 

  

 كتب مھوبعض وغيرھم )م١٩٨٠ت( الجواھري العزيز عبد والشيخ )م١٩٦٤ت(
  .العدوان ھذا في قصيدة من أكثر

 ألھبت قد المناسبة بھذه كتبھا التي الحلي المطلب عبد السيد ةقصيد وكانت
 بوحشية وتنديد العرب واستنھاض األحداث وصف من ليهع اشتملت لما الجماھير
 أبشع ارتكبوا الذين أعدائھم بوجه والوقوف الجھاد على المسلمين تحريضو الطليان
 العثمانيين بين عقده تم الذي الصلح رفض الى داعيا المسلمين العرب بحق الجرائم

 قصيدته وكانت ،الطليان مع الصلح قبوله على العثماني السلطانَ  فُ نِّ عَ ويُ  والطليان،
  :)١(فيھا قال الثائرة طرابلس :بعنوان الطرابلسيه الحرب في

ا رُب أيَّھ َكالَغ اذاِمن ا؟َم  لَقِين
  

لَّ   ومٍ ُك ُري اتثي ا حرب  طَُحون
  

رُ  لَم تُظِھ اِمالسِّ يلأِلن  وتُخفِ
  

َت   يِّتَح لوِعطَ ا َداءً الض  َدفِين
  

م اٍءد ك ومةٍ م دمعص فكتمق  س
  

تم   اطَ ھوھتك ان ونا ِعرًض  !َمص
  

ا أْنتأمرون ِذلَّب ىنَ  ويبق
  

ُم   زُّلك اَءالِع اس ا م  تأمرون
  

تم ةِ ونكث لِمببيع دًراالس  غ
  

ا   ُثإِنّم ادةُ النك اع  الغادرين
  

  

  الضيم وإباء العرب
  

تمأَجھ ال ْذبأنن اُم  ُخلقن
  

رٌب   يسع زُلل لُّ ين ذُّ ا ال  فين
  

ا ةٌ  ولن ىنبع زِّعل أبىالع  ي
  

ادُ وعُ    يَنأَْن ھ ايَلِ  لِلغاِمزين
  

د ا ق اقَفون اليآباءن  بالمع
  

اعو   اليھ اأَبناؤن  تَقتَفين
  

ا رب علمون اِبض االرق  ِدراًك
  

ى   ِنوعل يالطع وغىف ا ال بُن  َدرَّ
  

نُ  وٌم نح تناغىَوالإِذاق َس  َضرَّ
  

م   ْلل دِّ دَّةِ نُبَ أسِ بش ا الب  لين
  

ا عَب كلَّم مُّاستَص االُملِ  تران
  

يَنأاَلدونَ    ِعبينايل  ُمستَص
  

تدارْتِبوالحررحى ما وإِذا  اس
  

ُن   انح اكن ا أَقطابَھ  الثابتين
  

ا ِربنا م ىَش َذىعل ْذالقَ اُم  َوَردن
  

وى   فِووس مالص نل ا نك  واردين
  

رى ال وتَر نَ دىال اإِْنلِلع  ِوتْرنَ
  

ى   وتِروعل ضُّ الال ا نَُغ  الجفون
  

ا ا م ىأَقَْمن واِنعل َدالھ  اٍربِ
  

ى   زِّوإل مالِع زْلل ا ن  ظاعنين
  

ا ى أنجبتن االعل وًرافطبن  ظُھُ
  

ي   اليف االمع اكم ا َزكين  بُطُون
  

دتنا وغى َولَ اال اليَتلُيوثً  َمَص
  

ْت   ا فكان اأّمً ا وكن  بَنِين
  

ا اكفلَتن أنابِحجرھ  فَنَش
  

با   يبالض اف ا حياتھ  كافلين
  

ا َوإِذا بتنام وَمنس  روٍعي
  

وغى   يلل افھ ا أمن  وأَبون
  

ملَ  وُد ش عبناالج اش  فأتَلفن
  

دفاِع   دوِّ لِ ِدناالع  ُمتَِّح
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حناتَوا العزِمش َلب يقب  المَواِض
  

لتنا   بِروانص ِرِعينابالص دَّ  ُم
  

  العرب بشجاعة إيطالياجھل 
لْ  ا قُ يإليطالي االت  جھلتن

  

اِت   داِمبثب ْلاإلق ا؟ھ  عرفُون
  

تم رب أرأي اتر؟ض  اإنَّالمب
  

زِمبابش   هُ الع ا دونَ  واثقون
  

م ا ك اتلن دھمبالواح أعن  ث
  

اٌر   باعليھ دادًمالض ا ق  بكين
  

ا ازًرتركوھ دامج اق  بكتھ
  

ين   اتأع االكائن ا دمع  ھتون
  

م اٍء ك بًرنس ااص ابھ  قتلوھ
  

ادوا   االًطفوأب ا لھ  وجنين
  

تلھم رىأتُ اق انبھ ِديك  يُج
  

و   دانھال ابوح ا؟ قتلن  المئين
  

فَ  و كي الُبترُج ةَ ك اُروَم  ِمنَّ
  

اأن   ا تران عينا؟لحكمھ  خاض
  

َق أنْ  دونَ  اِجَمنَْفلِ االَجَم  َوالھَ
  

ربٍ مَ    أتيبض ىي اِرِعيناعل دَّ  ال
  

ا لِيَننَبَُحونَ وِّ اُمھَ  فَلَمَّ
  

اأْن   اَدَزأْرنَ ا احُ بَالنِّ َع  أنِين
  

ث م حي دھال دتج  انفًعالمناطي
  

ا   واكلم احلق ديبھ  نامعت
  

ائلوھا اس داةبن اغ  التَقَينَ
  

ا   بنوالمناي يھميخط ا ف  وفين
  

ف اھم كي داةرعن رٍبالغ  بض
  

ل   كَّجع يالش اف ا المناي  يقين
  

ا ِھْمَزاَحفُونَ ابَِجْيِش  فََزَحْفنَ
  

ا   ىَوقَلَْبنَ َمالِ َعلَ ا الشِّ  اليَِمينَ
  

د ا ق العزمكبرن ينب اح  لقين
  

م   ردواھ مف اغرينالخلفھ  ص
  

اكُ  لَِّت لََّم ُبَص لُّواالقََواِض  َص
  

بَا   ربھمالللضُّ اجدينال  س
  

الؤا ر م الجيوشالب اب دكم  ق
  

حنوا   اش ورمثلھ فينا البح  س
  

دافِعاْدَ◌دَ َشفَ  ٌدوللم رع
  

رْت   هِ أوق مَعفي امعينامس  الس
  

يوفٍ  حَنبس ـاموتًيرش  بأيدي
  

نا   ا ـ الھ يقوُمن ُحونا األلَ  َرشَّ
  

ا احِت كلم دافُِعص االم  ثُْبنَ
  

ليِل   بَابص االضُّ  يناكتُمس لھ
  

نَا فُوفَھُمَونَقَْض اٍنُص  بِِطَع
  

م   دْع ل اِني فّاللطلي ا ِص  َمِكينَ
  

ا رِب َوأقَْمنَ ِنلِلضَّ وقً والطَّْع اُس
  

الُعلَى   يب نَاف تَِرينَانُفُوِس  ُمْش
  

ى يِن وعل دِّ دىال رَّ دلِل َذْلنَاق  بَ
  

اناأْنفًُس   ا ْيُعھُنَّ بََك  ثَِمين
  

ا اأْنَكُرونَ وأنَّ ُمبَنُ ـتِْلُك  األْس
  

دِ    اـ افَلَمَّ ْمثُْرنَ ا لَھُ  َعَرفُونَ
  

ا ِت ُكلََّم اُحبَاَخ َدْرنَاالِكفَ  إبتَ
  

ي   ابِالَمَواِض ِدينالِنَاِرھَ  ُموقِ
  

ا ْھَب فأذقن انيِنُص اًرالَعثَ  انَ
  

نْ    واظِ ِم بَاُش االضُّ طَلُولَھَ  نايَْص
  

ل نا س يطََرابُْلَس االت  نََزلُوھَ
  

َف   واكي اَذاقُ َذابَ بِھَ ـا الَع  الُمِھين
  

ومَ  لنَا ي ْيھُُمُص ولةَ َعلَ ـَص  األْس
  

ِد   وا ـ ْن فََولُ ْوِرِھمْ ِم ْدبِِرينا فَ  ُم
  

ا الفَِراِر ُكلََّم وابِ دُّ اَج  تََرانَ
  

بَا   يبِالضُّ ِھمْ ف ا ُرُؤوِس  الِعبِينَ
  

وقَ  ٍل فَ َنَخْي ايَْحِمْل  الِيُوثًِمنَّ
  

مُ لَ    يَُّرواھُ ـيَص ا الَمواِض  َعِرينَ
  

يِمطائُفطاَف إِذا َمنْ  يِھمالضَّ  فِ
  

وا   رجعل ونَا اِدالِجيَأظھ  ُحُص
  



 

  

*     *     *  
لْ  َل ق انُوئي َكلَِعمَّ ـَخْلفَ ْل  َوالصُّ

  

َح   دـ بَاآَنفق ِدينا أنْ لِلضُّ  ت
  

مَ  يهللاُ َحَك اِبف اعَ الكت  لَينَ
  

اِل   ذيَنبِقِتَ ْنُكمْ ال ا ِم  يَلُونَ
  

ا َمفَإتَّبَْعنِ هِ ُحْك ااإلل  َوِجْئنَ
  

م   َرى ك ْتلَُكْمنَ ىقَ دينِ عل ا ال  ِدين
  

لْ  َل قُ ْلَحاللَِعَمانُوئَي ىُص  حتَّ
  

وا   ْنتَرِجُع اَع ئِينَا باِلِدنَ  َخاِس
  

لْ  َل قُ ْلَحاللَِعَمانُوئَي ىُص  حتَّ
  

ْذِعنُوا   َتتَ تُ اح ا أمِرنَ  طَائِِعين
  

لْ  َل قُ ْلَحاللَِعَمانُوئَي ىُص  حتَّ
  

يُكمْ    اتِ نَْقتَِض يُونا بِالُمْرھَفَ دُّ  ال
  

لْ  َل قُ ْلَحاللَِعَمانُوئَي ىُص  حتَّ
  

نْ    اُكْمِم أِدَم اظم ا القَنَ  يَرتَويِن
  

لْ  َل قُ ْلَحاللَِعَمانُوئَي ىُص  حتَّ
  

بُِحوا   ْن تُْص اَع امُ  إِْفْريقي  ْختَلِين
  

*     *     *  
ا ولِي ي لِِميَنَرُس ْللِلُمس  تََحمَّ

  

ْرَخةً    ألَص ودَ تَم ا الُوُج  َرنِين
  

دْ  اَء َوتََعمَّ ةَ بَْطَح ْفَمكَّ  َواْھتِ
  

ي   اِطٍمبِبَنِ ا اَرِكينًفَ  َرِكين
  

ى يِّ وعل ْنالح زاٍرِم انِ  َوقَْحطَ
  

ْجَن   ِزِجفَُع افَ َواْم ا الھُتَ  َحنِين
  

وَن قٍ أبح ْلِحتَْرَض ًربِالصُّ  اقَْس
  

اَرى   ْنلِلنََّص ِدُكمْ َع ا َمْج  نَاِزلِين
  

الِحَراَك َراَكفَ ةَ الِح  هللاِيَافِئَ
  

ى   رِبإل ُكونَ الالح ُكونا السُّ  السُّ
  

*     *     *  
ِريَكيَّ يياَش اِلف َراالَمقَ يانُش  لِ

  

وَل   دٍققَ َزىص هِ تُخ ا بِ  اآلفُِكون
  

ا َي أبلغ ةَ عنِّ ـوالَخلِيفَ  الًقَ
  

هُ    يَغثُّ الف انالَمقَ مينا ك  َس
  

دٍ  لِح أَبِِج ىبالُص يتََرَض  فَنُْمِس
  

رُع   نَّنق َدهُالسِّ ابع  !!نَاِدِمين
  

دٍ  ـِح أبِج ل ىبالصُّ اًرتَرَض  !اإقتَِس
  

َذا   أُنأََك َرةِ َش اإِم  !الُمْؤِمنِين
  

لِحتَرَضى كيفَ  لُحبالصُّ اٌروالصُّ  َع
  

اهُيَ ذاكَ    يُِّدأب لِيناَس  !!الُمْرَس
  

لِحتَرَضى كيفَ  لُحبالصُّ ٌروالصُّ  أَم
  

ِخطٌ    المُمس لمينالإِِلْس  !!والُمس
  

ىترضى كيف َراھُمالھاللعل  نَ
  

ُم   يوھُ لِيبِِھْمف اَص  بَاِذُخونَ
  

لَح فَارفُضِ  اَمْنيَأبَنالصُّ ُخوھَ  َدوَّ
  

بَا   اِتبَِش ينا اُروًمالُمْرھَفَ  َوِص
  

وا أََعزُّ َدىفَ اتُواالھُ  اأَِمينًَوَم
  

اِد   وااِرالكفَّبجھ ا يتل  أمين
  

إبنَ  ْجودِّي ي رِّ إِيراَنَع ابِ  فِينَ
  

ا   وَمإِنَّھ َزةُ الي انُھ  الطَّاِمِعين
  

فْ  ي ق تقاللَھالِنَْبِك وٍناس  بُِعي
  

زُف   دمَعتن يال دودِ ف ِخينا الخ  َس
  

ى ھِد وعل اَمْش َض ْجالرِّ هِ ُع  فَفِي
  

َل   وُسفََع رُّ اال ابَ َم ا أَش  الَجنِين
  

وا لميَن ترك هالمس يًدافي  حص
  

تباحوا   هواس رُّمن  المصونا واَقال
  

ه ي فل دىىحش ف رٍحأيُّالھ  ُج
  

َرَك   َزهللاَعم ابريناأعَج  الس
  

 االنكليز دخل ولما باحتالله يقبل ال وطنه بحب امتمسكً  اوطنيً  هللا رحمه انك



 

  

 مقاومة على الجماھيرَ  َحرَّضَ  م١٩١٤ عام األولى العالمية بالحر في البصرة
 إحدى في كقوله الغزاة وطرد اواحدً  اصفً  للوقوف العرب يستنھض وراح المحتل
  :)١(طويلة قصيدة وھي ،قصائده
يِضالعرِب بني  ِبئاألطاالكراِمالب

  

 جانبِ  كلِّ منالكفِرلحرِبانُھوضً   
  

َدىطرِدإلى اوزحفً يالِع ٍبف  كتَائ
  

الوسع بھايضيُق    والسباسبِ الف
  

وا وَش وُردُّ ِزجي اَرةٍ اإلنكلي  بغ
  

َحىيموُت    الُمتََراِكبِ  نقِعھافيالضُّ
  

واكِسَرىَعرَشأزالوا قد ھمُ   وزلزل
  

َمِخَراعرًشلقيصَر   بِ  ُمْش  الَجَوانِ
  

  :)٢(منھاو الشرق أبناء فيھا يستنھضُ  التي دتهيقص ومنه كثير شعر ھذا من وله
رَبإِنَّالشرُق أيُّھا يا دالغ اق  غلب

  

ا بكَ  يقضيأْنقبللهفانھْض    األرب
  

بْ  إنَّ وثِ ىف رَّالفت ريَمالُح  إِذاالك
  

ا   ادٌثهمسَّ م يح ةٍ ف ا ِريب  وثب
  

دالسباِتھذامنَكبُ سْ حَ  ياشرقُ   فق
  

بحَت   ًرا أص ديقس ربِ  ألي  الغ
ا  ُمنتَھَب

  

 ةِ مَ مقاو على العراقيةَ  العشائرَ  ويَُحرِّضُ  العربَ  ضُ يُحرِّ  له المترجم كان
 )خفاجة(و )ازيرج آل( عشائرُ  ومنھا الحماسيةِ  وقصائِدهِ  بخطبِهِ  البريطاني المحتَلِّ 

 قصيدة وھي أخرى قصيدة في فيقول ،عبيد آل خيون الشيخ وزعيمھم )العبودة(و
 خيون فيھا ويمجد كليزاإلن الغزاة من العراق لتحرير العرب فيھا يستنھض طويلة

 الجھاد سوح في العراقية الشعبية المقاومة قادة وأحد )العبودة( لةيقب زعيم عبيد آل
 الشعيبة، :معارك مثل البريطاني المحتل لمقاومة خاضھا التي المعارك ويذكر

  :)٣(والبرجسية ،الملح وأُم والسويج،
وانِوِمُكْممنالعرباِءالعرِب بني ھُب

  

خطبُ لا َعظُمَ فقدالُجلّى ىإلانُھوضً  
  

ن ُغ فم ْرَبمبل راَمالُع الةً الك رس
  

انوإِن  دي الك يلُ تج بُ  المراس والكت
  

ثُّھمُ  ن أبُ ؤلِِمم ِبم ةً العت نَفث
  

الكْربُ  واعتلجَ  الصدِر رحُب ضاَق بھا 
  

أندبُُكمُ  اس امواُعربً ةٍ أق بخطَّ
  

الندبُ  الرُجلُ بھايرضىالالضيِممن 
  

اأن ى وًم رعل واِنجم َلالھ ذاوقب
  

ى  تمالضيِمعل رُّ الكن م يق بُ  لك جن
  

وال اٌل ول درج اھمق ىنم ىإل العل
  

زاٌر  يىنَّغَ لَ ن ائكمُ ف بُ  ھج الرك
  

مُ  ربوا ھ هّض ليبيِّوج انثنىالص ف
  

ٌعوللضرِب  هوق نحطمُ في الصلبُ  ي
  

وا موھ وممنع ريَمھم)السويِج(ي َح
  

يِض  سربُ  لھم راعَ يُأْنْنِمابَ الضُّبب
  

ي وِم وف وا)ِحالمْلأم(ي آثًِراأبق م
  

العربُ  تفخرتزْللمفيھاالمجِدمن 
  

نُ ( إذا ِداب اأمَّ)عبي هُ حربً رأيتَ
  

ُد  ارُ وتَ اُءلھ والھيج ا وھ بُ  لھ قُط
  

                                                           
 . ٣٣٥:  عشر لتاسعا القرن في األدبية العراق ونھضة ،٣/٢٠٤ :الحلة شعراء) ١(

 . ٤٠-١/٣٨ :الشيعية اإلسالمية المعارف ودائرة ،٤٠٧-٤٠٢ :والموسم
  .٢٠٩-٣/٢٠٨ :الحلة شعراء) ٢(
 .٢٠٦-٣/٢٠٤: نفسه) ٣(



 

  

ئن ذت لَ اُءأخ رَبأبن ايع َدينھ
  

َحسبُ  غيرهعن)خيون(فيِنيدِّلِ فَل 
  

اباسمً للثغرالروَعيغشىحربال فتى
  

الَحربُ  فُرسانھاوجهِ فيقَطَّبَْتإِذا 
  

ار وكم اضھاخ)بالشعيبة(حرٍب ن
  

ٍل  هبرج وَم ب ةِ ي و ال الكريھ تكب
  

رزَ  وم وأح يةِ (ي ةً )البرجس غاي
  

اأمستالمجدمن  عُ تحتھ ھبُ  تطل الشُّ
  

ِتقدالُعْرَبإِنَّ )أخيونُ ( العصاألق
  

ت  ىعوبات ورأٍي ل لمُ ھ ربُ  ال الس الح
  

ان ا وھ ااھدينُ عليھ ودياُرھ
  

يس  ىول وإاِلَكفتً هتعل ْربُ  ب الُع
  

مِّرْ  ى فََش رِبإل َواِنالَح ةٍ الَع بِِھمَّ
  

اأمًرا ْتَصمَّمَ إِذا  ھُلَ لھ عبُ  َس الصَّ
  

 ھو كان الكوت، معركة في )زند طاون( بقيادة البريطاني الجيش اندحر ويوم
 المجاھدين الثوار يحرض الحرب، ساحة في باشا، خليل التركي القائد بانج إلى
  :)١(قصائده إحدى من فقال اإلنكليز قتال على العراقية العشائر من

أسَ  أدر ٍربِ ك هش تَِعُشفي ُبيَن القل
  

الَعْذبُ  الُهُ لسَ سِ الصحِبنُفوَسويُِحيي 
  

نِّ  الراحإِذا وغ ھاكؤوُسدارتم
  

ٍن  هبلح االِحجىذوإلي يصبو طََربً
  

تحٍ  ه بف تب رَّ نقَ ديِنم هُ ال َعينُ
  

رَّت  هوُس راُكب مُ لوااألت ْربُ  ُعْج والُع
  

تَح أنَّ  أال وِتف تٌحالك ٌمف معظَّ
  

ه  ِتب اُر ازدھ بُ  وازدانتِ اآلث الكْت
  

دطاون( وأذعنَ  اللسيِف)زن طائًع
  

وُدهالضباعرِكعلىوالنَ   الصلبَ  ُع
  

 سعيد دممح بن رجب ابن النقيب باشا طالب بالسيد اتصلو ،ةلحلا إلى وعاد
 العراق لحكم مرشًحا كان والذي ،البصرة في عريقة أسرة من المنحدر السياسي
 ضدَّ  لتأليبھم العشائر رؤساء إلى وسفيره األيمن ساعدهالسيد عبد المطلب  فكان

 الملك حليفھم أوالد رشحوا ألنھم النشاط بھذا يرغبون كانوا ما الذين األنكليز
 مكة شريف )م١٩٣١-ھ١٣٥٠( عون بن المعين بن محمد بن علي بنا حسين
 الحسين ابن األول فيصل الملك على واقًعا رھماياخت وكان العراق لحكم

 ،النقيب باشا طالب غيرالسيد له منازع وال ،ةسوري ملك )م١٩٣٣-ھ١٣٥٢ت(
 باشا طالب السيد إبعاد راقالع في السياسي الحاكم كوكس بير السير رأي فكان
 فوجدوه ھ١٦/٤/١٩٢١ في ،البصرة في داره إلى فَقََصُدوه العراق عن النقيب
  :العبسي عنترة بقول يتمثل

ةُ  جاءتْ  يَزبِيبَ الِمف وُمنِيالظَّ  تَلُ
  

ا   يََّخوفً نَعلَ امِ م لِ  ازِدَح  الَجْحفَ
  

ا ةَ إنَّ:فأَجبتھ ٌلالمني  منھ
  

دَّ   يالبُ ن لِ ذاِوْرِدِم لِ  ھ  المنھ
  

ِك يَخلِّ االمالَم ِكأب يل  واعلِم
  

ي   رٌؤأَنِّ أموُتام م إِنس لِ  ل  أقت
  

ُ فَ    .السيد عبد المطلب الحلي مَّ ، فاغتَ ھناك ليموت الھند إلى دَ بعِ وأُ  رَ سِ أ
هِ  ابنُ  بنى ولما  له ادارً   )ھ١٣٣٩ت( الحلي حيدر السيد بن حسين السيد َعمِّ

 المطلب عبد السيدُ  كتبَ  وبساتينِهِ  أمالِكهِ  قاعدة حيث لةالح جنوب بيرمانة قرية في
                                                           

 .٢٠٨-٣/٢٠٦: الحلة شعراء) ١(



 

  

  :)١(منھاو فيھا يھنئه ةديقص الحلي
كَ  اَسمً  اَداٌرأَْمتِل َكبَنَاھَ ُر؟ل  الفَْخ

  

َكأَ    اَوْجھُ ْدفِيھَ اَءقَ ْدُر؟ أمِ  أَض  البَ
  

ى كَ  بل اداٌرتل ُدخطھ ةً المج  كعب
  

   ُ وٍمكلَّاألضاحينِ ْدلِب ا ي  نحرُ  بھ
  

جُ ت و ح الاآلبن نم لم ةٍ ك  وجھ
  

 والشكرُ  الحمدُ نحوھاويصليلھا  
  

هتطوُفُركنًابھا مثلتَ  ورىب  ال
  

ثم   هاكفّفتل امن ام رُ  غبَّھ  وف
  

م دى وك يَّدَتللن اش اؤهبيتً  بن
  

اقَ  فغدتعال    رُ والحْض البدُوهُ طرَّ
  

 :ىدالنفييُجاريَكيضحي لمن أقول
  

رقت الَوَراءَك   يغ دفف رُ  هم  البح
  

كالذيأنتحيدرٍ  أبا  أصبحتفي
  

ى   لإل ٍدك امٍخمج يش رُ  تنتم  فھ
  

كَ  وكم دي ل ٍدمنعن دي دََّمْتق  تَقَ
  

ىِرقِّيبھاملكَت   يعل رُّ  أنَّنِ  )٢(ُح
  

كرھا اسأش تدم ام َدھاحيًّ  وبع
  

اسأشكرھا   رُ  ضمنيوإِنميتً  القب
  

ادِ  ماٍح أي ُتس ُرلس لھاأنك  فض
  

ف   اريوإنفكي نَّك ولھ رُ  ھ  الكف
  

 قاِصًراالفكُرغداحتىالًع سموتَ 
  

يثناءِكأحِسْنلمأنا فإْن   ذرُ  ل  الع
  

 كان فقد الحلي حيدر السيد بن حسين السيد حق في قاله فيما صادقًا وكان
  .والعطاء السخاء بحًرامن
 كان وقد صواعقه في حجر ابن أوردھما النواصب ألحدِ  بيتين مشطًرا وقال

  :)٣(ورًدا جوابًا شطيرهت
ا( رداِب آنَ  م دأْنللس ذييل  )ال

  

ه   بفي نكمُ تغي ا ع  كتمان
  

و ور ھ المينرّبن االع  وإنَّم
  

يَّرتموه(   زعمكمص انا ب  )إنس
  

ى( ولِكُم فعل اُءُعقُ مالَعفَ  )ألنَّك
  

رتُُم   وِدِه أنك ابُِجُح  القَُرآنَ
  

و م ل وا ل َلتثنُّ االعج تْمم اقل  :لن
  

تُ (   اَءُمثَلَّث االَعنقَ  )والَغيالنَ
  

 التي المشھورة قصيدته ذلك من مؤثر شعر السالم عليھم البيت أھل في وله
ُدھَا   :)٤(فيھا يقول التي المنابر على الُخَطبَاءُ  يُردِّ

مْ  ا قُ طِ  بن يَسننتش  احالطِّ الالع
  

ن   الدِ ع لِّب ذُّ اال انَأيً  وانتزاح
  

ا دلُِج أيُّھ يالُم ةٍ ف  َزيّافَ
  

اتَطويَكَمااألكمَ نُشُرتَ     )٥(البِطَاح
  

                                                           
  .٢/٢٥٨: الحلة عراءوش ،٤٧ :٣/٢: البابليات) ١(
  :وزاَد عليه ٥٦الحلي المتقدم في ترجمته، ص قالمحقِّ  قول إلى ناظر لعله) ٢(

د يَّْرتَنِيفق الَكَص الُِع  ِرق
  

َك   رِّ لْ بِبِ َنأَرقُّبَ قِ ِم قِي  الرَّ
  

  
  ٥١ :٣/٢: البابليات) ٣(
  .٨٣ :الحلي حازم لدكتورا مكتبة ،- مخطوط- الحلي حازم ومختارات ،٢١٦- ٣/٢١٣ :الحلة شعراء) ٤(
اموسمختار . الليل أول سارَ  الذي: الُمدلِج) ٥( ج-:الق ة ،٢١٥ :-دل ة :والزياف ة الناق رة المختال  المتبخت

  :عنترة قول وأنشد الجوھري نقله مشيتھا في
ةٍ  ِلَزيَّاف ِقِمث َدمِ الفنِي  الُمْك

  

اُع   ْنيَْنبَ َرْيِم َرةٍ ٍبوَغُضِذف  َجْس
  

دم-و -بوع-العرب ولسان ،٣٣٢:الطوال السبع القصائد وشرح ،٢١٥ :عنترة ديوان اج-ك  وت
د بالتحريك واألََكم ،-زاف-العروس يم الشاعر سّكنَ  وق ع :الم ة جم ع أََكَم ى ويجم ام عل ا أ آك يًض

ار: احجرً  يكون أن يبلغ ال لكن غليظ وھو َحولَهُ، مماا ارتفاعً  وھو الموضع الذي يكون أشدَّ   مخت



 

  

لْ  رِيَح ِص ىَض يالمُرتَض ْذَعنِّ  َوُخ
  

االقلَبيَمألَعْتٍبَغرَب    )١(ِجَراح
  

لْ  هُ  قُ الَ َديَ تَِمْعهللاِأس  اس
  

ةً    اَقنَْفثَ اَض ْدرُ بھ ا الصَّ  فَبَاح
  

مْ  يٍع ك َكَرِض يل فِّف ىالطَّ  قََض
  

بُِضاَعاِطًش   ا ةِ بالّراَحيَق  َراح
  

مْ  ة ولك دٍررب اخ  رأىم
  

ھا   وھُمشخَص يوالال نِّ ف ا الظَّ  الح
  

بحْت ةَ أص وٍرَربَّ اُك  وبِھَ
  

ُل   يُستَرقُ ُدالع ااّوًُغ  )٢(َوَرَواح
  

لِبت اُس ْتأبرادھ  فالتحف
  

اٍر   انھابوق نص ا أنْ ع  تُباح
  

ت رًداواكتس َنبُ ةِ م دالھيب  ق
  

اَردَّ   َر عنھ ينِ نَظَ ا الع  التماح
  

و ا ل ومتراھ حتي العراأض  ب
  

ا   دُبجزًع تباحا الًَرحتن  ُمس
  

ثُ  نال حي ٍمم وةٍ ذوھاش  نخ
  

ا   يدونھ ربالف دميك الحا ي  الس
  

 :)٣()السالم عليه( الحسين رثاء في قصيدة من وله
ته وةُ أَيقض زِّنخ اراالع  فث

  

أل   وَنيم االك ارا ِطعانً  وَمغ
  

تميتًا وغىمس يلل ىيمش  عل
  

َدمٍ    مقَ ُكل يتش ربِ ف ارا الح  ِعث
  

ا ُل أَيھ االمرق رةً فيھ  جس
  

وِب   ريِحكھب ابُ ال ارا تجت  القِف
  

لْ  ى ِص ةَ إِل اطيب دىواعقلھ  ل
  

ِع   قأَمن االخل وارا حريًم  وج
  

ا دهوأَنخھ ورةً عن  موق
  

جا   دبالش تق اخلع ارا عنھ  الوق
  

ه ِنال ول كوىتعل  وإِْنالش
  

َر   اِدُحكبُ دويَ أَْنالف رارا غ  س
  

   :)٤()ھ١٣٢٥ت( نوح حمادي الشيخ رثاء في قصيدة من وقال
كِ  الي لِتب جوھاالمع ائُدَش  والقص

  

َك   نَّعلي اكالتُ فَھُ دُ  الث  الفواقِ
  

د ت فق ديھنَّكن اتُھ  نواصًعابِيًض
  

دَ  الحسانُ تُجلى كمافَتُجلى    النواھ
  

لِك وكنت ِنبس نظُمالُحس ملھات  َش
  

ا   َمكم اَن نظ لكِ العقي دُ  بالس  ناقِ
  

دفارقْت َكلق اَلفي انُھاالجم  ِحس
  

َن   نَّورح  اِردُ وَ الشَّ اتُ َرافِ النَّوھ
  

  آثاره ومن
 في نشره وأُعيد ھ١٣١٢ عام الھند في الحلي حيدر السيد عمه ديوان نشره -١

  .ھ١٣٢٠ عام أيًضا الھند
ه ديوان وجمعه - ٢  مصورة نسخة وعندي الحلي داود السيد مھدي السيد َجدِّ

  .منه مصورة نسخة العراقي العلمي المجمع مكتبة في وأودعتُ  ،منه
 ھ١٣٣٠ عام مجلدات بثالث بغداد في وطبع ،الديلمي مھيار ديوان وَشَرحَ  -٣

                                                                                                                                                         
  .٢٦ :-أكم-القاموس

  .٤٥١ :-غرب-القاموس مختار. العظيمة الدلو: بُ رْ الغَ ) ١(
ى أ: الكور) ٢( ران راوكالرحل يجمع عل ار. وكي اموس مخت ل: والعيس.٥٤٠:-كور-الق  البيض اإلب

  .٤٤٦ :-عيس-:القاموس مختار. شقرة بياضھا يخالط
  .٢١٧-٣/٢١٦ :الحلة شعراء) ٣(
  .٣/٢١٦و ٢/٣٠٤: الحلة شعراء) ٤(



 

  

 السيد لعمه واشٍ ح عليھاو الديوان نسخ أصح من شرحھا التي والنسخة
  .الحلي حيدر

  .المطلب عبد السيد بن مناف السيد ابنه عند به العھد آخر كان شعر ديوان -٤
 الثوار امحرضً  م١٩٢٠ ثورة في شارك العراق على االنكليز استولى ولما

 حسين السيد عمه وابن ھو توفي م١٩٢٠-ھ١٣٣٩ ماع وفي المحتل مقاومة على
 وقد الحلي، مرزة السيد عمھما ابن توفي واحد بشھر بعدھما الحلي حيدر السيد
 :)١(فقال الحلي المطلب عبد دالسي وفـاة )ھ١٣٨٧ت( البـازي علي الشيخ أرخ

ذْ  ْت ُم ُم أُْثِكلَ ي ھاِش ا ف  ِمھياِرھَ
  

ذي   ا ال ْل إليھ ا بَ بْ  َوِمْنھَ  يَْنتَِس
  

هُ  ي بََكْت دامٍع ف ةٍ ُمْحَم م  رَّ
  

ُد   ي فالَمج الي يبك بْ  والمع  تنتح
  

ي ةٍ  ف ا ليل َحى لن ا ُض  تَاِريِخھَ
  

ال   ا ق َب بھ ُد ُغيِّ ب عب  المطَّلِ
  

  )ھ٧٥٧ت( بالمزيدي المعروف الحلي مدأح بن علي الدين رضي - ٥٨
 الدين تقي تالميذ وھوأحد )ھ٧٢٦ت( الحلي العالمة على درس جليل عالمٌ  ھو
 روى وعنه الرجال وعلم الحديث علم صاحب )ھ٧٠٧ بعدوفي ت( داود بن الحسن
 محمد بن أحمد الدين نظام بن الحسن محمد أبي الدين جالل أستاذ وھو الحديث،

 درس وعليه )ھ٧٥٢ بعدوفي ت( )٢(الحلّـي الربعي، نما بن ّهللا  ھبة بن جعفر بن
 الجزيني العاملي مكي الدين جمال بن محمد الدين شمس هللا عبد أبو األول الشھيد

  .)٣(عليه وأثنى )ھ١١٠٤ت( العاملي الحر له ترجم الحديث عنه ونقل )ھ ٧٨٦ت(
 )٤(أَفلح ابن - ٥٩
 وفيھا ھ٤٦٨ عام الحلة في لدو ،الحلي العبسي أفلح بن علي الدين جمال ھو

 سيف العرب بملك واتصل المزيدية اإلمارة عھد في درس علمائھا وعلى نشأ
 ثم يديه بين كاتبًا وصار مزيد بن دبيس بن منصور بن صدقة الحسن أبي الدولة
 والتقى الدولة بأعيان واتصل مزيد بن صدقة الدولة سيف قتل بعد بغداد إلى انتقل

  .شعره وذاع ضلهف فاشتھر بالعلماء
                                                           

ازي نصيف بن جاسم بن حسين بن علي الشيخُ  صاَغھَا التي التواريخ منَ  لتاريخا ھذا) ١( وفي الب  الك
ابٍ  في هبخطِّ  جمعھا وقد المناسبات، مختلف فيھا يؤرخ بالمئات، دُّ عَ تُ  وھي )ھ١٣٨٧-١٣٠٥(  كت

ازالَ  ماها مخطوطً م اريخ أدب( أس رتو )الت ة نش م مجل ا بعضَ  الموس ي م ذه ف ة ھ  المخطوط
اًل  المخطوطة تلكَ  من مأخوذةٌ  ھنا أُثبِتُهُ  وما ُمؤلِّفِھا، خطِّ  من وصورةً  ة عن نق دد الموسم مجل  الع
  .٢١٥ :العرب ديوان والشعر ،٥١٢-٥٠٣ :٦: م١٩٩٠- ھ١٤١٠ الثاني المجلد السادس

دمت) ٢( ه تق ي ترجمت ي وھ ل: ف ل أم ار ،٢/٦٢ :اآلم تدرك ،١٠٦/١٦و ١٠٥/١٦٣ :والبح  ومس
ائل يو ،٢/٣٢٩ :الوس ال حتنق انو ،١/٢٦٩ :المق يعة أعي دير٥/١٦ :الش م ،٨-٦/٣ :والغ  ومعج
 .٢٧٠١ :الترجمة ٦٤- ٢/٦٣ :الفقھاء طبقات وموسوعة ،٤/٢٨٥ :الحديث رجال

  .٢٠٤: قم طبعة اآلمل أمل) ٣(
ات ،١١/٨٠ :التاريخ في والكامل ،١٠/٨٠: المنتظم) ٤( ان ووفي  نجوملوا ،٣/٣٨٩ و٢/٤٩١: األعي

رة اتوال ،٥/٢٦٤: الزاھ عراءو ،١/٢٣: بابلي ة ش ن ،١/٢٠٩: الحل اھير وم الم مش ة أع  الحل
  .١٤٦: الفيحاء



 

  

 في ديوانه رأيتُ  الھجاء كثير المديح حسن ظريف شاعرٌ  :خلكان ابن عنه قال
 من قافية كل في ما عدد كروذ وقفَّاه خطبةً  له وَعِملَ  ِسهِ بنف جمعه وقد وسط مجلد
  :)١(محبوبَهُ  يخاطب قوله منه نقلت ،بأمره واعتنى ،بيت

ا اھ ي دَرالًج ةق اءنيالمحب  س
  

يكمنضاَعما   نلف  تبريحي وم
  

يَّان دَك َس رٌمعن كُمغ ائٌمب  ھ
  

يُّ   ٍبوخل َكقل رُ في ريحِ  غي  قَ
  

و ُت ل ُمكن َكأنَّأعل ذاطبع  ھك
  

 نَصيحي فيكنُصحُتيوَمأعِصلم  
  

ا ان م ي ك يف لوَُّعزم االس  وإِنَّم
  

ه   رةألزمتني يحِ بكث  التقب
  

ـا  عميد الدين جالل باسيالع الوزيرِ  مجلسَ  )ھ٥١٦ت( الحريري َحَضرَ  لَمَّ
 شكَّ  مقاماته، بعض وعرض َصَدقةَ، بن علي العز أبي بن الحسن بيأ الدولة
 في ِمثلھا لھم ينشئ بأَن فامتَحنُوهُ  وَصْنَعتِِه، إنشائِِه، من المقاماتِ  كونِ  في الناسُ 

ةً  ومكثَ  والقرطاس، والقلمَ  الدواةَ  وأخذَ  ناحيةً، فجلَسَ  ُمعيٍَّن، موضوعٍ   ويلةً طَ  ُمدَّ
ُر،  منه وَسِخرَ  أَِسفا، خجالنَ  فقامَ  منه، المطلوبة المقامةَ  يكتبْ  ولم عليه، فأُرتِجَ  يُفَكِّ

  :)٢(الحلي أَفلح بن علي فيه فقالَ  الحاضروَن،
يخٌ  ا َش ْنلَن ةِ م َرِسَربِيَع  الفَ

  

ُف   هُ يَنتِ َنُعثنُونَ َوسِ  م  الھَ
  

هُ  اِنهللاُأنطَقَ ابِالُمَش  َكَم
  

اهُ   طَ َوَرم يواِنْس دِّ الھوسِ  ال  ب
  

 بنتف مولًعا وكان ،الفرس ربيعة من أنه يزعم الحريري كان خلكان ابن قال
  .)٣(البصرة قرب )مشان( لھا يقال بلدة من وھو ،لحيته

 بجمال ولقبه ،عليه وخلع منه أفلح بن علي المسترشد العباسي الخليفةُ  قَرَّبَ 
 ابن رآھا وقد ونقضھا ذلك بعد منه سلبھا ثم ،بغداد في داًرا وأعطاه الُملك

  .)٤(وبعده نقضھا قبل الجوزي
 )ھ٥٦٠ت( التلميذ ابن هللا ھبة الحسن أبي الشاعر الطبيب وبين بينه كانت
 صديقه فعالجه أفلح ابن تمرضَ  أن وحدثَ  مراسالت بينھما ودارت أدبية عالقة
 الجوعَ  إليه شكوي طبيبه إلى كتبَ  ونقه مرضه من عوفي فلما التلميذ ابن الطبيب
  :)٥(فقال ،بإذنه إال الطعام تناول من منعه ألنه

ا اُنأن ذنيجوع  فأنق
  

ن   ذيم ةھ  المجاع
  

ي يفرج رةف ِزكس  الخب
  

و   تول ةكان  قطاع
  

ْلال يتق اعةً ل ـس  تص
  

بر   اـ يم ْبُرل اعةَص  س
  

واَي وَمفق ُلالالي  تقبَ
  

ي   ِزف فاعةالخب  ش
  

  :التلميذِ  ابنُ  فأجابَهُ 
                                                           

  . ٤/٦٦ : األعيان وفيات )١(
  .١٥٦:األدب وعيون ،٤٤ :حليون وأدباء ،١/٢٣:والبابليات ،٤/٦٦:األعيان وفيات )٢(
  .٤/٦٦ :األعيان وفيات )٣(
 .١١/٨٠: ، والكامل في التاريخ١٠/٨٠: المنتظم )٤(
 .٢٦-١/٢٥: بلياتالبا )٥(



 

  

ياُفذاھك يأض  ِمثل
  

اكوَن   ةيتش  المجاع
  

َر يغي ُتأَنِّ َكلس  أعطي
  

ا   ّرً فاعةُمِض  بِش
  

ْل ويٍقفتعلَّ  بِس
  

و   ٌرفھ نخي ةم  قطاع
  

اتي لبحي اق لم
  

ُمهُ    مًعا:نَرِس ةس  وطاع
  

  :أَفلح ابن فأجابه
وَمَكإنَّ ديمرس  عن

  

د   ُتق تماعهتوخي  اس
  

َر يغي مأنِّ لل  أق
  

ن   ي م م:نيت ةعاس  وطاع
  

ُت وَعودفع  وهللاِالُج
  

م   طْعفل هأس  ِدفاع
  

اكفني هُ فَ وَمُكلفتَ  الي
  

ي   َداعهوجنبن  ُص
  

  :)١(يقول التلميذ ابن الشاعر األديب طبيبه عليه وردَّ 
ا ي أَن عر ف عيُف الش  ض

  

ِع   زورُ  الطب اعة من  البض
  

كَ  اِطُر ول د الخ َي ق  أُت
  

ا   ناعة طبًع  وص
  

ى م ومت َف ل رَّ  تُك  ش
  

وِع   م الج َف ل َداعه تُك  ُص
  

ى ِم فعل ْم هللا اس دِّ  قَ
  

َذهُ   ن أَخ د م اعة بع  س
  

  :)٢(الغزل في أفلحَ  ابن وقال
وُق َمنَعَ  ونِي الشَّ ا أَْن ُجفُ  تَنَاَم

  

َب َذاَبَوأَ   ًدا القل ا وج  وغرام
  

ا داماَي ي ى ن ةٍ  عل  كاظم
  

ا بنُت وقد ترومونَ  ھل       مرام
ا ْذ أن ارقتُكم ُم َدٍم ذو ف  نَ

  

راكم   ا فت داماَي ي دامى ن  ؟ن
  

ا يَّ ي ا خليل مَّ قف أال ث  اس
  

هَ  غزاٍل عن   وَق نَبَّ اون الشَّ  ام
  

ا أل وقف ًما نس ا رس  عافيً
  

نَ    ن أي ان م ه ك دًما ب ا ق  أقام
  

 فقد ،وزير أو أمير ھجو من يتوقف ال وكان الالذع بھجائه أفلحَ  ابن عرف
   :)٣(فقال الً ضئي وزيًرا ھجا

وال واُد ل  هُ وذقنُ الس
  

ا   انَ  م ي ب ِت ف المْ  وق     الس
ِق ةَ  كزري ا دجل ه م  ب

  

شٌ    هِ  ري امْ  وباقي  عط
  

 عليه الدخولَ  أراد لما الملك امنظ بنَ  أَحمدَ  نصر أبا الملك ضياءَ  الوزيرَ  وھجا
  :)٤(فقال البواب فمنعه

دُت َكَحَم يإِْذبَواب  َردَّن
  

هُ    ريوَذمَّ ىغي هِ  عل  َردِّ
  

هُ  َدنِيألنَّ ةً نِعقَلَّ  م
  

ِدهِ فياإلغراَقتستوجُب    حم
  

                                                           
 .١/٢٦ : البابليات )١(
  .٢٥/ ١ :نفسه  )٢(
  .٢٥-١/٢٤ : البابليات )٣(
 .٤/٢١٥: الحلة وشعراء ،١/٢٦: والبابليات ،٤/٦٦ :األعيان وفيات )٤(



 

  

ي نأراَحنِ بِحم اَكق يملق  ل
  

َرَك   ِدوِكْب يالزائ هِ ف دِّ  َح
  

دُت دِّيأضرعالفَُع ْنَخ  لَِم
  

ْنغاَضدقالحيا ماُء   ه ِم دِّ  َخ
  

  :)١(فيه وقال
ا يسوزيرن هل ادةٌ ل  ع

  

ذِل   اٍلبِبَ انِ إفض  وإحس
  

د َل ق َرجع عاًراالجب هِش  ل
  

يس   ييقفل قَّض انِ َح  إِنس
  

و لَم ل لطاُنس نالس ِرِهم  ِكْب
  

ه   اعلي انِ رّدم  بِإحس
  

ه دكأنَّ انق نك هِ م  تيھ
  

ا   ثً َكُمَورَّ ليمانِ ُمل  س
  

  :)٢(محمود بن الفضل بن أحمد نصر أَبا الدين معين وھجا
ِدي إنَّ  يِنِعن ًداللمع  يَ

  

ا   تُ  م دھَرحيي كرھاال  أش
  

انني ْنص وَنأْنم هتك ل
  

ةٌ    ديِمنَّ اعن  أحبُِّرھ
  

ا ُتفأن اماعش أعرفھ
  

ًدا   نأب ُثم احي  أنِكُرھ
  

  :)٣(فقال ھجاءٍ  بأقبحِ  أفلحَ  ابنَ  الشعراءِ  أحدُ  وھجا
ذا ن ھ َح اب ا أفل  كاتبً

  

ًدا   رِّ فاتِهِ  ُمتفَ  بص
  

ه ن أَقالم ِرِه م  غي
  

هُ    ن ودواتُ هِ  م  ذاتِ
  

 سنة :وقالوا )٤( ھ٥٣٣ سنة توفي :قالوا أقوال وفاته سنة وفي ،بغداد في توفي
 .)٥(ھـ٥٣٧ سنة قالوا ، ھ٥٣٦ سنة :وقالوا  ھ ٥٣٥

 )٦()ھ١٣٢٥ت( عوض علي الشيخ - ٦٠
 من عوض آل من الحلي األسدي الحسين بن علي الشيخ األمين أبو ھو
  .كاتبًا شاعًرا كان المعروفين وأدبائھا الحلة شعراء مشاھير

 أو نسب برابطة ونيمتُّ  ھمإن :عوض آل شيوخ بعض من يقول من وھناك
 يصر الشاعر ولكن )٧(الھندية في ِحَسن بني قبائل شيوخ عباس آل إلى مصاھرة

 عام الحلة في المزيدية اإلمارة مؤسسي المزيديين إلى بنسبھا تعود أسرته أن على
 ھامنزلتُ  ولھا الحلةَ  سكنتِ  التي األسر أقدم من عوض، آل أسرة أَن والحق ،ھ٤٩٥
 )ھ١٣٠٤ت( الحلي حيدر السيد الكبير الشاعر قول ذلك على يدلك المدينة، في

  :)٨(مطلعھا في قال وتجارھا الحلة أعيان أحد عوض محمد الحاج وھويرثي
و رَد ل ذُلب نالع يم  غليل

  

م   ِمل معيأح ِنس ذولِ ع  الع
  

                                                           
 .٤/٢١٥ : الحلة وشعراء ،٢٧-١/٢٦ :البابليات )١(
  .١/٢٦ :البابليات )٢(
  .٤/٢١٦ : الحلة وشعراء ،١/٢٧ :نفسه )٣(
  .١٠/٨٠: منتظمال )٤(
 .٤/٢١٣ :الحلة شعراء )٥(
 .٤٩-٤/٣: الحلة وشعراء ،١٢١-١٠٩ :٣/١: البابليات) ٦(
 .١٠٩ :٣/١ :البابليات) ٧(
  .٤/٣ :الحلة وشعراء ،١٠٩ :٣/١:نفسه) ٨(



 

  

  :فيھا قال ثم
ة ِدقبيل واكمْنَمالمج  س

  

م   رفِ ل ُديع نالَمج لِ ِم  قبي
  

روُع ٍدف اُعالذاشمج  ھ
  

ھُد   ِبتش ولِ بالطي  لأِلص
  

ن د(م دره)أحم ٌي(ق  )عل
  

ن   ى أٍخوم لُ (للنھ  )خلي
  

عليه ( جعفر بن موسى اإلمام فيھا يمدح قصيدة في له المترجم إليه أشار ما وھذا
  :)١(فقال مشاكله، بعضِ  لحل هللا إلى به الً متوس قبته تحت هللا دعا حين) السالم

 منجدي؟نتأفھلللجلى قصدتكَ 
  

نو   كُ م اي وائجِ بابً دِ  لِلح  يُقَص
  

  :قال ثم
ن ٌغ فم يمبل َلعنِّ رتيبباب  أس

  

يِسمنقوميياَنتوف    ِمزيدي بنِ دب
  

ْسِلخيِر ابنَ  بِأنَّ  َرَمالرُّ انبيأك  ج
  

ودي الحوادثِ أسِرِمنوأطلَق    مق
  

 فقد الفضلِ  لأھ من الحلي حيدر السيد أَبَّنَهُ  الذي عوض محمد الحاج وكان
 بعد وبيعت واألدب األصولو الفقه كتب من كثير على تشتمل قيمة مكتبة له كانت
 بعض على تزال وما النجف في الخرسان آل السادة حوزة في ارتصف وفاته
 أفراد وأغلبُ  ،عوض أحمد ھو فاضل أخ وله ،عوض محمد الشاعر خطوط كتبھا
  .بالتجارة يعملون األسرة ھذه

 ،مؤلفات وله مؤلفٌ  فھو أديبًا شاعًرا كونه مع عوض علي شاعرال أنَّ  ويبدو
 المرموقين األدباء من ھو :عنه وقال األلوسي شكري محمود السيد ذكره حيثُ 
  .)٢(در  عقود اكأنھ لھاك وكتبه كثيرة قصائد له ،الحلة في اإلمامية بين

 ما فيه معج )والسكون الحركة( اسمه كتابًا له أن المال قاسم الشيخ عنه ونقل
  .فيھما الشعر من قيل

  .)٣(مقامات وله معاصريه إلى كتبھا رسائل وله
 ُحلوَ  ظريفًا شاعًرا أديبًا كان :عنه فقال )ھ١٣٧٠ت( نقدي جعفر الشيخ وذكره

  .)٤(شعره من شيئًا وذكرله قوية وديانة ونسكٍ  تُقى إلى الحديثِ 
 كتاب الشاعر ضَ قرَّ  أن بعد عليه وأثنى األلوسي شكري محمود السيد وذكره
  :ھ١٣١٤ عام وھو تأليفه عام مؤرًخا فقال ونثًرا، شعًرا )األرب لوغب( األلوسي

ديِنشكر كتابُ   ضامنًاأَضحىال
  

ه   ي تاريخ وغِ ل  األربِ  ببل
  

 وبين بينه نوادر وبعض ،شعره بعض أودعھا بخطه كراسة له وللمترجم
 ھ١٢٥٣ عام ولد أنه خرھاآ في ذكر ،حمادي الشيخ وأخيه صالح الشيخ الكوازين

 )المنيعة الحصون( كتاب صاحب الغطاء كاشف علي الشيخ من بطلب كتبھا وقد
                                                           

  .٤/٤: الحلة ،وشعراء٣/١:١٠٩ :البابليات) ١(
ات) ٢( عراء ،١١٠ :٣/١: البابلي ة وش ا ٤/٤: الحل ل كالھم ن ينق ر كالمس ع ود األذف كري لمحم  ش

 .١٧٣: األلوسي
 .٢٠-٤/٨: الحلة عراءش) ٣(
 .٢٨٩: نقدي جعفر للشيخ النضير الروض عن نقاًل  ،٤/٤: نفسه) ٤(



 

  

  .)١(النجف في الغطاء كاشف آل مكتبة في الكراسة توجد
 تجد بل والشعر باألدب مجالسھا تعجُّ  التي الحلة مدينة في الشاعر نشأ
َّ وا اروالنجَّ  ازوالكوَّ  ارفالعطَّ  حوانيتھا في الشعر از  اءلبن  والتاجروالقزَّ

ا الشعر يتعاطون  عصره أدباء من واكتسب الجو بھذا فتأثر وحفظًا نظًم
 وبالكوازين )ھ١٣٢٢ت( حمزة المال محمد بالشيخ عالقات له وكانت
 الحلي حيدر السيد أخيه وابن) ھ١٢٨٩ت( داود السيد مھدي وبالسيد

 بمن لنا ترك فيما كريذ لم عنھم،وإن أخذ قد يكون أن يبعد وال) ھ١٣٠٤ت(
 قدكانت وثيقة و يالقزوين وآل سليمان السيد بآل عالقته لكن منھم، تأثر
  .)ھ١٣٨٩ت(الحلي داود السيد مھدي السيد األدباء شيخ على درس يكون

ا كان  األدب كتب وقراءة وحفظه عصره شيوخ من الشعر بسماع مولًع
 شعراء ينوب بينه التمساج له وكانت به، تمر التي الفنية بالصور والتأثر
  .كالكوازين آخرين، شعراء مع نظمھا ةمشترك قصائد وھناك هعصر

 داود السيد مھدي السيد األدباء شيخ لسان على قوله شعره ومن
  :)ھ١٣٨٩ت(الحلي

 أًذىوكلَّضيفيعنالضرَّ سأدفع
  

مإِذ   زلل كت الي داتياعتل  وأفع
  

ي ن إِنِّ ٍرلَم ُدوَنمعش اِرقَھميُف  ط
  

ال   ِلنفِسب الِ  واألوالدِ واألھ  والم
  

عُ  اَر وأمن اُنضيٍمعنالج هِ يُش  بِ
  

و   عُ ول اِردونتُقَطَّ الي الج  أوص
  

أوينلَِموأَخَضَعنَّ يىإليَ  وطن
  

ُب   زَّوأطل والع يل ابف  أغوالِ  ن
  

بعدد من األسر األدبية و بعدد من األدباء في  أدبية عالقات وله
 سليمان السيد آلو األلوسي آلو الواعظ آلالحلة وبغداد وغيرھا  مثل 

 والكوازين )ھ١٣٢٢ت( حمزة المال محمد الشيخو القزويني وآل الكبير
  .فيھم ونثره شعره يؤكدھا الجليل عبد آلو

 صالح الشيخ الشاعر األديب صديقه مع اجالسً  عوض علي الشيخ كان
 :)٢(الً جِ مرتَ  الكوازُ  فقال الرياح الحلة على فيه عصفت يوم في الكواز
ْذالفيَحاِءلِلِحلّةِ  قُلتُ  قَدْ  فَْتُم  َعَص

  

اُح فِيھَا   يَ اَت الرِّ اُسَوبَ  َجفِ رَ  فيالنَّ
  

ا كِ  َم ْن فِي دفَُعَم باَلَءّهللاُيَ هِ ال  بِ
  

 فَاْنَخِسفِي ِشْئتِ أوفَاْنقَلِبِيِشْئِتإِْن  
  

 في مدة قبل البيتين ھذين نظمت إِني الشيخ أيھا عوض علي الشيخ له فقال
  :أنشده ثم القافية ھذه غير على العاصفة ھذه مثل

ْذالفيَحاِءلِلِحلّةِ  قُلتُ  قَدْ  فَْتُم  َعَص
  

اُح فِيھَا   يَ اَت الرِّ اُسَوبَ  ُرعب فيالنَّ
  

ا كِ  َم ْن فِي دفَُعَم باَلَءّهللاُيَ هِ ال  بِ
  

 فَاْنقَلِبِي ِشْئتِ أوفَاْنخسفِيِشْئِتإِْن  
  

  .الساعة ھذهِ  في قافيتھما قلبتَ  وّهللاِ  أنتَ  بل :وازالك له فقال
                                                           

 .١٢١ :٣/١: شعراء الحلة) ١(
  .٣٧: ، وأساليب بالغية ونقدية١١٣ :٣/١: البابليات) ٢(



 

  

  .)١(الكواز حمادي الشيخ ترجمة في ذلك ذكرنا الكوازين مع آخر مشترك شعر وله
 الشيخ بن موسى الشيخ بن رضا محمد الشيخ رثاء في قصيدة وله
 رضا محمد الشيخ توفي وقد الغطاء، كشف كتاب صاحب الكبير جعفر
بينھا وبين  الحلة جنوبالواقعة  البصيرة ةقري في الغطاء كاشف

 كاشف علي الشيخ والد وھو ھ١٢٩٦ سنة رجب من٢٤ يومالھاشمية 
 يرثيه، عوض علي الشيخ قال المنيعة، الحصون كتاب صاحب الغطاء
 :)٢(الحلة في العزاء مجلس له أقام الذي القزويني مھدي السيد ويعزي

تَ  َف أََرأَي ُلَكي َداِرتََحاُم  األَْق
  

ْت   وافرطرق يوفُ س وارِ  والس  ع
  

تْ  ِث نزل دبلي مالمج هث  عدمن
  

بوُل   ِثوش اتلي وارِ  المكرم  ض
  

 بيتهجعفربنموسىعلى ھجمتْ 
  

بن   هُ وَذھ اعن ارِ  بالرض  المخت
  

ّرُفالنجُفلوأنصفَ  َدهُالمش  مج
  

ى   ىلََمَش ٍلعل رِ َمھ ارِ  بغي  ِعثَ
  

ا ل وَمح يبفض يأب هِ عل  وبَأِس
  

دَف   ىالعَ ُس َواِدَحَم ارِ  َوفَ  األَْخطَ
  

 شاعريته منھا تكتشف ،قصيدة )ھ١٣٢٥ت( نوح حمادي الشيخ رثاء في وله
  :)٣(ومنھا

و تَ  ل ُمكن النََّوىتَعل ُروبِهِ بِ  َوُض
  

َت   َكَوكَّل ارِ َجْفنَ هِ  بِانِھَم  ُغُروبِ
  

تَ  أَو روَحكن ؤاِدَمق ةٍ الفُ  بِفُرقَ
  

َت   َكقَطَّع يقلبَ راقِ ف  هِ َحبِيبِ فِ
  

تَ  أَو اِءكن نَاُرظتنبالفيح  َعيَش
  

َت   الَرأي اعيًش تَ م هِ  رأي  َكطيبِ
  

يَن نُمستأنس يِمم ِرِهبِ بِ النس  ش
  

ِس   ينواألن ُ  ِدهِ وُرُكب هِ ووھُب  بِ
  

َعذاَك ورأيت ْب ِرقالرَّ وُحهُ تُش  ُس
  

يِد   ٍمبنش نُ رَقنظ يبِهِ  ُحس  نَس
  

ىالكماَل جمع اِءإل الالبھ رىف  ت
  

باإاِل   يم الص ياھونس هِ  الواش  ب
  

ى آهٍ  يٍش عل اَكع متھن رَّ  تََص
  

ي   اُلمن هِ ِحبَ هِ وَوطَرُ لَُعبِ  بِ
  

 :)٤(الجليل عبد آل بك حبيب مدح في قوله منه موشحات وله
ا يَل ي دِّأَس االخ ذَبي ىع  اللم

  

ا   ي م َكلقلب نعن  طبرِ صمً م
  

*   *   * 
رُ  بِّ خب هالح يَروت  أدمع

  

نًَدا   ْتاَعمَُّمس لُعي أجنَّ  أض
  

وى ِي بھ ٍرظب َوِرغري  أح
  

وٌر   يأح فهف اروص ى ح  الِحج
  

ه ٌن من اَقُحس اَرف ماأقم  الس
  

أنوار   دراري وب زدريال  ي
  

*   *   * 
ا ومي ي زاٍللَق  ِفھيَأ لِغ

  

ار   يج ِم ف وىحك ا إذ الھ  حكم
  

                                                           
 .٢٢٠ـ  ٢١٩ص : ينظر في) ١(
 .٤٦٥ :العنبرية العبقات) ٢(
  .٢/٣٠٤ :الحلة شعراء) ٣(
  .٤/٤٧: نفسه ) ٤(



 

  

ره ي ھج ىعن َبنف ْنطي  الوس
  

ي   هُ ولقتل يلحظُ بِّ ف نْ  الح  س
  

هِ رويكس دريالتي نابَ  الس
  

ه   دىطرف ىأب ميإل نا جس  الض
  

اس ا م زدريتيھً مھريي  بالس
  

أ    وَرَش يُحل يالتثن وى ف  الھ
  

اُن رُ ِعتُ  ااألجف ّرً اِس  ُمعَجم
  

ن   ميٍرع هُض رُّ مِس رِ  ل  يظھ
  

*   *   * 
م و ويَحھُ حَّل اص دم واق  نقل

  

م   ْن ل كوأُك مأش رَّ لھ ا َح  الظم
  

و دُر رآه ل حىالب اأض  ُمغرم
  

ا   هأن افي يي اأ  خليل  علم
  

كٌ  اَز َمل اليح رفالمع  والش
  

وى   َروح االفخ َرفجميًع  والظ
  

ن ي م ِدبن ِلعب وِرالجلي  القس
  

وِدأھلصبح   ى مصباحالج  العل
  

ما اِء لس حواالعلي اأض  أنجم
  

و   اوھ نھُمم القمرِ بي  ك
  

 النجف إلى مانهثج وحمل ھ١٣٢٥ عام الحلة في عوض علي الشيخ توفي
  .ھناك دفن حيث

  
 )١(الشفھيني - ٦١
 كامل وأديب عالم الحلي الشفھيني الحسين بن علي الدين عالء أبوالحسن ھو

 األول للشھيد معاصر ھو الحلة، شعراء أَبرز ومن عصره أدباء مشاھير من ھو بل
 المؤمنين أمير االمام مدح في قصائد له ،امتفننً  امجيدً  اشاعرً  وكان ،)ھ٧٨٦ت(

 وله ،)السالم عليھم( البيت أھل أئمة وسائر )السالم عليه( طالب أبي بن علي اإلمام
 الكالم أطال كثيرة أقوال )الشفھيني( لقبه وفي )السالم عليه( الحسين لإلمام رثاء
 ما بقدر كثيًرا تھمنا ال)م١٩٦٥-ھ١٣٨٥ت()٢(اليعقوبي علي محمد الشيخ عنھا
  .)السالم عليھم( البيت أھلِ  حق في رائع بشعر الً حافا اديوانً  لنا ترك أَنه يھمنا

عُ  التي القصيدة صاحب وھو   :)٣(ومطلعھا األمويين فيھا يُقَرِّ
ا عينُ  يا اِكغروبسفحتم  دم

  

اإاِل   ِتبم بَّ ألھم اكِ  ح  ُدم
  

  :فيھا يقول ثم
كِ  زٌي وعلي اخ ةُ ي  ادائًمأَميّ

  

ى   ايبق يكم ارف اكِ  دامَ  الن  بق
  

ال فَحِت ھ نَص يِنع هِ الُحس  وآلِ
  

فَح   يَِّص هِ الوص نأبي اِك؟ ع  آب
  

تِ  وم َوَعفَْف ةَ الطفِّي ِهِعفَ دِّ ـَج ال
  

مبُعوِث   وَمـ تِحيَ نْ الف اكِ  ع  آبَ
  

لْ  ٌد أفھ لَبَْتيَ اَءِكَس اإم  ِمثلم
  

لَبَت   اِتَس ينِ َكريم داكِ  الُحس  !يَ
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لْ  أمْ  َرْزَن ھَ تِحبَ ةَ بِف ًرَمّك  اُحسَّ
  

ا   وَمئِهِ َكنَِس وفِ يَ اكِ  الطُّفُ  !نَِس
  

ةً  اي اءْتأمَّ ِلب داتِھابقت  ھُ
  

ْن   ىأفم ِلإِل داةِ قت داكِ  الھ  !ھَ
  

ئس زاُء ب ٍدالج يألحم هِ ف  آلِ
  

ه   وَموبني فِّي انالط زاكِ  ك  ج
  

ي َك لھف وَلآللِ يهللاِيَاَرُس  فِ
  

ِدي   اةِ أْي َوائٌِحالطُّغ َواِكي نَ  َوبَ
  

 )السالم عليه( طالب أبي بن علي المؤمنين أمير ماماإل مدح في شعره ومن
  :)١(مطولة قصيدة من)السالم عليه( الحسين ماماإل ورثاء

المُ  ُم الع يُّالَعلَ ِض ىالرَّ  الُمْرتََض
  

ىَسيُف الھَُدى نُوُر   والُعلَ  العلى َوأُخ
  

نْ  َدهُ َم ُمِعْن اِبِعْل هُ الِكتَ  َوُحْكُم
  

هُ    أَدْتَولَ الاُمْتقِنًتَ  َوُمَحصَّ
  

ْت َوإِذا َرفً َعلَ ًداَش ٌماَوَمْج  ھَاِش
  

انَ    يَُّك االَوِص مَّ بِھَ ِوال الُمِع  الُمْخ
  

رَ  نَاِمَوُمَكسِّ ماألْص ُجْدل ايَْس  لَھَ
  

ًر   وَقاُمتََعفِّ َرىفَ َذلِّال الثَّ  ُمتَ
  

نْ  هُ  لك َجَدْتلَ ةَ َس هِ َمَخافَ  بَأِس
  

ا   ى لَمَّ َف عل يَِّكتِ الالنَّبِ ال َع  ُع
  

كَ  يلَةُ  تِل مالفَِض ْزل َرفً يَفُ ااَش  بِھَ
  

لُ إاِل   وهُالَخلِي يأبُ رٍ ف ال َعْص  َخ
  

  :فيقول بليغ بقولٍ  البالغة نھج إلى ويشير
رىھلالبالغةِ نھِجإلى وانظُرْ   ت

  

ي   ةِ ألل هالبالغ غَ من وال أبل  !ِمق
  

مٌ  رِت ِحَك أخَّ ُرتَ ااألواِخ  ُدونَھ
  

ا   ِتوأفُخرًس غَ َحَم  األوال البلي
  

رىفلنعنهاآلراِءَذوُو أتْ خسَ   ت
  

ن   هِ م ابَ إالفوق َزال الكت  المن
  

*   *   *  
ا ة ي ياءألاعل رش ذيوالس ال

  

ى   ِقمعن فَاتِهِ دقي نْ ِص ال ل  يُْعقَ
  

ن اال اُءَفِشكُ  لم هُ الِغطَ ْنلَ  َوُم
  

فَّ   اُبَش ًداالِحَج رَّ ال ُمَج  َوتََوصَّ
  

ًرا كَ يَْكفِي َنأنَّفَْخ ٍدِدي  ُمَحمَّ
  

وال   َكلَ هُ َكَمالُ نْ نَْقُص ال لَ  يَْكُم
  

َرائِ  لََواِتُضَوفَ والالصَّ الَ  أنَّھَ
  

ْت   ِذْكِرَكقُِرنَ ھَابِ نْ  فَْرُض باَل لَ  يُْق
  

ا نْ  يَ ْتإِذا َم دَّ ُبُع ِرِهَمنَاقِ  َغْي
  

ْت   هُ َرَجَح اَنَمنَاقِبُ ال َوُك  األْفَض
  

ي ِذُرأل إنِّ ِديَكْع ىَحاِس ذيعل  ال
  

َكأوالَك   اللِ ُذوَربُّ ال الَج  َوفَضَّ
  

ُدوَك إِنْ  ىيَْحِس الَكعل اُع  فَإِنََّم
  

َرَجاِتُمتََسافُِل   دُ الدَّ نْ  يُْحِس  َعال َم
  

اُؤكَ  وتَىإِْحيَ َكالَم ًراَونُطقُ  ُمْخبِ
  

اِت   َذْرُت بِالَغائِبَ َكَع ى فِي ال فَتً  َغ
  

اطِ فَوِقْنمِ  َوَعلَوتَ  االبَِس  ُمَخاِطبً
  

َل   قِيِمأھ رَّ وكَ ال ال فََكلَُّم  ُمَعجَّ
  

ةٍ  َو َوبِلَْيلَ َدائِِننَح ًداالَم  قَاِص
  

ا   تَ لَماٍنلَِسفِيھ ال بُِعْث  ُمَغسِّ
  

َب ؤباِنأُمَخاِط ذُّ يال اف فَلَواتِھ
  

َم   َواِتَوُمَكلِّ ياألم سِ ف ى َرْم  البِلَ
  

 َحاِضٌرَشْخَصَكحياِءاألفِي لَيتَ  يَا
  

يُن   ةِ مطروٌحَوُحَس ْرباَل بَِعْرَص  َك
  

انُ  وهُ ُعْريَ ِعيُديَكُس االصَّ  ِمالبًِس
  

هِ    لوَبأْفِدي اسِ َمس ْرباَل اللبَ  ُمَس
  

ًدا رَّ ُمتََوسِّ ُخوِرَح َرًجاالصُّ  ُمَض
  

هِ    ِرَببَِدَمائِ ينِ تَ َرمَّال الَجبِ  ُم
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ْدِرِه أ َولَِص وتَطَ اُلالُخيُ  َوطَالََم
  

ِريِرِه   ُلبَِس انَ ِجْبِري َوكَّال َك  ُم
  

 نفس فيه تلمس بتشبيب يبدؤھا )السالم عليه(الحسين اإلمام يرثي وقال
  :)١(الرضي الشريف

ٌد عسى َكصحَّإنموع وُلمن  قب
  

ه   نَّ إنيُؤدي ولُ ع ولُ  الوص  قب
  

ال بوا ف يتحس يُتأنّ َدكمتناس  َعھ
  

ن   بريولك اص يمُ ي  لُ قلي أم
  

تُ  ُروال نبي اِفغي عارناالعف  ش
  

ن   نولألم يواٍشم مولُ  عل  ش
  

رَّكِ  ي أغ اتٌرأن ِكس وعتيعن  ل
  

ا   ٌملھ يَنأل لوعِ ب ُل؟ الض  دخي
  

ى ٍل كف اِدُرالبخلي هُ يُغ  ِخلَّ
  

ذٍب   هوالبع هيُثني ُذولُ  عن  َع
  

ل الٍل جمي راُعخ هُ اليُ  خليل
  

عإِذا   يري ِبف لِ جن لُ  الخلي  خلي
  

دْتالِحساُنالبيُضإِذاضٌ غضي أوَّ  ت
  

نَّ   دوٌدلَھُ يق لِ ف لُ  الغالئ  ِمي
  

ا اٍف أم هُ الوَعف ايَُدنُِّس  الخن
  

رِّ   اٍبوِس مِعت هل ذيلُ  يُِذل  ُم
  

تِ  ي ألن ُثلِقلب ِتحي ةٌ كن رَّ  َمَس
  

َرُم   ؤوٌلوأك ديَّ مس ولُ  ل  وس
  

رُ  الي يُقَصِّ دوُدِكآم ىص  والقل
  

رھا   ِك وينش امن ولُ  الرج  فتط
  

 وقبره فيھا في ودفن ذلك غير وقيل ،ھ٧٠٠ سنة حدود في الحلة في توفي
 من بالقرب الحسين باب إلى المؤدي الشارع في )٢(المھدية محلة في يقع معروف
 .)٣(صغير مسجد

 الحلي الليثي حّماد ابن - ٦٢
 الواسطي الليثي الخير أبي بن حّماد بن الحسين بن علي الدين كمال الشيخ ھو

 العاملي الحر وصفه الھجري، والثامن السابع القرنين أعالم من كان لي،الح
 العلماء من جماعة عن يروي وھو ،)٤()زاھد فقيه فاضل( :بقوله )ھ١١٠٤ت(

 ميثم والشيخ الحلي، نما بن هللا ھبة بن جعفر بن محمد بن جعفر الشيخ منھم
 بن أحمد بن يىيح والشيخ طاووس، بن الكريم عبد والسيد ،)ھ٦٧٩ت(البحراني

 جمع يديه على تتلمذ كما وغيرھم، القسيني صالح بن محمد والشيخ الحلي، سعيد
 الدين تاج والسيد حماد، بن الحسين بن علي بن الحسين ابنه منھم العلماء من

 الدين شمس والسيد ،)ھ٧٧٦ت( الحسينيُمَعيَّة بن الحسين بن القاسم بن محمد
 .ھ٧٢٧ سنة حدود في توفي وغيرھم، موسويال المعالي أبي بن أحمد بن محمد

 التي الكبيرة إجازته في المعالم صاحب حسن الشيخ عليه تتلمذه على نصَّ  وقد
 بن الدين كمال الشيخ وعن(... :قال حيث الحسيني محمد بن الدين نجم للسيد كتبھا
 جعفر الدين نجم والشيخ سعيد، بن يحيى الدين نجيب الشيخ عن الواسطي حماد

                                                           
  .١١٣-١٠٧: الحلة وشعراء ،٩٨-١/٩٧ :البابليات) ١(
  .١٠٥: البيضاء الدرة) ٢(
  .١/٩٣: البابليات) ٣(

  .٢/١٧٩ :اآلمل أمل (٤)



 

  

 ميثم بن علي بن ميثم الدين كمال والشيخ نما، بن هللا ھبة بن جعفر بن حمدم بن
 صرح كما ھ٦٨٧ سنة في التلميذ لھذا ميثم الشيخ إجازة وكانت )١(...)البحراني

 ميثم والشيخ ،العلماء رياض صاحب )ھ١١٣٠ت( األفندي هللا عبد الميرزا بذلك
  .)ھ٦٧٩ت( )٢(البحراني
 الشاعر مرقد من بالقرب نالجامعي محلة في وقبره فيھا ودفن الحلة في مات
  .)٣(هللا رحمه الخليعي
 )ھ١٣٤٥ت( الكبير سليمان السيد آل علي السيد - ٦٣

بن السيد مھدي بن السيد داود بن السيد سليمان  داود السيد بنھو السيد علي 
ت (ر السيد عبد المطلب الحليالكبير كان عالًما وأديبًا وشاعًرا وھو أخو الشاع

، وأصغر منه، تتلمذ على أخيه السيد عبد المطلب ولما بدأ بكتابة الشعر )ھ١٣٣٩
ومن ) عليھم السالم(في أھل البيت  ان يعرض عليه شعره فينقحه، وأكثر شعرهك

  :٤)عليه السالم(ذلك قوله في رثاء اإلمام الحسين 
اْح يًّا فن َل عش َت جبري  أبكي

  

ياحْ    وا ِص ى فعجُّ المإل األعل  ب
  

ًد ا واح ٌري ه ناِص يَس ل  ا ل
  

احْ    ا ُجن ا عليھ اٍء م ر نس  غي
  

لٌم؟ وِم أال مس ي الق ُد ف  ينش
  

احْ    ِن الرم ُر طع ه غي م يجب  فل
  

ْت ٍة أعقب ن نكب ا م ا لھ  في
  

راحْ    ا ج ار منھ ِد المخت ي كب  ف
  

ت د طوَّح اء ق ٍة دھي  َوَوْقع
  

احْ    ريٍش فط اِء ق اَد علي  ِعم
  

ال رِو الُع اَء عم لت أبن  واستأص
  

يبًا وُش   فاحش دِّ الصِّ  بَّانًا بح
  

ةٍ  ن ُحرَم ِ م م   هللا ك
  

تباح   بحت تس ًرا أص الطفِّ قَْس  ب
  

دى ي الھ ريٍم لنب م ح  وك
  

احْ    عٍد ُمب ِن س ِر اب ي أم بَح ف  أص
  

دْت د غ وٍة ق ن نس ه م م ل  وك
  

ٍف ِرزاحْ    وَق ُعْج بَى فَ اِم تُس  للش
  

رَخةٌ  ت ص بِط عل ى الس ا عل  لھ
  

ْجًوا تغصُّ ال    بطاحْ أضحْت بھا َش
  

ا رى عاريً ي الث هُ ف د خلَّفَْت  ق
  

احْ    افي الري رِب س ي الت تره ف  يس
  

ا اٍء وم يِض دم ي ف رُق ف  يش
  

راحْ    الِل الق الزُّ اه ب ْت حش  بُلَّ
  

ةٌ  ِه فِتي ن آلِ هُ م  وحولَ
  

احْ    ِل الكف يَض بلي انقوا الب د ع  ق
  

هِ  ن وجھ در م بيهَ الب لُّ ش  ك
  

ْدُر ال   ْدِر،إِذا البَ نَا البَ ى َس  حْ يُْجلَ
  

كان رحمه هللا يتمنى أن يوافق أخوه السيد عبد المطلب على زواج ولده من 
احدى بنات السيد عبد المطلب الثالثة ولكنه رفض وآثر أن يزوجھن من أوالد ابن 

                                                           
  .١٠٦/١٣ اراألنو بحار (١)

 .٢٤٧ :العين لقرتي اإلجازة في البحرين ةلؤلؤ) ٢(
ات) ٣( اًل  ١/١٤١: البابلي ن نق ك( ع اة فل يد )النج دي للس ي، مھ ي وينظر القزوين درة :ف : البيضاء ال

١٠٥.  
  .٣/٢/٨٤ :البابليات )٤(



 

  

العباس من أُميمة فأنجبت منه  جَ وَّ زَ السيد حيدر الثالثة فَ بن عمه السيد حسين 
النبيھه فلم يعقبا، وزوج السيد حيدر بن  النوار وزوَج محمد بن السيد حسين من

توفي السيد علي في الحلة عام .السيد حسين من ابنته تمثال فانجب منھا ولده حسين
  .ھـ ونقل جثمانه إلى النجف ودفن ھناك١٣٤٥

 )١(المطيري علي الشيخ - ٦٤
 ؛)نبعة ابن(ـ ب الملقب الحلِّي، ،األسدي المطيري، ظاھر بن علي الشيخ ھو
  .البديھة سريع ؛شاعر ؛أديب
 العلم لطلب كربالء الى انتقل شب ولما ،ھ ١٢٤٠ سنة حوالي الحلة في دَ لِ وُ 

 بغداد الى جاء برھة وبعد ؛هِ تِ دراس إلكمال األشرف النجف الى رحل ثم واألدب،
 بمنزلة لديه وحظي القاجاري الدين ناصر الشاه أيام طھران إلى سافر ومنھا
 مشاھير من أصبح حتى فيھا يزل ولم األشرف، النجف الى رجع مده وبعد ،عالية

 صالح محمد كالحاج وأعالمھا أعيانھا ومدح وسكنھا بغداد إلى انتقل ثم ،اشعرائھ
  .وأمثاله كبة

 مع ُحبًّا شغفته قد الكرخ جانب من بغداديّة بحسناء فيه يشبب الذي شعره ومن
   :النجف في أحبَّ  بمن التزامه

َديتُ  َي فَ ْفالھَ َذاَتبَنَْفِس  يَ
  

يَوإِنْ    اَءْتِھ يَش فْ  لِنَْفِس  التَّلَ
  

َواتُِر افَ ُدوُدأْجفَانِھ  َوالُخ
  

يُم   وِدنَع فِ الُخلُ فْ  بَِحْت  يَُح
  

َدةُ  ٍن فَِري اُحْس ْدلَھَ ُتقَ  َجَعْل
  

اَن   َغاِفَمَك يالشِّ َغفْ  بِقَلبِ  الشَّ
  

ُت يفُِجْع ةٍ بِقَلبِ  بَِكْرِخيَّ
  

ي   ةُ َوقَْلبِ لِ أَوَديَع فْ  ْھ  النََّج
  

   :اأيضً  وله
ُدوٌد ةٌ أْمأُخ اُءَرْوَض  َغنّ

  

واٌم   ْعَدةٌ أْمَوقِ ْمَراءُ َص  َس
  

اللحظِ  وَ أ  ْحُربِ َلِس ٌرأْمبَابِ  َخْم
  

َرْت   اأِدي وَداءُ لَِكنَّھَ  َس
  

َدتْ أَ  َلْفَس ةِ ِذيَعْق  إاِلالنَّبَاھَ
  

ا   ُوأنّھ يٍنَحْس اءُ  الأَع  اْحتَِس
  

  .العراق الى الحويزة من منصرفه عند الحي طريق في ھ١٢٩٠ سنة حدود يتوف
 )٢(الخليعي - ٦٥
 الموصلي الخليعي العزيز عبد بن علي أَبوالحسن الدين جمال الشيخ ھو
 ،األُسلوب سھل الشعر، جيد شاعر، أديب، الھجري، التاسع القرن أُدباء من الحلي

                                                           
ر) ١( ي ينظ ان :ف يعة أعي ات ،٢٥٠-٨/٢٤٩ :الش م ،٨٧-٢/٨١:والبابلي ؤلفين ومعج  ،٧/١١٤ :الم

  .٦٣٨ :رقم الترجمة/٣ :الشيعة شعراء ومشاھير
ر )٢( ي ينظ ى: ف اب والكن ان، و٢/١٩٦ :واأللق يعة أعي ة ،٢٦٦-٨/٢٦٣ :الش م ٩ :والذريع : ١ القس

اتو ،٣٠١ عراء ،١٤١-١/١٣٦: البابلي ة وش دير  ،٣٠٤-٣/٢٩٢ :الحل مو ،٨-٦/٦ :والغ  معج
ؤلفين ف وأدب ،٧/١٢٤ :الم اريخ ،٢٢١-٤/٢٠٩ :الط ة وت اھير ،١٠٣-٢/١٠١ :الحل  ومش
  .٦٤٣: رقم الترجمة/٣ :الشيعة شعراء



 

  

  .المعاني لطيف
 ومن البيت، ألھل ببغضھما يجاھرانِ  ،نناصبيي أبوين من الموصل في ولد
  .وتشيع وعاقبته حاله حسنت ثم مذھبھما على ونشأ ،واالھم

 طريق في أَرَسلتهُ  اَولَدً  ُرِزقَتْ  إنْ  نذرت الناصبية اُمه أَنَّ  ھو تشيعه وسبب
 ولد فلما منھم، به ظفر من وقتل عليھم الطريق لقطع )السالم عليه( الحسين زوار

 له المترجم وصل فلما بنذرھا، لتفي أرسلته الرجال مبالغ وبلغ وشب له المترجم
 قوافل عليه واجتازت النوم أخذه كربالء مدينة من بالقرب المسيب مدينة ضواحي
 الزوار أقدام غبار عليه ووقع أجله، من جاء ما وفاته ،)السالم عليه( الحسين زوار

 جھنم، إلى به وأمر قامت، قد القيامة كأن النائم، يرى فيما فرأى دوابھم، وحوافر
ا وَعَدلَ  اَمْذُعورً  فانتبَهَ  الُغبَاِر، ذلكَ  من َغِشيهُ  لما النارُ  تََمسَّه لم ولكنّه  ينويهِ  كانَ  َعمَّ
 وله ،)السالم عليھم( البيت أھل والء واعتنق كربالء مدينة فدخل الجريمة، تلك من
  :)١(فيه قال شعرٌ  الحادثة تلك في

َت إِذا اُرْم ُزْرةَ النج ينً ف  اُحس
  

ي   ىلِك هَ تلق رَ اإلل ينِ  قري  ع
  

إِنَّ  اَر ف يسالن سُّتَ ل مً َم  اِجس
  

ه   اُرعلي ينِ زّواِرُغب  الُحس
  

  :)٢(فقال البيتين )ھ١٣٤٨ت( الفلوجي مھدي الحاج خمس وقد
َكَرةٍ بَِحي أراكَ   ارينًَمألْت

  

يتَ    وىَوقَاَس ا ابينًالھ  فَبين
  

بْ  ْرانفًس فَِط ِوق ا  اينًعَ بِ
  

َتإِذا   اةَ  ُرْم ُزرْ النج ينً  ف  اُحس
  

ي   ىلِك هَ تلق َر اإلل يِنقري  ع
  

 
مَ  إِذا ُكَعلِ َكالَمالئ  اَعزًممن

  

روم   زاَرهُت وكَم مً  كتب  ارس
  

ِت َم يُمَوُحرِّ َكالَجِح  اَحْتًمعلي
  

إِنَّ   اَرف يسالن سُّ ل مً  بَم  اِجس
  

ه   اُرعلي يِنزّواِرُغب  الُحس
  

 
 .بھم والتوسل ورثائھم )السالم عليھم( البيت أھل مديح في كله شعر ديوان له
   :اأيضً  )السالم عليه( الحسين مامإلا في وله

ا أال َن ي يِّاب ْنالنَّبِ َدانِيَوَم  ھَ
  

بُِّكُم   ىبُِح ِجإِل بِيلِ  نَھ  السَّ
  

ابُكَ  اُمَص َليَ فِّقَتِي ىالطَّ  أْدَم
  

ونِي   اُءالُجفُ ىالبَُك ولِ الطُّ  عل  لُ
  

ِدي ْن َوبُْع َزاِرَع َراَكَم نَىثَ  أْض
  

َؤاِدي   ةُ ال فُ لِ  ُمفَاَرقَ  الَخلِي
  

بُُّكُم اِرفُُكْمُمِح  ايَقِينًَوَع
  

احِ    ةِ بِإِيَض لِيلِ الَمَحجَّ دَّ  َوال
  

َوالِيُكْم َرأيُ ْنَويَْب َداُكْمِم  ِع
  

ِغي َوال   ىيُص ْذلِ إِل ُذولِ  َع  الَع
  

 :)٣(أخرى قصيدة من قوله للحسين رثائه ومن

                                                           
 .٣/٢٩٢:الحلة وشعراء ،٦/١٢ :الغدير) ١(
ى التخميس الخاقاني نسب ٥/٢٩٩: في ،٥/٣٧٦: الحلة وشعراء ،١٣٠-١٢٩ :٣/٢: البابليات) ٢(  إل

 .العطار المجيد عبد الحاج
  .٢٩٦-٣/٢٩٤: الحلة شعراء) ٣(



 

  

ذٍر أيُّ  ةع ذوُباللمھج  !ت
  

ايشبُّ الىوحشً     !لھيبُ فيھ
  

زِنألِممنيضيُقولقلٍب  الُح
  

يٍن   اوع وبُ الُدُموعھ  تَص
  

 مطـالطَّفِّفيالنبيبنِتوابُن
  

 !تريبمنهوالجبينلقًىـروٌح  
  

 :)١(الغدير عيد في قصيدة من وله
ِ ا ُبت نماذن ىيسيقم  إل

  

َك   ننَعل دموام رِ ق  بمغتف
  

ر وٌمأنك َدق ديرعي االغ  وم
  

ه   ى في ؤمنينعل نالم  نكرِ  م
  

َل ههللاُوأكم نھُمفي  دي
  

ا   اكم يأتان ِمف َورِ محك  الس
  

 :)٢(أخرى غديرية قصيدة من وله
ذا ومحب ديِري  الغ

  

وَم   ٍدي روِرعي  وس
  

امإِْذ طفىأَق  المص
  

ن   َر ِهِدبعم ِرخي  أمي
  

ائ ذا:الًق ييھ  وص
  

 وحضوري مغيبي في  
  

ري يريوظھي ونص
  

ري   ريووزي  ونظي
  

و اكُموھ ديالح بع
  

اِب   تنيِر بالكت  المس
  

أطيعوه الواف  تن
  

ِر منالقصَد   ِرخي  ذخي
  

ا َري ِلأمي االنح ْني  َم
  

ه   ُدحب ميريعق  ض
  

يُّ(موالكنال  )الخليع
  

ا   وَمالھن وِري  النش
  

ه ىبتبري رحمإل نال
  

ْن   لِِّم وِرُك  َكفُ
  

 :)٣(أخرى قصيدة من ويقول
ا يي هبن  ٍنيساويط

  

ونِ يَمماوح    ون
  

م مُتبك ناستعص  م
  

رِّ   وٍبش يخط  تعترين
  

يكم ُلوعل يثق  ميزان
  

تم   ذونيوأن  تُنقِ
  

روا َدفاحش يَّ(العب  )الخليع
  

ى   ينِ ذاِتإِل  اليم
  

 ھافي توفي حتّىَ  ھافي وأقام لةالح إلى رحل ثم ،الزمن من مدةً  كربالء استوطن
 معروف مرقدهو ،فيھا ودفن ،أقوى واألول ،٧٥٠ وقيل ،ھ ٨٥٠ سنة حدود في
 بن الحسين بن علي الدين كمال الشيخ مرقد من بالقرب )٤(الجامعيين محلة في يقعُ 
  .)٥(الحلي الواسطي الليثي الخير أبي بن حّماد
  .مدة وسكنھا الموصل رأسه مسقط الى عاد وتشيعه استبصاره بعد إِنَّهُ  يقالو

                                                           
  .٣/٢٩٨:نفسه (١)
  .٢٩٤-٣/٢٩٣ :لحلةا شعراء (٢)

  .٣٠٣-٣٠١: نفسه) ٣(
  .٩/٢٤٥: المنيعة ونصالح عن نقاًل  ٣/٢٩٤: نفسه) ٤(
 .١٠٥ :البيضاء الدرة) ٥(



 

  

  )١(حمدون ابن - ٦٦
؛  اشاعرً  ؛الً فاض ؛اكاتبً  وكان ؛الحلي حمدون بن علي بن علي الحسن أبو ھو
  .الشام وزار ؛األكابر مدحأديبًا؛ 

  .ھ٦٢٢عام  المتوفى العباسي هللا لدين الناصر الخليفة عھد في توفي
  :قوله )مالسال عليه( المؤمنين أمير اإلمام مدح في شعره من

فُ  يَد أِص ذيالسَّ ُزال َوايَْعَج  ال
  

دِّ عنِصُف   لِهِ َع يفَض  السنينِ  ف
  

ِمَخائَِضالنَّْعِل َخاِصفَ  ْدفيالدَّ  بَ
  

ٍدٍر   ْتِحَوأْح وضَ والفَ فِينِ  َخ  السَّ
  

َلبِھاالتيوالقََضايَا ُزَحَص  التَّْميي
  

يَن   ُروِضبَ نُونِ الَمْف  َوالَمس
  

  :قال حتى
ي نَّ إِ  ٍب ف َرَمْرَح اِبَوَخيبَ  َوالبَ

  

لِّاباَلًغ   ٍللُِك ينِ  َعْق  َرِص
  

وُع يَِّوُرُج َبالتَّيِم اأخي الرَّ  بِ
  

ةِ    ايَ ْنَكفّ ْفقَةِ ِم ونِ  َص  الَمْغبُ
  

ى ْتُح َوَكفَ ةَ فَ ِنَمكَّ تَيقَظَ لَِم  اس
  

اَلأو   َدهُنَ دَ ُرْش ينِ  بَع  ِح
  

   :اأيضً  وله
ٍف َعَوُمھَْفھَ وَلَجَم ِرِهالنُُّح  بِأْس

  

قَاَوتِي   ي لَِش هِ ف ِرهِ ُمْقلَتِي  َوخص
  

رٌ  يُح قََم وَريُبِ ِريثُُغ اَغي ىَم  َحَم
  

يهِ    ًدَوأِش ْناَعْم الفَةِ ِم ِرهِ  ُس  ثَْغ
  

 )ھ١٣٣٢ت( )٢(الجاسم علي الشيخ - ٦٧
 مزارًعا )جاسم( دهلوا كان ،األسدي الحلي )جاسم( قاسم بن ليع الشيخ ھو
 ولكنه كربالء قربَ  الھندية نھر من اليمنى الضفة على أسدَ  بني رتِهِ عشي مع يعيش
ا واتخذھا الحلة إلى االنتقال فضل  ولد العام ھذا وفي ھ١٢٤٠ عام له وموطنًا مقّرً
 والذكاء النبوغ عليه لوحظ وقد علمي، أدبي جو على عينيه ففتح جاسم بن علي ابنه
 ثم والكتابة والقراءة الكريم القرآن ليتعلم الكتاب إلى به والده فأخذ ،حياته فجر منذ
 بعض فأعطوه الخطباء ببعضِ  اتصل شبَّ  ولما وفطنته ذكائه بحدة األنظار لفتَ 

 ينشدھا وراحَ  حفظھا ما فسرعان )السالم عليه( الحسين اإلمام رثاء في القصائد
 بيةاألد ومعرفته مداركه توسيع أراد ثم إليه الناس أسماع فشدّ  الجھوري بصوته
 الحلي اود السيد بن ديھم السيد األدباء شيخ دعن حضر حيث عصره بأدباء فاتصل

 ،الحلي حيدر السيد عصره شاعر أخيه ابن من أخذَ  كما عنه فأخذ  )ھ١٢٨٩ت(
 وتنشئته تربيته في عليه األثر )ھ١٣٠٠ت( القزويني مھدي السيد ألنجال وكان

 القزويني محمد السيد وأخيه ينيالقزو صالح مرزا السيد لدى حضر فقد ،وتھذيبه
 األدب سماء في تألق حتى ،العرب وأخبار األدب وتاريخ اللغة مبادئ عنھم وأخذَ 
 وامتزج مناسباتھم مختلف في ومشاركتھم بمدحھم الجميل ھذا لھم شكر وقد ،الحلي
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 المال محمد والشيخ والعطار الكوازينو والفلوجي كالقيم اآلخرين الحلة بشعراء
  .غيرھم لتبريويوا حمزة

 وأحاط الطف واقعة رواية في تخصص حتى والروايات باألخبار ولعه وزاد
 من يحفظ ما ويردد خاصة بطريقة المجالس في يرويھا وراح نواحيھا بمختلف
  .المتلقي إليه يشدُّ  خاص إيقاع على الشعر

 عرٍ ش من فيھا ينشد بما والمواليدِ  واألعراسِ  والمناسباتِ  حفالتِ ال يحيي وكان
  .الوقائعو األخبار في خبرة مع العصور مختلف لشعراء
 أنه عنه يقال أن يرضى ال كان ولكنه ،عاًما ٩٣ عمره بلغ حتى الً طوي عمر

 يصر وكان ،بھا علمه مع والدته سنة يذكر ال عمره عن سئل فإذا السن به علت
 ويجزع يريتط ؛بالحقيقة واجھوه إذا ينفعل كان بل العمر من الخمسين في أنه على
 ،)١(غيًضا ويمتلئ عمره، عن الحديث من ويغضب ،ومرادفاته الموت ذكر من

 ،الموضوع ھذا في يداعبونه األدباء راحَ و عنده الظاھرة ھذه أصدقاؤه واستغل
 ھ١٢١٢ مواليد من فجعله لوالدته تأريًخا أَحُدھم فوضعَ  مداعبته في ويتفننون
  :)٢(فقال مولده تاريخ في عاًما ٢٨ بزيادة

دَ  ي تولَّ دنياف يال نعل ٍمب  قاس
  

هُ    اريُخھُنَّوأعواُم بُ (ت  )غري
  

 معه ضمه يوم المحاسن أبو حسن محمد الشيخ كربالء شاعر داعبه وقد
  :)٣(بقولِهِ  فخاطبه ،كربالء في مجلسٌ 

ًرا َر أمعم وِرعم ىالنس ىإل  مت
  

ى   تتبق ُتوأن يالَمْي اِء؟ ف  األحي
  

دِّثْ  ال َح َرٌجف ديَثَح ةٍ جُ ح  ذيم
  

ا   اَنم تُه ك عَ قِصَّ اِء؟ م  الزبَّ
  

نِ  وِس وع اوُحُروماضياِتالبس  بِھ
  

دِّْث   َكَح ُرفَإِنَّ اءِ  حاض  الھيج
  

  .بعدھا يكلِّمه أال وأقسمَ  وغضب األبيات ھذه من فتأثر
 لكنه الطويل العمر ھذا عاش وقد ،الضمير عف القلب طيب الشاعر ھذا وكان

  .يتزوج لم
 طريقة الشعر إنشاد في وله ،الحلة خطباء مشاھير من كھولتهو شبابه في وكان
 لشعر منشد أشھر وكان ،الصوت وعذوبة النغم برقة امتاز به ُعرفت خاصة

 .)٤(الحلي حيدر السيد شعر خاصة وبصورة والنجف الحلة شعراء من معاصريه
 ءشعرا خصوًصا والمتأخرين المتقدمين الشعراء شعر من الكثير برواية عرف كما
  :)٥(قوله منه ديوانه، في يوجد ال شعًرا الحلي حيدر للسيد أنشدَ  دقول ،الحلة

دَ  ىمنسوٍب وأَغي رِبإل  ليالَحالُع
  

ِهعلى   دِّ اٌلَخ ىخ زنجِ إل  ينَسبُ  ال
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اينظرت ماف ىكالخالعين  ُمبتَل
  

ا   ىمقيًم اٍرعل نن دِّ م بُ  الخ  تلھ
  

بُهُ  ى فتلس نأفع ِدالجَ م ارةً ْع  ت
  

دغِ منطوًراهُ وتلَدغُ     عقربُ  الصُّ
  

 لطيفًا األدب أھل ظرفاء من كان بأنه )ھ١٣٧٠ت( نقدي جعفر الشيخ وصفه
  .)١(داود َمزاميرَ  يحكي صوتٍ  ذا الغاية إلى

 ورقي الشعر إنشاد في االستمرار عن عجز عمره من الستين تجاوز ولما
  .القزويني آل مجلس مالزًما بقي ولكنه المنبر

 النجف إلى جثمانه ونقل ،ھ١٣٣٢ عام األولى جمادى في المنية أدركته
  .فيھا ودفن األشرف
  .والرثاء والمدح والنسيب الغزل في شعر له
 :)٢(قوله منھا طويلة قصيدة في )السالم عليه( الحسين اإلمام يرثي قال
ا الُ  م م ب نھاش يع اِءبن الطلق

  

دت  مقع وقظول ىت اِء؟ لظ الھيج
  

ن دت ولم ٌمأع اازرَقھاش لقن
  

ا  ىوزعيمھ ىملقً اِء؟عل الرمض
  

م لُّ ال ل يَضتس نالب ا؟م أغماِدھ
  

ى  جَّحت اتم داءِ  دَمبھ األع
  

ا لَ  ي يَّ أھ ىح اِحعل تكُمالكف دھ
  

الطفِّ  يبةٍ أيُّب اءِ  ُمِص مَّ َص
  

دماؤكم ةٌ ف دًرامطلول دىھ ل
  

اِء  رٍبأبن نَح يم اء بن الطلق
  

ضاللةً الحسيِنحربإلى ومشت
  

ولةَ   راءاإلِ باإِلدالِجموص س
  

ي ُل تغل غنھامراج دورھاض بص
  

واظ  اعرةٍ بش نس حناءِ  م الش
  

ا ن فلھ يِّاب اَرهللاِوح بَ بعُ ث ةٍ ص
  

مِّ   اطِسُش فوةِ المع اءِ  ص النجب
  

اد رٍب آس بطِ دونح ٍدس محم
  

ت  هوقف وَتتقي اءِ  أي الم وق
  

ھَدْت يفَاستُش لِّف تََجرظ اُمش القَنَ
  

بًر  ْتاص فوةَ فكان ھَداءِ  ص الش
  

ُن وھوى تنِّاب اِحمس ىالبط رىعل الث
  

ي  راِحدام عَ الج وزَّ الءِ  ُم األش
  

رائمُ  ِل وك َحُبالتنزي َدھايَْص وج
  

ٍعُفاوكَّ  ِلدم وبِ مث اءِ  ص حي
  

بت ا نش ھاُمبمقلتھ ةٍ س رزي
  

ت  اأبك يَنلھ ماع دماءِ  الس ب
  

 :)٣(البيت أھلَ  بھا يرثي أخرى من وله
زت إن اَنُج يمِماألراِكنعم  ف

  

ا   هحيًّ يُّب لُ الح لمِ  النزي  وس
  

وىبجرعاء واسأل رةٍ عنالل  جي
  

وا   مرحل واول امَ يرع يَّمِ  ِذم  ُمتَ
  

اهُ وا ائٍقرحمت تَملش وىك  الھ
  

ه   عٍ ُفارجَّفأذاع َجمِ  دم  ُمس
  

يٌنهُ لَ تْ ِرقَأ  اع بھ جىتأوَّ  الش
  

ي   ِلف دوِدلي رُّمم مِ  واقِ ال  المظل
  

م ه ل َدينس ديارعھ اال  وأھلھ
  

اُبإال   يمص يبن رمِ  النب  األك
  

الطفِّ  ا ب ممنھ َقك مدٌمأري  وك
  

ا   تُِحلَّمنھ رمٌ اس مِ  مح رَّ  بمح
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ِنللطَّ ٍضرِّ َعمُ وَ  رةَ ع رهثغ  نح
  

يَس   ريُمل ىالك اعل مِ  القن  )١(بمحرَّ
  

 مصرٍعفيوالھدىصريًعا فھوى
  

ى   هأبك يَنب ماءِ ع دمِ  الس  بعن
  

دخطٍب وأمضُّ  ِتق دىتَحكَّم  الع
  

رائِم   ِل بك مِ  أيَّ التنزي  تََحكُّ
  

د بحت ق دأص ارةِ بع يالخف تتق
  

رَب   ياطِ ض االس مِ بكفھ  والِمْعِص
  

َرِقعلىجمعت ومروعةٍ   األسىُح
  

ا   ظايامنھ اش ألِّمِ  قلبِھ  الُمت
  

شَ  اُب نھ االُمص افُؤاَدھ  فكأنم
  

د   اورته ق ةٌ س ننَھش مِ  م  أرقَ
  

جُّ  ُث وتع نتنف ةٍ ىحًشع  حران
  

ا   ُذهُعتبً وخزِ نوافِ ھمِ  ك  األس
  

ت اب ھتف ٍمعلي نھاش ام  قومھ
  

مِّ   وِف ش ااألن ارمُ لھ ي المك  تنتم
  

وا م قوم ْتفك اُبولج ةٍ ذئ  أميَّ
  

مُ    داةَ لك فِّغ ةَ الط يغمِ  أجم  ض
  

دراُت وحيِّومخ يَنال ةٍ أميَّب
  

بى   َرغِمتُْس وفُِكمْ بِ يلمِ كال أن  دَّ
  

 :)٢(فيھا يقول الحلي حيدر للسيد )المفّصل العقد( كتاب فيھا يقرض قصيدة وله
دودٌ  اُل أق نتخت ِنع اِن؟ُغص  ب

  

وٌرأم   رُّ ثغ نتفتَ واِن؟ع  أقح
  

و أم درُّ ھ يال وِرف ذارىنح  الع
  

عتهُ    جِد رصَّ اُن؟بالعس  الِعقي
  

و ا وھ وٌؤؤلَلحقّ ولوهدجل
  

ذاِب   اقوِتبم انِ والالي  مرج
  

دالروُض ھو أم قتهق واديس  الغ
  

هأنَّ   َع في زالِن؟مرات  الغ
  

د ته ق حاُبكس وَبالس اٍرث  بھ
  

جته   ننس ندِسم انِ س  الريح
  

ه زت ُدطَرَّ ائِميَ ىالغم  حت
  

د   اق َبأرتن وانِ  عجائ  األل
  

فرةُ  ورِس ُص يال اِضف احيبي  األق
  

راًرا   قائُقواحم انِ ش  النعم
  

و ٌد( فھ ي)ٌلمفصَِّعق ٍلف  قبي
  

وا   مأوقف ىدارھ يفانِ عل  الض
  

د ْت ق هتحلَّ ةُ في االبالغ  الم
  

ى   هتتحل وُرب انِ نُح  الِحس
  

اغه ُر ص دري(بك ا)حي  المزاي
  

نْ    هُ َم اداُت نََمت نالس دنانِ  م  ع
  

ائزٌ  ن فَ داِحھام المعلَّىقِ  ب
  

ائٌز   يح باِقف دَّ الس انِ  َح  الرھ
  

اٌت دٍرفتك هِ لحي  كأبي
  

ىال   دٍرمرتض ومِ حي انِ  بي  الطع
  

اءَ  ي ج ةٍ ف اآي اَءكم ىج  موس
  

اليميِن   اَء ب انِ البيض  والثعب
  

قُ  ُب يعبَ هالطي ينلفظ ىح  يُتل
  

ن   ذاهم َرش انِ تعطَّ  الخافق
  

راتٌ  اُدفق ِرُقتك وًراتُش  ن
  

ن   ناھام دس رَ ق وانِ  أزھ  المل
  

هُ  اُنوأحاديث اإذاالحس  م
  

يماأنستَكنشروھا    )انياألغ(ف
  

اراتهُ (و حَن)إِش َن(فض ينااب  )س
  

ي   اراتِهِ (ف انِ )إِش اني الِحس  المع
  

مٌ  ُر ِحَك وَلتُبِھ ريالُعق  لَعم
  

ي   دُّھ اِزَح انِ اإلعج  والتبي
  

                                                           
  :عنترة قول من تضمين لبيتا في) ١(

هُ  مِّ ثِيابَ الُرمِح األَص َككُت بِ  فََش
  

مِ    رَّ ا بُِمَح ى القَن ريُم َعل يَس الَك  ل
  

  

ات) ٢( عراء ١٩٠: ٣/١: البابلي ة وش يدةوالق ٢٠٢-٤/٢٠٠: الحل ي ص ة ف وان مقدم يد دي در الس  حي
 . الحلي



 

  

اظريَن راقَ  ُنللن هُحس  معاني
  

ا   هبم نفي ديعِ م انِ  ب  بي
  

وَرهُ إِنَّ  ِرَمنث اٍضكنث  ري
  

ا   ُلجادھ اھاط انِ  الحي  الھتَّ
  

لْ  هُ  ب رٍّومنظوَم دُّ يٍمَك  نظ
  

و   يھ لكه ف دِ س انِ  كعق  ُجَم
  

و لٌم( رأى ل وانيصريُعمس  )الغ
  

ا   ه م ىب ِريعَ النثن واني َص  الغ
  

و ائيَّ(أنَّ ول ا)الط  رآهُيوًم
  

اَد   ًواك مُّزھ الطيرانِ يھ  ب
  

 يَْوًما)الِطيِْب(أبووال)ھاني ابنُ ( ما
  

ا   أوهُأدرك اني(والش  )األرج
  

ا ِديَع ي اِنبَ يالزم لِّف ٍنك  فَ
  

دًراَذلَّ   ه ق ديُع(ل انِ بَ  )الزم
  

ا َت إِنَّم يأن ةِ ف مٌسالبالغ  ش
  

يَس   ىل ياؤھايخف انِ  ض  بمك
  

ت القوافيالًأمرسأدري لس ب َت      ا؟جئ اِن؟ الً مرسأمفيھ  بالبي
  

تَ  ي جئ ِزف اِبُمْعِج ًراالكت  أخي
  

َح   ِمواِض اِطَعالُحك انِ  س  البرھ
  

ي نَّ إِ  هِ ف ًراَدفَّتَي اأم  عظيًم
  

اھًرا   مب ْمل هيَقُ ثقالنِ  ب  ال
  

اٍم هُ قْ نَمَّ بنظ ٍرتَ  وبِنَث
  

ديٍح   هُ أوَدعْ  وم انيتَ  وتھ
  

 بعقد )ھ١٣٠٠ت( القزويني مھدي السيد فيھا يھنئ قَِصيَدةٍ  ِمنْ  الً ُمتََغزِّ  وله
 :)١()ھ١٣٢٥ت( القزويني حسين السيد ولَدهُ  قران

امَ  ا ق ىيجلوھ داماالصحِبعل  ُم
  

ٌر   وقم اهيجل امحيَّ  الظالم
  

لُ  ٌرغرِرصالخ ناح نٌِجي  َغ
  

اام   بناهإالرن  ااَممَ حِ  حس
  

مَ  َي عل االظب ُدهُالتفاتً  ِجي
  

ْذالغصِن وانعطاَف   زَّ ُم ا ھ  القوام
  

ا زا ي ْلالًغ يِّقًاىُمعنًِّص  َش
  

د   ى ق َكقض افي ا التياًع  وَغَرام
  

قم ظِ  فلس قَِميْلَعلِّاللح  َس
  

ا   دربم َعق قمُ رف قَاَما السُّ  السَّ
  

ا ُت أن ْض َؤاِديَعرَّ افُ  َغَرًض
  

رِبأولُ    دالح انلق ا ك  )٢(كالم
  

ا ن زارن رم ٍدغي دماوع  بع
  

َل   َدَمط االوع الن ا عاًم  فعام
  

 ٌ ا بيَك َرَش ييس هف  مقلَتِ
  

هإِي   دوعيني تلق ھاما كان  س
  

اد الثغِر ج الب فواوق  ارتش
  

االنحلةِ نىج من   يم ا يُطف  األوام
  

ا ا ي ةُ لھ ٍسليل رقَْتأن  أَش
  

د   يناھاق اقض ا ِعناقً  ولِزام
  

د رقناھا ق نس دھرم ىال  عل
  

ِم   يناَرغ اواش ا فخلناھ  منام
  

ا ذُ  ي يالَمالًوَع بِّف والُح  ول
  

اذاقَ    دم هُ ق اُذقتُ انَ م ا ك  الم
  

ي ال ُقيع االعاش دم هُ ق  قُلتُ
  

ى   وُمَمفعل ؟الل بِّ ىبالح ا؟ عل  م
  

ش إن اٍلتع مخ دِرول وىت  الھ
  

 )٣(المالما عنَكودْعالعذَلفاترِك  
  

                                                           
 .١٨٣-٤/١٨٠: الحلة وشعراء ،١٩٠ :٣/١ :ابلياتالب) ١(
  :البصرية والحماسة األعيان وفيات في كما البجلي، إِسماعيل بن هللا عبد مريم أبي قول إلى مشيًرا) ٢(

ذكى وديِن تُ ن ع اَر م إنَّ الن  فَ
 

رَب أ   المُ ووإنَّ الح ا ك  لھ
 

  

  .يسعفه ال الوزن ولكن خاليًا،: يقول أن يهعل كان) ٣(



 

  

ْت إنْ  اَكخل نُدني بِّم اُح  رًش
  

اةِ أو   اقرأمھ نياف دُّ الما ال  الس
  

 )١(السكوني - ٦٨
 بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو الشيخ ھو
 لغوي، نحوي، عالم وھو فيھا وعاش الحلة في ولد .السكوني الحلي السكون
  :آثاره من ،كاتب شاعر، أديب، ،صالح ،ثقة فقيه فاضل،

  .السجادية الصحيفة اختالف ضبط -١
  .الصغير المصباح نسخ واختالفات -٢
 الكتابة وتولى واستوطنھا، المنورة المدينة لىإ رحل وقد ،الحلة من ھو
  .يوبياأل الدين صالح ومدح الشام قدم ثم ألميرھا،
 محلة في مرقده ويقع فيھا ودفن ھ٦٠٦ سنة حدود في ةالحل في توفي
  .)٢(الحلة في القاسم بيأ شارعبالقرب   شارع في الجباويين

  :شعره من
يِشلَِذيِذ ِمنْ  ُخَذا االَع فَاَرقََّم أَوَص

  

ُكَما  ْنَونَْفَس ِثَع مِّ بَاِع ِرفَا الھَ فَاْص
  

مْ  ا أَلَ وأنَّتَْعلََم ٌلَمالھُُم قََواتِ
  

اَنَمْنالَوَرىَوأَْحَجى  نَّفْسِ َك مُنِْصفَا؟ لِل
  

يَّ  يَشإِنَّ َخلِيلَ اُءالَع ةٌ بَيَض ِطْفلَ
  

َفإِذا  آُنَرَش االظََّم تَفَى ِريقَتَھ اْش
  

  :القائل وھو
ْنسائلي يا ىألواٌيعلَم وال  عمل

  

اقالواماالسوِءمنبه   وا؟ وم  فعل
  

م وه ل ادوهيعرف ُمفع  لجھلِھُ
  

اُس   ُموالن َداُءُكلُّھُ اأَْع وا َم  َجِھلُ
  

  سماكة علي الشيخ - ٦٩
بن الشيخ عبد الحسين بن الشيخ  محمود الشيخ بنسماكة ا علي الشيخ أستاذنا ھو

نزحوا  )٣(وھم من ربيعة) ھ١١٤٧ت(مرتضى ويتصل نسبھم بالشيخ يونس الربيعي 
لطلب العلم في الحوزة العلمية ؛  ى النجف األشرفوتوجھوا إلمن الكوت إلى الحلة  

فقد جاءھم من جدھم السيخ عبد الحسين سماكة  سماكةفھم من األسر العلمية أما لقب 
  . باللھجة الدارجة) سمج(بالفصحى في مجتمع يقول ) سمك(الذي كان يقول 

بوه الشيخ محمود وأجداده الشيخ عبد رس أكما د؛ الشيخ علي سماكة  َدَرسَ 
 األشرف النجف في العلمية الحوزة في؛ مرتضى والشيخ يونس الحسين والشيخ 

 الحوزة أساتذة كبار من وصار االجتھاد درجة نال حتى وتدرَّجَ  أساتذتھا أيدي على
 درس كما م١٩٦٦ عام الفقه علم عليه درست وفيھا الفقه، كلية أساتذة ومن العلمية

                                                           
، ١/٧٠٤: ، و ھدية العارفين٢/٢٠٣:وأمل اآلمل ،٢٠٠- ٢/١٩٩: ، وبغية الوعاة١٥/٧٥: دباءألمعجم ا)١(

اب ى واأللق ان، و٣٠٣- ١/٣٠٢:والكن يعة أعي ات، ٣١٤- ٨/٣١٣: الش م ، ٤٢- ١/٤١: والبابلي ومعج
 .٦٧١:رجمة رقمالت/٣: ، ومشاھير شعراء الشيعة٧/٢٢٩: المؤلفين

  .١٠٦: البيضاء الدرة) ٢(
العالمة الشيخ : م مقال لعدنان بعنوان ٢/٨/٢٠٠٥الصادر يوم الثالثاء  ٧٣: ريدة الفيحاء العددج) ٣(

  .محمد سماكة نادرة من نوادر الزمان



 

  

 ،ثراه هللا طيب لوائليا أحمد الشيخ الدكتور طالبه بين ومن غيري الكثير عليه
والدكتور صالح الظالمي كتور السيد مصطفى جمال الدين والسيد عدنان البكاء دوال

اللطيف بري والسيد محمد  تسخيري والشيخ عبدرحمه هللا والشيخ محمد علي ال
  .وغيرھم حسن األمين 

 في المرجعية من الحلة أھل طلب .القران تفسير من قبس كتاب مؤلفاته منو 
 علمه من لالستفادة مدينتھم إلى إرساله الحكيم محسن السيد مرجعية أيام جفالن

  .الحلة في إدريس ابن حسينية في ويحاضر يصلي فكان بذلك المرجعية فكلفته
 في .م١٩٧٠ الموافق ھ١٣٩٠ األول ربيع من ٢٦ االثنين يوم هللا رحمه توفي

فقال أخوه الشيخ محمد  ھماثرا هللا طيب الحكيم محسن السيد فيه توفي الذي اليوم
  !ال أدري بأيھما أُعزى أبالسيد الحكيم؟ أم بأخي الشيخ علي : سماكة رحمه هللا 

 الحلي بطريق ابن - ٧٠
 من وھو ،)ھ٦٤٢ت( الِحلّي بطريقٍ  بنُ  يَحيى بنُ  علي الَحَسنِ  أَبو الدين نجم ھو
  :)١(الِحلّي ااِجحً رَ  الشَّاِعرَ  يھُجو قالَ  الشعراء،و العلماء
دَ تَقَ  ُح لُّ يَراِج يفً الِحلّ  اَس

  

ى   ىُمَحلَّ مرَ واقتنَ احِ  ُس َم  الرِّ
  

الَ  اُس فَقَ ِه،النَّ ُتفِي وا:فَقُل  ُكفُّ
  

يس   هِ فَل يعلي نْ ذاف احِ  م     ُجنَ
ِدرُ  َرأْن أيق ىيُغي َوافِيعل  القَ

  

َواِلَوأ   وِكم الالُملُ الحِ  بِ  !!ِس
  

 الحديدي علي السيد - ٧١
 في عاش الحلة علماء أحد الحسيني الحديدي حديد بن ىيحي بن علي السيد ھو
 محلة في مرقده يقعو فيھا ودفن الحلة في ماتو الھجري عشرَ  الحادي القرن

  .)٢(الجباويين
 )٣(الحلي المطھر بن علي - ٧٢
 سديد الشيخ بن علي أيًضا الحسن أبو له ويقال ،القاسم أبو الدين رضيّ  ھو
 الُعَدد( كتاب صاحب الحلي المطھر بن مدمح بن علي الدين زين بن يوسف الدين
 الحلي العالمة أخو وھو )ھ٦٧٦ت( الحلي المحقق القاسم أبي تالميذ أحد ،)القويّة
 )ھ٧٢٦ت( المطھر بن محمد بن علي الدين زين بن يوسف الدين سديد بن الحسن
  .سنةً  عشرةَ  بثالث العالمة من وأكبر

 ولُدهُ  ُولِدَ  :قال المطھر محمد بن علي بن يوسف الدين سديد الشيخ عن ونقل
 عام شوال شھر من عشر حادي األحد ليلة المطھر بن يوسف بن علي القاسم أبو

                                                           
   .٢٢٩ :األدب وعيون ١٥٦و ١١٠ :حليون وأدباء ،٢/١٧٨ :الوفيات فوات) ١(
  .١٠٥ :البيضاء الدرة) ٢(
ر) ٣( ي ينظ ل :ف ل أم ار ،٢/٢١١:اآلم وار وبح ؤة ،٩٧/٢٢٤/األن رين لؤل اض ،٢/٦٦: البح  وري

انو ،٧١٦ :العارفين ھديةو ،٤/٢٩٤ :العلماء يعة أعي ؤلفين ومعجم ،٨/٣٧٢ :الش  ،٧/٢٦٦: الم
اريخ ة وت م ،٢٣٥ :الحل ال ومعج ديث رج ن ،١٢/٣٦١: الح اھير وم الم مش ة أع  الحل
  .١٧٩-١٧٧:الفيحاء



 

  

  .)١(ھ٦٣٥
 الدين سديد والده حياة في توفي أنه تذكر ولكنھا وفاته سنة المصادر تذكر ولم
  .)٢()ھ٦٦٥ت( المطھر بن يوسف
 العلماء خيرة من مطھرال بن يوسف الدين سديد الشيخ له المترجم والد كان

 لبني إجازته في الحلي العالمة ولده عنه قال .واألصول الفقه في عصره في
 معرفة وأراد الحلة )ھ٦٧٢ت( الطوسي الدين نصير الخواجة ورد لما :زھرة
 ،واألصول الفقه في أعلمھم عن )ھ٦٧٦ت( الحلي المحقق سأل علمائھا أشھر
  .هللا رحمھما ،الجھم بن محمد فقيهال وإلى ،والدي الدين سديد إلى فأشار

 الشيخ :عنه وقال ،الدين سديد بن علي القاسم أبي الشيخ على المجلسي أثنى
  .)٣(مذكور اإلجازاتِ  وفي معروف، بالفضل الجليل الفقيه

  .)٤(فاضل عالم بأنه ):ھ١١٠٤ت( الحسن بن محمد العاملي الحر ووصفه
  .محمد اسمه فاضل ولد وله

 ،عصره علماء خيرة ىعل الدين سديد بن علي دينال رضي الشيخ درس
  :ومنھم
 المطھر بن محمد بن علي الدين زين بن يوسف الدين سديد الشيخ والده -١

  .)ھ٦٦٥ت(
 الھذلي سعيد بن الَحَسنِ  بنَ  جعفرُ  الدِّينِ  نجمُ  القاسم أبو الحلي المحقق -٢

  .)ھ٦٧٦ت(
  .اإلربلي عيسى بن علي الدين بھاء -٣
 العالمة يروي فقيه عالم الحلي األسدي مسعود بن أحمد الدين سديد الشيخ -٤

  .)٥(عنه أبيه عن الحلي
  :ومنھم العلماء من عدد عليه وتتلمذ

 يوسف بن الحسن بن محمد المحققين فخر الدين فخر أخيه ابن -١
  .)ھ٧٧١ت(
  .الفوارس أبي بن المطلب عبد الدين عميد السيد أخته ابن -٢
  .محمد الدين قوام الشيخ ابنه -٣
  االستراباذي النرسي القاسم بن سينالح بن علي -٤

 بن يوسف الدين سديد بن علي الدين رضي القاسم أبي الشيخ له للمترجم

                                                           
  .٤/٢٩٤: العلماء رياض) ١(
  .١٧٧-١٧٦: الفيحاء الحلة أعالم مشاھير من) ٢(
 .١٧٧: الفيحاء الحلة أعالم مشاھير ومن ،٩٧/٢٢٤: األنوار بحار) ٣(
  .٢/٢١١: اآلمل أمل) ٤(
ر) ٥( ي ينظ ل: ف ل أم م ،٢/٩٢: اآلم ال ومعج ديث رج ن ،٢/٤١٤: الح اھير وم الم مش ة أع  الحل

 .٤٧ :الفيحاء



 

  

 في لطيف كتاب ووھ )اليومية المخاوف لدفع القوية العدد( ھو واحد كتاب المطھر
 يوم كل في المستحب الدعاء فيه دأور ونحسھا سعدھا وذكر ،الشھر أيام أعمال
 النبي مواليد فيذكر شھر كل من يوم كل في واألحداث لوقائعا ويذكر الشھر من

 وفضائلھم أحوالھم ذكر في الحديث ويطيل ھم،ووفيات )السالم عليھم( واألئمة
 وينقل غيرھم، عن ويتحدث ،)السالم عليھم( األئمة إمامة على واألدلة والبراھين

 .)١(غريبة كتب من أحيانا
 .)٢(الموسوي فخار السيد - ٧٣
 بن أحمد بن معد بن فخار بن معد بن فخار علي أبو الدين مسش السيد ھو
 كان، )ھ٦٣٠ت( الحلي الموسوي المجاب إبراھيم بن محمد بن الحسين بن محمد
ثًا وكان الً جلي عالما  وابن )ھ٥٩٨ت( الحلي إدريس بن محمد عن يروي محدِّ
 ةالُحجّ ( :كتاب صاحب ھو ؛)ھ٦٧٦ت( الحلي المحقق عنه ويروي القمي شاذان
  .)طالب أبي تكفير إلى الذاھب على

ابةً، ،ثقةً  امحّدثً  ،الشأنِ  عظيمَ  افقيھً  كان ،األجالء ،العلماءِ  من  ،اأديبً  ،ارجاليً  نسَّ
 وجوه ومن الھجري، والسابع السادس القرن كبارعلماء من وھو امؤلّفً  ،اشاعرً 
 العلم ھدم عديدة قرون طوال كانت التي المدينة الشھيرة البارزة الحلة مدينة

  .والعلماء
 ادريس ابن تالميذ خيرة من نما ابن الدراسي زميله مع معد بن فخار كان
  .الفقھية لمدرسته وارثينو حافظين وكانا

 مضي بعد الطوسي الشيخ ىفتاو تحدي قد ادريس ابن كان كيف رأينا وقد
 هافتاو مناقشة ىعل يجرؤوا لم قبله من العلماء وأن ونقدھا فيھا تعمق حيث قرن

 هُ آراءَ  نَّ أَ و المرموقة العلمية ومكانته الشيخ لعظمة وذلك الفقھيه آراءه وتحدي
  .بالغين واحترام بتقديس تحظي كانت هُ افتاوو

 ويسير خطاه يخطو بدأ إِدريس ابن عند وتتلمذ نشأ الذي معد بن فخار وإن
  .دهجھو بفضل وذروته المجد قمة ىإل ادريس ابن ستاذهأ مدرسة بلغت وقد بھديه

 البارزة والشخصيات األجالء العلماء من الفحول أنجبت علمية عائلة من كان
 والده عند مرألا بادئ في فخار تتلمذ قدو ،المعروفة الوجوه من والده كان وقد

 وشاعًرا زاھًدا اتقيً  اورعً  وكان معد بن حمدأ أحدھما أخوان فخار للسيدو الجليل،
 منو وفقھائھا اإلمامية علماء من فخار أخيهك كانو معد بن محمد واآلخر ،أديبًا

                                                           
 .١٧٩: الحلة أعالم مشاھير من) ١(
ل)٢( ل أم ات ،٢/٢١٤ :اآلم ات وروض ة ،٣٤٩-٥/٣٤٦ :الجن ارفين وھدي يح ،١/٨١٦ :الع  وتنق

ال فينة ،٢/٣ :المق انو ،٤٣-٧/٤٢و ٥/٣١٥ :البحار وس يعة أعي ة ،٣٩٤-٨/٣٩٣ :الش  :والذريع
الم ،١٠/١٩٥و ،٦/٣٦١ م ،٥/١٣٧ :واألع ؤلفين ومعج ات ،٨/٥٥ :الم الم وطبق يعة أع  :الش
م ،١٣٠-٣/١٢٩ ال ومعج ديث رج اھير ،١٣/٢٧٣: الح عراء ومش يعةا ش ن ،٣/٧١٧ :لش  وم

 .١٧٩: الفيحاء الحلة أعالم مشاھير



 

  

  .الحلة علماء خيرة
 وھو الشيعة عند والمحدثين العلماء من معد بن فخار بن الحميد عبد ابنه وكان
 في المشھورين الفقھاء من الحميد عبد بن علي حفيده وكان مشھور مؤلف
 منتظرال الحجة ماماإل حياة في )المضيئة األنوار( كتاب صاحب وھو ،عصره
  .األنوار بحار مصادر من ويعد وفضائله فرجه تعالى هللا عجل

  :دراسته
 ثم الحلة في واألدب والفضل العلم أساتذة على معد بن فخار السيد درس

 ساتذتھاأو علمائھا من وتزود بغدادو والكوفة والنجف كربالء ىإل ھاجر
 من والرواية ثالحدي نقل إجازة نال حتى علمائھا كبار من واغترف المشھورين
  :ومنھم اوفقيھً  الً جلي اعالمً  عشرين
  .الموسوي فخار نب معد السيد والده -١
  .)ھ ٥٩٨ت( الحلي إدريس بن محمد -٢
  .جبرئيل بن شاذان -٣
  .العلوي ُمَعيَّة بن الحسن منصور أبو -٤
  ).العمدة(  كتاب صاحب الحلي بطريق بن الحسن بن ىيحي -٥
 محمد بن محمد بن يعل بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو الشيخ -٦

  .ھ٦٠٦ سنة حدود في توفي السكوني الحلي السكون بنا
  .مھنا بن قريش السيد -٧
  .اشوب شھر بن علي بن محمد -٨
 وتألقوا فبرزوا منھم عدد عليه وتتلمذ العلماء من جماعةٌ  فخار السيد عن روى

  :ومنھم العلم سماء في
  .فخار بن الحميد عبد السيد ولده -١
  ).ھ٦٧٦ت( الحلي المحقق الحسن بن جعفر القاسم أبو الدين نجم -٢
 العالمة والد )ھ٦٦٥ت( الحلي المطّھر بن يوسف الدين سديد الشيخ -٣

 ).ھ٧٢٦ت( الحلي
  ).ھ٦٦٤ت( طاووس بن علي الدين، رضي السيد -٤
  ).ھ٦٧٣ت( طاووس بن أَحمد الدين، جمال السيد -٥
  .الحلي المحقق عم ابن )ھ٦٩٠ت( الحلّي سعيد بن أحمد بن ىيحي الشيخ -٦

  :ثارهآ
  .طالب بيأ إيمان أَو طالب، أَبي تكفير ىإِل الذاھب على الحجة -١
  .والمعجزات الفضائل في الروضة -٢
  .العباس بني فضائل في المقياس -٣
 ھ٦٣٠ سنة المبارك رمضان شھر من عشر السابع ليلة في فخار السيد توفي



 

  

  .)السالم عليھما( علي بن الحسين ءالشھدا سيد بجوار كربالء في ودفن
   :قوله شعره ومن

ُرالِحَساَنأْشَعاِري َسأْغِسلُ   َوأْھُج
  

َوافِي   يالقَ اَوأْقلِ تُ َم ا َحيِيِ  القََوافِي
  

ِذْرَوأعُعْنقِياآلَداِبَعِن َوألوي  تَ
  

ا   ُدلَھَ ىبَْع اَحتَّ ومَ أَريَم ا القَ  )١(َمالِي
  

إِنِّي ااآلَداَبَرىأ  فَ ٍكاُمَّيَ  َمالِ
  

ُد   ىالفَ تَزي اتَ ُرومُ ِممَّ ا يَ  تَنَائِي
  

  .)ھ١٣٧٤ت( )٢(المال قاسم الشيخ - ٧٤
 بالشيخ الناس ويعرفه الحلي حمزة المال بن محمد الشيخ بن قاسم ھوالشيخ

 كان وكذلك اأديبً  اشاعرً  كان وخطبائھا وشعرائھا الحلة أدباء مشاھير أحد جاسم
 ،واألدباء عراءالش من حمزة المال وجده )ھ١٣٢٢ت( المال محمد الشيخ وهأَب

 سوق بين الممتد )المفتي بعكد(المعروف المفتي زقاق في يسكن قاسم الشيخ وكان
 .الحالي علي اإلمام وشارع شماال الحدادين
 الشيخ والده على العربية في األولى دروسه وتلقَّى ھ١٢٩٠ سنة الحلة في ولد
 حسون يخالش ومن منه تلقىو بآدابه وتأدب )ھ١٣٢٢ت( حمزة المال بن محمد
 كانت ،نھجيھما على سارو الشعر ورواية الخطابة فن )ھ١٣٠٥ت( هللا العبد
 األدب عليه فدرس طيبة عالقة )ھ١٣١٨ت( القيم حسن الشيخ بالشاعر تربطه
 تشتمل مكتبة ولديه ؛قصائده عليه يعرض فكان منه كان األدبي تحصيله وجل
 عبد الشيخ ولده بعده نم عنه ورثھا مھمة شعرية ومجاميع نفيسة مخطوطات على

 .المال قاسم الشيخ بن الوھاب
 .والعقائد راتظوالمنا واألدب الشعر في كعبه علو على تدل المخطوطة وآثاره

 القزويني جودت الدكتور الباحث الصديق يحتفظ مخطوط شعر ديوان له
  :)٣()السالم عليه( الحسين رثاء في هللا رحمه قال .منه بنسخة

يياءناھبالدالعـيش ھل ُعم  راج
  

ـيتوھل   ـيكللشوقبق  مطامعُ  ف
  

ـيمُ  ـما أم ـكيف يأب والح  ترحل
  

ا وال   داراتأن زعلل ازعُ  والج  ج
  

ن ائي ولك ـينبك هللحس  ورھط
  

ن   موم الطفلھ تب  مصارعُ  جلَّ
  

ةـربالضَّ الىھبت به بيـوم  غلم
  

زائمھم   يات ع ـواطعُ  والماض  ق
  

ى بكل افت ارحم نالطَّ ب  رمحهع
  

ت وال   هبارح زالمن ايع الن  الوق
  

  :)السالم عليه( )٤(األكبر علي رثاء في قصيدة من وقال
ا ب في اءراك بقالوجن هتس طرف

  

وعرا السھلأخفافُھافلتماإِذا  وال
  

                                                           
  :قال ولو جازم بال )أعتذرُ (الفعل جزم إلى الوزن اضطره) ١(

وي ِنَوأل دياآلَداِبَع  امخففًجي
  

وِمَي   ىھُُم وَمأَريالَحتَّ ا القَ  َمابِي
  

  .أفضل لكان
  .٧٧-١٠/٧١:الطف أدب) ٢(
   .٧٣-١٠/٧٢:أدب الطف) ٣(
 .١٠/٧٣: نفسه) ٤(



 

  

افي تجوب لالالفي نتم السرىم
  

المسرى الىوحنتالحاديغرداذا 
  

ـةٍ أكناَفجـئتإنصدرھا أقم طيب
  

ـنِشُق اطيبِھ ومن  دَّ تست الِعطراو الن
  

ك ـضع ھنال ـلعفاخ لواخ ثمالنع والت
  

ـراھا  لث ينوق ـيةوالع ـرى باك عب
  

ـيك ـول إل ـئتهللارس ـزيً ج امع
  

ـديِنبِقاصمةٍ   دلل ـَمتْ ق را قََص ظَْھ
  

قاالخالقفي شبيھك أودعتوالخل
 

نه  يمحاس ربالف رىك را بث الغب
  

نه ذوى نغص دمام انبع اًعيانك
  

الرغم  حوب فري ـصمهالحت را تق قس
  

ا ل في ْل لي ىاُحزنًطُ افليل بنوحھ
  

ا  اإِْنوأجفانھ اجنھ ھرى لَيلُھ س
  

  )السالم عليھم( )١(البيت أھل رثاء في وله
ارَ  ى أغ يَناألس لوِعب داالضُّ َوأَْنَج

  

َب دَّمَعطرفيفصوَّ اال ـدا ُحْزنً َوَصعَّ
  

ي ٌد ول ْتكب ِدھمرفَّ ىأًسلِفَق
  

داة أواغ يسن اروالع ا ط دا بھ الِح
  

لخالربعيشجني ولم ماشجىمث
  

يمنخالقدربعفـؤادي الھدى بن
  

وى ـترة ن ـنالع يأضرمالھادي مھجت
  

ـين اوب لعيحناي دأض ادَّ قَّوَ تَ  ق
  

نھم خلت كم ـراصتل أقفرتالع ف
  

ـھنعصفتوقد رَّ  عاصفةفي دىال
  

ـوا ابيحً  وكان دُّـةِ لخابطامص ىجَ ال
  

ْتذاإ ـي قطع لف دا افّجًاللي وفدف
  

ـير ه تن ابھمب وھھمأحس ووج
  

دھم تفبع قيالي رمدا أطب س
  

ارُ  دماھُ َرقِ ون اق هكليُمرآھ
  

اد افع يبھ هف دً أھل دى اواج ھ
  

اِدبُ حْ وُس حُّيھمأي ايس ركامھ
  

ن دلھمھوم دللوف اغق وردا س م
  

ين قضوا ملجمابنسيفأرداهمنب
 

أبكى ـينأسىف ـتولع ـمدا الب واح
  

ـين ن وماب ـشاهم ـسمأح ْتَعطِّ قُ بال
  

ـد هواـضُ قَنَ وق داوِعمَ وَ  اودً ھعمن
  

ـدُّ  نوهُ وص ـٍنع ـةِ دف ِهـدَِّجبـترب
  

ـوا هإوأدن ـنلي هم ـانل ـدا كـ أبع
  

م ُب ول راُننِ تخ نھمغائِنالضَّي م
  

رداأ الغيظِ لظىمنرجٍسقلُبوال ب
 

ھمونَ ديُحسـينمـنتقاضوا أن إلى
  

َر اهُْتوَّف رفيَّ دم دا المش المھن
  

ـته د أت يسبجن ىيُ ل ُدحص ھاعدي
  

نهُ ولكنَّ وِمم درٍ ي دانَّجَ تَ  ب
  

اموهُ المأنذالوس اطائًعيس
  

َد يوأنيزي دايَ هِ لبيعتِيُعط
  

ضارعااللـيثيسـتسلمنأ فھيھاتَ 
  

ـس هويسل ـنمن ـسونالب ودام مي ق
  

ـنـابأًس دَ ـرَّ َجفَ  ـاٍمحُ م ـانَّ أكس م
  

ـوُتـهِ بشفرتِ ـزُّالم ـرَّ تَ ◌َ  ؤامُ ال داج
  

ع إِذا ـديھالرك ـومان ـفهي بك
  

ـاماتھالله تخر ◌َ  رضألل ـجُّ داس
  

ـظم ـا وأع ىم ـيهأدم ـدهمـآق فق
  

اه اأأخ ـضلب ـذيالف ـزال دا ع مفق
  

ـُض رآه ِدھالوبي ـهُ ـسَمجِ َعَزَون
  

ـيه اوٍ وكف يث ـامالـرُّف دارَّ ـجَ ُم غ
  

ْقطِ أفلمظـھريَ◌اآلنرَتسَ كَ  فنادى
  

ـادالصبروجيـشنھوضا دَّ  ع دامب
  

                                                           
 .٧٥-١٠/٧٤:نفسه)١(



 

  

ـاد ى وع ـربإل ـغاةح ـبادًرالط ام
  

ـاقدنصيرعديم ردا الصـحبف مف
  

ردي ـازالَموَ  ـوسي يالش هف حمالت
  

ـهُ  يقلبِـالقلببِ يمِ ُرأْنإِلى ادَ الفِ ل
  

ـضاعـلى فمال َفھلالرم وانٍحَجي
  

ـنيه رـويرنُبعي حُ النھ داـزبِ ُم يطف
  

الحجىذويعقولطاشتله صابٌ مُ 
  

ـاإذا ـعفىم ـلت ـددا رزءٍ ك تج
  

ـصابإالبعـده وما يم ـرضاأَب ال
  

ا ـن كس ـديااحزنًالدي داـلَّ َخمُ  سرم
  

ين دأھأت ـدينع ـدال نبع ـفراب جع
  

د ـات وق ـلوم ـبامامظ رَّ  غري دامش
  

ـعن ـِدرُ  ف ـاهِهش ـرَّت ـوايةً شيُدال غ
  

ـارَق َجوف ـقِّنھ ـيً الح ـعدا ابغ وأب
  

اـِلسْ الرُّخير بابنِ  سعى هُ سعيُ خاَبي
  

ادَر ـبوسِ َنھرهُفغ فَّ مُ  الح داص
  

ـه ودسَّ  ـالـ ـأورىسـم ـؤادهف ف
  

ـكلُّ ـؤاٍدف ـهف ـزنً من ـوقَّدا اح ت
  

ـمْع وھاك ااست ـقبم َبيع ةً القل لوع
  

ـحه ـلىادمًعوينض دِّ ع داـدَّ َخ الخ
  

ـنادي غـداةَ  ـلَنالم امتً ـتَمالشَّأَع اش
 

ـاللناِسيا النعشِّ على !داالنِّ أفضعَ م
  

ـملُ  ـوسى أيح ـديدم ـلهوالح بـرج
 

ا ل كم ـجادحم انالس دا ع )١(!مقي
  

 عليه( الحسين إلماما مقاس الشيخ زار ھ١٣١١ عام صفر من العشرين وفي
  :)٢(فقال )السالم

َن زرتُ  ِراب َوَرىخي اال  َجِميًع
 

نفُس  د وال تْ ق ا أَدرَك  ُمنَاھَ
 

َمْمُت انَروَحَش االِجنَ  لمَّ
  

َمْمُت  ةَ َش نِ َريَحانَ ه اب  ط
  

 ربيع من الرابع األربعاء ليلة ربه جوار إلى هللا اختاره ثم اعامً  ٨٤ عاش
 وادي مقبرة في ودفن موكب في النجف إلى لحليونا وحمله ھ١٣٧٤ الثاني
  .)٣(السالم

 .)٤(مبارك المال - ٧٥
 بن أحمد بن محمود بن مبارك الحاج بن صالح محمد بن مبارك المال ھو
 زبيد إلى المنتمين بوسلطان آل نبطو من بطن وھم صيَّاد آل من وأصلھم حسين
  .المرار كلآ كلدة إلى نسبھم في يرجعون بوسلطان فآل وإال ،بالوالء

؛ ومنھم عدة وأحفاد وأوالد إخوة وله الحلة في الوجاھة ذوي من مبارك والمال
 في لھم يشھد تاريخ ولھم ھالل وأمجد وحيدر وحبيب وحمودي وجليل وإخوتھم؛

 حسن محمد والشيخ سعيد الشيخ األسرة ھذه أعالم ومن الحلة في وقعت التي الوقائع
 السيد بآل الممتزجين من وأوالده مبارك المال كانو مبارك المال بن سلمان المال بن

 في الطاق محلة في لدورھم مقابلة داره وكانت السكن في لھم ومجاوًرا سليمان
 الحكومة غصبت وقد الحلة شمال في الزوير منطقة في واسعة أراضي وله الحلة،

                                                           
  .اعانيً  يقول أن عليه كان) ١(
 .١٠/٧٧:الطف أدب) ٢(
  .١٠/٧٣:الطف أدب) ٣(
 .٤/٢٨٠ :الحلة وشعراء ،٢١٢ :٣/٢: البابليات) ٤(



 

  

 جبران حلةم في الكبير السوق في الواقع الجامع ومنھا وأوقافه، أمالكه بعض التركية
  .توجيھھا يسمع تريده ما على إماًما فيه وجعلت الحلة في

 مھدي السيد دعا الذي الوفد في األشرف النجف إلى مبارك المال ذھب وقد
 حسين السيد بنا عالوي السيد بن عباس السيد معه الوفد ضم و الحلة إلى القزويني
 السيد استجاب ولما )ھ١٣١٨ت( القيم حسن والحاج الكبير، سليمان السيد بن الحكيم
 الثالث القرن منتصفَ  فيھا وحلَّ  الحلة إلى تقلنوا الوفد لطلب القزويني مھدي
 لديه قينووالموث به والمختصين له المالزمين من مبارك المال كان الھجري عشر
 ذلك على وبقي الھندية في أراضيه تعمير على اإلشراف في وكيله جعله حتى
 السيد وكان النجف إلى جثمانه ونقل ھ١٢٧٠ عام نديةالھ في فجأة وفاته حتى
 الحلي داود السيد مھدي السيد أشار ذلك وإلى الحليين مع تشيعه في مھدي

 ديوانه في مثبتة قصيدة في بوفاته القزويني مھدي السيد يعزي وھو )ھ١٢٨٩ت(
  :)١(المخطوط
ا ليَل ي يِّس اِءالنب  والنجب

 

ن  ويٍّم عةِ ل راءِ والبض  الزھ
 

تأ ذي ولس تال ىانطوي ـعل  مك
  

نوِن  ِمـ الِكعل اِء؟األم  واألنبي
  

فَ  ن كي ِكم ادالقضاخلف وق  للم
 

ن صديقًاِت  َصم    األصدقاءأخل
مَ  مْ  لِ هِ ل َكتْحِم ـمھابتُ  القع

  

 القضاءِ  حادثاتِ صرِفمنـساُء 
  

ٌب ْذوعجي دَتُم عىُع هِ تس  إلي
  

و  ٌتوھ امي اَدم يع اءِ  ف  األحي
  

ا ًرا هُ وكف هفخ وبميتت  ع
  

ه ُدَك  ةفي اءللحل  الفيح
  

م ن ث لك م يِمفض ذيالعم ـْ ال  َحي
  

رَ   ييَ هِ  ف ىكنھ الءِ  نُھ  العق
  

رتَ  ه س افي ًم َكتَكرُّ  إالوب
  

الُك  ْتم ةِ حفَّ راءِ  للكوف  الغ
  

دا ك فغ افي َني رِفاب ِقأش  خل
  

اًراهللاِ  رِف ج ياءِ ألش  األوص
  

 ومن سليمان السيد بآل امتزاجه مع الشعر نظم من الً مق مبارك المال كان
 الحكيم حسين السيد بن عالوي بالسيد المعروف علي السيد في قالھا قصيدة شعره
 :)٢(ومنھا الكبير سليمان السيد بن

 المجِدبنيأصاَبقدخطٌب جلَّ  لقد
 

رزٍء  ٍلب دجلي اق نثناھ دِّ  ع الح
 

ل وٌب وھ يإالن دالت ْتق تولَّع آلِ      الكربِ هللاِولرسب دِ  ب والجھ
  

ال ا فھ ھُمخط ةِ س أىإْذالمني ش
 

ى  ِب إل مِ ريِّدُّالالكوك ردِ  والعل الف
  

َب رمى دالهروحياألخالِقطيّ الف
  

ليَل  ينس اھرحس دِّ  األبِ الط والج
  

ليل راة س نس ؤيم نل ٍبب غال
 

 الحمدِ  شيبةِ منوالعلياءالفخِرألي 
 

ا نًا في نُغُص ةٍ م ميَّ ھدوح ةٍ اش
  

َت  َتَذَوي ةَ وخلف ي الحشاش دِ  ف َوق
  

ا در وي ٍمب اَبتَ َدغ هِ عن تمام
 

 لحدِ  في قبلَكَ غاَببدًراشمُتفما 
 

                                                           
  .٢١٤ :٣/٢: نفسه )١(
 .٤/٢٨١: الحلة وشعراء ،٢١٢ :٣/٢: البابليات )٢(



 

  

ا اعنًا وي دَّض يَرج يَّ المس ةً عش
  

نيشفىلقلَبا لعلَّرويًدا   الوجدِ  م
  

ْتحيننفسي لھفَ  فيا ابُھمَزمَّ ِرك
 

ىشوقًاالسرىوجدَّ   ةإل دلالخ جن
 

ادي ٍب أن ُقالبقل نيفي ىم األس
  

دَّمَعبُّيَصُ وطرٍف  دِّ  على صوبًاال الَخ
  

وا ي ھب داةَ  ل يِسُح ةَ الع عةٍ اسوقف
  

نالفؤاِدفيما ينطفيبھا   الوجدِ  م
  

يَّ  ال خليل عدانيھ ىتُس اعل البك
  

ان وإْن  يك ِدف ةِ فق يجدي ال األحب
  

م ا أل َكتري وَلتل واكالطل الًث
  

ُبھاَدتقَصَّ  وِنري ىالمنُ دِ  عل عم
  

نعيسھم سال تقلوا،أي ُموإْناس  ھ
  

وا  ٍبأحل تقيٍمبقل ىمس ودِ  عل ال
  

ل ي فس اأدمع نُّعمَّ لُعيتج وأض
  

 يُجدي إرسالُھااألحزاِن مضمِرففي 
  

نُمقلتي فذي ِدم ِدَكبع مبُع زْلل ت
  

ةً   دمالزم رىبع ھدِ  أرقَ الك السُّ
  

ِديكَ  وذي ابِ َتتلم ل أىرحَّ وانت
  

اِرمن الركُببَك  ةن دِ  في الكآب  وق
  

ُتتُفَدى كنتَ  فلو نأولَّكن دىم  ف
  

موھيھاَت  ِنل داُءيغ نْ الف دي لِم  يف
  

لوٌّ وكيفَ  َكس اعن وَري اظرين ن
  

مأٍخعنأنيسيوأنت  َعھِدي يَخنْ ل
  

ي ى فلھف اِلذاَكعل هِ الكم وطيبِ
  

وُقنشٍرمنحاَز وما  ى يف دِّ النَّ عل
  

د اقِت وق دنياض يَّال اعل برحبھ
  

والوجدِ  الحزنلوعةمنيبحلَّبما 
  

ي ين بن اِءاألنجب بًُّرااألزكي تص
  

رزٍء  ٍلل لَّجلي دًراج ن ق دِّ النِّ ع
  

م وةٌ  لك يأس دِّكمف يِدج ورىس ال
  

ه  رِّوأَبنائ راِمالُغ يالك د أل المج
  

ئنْ  اب لَ نكمغ ٌبم ياؤكمكوك فض
  

دَرحكى  وًرا الب شدِ  الھدايةِ فين  والرُّ
  

قى ًرا هللاُ  س هُ قب مَّ يُِّبض اص الحي
  

راٍنحُِّسيَ   وٍزبغف الوف دِ َرْع ب
  

أبكيه ا س تم ائُمناح ةٍ حم أيك
  

ىورٌقسجعت وما  ننِ عل دِ  ف الرن
  

 .مصبّح محسن الشيخ - ٧٦
 ية،األدب الساحة في شعرية مشاركات له كانت ،وشعرائھا الحلة أدباء من ھو
  .مصبح حسن الشيخ ولده كان ومثله

 .)١(الحلي وشاح ابن - ٧٧
 الحلي األسدي محمد بن وشاح بن محفوظ محمد أبو الدين شمس الشيخ

  ).ھ٦٩٠ت(
 ،افقيھً  اعالمً  وكان الحلة، في الھجري السابع القرن علماء مشاھير من كان
ين نجمَ  القاسم أبي الِحلّي الُمَحقِّقَ  على درس ،امحدثً  القدر، جليل  بنِ  جعفرَ  الدِّ
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 علي الدين كمال المحقق الحافظ يروي عنهو ،)ھ٦٧٦ت( الھذلي سعيد بن الَحَسنِ 
 شارحُ  عنه وروى ،)١(الواسطي الليثي حماد بن الحسين الدين شرف الشيخ بنا

 المعروف بشرحه )ھ٦٥٦ت( الحديد أبي بن الحميد لعبد السبع العلويات القصائد
 العالم اإلمام شيخي على القصائد ھذه قرأت كنت :أولهِ  في قال ،الدالئل بغرر
 في الحلة في بداره وذلكَ  روحه هللا قدس وشاح بن محفوظ الدين شمس الفقيه
  .علمھا وراقم ناظمھا عن لي ورواھا ،وستمائة ثمانين سنة من صفر

 الدين صفي ھو العلويات القصائد شارح أنَّ  األميني عبدالحسين الشيخ ويعتقد
 بقصيدة له المترجم رثى الذي البغدادي العلوي الرضا أَبي بن لحسنا بن محمد
  :)٢(مطلعھا سترد

هُ القَلَبأَصاَب ابٌ ُمصَ  ُبمن  َوِجي
  

يِنلَِجْفِنَوَصابَْت   هِ الَع ُروبُ  فِي  ُغ
  

 من قطبًا كان بأنه فوصفه وشاح ابن على الغدير كتاب صاحب أثنى وقد
 ،اإلجازة مشايخ ومن ،الدينية الزعامة وله ،دبواأل العلمِ  في وطوًدا الفقه أَقطاب
 إليه تأوي وكھفًا ،للدعاوى لَ الفصْ  مَ والحكَ  المشكالت وحل ،الفتوى في اومرجعً 

  .فاةُ العُ 
 وقال عليه وأثنى المنيعة الحصون في الغطاءِ  كاشفُ  علي الشيخُ  له وترجمَ 

 النحو في بصيًرا ،الكالم في مشارًكا وأدبائھا الحلة علماء أَعيان من كان:عنه
  .والشعر واللغةِ 

  .شعر ديوان وله ،اشاعرً  ،اأديبً  له المترجم وكان
   :)ھ٦٧٦ت()٣(الِحلي المحقِّقَ  شيخه يمدح قال

بُ  َك أغي واقيعن اذبُنيوأش  تج
  

ى   كَ إل ْذَبلِقَائِ َرمِ َج انِي الُمغ  الَع
  

ى اِء إِل ٍبلق ِلحبي درمث ًىب  ُدج
  

د   اهُوق إعراٍضرم رابِ  نِ وِھج
  

*   *   *  
 قََرٍنفيمقرونانوشخُصَك قلبي

  

دَ    اھيعن َدانتب وموبع اني الن  يغش
  

ه حللتَ  روِحمحلَّفي ِديمنال  َجَس
  

َت   يَيرِ ْكِذفأن يف رِّ ي ِس  وإِعالن
  

وال ةُ  ل نالمخاف رٍهم نُك ٍلوم  َملَ
  

اَل   وَكلط ردادينح اني ت  وإتي
  

رُ  يا نجعف اسعيٍداب اَمي دىإم  ھُ
  

االدَّھِرأوَحَداي   ْنيَ اَم هُ  َم انِي ل  ثَ
  

َك نِّي إِ  رًىُمِحبُّ ُرُمغ ِرٍثغي  ُمكتَ
  

نبِ    ومُ َم ييَلُ كَ وف انِي ُحبي  يَلَح
  

تَ فَ  يُِّد أن ِلَس ِلأھ ُمالفض  ُكلِّھُ
  

م   فْ ل ًديَختَلِ ياأب لِكَ ف انِ  فَض  اثنَ
  

*   *   *  
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ي َك ف ُمقلب زوٌنالعل همخ  بأجمع
  

دي   نهبتَھ لَّ ضالٍلم رانِ  ُك  حي
  

وكَ  ه وف اٌنفب وهُلس ٌمحش  ِحَك
  

روى   هيُ ن ب لَّ زالٍلِم مآنِ  ُك  ض
  

امُخ وفخُركَ  َتالراسيالش هِ وزن  ب
  

 وثھالنِ  رضوىعلىفزاَدرضوى  
  

 بھافضلتالالتيأخالقَك وحسنُ 
  

لَّ    ةِ ُك نالبري اٍصم نق  دانِ  وم
  

ي ِن تُْغنِ أثَراِتَع اِتالَم ْن،البَاقِيَ  َوَم
  

َواِھَريُْحِصي   اٍلَج انِ  أْجبَ  !!َوُكْثبَ
  

ا نْ  يَ ال َم اِءَدَرَجَع االَعليَ  ُمْرتَقِيً
  

َتَ◌   ُرأْن يمُ الكبي ْدرِ  الَعِظ  القَ
أنِ   َوالشَّ

  

  :)١(ومنھا ،الحلي المحقق ترجمة في ذكرناھا بقصيدة المحقق فأجابه
دْ  ْت لَقَ ائُِدَكَوافَ َوالِيقََص  الَغ

  

اِطَفزُّتَِھ   ظِ َمَع يقِ  اللْف ِش  الرَّ
  

ُت اَمھُنَّفََضْض ُتِختَ يفَِخْل  أنِّ
  

ُت   نَّ فََضْض ْنبِِھ كٍ َع قِ  ِمْس  فَتِي
  

  :)٢( ة قال فيھاطويل قصيدة من )السالم عليھم( البيت أھل في شعره ومن
بُوُح َراقَ  ِتالصَّ ْھبَاُءَوَرقَ الصَّ

  

َرى   يُمَوَس تِ النَِّس اءُ الَورْ  َوَغنَّ قَ
  

ا ُع َوَكَس بِي لَّاألْرَضالرَّ َدبٍَّجَك ُم
  

ْت   ُدلَيس هُ تُِجي ْنَعاءُ  ِمثَالَ َص
  

األْرضُ  َدفَ ِريبع االُع ةٌ إمَّ َروَض
  

اُء   ةٌ أوَغنَّ َراءُ ِديبَاَج َخْض
  

رُ  ف َوالطَّي اِنُمْختَلِ ائٌِحاللح فَنَ
  

ٌب   رِّ ْت َوُمطَ هِ َمالَ َواءُ  بِ األھ
  

ا يَن ءُ َوالَم ٍجب َدرَّ ْدَوٍلُم َوَمَج
  

ٍل   اَدْت َوَمَسْلَس هِ َج َواءُ  بِ األْن
  

ياِضعلىالنَِّسيُم َوسََرى فََضمََّخْتالرِّ
  

هُ    ةٌ  أثَوابَ اءُ  ِعْطِريَّ نَْكبَ
  

ِديحِ  ٍدآِل َكَم فُِنُمَحمَّ اُس النََّج
  

هِ    ُر فَبَنَْظِم َعَراءُ تَتََعطَّ الشُّ
  

وَن وَناِھُروَنالطَّالطَّيِّبُ اِكُع الرَّ
  

اِجُدوَن   ادةالسَّ اءُ  السَّ النَُّجبَ
  

ْنھُمْ  يُّ ِم يَُّعلِ ِميُّاألْبطَِح الھَاِش
  

وَذِعيُّ   َدْتإذاالل اءُ بَ َضوَض
  

ُر ذاكَ  َدىاألمي ديِرلَ والغ أخ
  

يِر   تَنِيُرالبَِش ْنالُمْس هُ َوَم اءُ  لَ األْنبَ
  

َرتْ  هُ  طَھُ الُبلَ ْناألص هِم آبَائِ
  

ذاَك   ْدَوَك َرْتقَ هُ طَھُ اءُ  لَ األبِنَ
  

لْ  يطُ  أفَھَ فُوَنيُِح هِ الَواِص بَِمْدِح
  

ْكُر   ذِّ هِ َوال َدائِحٌ فِي اءُ  َم ؟َوثَنَ
  

ةٍ  ُذو ْدَزْوَج َرْتقَ اأْزھَ أْنَواُرھَ
  

ِل   ُمفأَلْج ُمھَاَذلُِك َراءُ  اس ْھ الزَّ
  

ةٌ  ْن َوأئِمَّ ِدھَاِم اَدْتُول اَس بِھَ
  

ُروَن   أخِّ رِّفَ الُمتَ َدَماءُ  َوُش القُ
  

َداھُمُ  ُن َمْب يُّالَحَس ِك ْنالزَّ ىَوَم إِل
  

ابِه   اَخُر أَْنَس اءُ تَتَفَ الُكَرَم
  

ولَى َوالطَّاِھرُ  يُنالَم ْنالُحَس هُ َوَم  لَ
  

ْت   ىُرفَِع اإِل ھََداءُ  َدَرَجاتِھَ الشُّ
  

ْدبُ  ُن َوالنَّ ِديَنَزي َدالمَ الَعابِ اِج
  

ْدُب   يُنالنَّ اِجدُ األَِم اءُ  السَّ البَكَّ
  

اقِرُ  ُم َوالبَ ِريُفالَعلَ ٌدالشَّ ُمَحمَّ
  

ولًى   ُعَم هِ َجِمي آالءُ  فَِعالِ
  

اِدُق ولَىَوالصَّ ُمالَم ٌرالُمَعظَّ َجْعفَ
  

ٌر   هِ َحْب ُمَموالِي َعَداءُ ھُ السُّ
  

                                                           
 .٥٦: ص : ينظر  ) ١(
 .٣٤٣-٤/٣٤٢: الحلة شعراء ،٥/٣٧٧: لغديرا) ٢(



 

  

ا ى َوإَِماُمنَ ُنُموَس رب يٌدَجْعفَ س
  

ِر   ُفيِحهِ بَِض رَّ ْوَراءُ تَتََش زَّ ال
  

مَّ  ا ثُ َض ُمالرِّ َدىَعلَ ُزالھُ ىَكْن التُّقَ
  

ابُ    ابَ َج يالرَّ َجىُمْحيِ دُّ الءُ  ال الَج
  

َواَدُ◌ ثُمَّ  َعالَج هِ َم اِديابنِ ذيالھَ  ال
  

ِدي   َوَرىتَْھ هُ ال اءُ  آياتُ رَّ الَغ
  

َكِريُّ اَوالَعْس ُنإَِماُمنُ ذيالَحَس ال
  

ْناهُيَْغَش   وِرِم اللِ نُ يَاءُ  الَج ِض
  

اِھرُ  ُنَوالطَّ اِھِريَناب ْنالطَّ هُ َوَم لَ
  

ي   افِقَيِنفِ َنالَخ اءِ ِم واءُ  البَھَ لِ
  

نْ  لُِح َم يَنيُْص َداألََرِض اِدھَابَع فََس
  

ى   اِحَبَحتَّ بَھُنَّ يَُص اءُ  ِذي الشَّ
  

ا ا أَنَ َن يَ مِّب ٍدَع َواُكُمُمَحمَّ أَْھ
  

يُبَوتَِطي   يُكُمِمنَّ َواءُ  فِ األَْھ
  

رُ  الِيَن َوأَكفِّ َكالَغ ُنفِي َوأَلَع
  

الِيَن   ُمالقَ َديإِنَّھُ َواءُ لَ )١(َس
  

 الشيخ رثاه وممن ،الشعراء فرثاه ھ٦٩٠ سنة الحلة في الحلي وشاح ابن توفي
  :)٢(فيھا جاء قصيدة في )ھ٧٠٧ بعد توفي( داود بن الحسن الدين تقي

كَ  اٍءأيُّهللا ل َداَعىبن  تَ
  

د   اَنوق وَق ك وِمف ا النج  ؟ارتفاع
  

الٍء وأيُّ  اهُع وُبدع  الخط
  

ى   والفلبَّ ردىول اال ا م  ؟أطاع
  

ياء وأيُّ  وىض يث رىف  الث
  

د   انوق يك وميخف ا؟ النج  التماع
  

د ان لق مسك دناش ِمهِ ال  كاس
  

أرخى   وُفالكُ ف هِ س ا علي  )٣(قِنَاع
  

وا فا ف نأس انذاكأي  اللس
  

ابىمعنًرامإذا   ا؟ أج  اتباع
  

ك وث وتل يالبح االت لُّم  تم
  

ـلَّإذا   احُبم ثٍ ص َماعا؟ بح  س
  

ن ب ذا فم ؤاَليجي وِدس  الوف
  

واإذا   اطواأوعرض ا؟ تع  نزاع
  

ن امى وم نلليت بيلوالب  الس
  

دوهإذا   راةقص ا؟ع  جياع
  

ن اء وم ظللوف اءوحف  االخ
  

ودوراعي   درإذاالعھ اعا؟ الغ  ش
  

قى جعههللا س ةمض  رحم
  

ـاىأبَ وتَاهَُرثَيوِّرَ تُ    انقطاع
  

 البغدادي العلوي الرضا أبي الحسن بن محمد الدين صفي الفقيه العالمة ورثاه
  :)٤(قصيدته في فقال

اَب ابٌ ُمَص َبأََص هُ القَل ُبمن َوِجي
  

ابَْت   ِنَوَص يِنلَِجْف هِ الَع ُروبُ  فِي ُغ
  

زُّ  ا يَِع ُدعلين ْولًىفَْق ِدِهلِ َم فَْق
  

َدْت   َرةُ َغ اِمَزْھ يَ األَيَ ُحوبُ َش َوِھ
  

ابَ  هُ  َوطَ يلَ اِسف ٌرالنَّ ٌدِذْك َوَمْحتَ
  

ا   اَبَكَم هُ طَ ھَدٌ ِمن بُ  َمْش َوَمِغي
  

ْمِسالدِّيِنَشْمُس لَْيتَ  أاَل َديبِالشَّ  يُقْتَ
  

بُِح   افَيُْص افِينَ بُ  طَالًِع َوتِغي
  

نْ  لُّ َذا فََم كِ يَِح ْنالِتالُمْش إَِذاَوَم
  

دَّقِيقَ الَمعنَىَضَغَرَرَمى    ؟يُِصيبُ  ال
  

                                                           
 .والطليعة ٥/٤٣٩: الغدير) ١(
 شمس الشيخ ترجمة :الغديرو ، ،٢/٢٨٧:الجنات وروضات، ٢٥ :ج:والبحار ،٢/٧٢:اآلمل أمل) ٢(

 .٥/٤٤٢ الحلي وشاح بن محفوظ الدين
  .البيت ينكسر الرواية ھذه وعلى. كاسِمهِ  الدين شمسُ  كان لقد :الغدير في) ٣(
 .٥/٤٤١: الغدير) ٤(



 

  

نْ  ُف َوَم اَءيَْكِش االَغمَّ ْنَعنَّ هُ َوَم لَ
  

َواٌل   نَّإَِذانَ اُمَض وبُ  الَغَم ؟يَُص
  

ال امَ  فَ ْنَح قَ ِلُج َدَكاللي ٌعبَْع َخاَش
  

اَمَوال   يَص رِّفِ رِ َح بُ  الھَِجي ُمنِي
  

ٍبَكفِِّمْنلطِّْرِسافَوَق َسالَ  َوال  َكاتِ
  

َراٌع   ِنيَ ْمِرَع َوالِ السُّ وبُ  الطّ يَنُ
  

َدكَ  حَّال َوبَْع اُمَس َداَوالالَغَم َش
  

اُم   ْتَوالالَحَم بًاھَبَّ وبُ  َص َوَجنُ
  

ْيبَانِي ُمَحّمد بنَ  يَحيَى بنَ  َمْحُمودَ  الدِّينِ  ُمھَذَّبُ  الشيخُ  الفقيهُ  رثاه كما  الِحلِّي الشَّ
  :)١(فيھا جاءَ  دةٍ يبقص

زَّ  َزاُء َع يَنَوالَتالَع َزاِءِح  َع
  

ْن   ِدِم ةِ  بَْع يِِّدفُْرقَ َعَراءِ  َس  الشُّ
  

الِمِ  ِر الَع اِمالَحْب ىاإِلَم  الُمْرتََض
  

ِم   ِرْيَعةِ َعلَ ْدَوةُ الشَّ اءِ  قُ  الُعلََم
  

َذا وُن أََك دُّالَمنُ َواَدتَھُ اأَْط  الِحَج
  

ايُضِغَويَ    ُرِمْنھَ لِّ بَْح اءِ  ُك  ؟َعطَ
  

 :إلى أن يقول
وتُ  وظٌ  أَيَُم ىَمْحفُ َدهَُوأَْبقَ  !!بَْع

  

ْدٌر   ُرَكَغ هُ لََعْم ائِي ُموتُ  َوبَقُ
  

واليَ  مَس َم ديِنَش اال َريَ الفَْخ  !الُع
  

الِي   اِديأَم بُ النَ َدائِي تُِجي  ؟نِ
  

  .ليوسنورد ھا في ترجمة مھذب الدين محمود بن يحيى الشيباني الح
ْنبِ  سرايا بن العزيز عبد الحلي الدين صفي ورثاه  )ھ٧٥٠ت( الطائي ِسيالسِّ
  :)٢(مطلعھا بقصيدة

و ا ل زائمأفادتن االالع  ح
  

م   د ل ننج زاءحس اال الع  مح
  

  :بقوله عليھما يثني الفضل أھل من أنھما يبدو له ولدين إلى افيھ ويشير
د ف أس بليخل رينش  ع

  

يََّدا   ًداش هَمج نْ لَ االي لَ  نَ
  

ا ىهللافأران انيأقص  األم
  

ا   اَرإنْ فيھم رٌ َج اال َدْھ  َوَم
  

ل ن ظ دينزي دھرال الل  زين
  

ـال   دينوجمـ اال اال فيھ  جم
  

 ألستاذ العالمة أستاذنا ومنھم والعراق، سوريا في منتشرة أسرة محفوظ وآل
 ظمحفو آل موسى الشيخ بن جواد محمد الشيخ بن علي الشيخ بن حسين الدكتور
  .أسرته أعالم تراجم في رسالة وله الكاظمي
 .)٣()ھ١٢٤٧ت( مطر ابن - ٧٨
 يشار وأديبًا مرموقًا عالًما كان .الحلي مطر بن إدريس بن محمد الشيخ ھو

 شعراء من الطليعة( في )ھ١٣٧٠ت( السماوي محمد الشيخ عنه قال ،بالبنان إليه
 عليه( الحسين في ِشعِرهِ  ثروأك ،النظم من مكثًرا شاعًرا أديبًا كان إنَّه ):الشيعة
  :)٤()السالم عليه( الحسين اإلمام رثاء في قوله شعره ومن ،)السالم

                                                           
 . ٤٤٢-٥/٤٤١: الغدير) ١(
وان) ٢( دين صفي دي ي، ال ة الحل ات ،٢٥٦: النجف طبع عراء ٤/٣٤٢ والبابلي ة وش  ٣٤٢،/٤: الحل

  .٥/٤٤٢: الغديرو
  .١٦٨-١٦٤: الحلة وشعراء ،٤٣-٢/٤٢ :البابليات) ٣(
  .٥/١٦٤: الحلة وشعراء ،٢/٤٢: البابليات) ٤(



 

  

يِ  ربال ھ يالِك ِراتُھاتِنقِِض  ِحِس
  

ى    يَنحتَّ َنتَبِ وسِ م  اَحيَاتُھَ النف
  

ا ربال ي اك ِتم ةٌ إاِلأن  ُكربَ
  

َدىأھِلعلىَعظَُمْت   ا الھُ  ُكُربَاتُھَ
  

َرْمتِ  اَرأْض ائٍِبن ىَمَص ىف  ُمھَْجتِ
  

م   ا ل ْنتُْطفِھَ ىِم ا ُمْقلَتِ  َعبََراتُھَ
  

ْملُ  ةِ  َش وَّ اَنالنُّبُ اَمَعَك هِ َج  أھلِ
  

ت   افجمع انجمع هك تَاتُھَا في  َش
  

أل يطةَ  م لُّالبس يِشُك اللَةٍ َج  َض
  

ه   يقفي نتض ام ا الفض  فلواتھ
  

ومٌ  هِ  ي ِربِ ُملِلُكْف ولَةٍ أْعظَ  َص
  

ُد   الِماوقواع زَّ إِلس ا َع  ُحَماتُھَ
  

لَّ  يُر قَ هِ النَِّص ٍدآلِلبِ  ُمَحمَّ
  

أنَّ   اَءفََك انِ أْبنَ َم َداتُھا الزَّ  ِع
  

َدَرتْ  هِ  َغ ْنبِ ْتَم ْتبَايََع  َوتَتَابََع
  

ا   ائِلُھَامنھ دَّ رس َعاتُھا َوَج  ُس
  

ى فََحَمى ااإلسالِمِحَم  َرأىأْنلَمَّ
  

َب   الِلُعَص اھَ الضَّ بُھَاتُھا َرتْ تَظَ  ُش
  

  :)١(الكبير سليمان السيد ابن الحكيم حسين السيد العالمة يرثي وقال
اءُ  ٌق وجن ُدھَاطل اجي  وِزَماُمھَ

  

ا   سََّم َبَم وجنتينِ جن ا ال  ِخطَاُمھ
  

اء م كوم ِدل يَلتل مالفص ْنول  تك
  

دنو   ىي ِرإل قِ نح ناُمھا الفني  س
  

ةٌ  ي زيّاف اَدتحك َرْتإِذاالجي  َس
  

الظَّليِموأ    اك رغيروعھ  ُمھااِض
  

احُ ت راُبالَحإِْذ رت االس  لعينھ
  

أنَّ   يُّفك رابِ آلِ داُمھا السَّ  ُم
  

م ِجھَا ل ُريَش وىَذْك وقُھاالل  ويش
  

ن   ٍدأرضِ  م يُحھانج اوخُ  ِش  زاُمھ
  

ت َك أمَّ اَءب ةَ الفيح ٍلِحلَّ  باب
  

ُث   تقَرَّحي ناس راةِ م ا السُّ  كراُمھ
  

مسمْتِعيُدالصَّ حيثُ  َقبِِھ  السماأفُ
  

ىوفاقَ فخًرا   انِ عل  سالُمھا الُجم
  

ثُ  تقلْت حي ٌماس عائٍرھاش  بش
  

ىفَْرٌض   ِلعل ىأھ ا النُّھ  إعظاُمھ
  

ثُ  راُدُق حي نالسُّ اللةِ م ٍمس  ھاش
  

ا السماكِ ھاِمعلىَضَربَت    ِدعاُمھ
  

احبسْ  َك ف ىبھاتي داِمٍعالرب  بم
  

بَقَْت   اَس اضَ بََواِدُرھَ جاُمھا وف  ِس
  

ْلھا ى َس اَمتَ تَقَّلَعْنھَ ااس  َزِعيُمھ
  

ُد   ِبوعمي اموك ھ ا؟عزِّ  َوھَُماُمھَ
  

اثُ  اِرِعھا َوِغيَ ُثَض اَوَغْي  تَِريبھ
  

فَّإِْن   اَج لَ ھاطلُھ ا وأمَح  عاُمھ
  

ن انَ  م َعك ملِھَاَمجَم تِّتَْتإِْنَش  ُش
  

نلَّواختَ   ِبم انِ َري ا الزم  نظاُمھ
  

رَ  ِل وأمي افص وِمھَاِخطابھ  لُِخُص
  

د   لَّ ق اَج دَّحاِدثُھ اُمھاولَ  ِخص
  

يسُ  اِءورئ اِنأبن ْنالزم هِ وَم  بِ
  

ْت   اِديُجِمَع لِھَاَمبَ ا فَْض  َوِختَاُمھ
  

تِ  إِنْ  اُءأبقَ نھَجالُحكم ةٍ م  حكم
  

حت   ِبوض رهبثاق ا فك  أحكاُمھ
  

كِ  ُم فلتب َدھاش يَدفَْق ْتإنأص  نب
  

والعزِّسيوفمنھا    )٢(ُحسامھافھ
  

را رزءٌ  َدع َلالمج هُ األثي  ونال
  

ةِ ُجلِّ من   ا الخطوبِ داھي  عظاُمھ
  

دَ فُ  يُن( قِ ا)الُحَس افَيَ ْنلَھَ ةٍ ِم  نَْكبَ
  

ى   ياَءَغشَّ اتِ ض ا الَمكُرم  قتاُمھ
  

َبآِلمنھوى جبلٌ  التوتغال  ف
  

ويِّ   ةٌ لل َمْتألوي اَس  أعالُمھ
  

                                                           
 .٥/١٦٤: الحلة وشعراء ،٢/٤٢ :البابليات) ١(
  .أوفق لكان. حسامھا فھو العزِّ  سيوف يوًما: لوقال) ٢(



 

  

ِد طَْودٌ  افمَ لَِعب َدنَ يألِح َرىفِ  الثَّ
  

ْب   وٍدفاعج هِ لط ا يحتوي  ُرغاُمھ
  

َكفيغاَضجوٍد وِخَضمُّ   الربىتل
  

َت   ًراأرأي ْتهُ بح ا َغيََّض  أكاُمھَ
  

ا َب ي زٍّھُض راُمالِع وئيُ  الًوَم
  

ن   هم اُءدون زَّ العلي ا َع  ُمراُمھ
  

ا ا ي ًداثاويً طُّ أبَ ريِحهِ مَح  َض
  

اهُ   نيغش ِضم اءِ المح ا ثن  َدوامھ
  

ًما ا قََس ِمَنبم اُءض االوف  فإنَّم
  

ُم   اِءِذَم ٌدُمَؤالوف ا كَّ  إِلزاُمھ
  

ٍدمن أدرِ  لم يٍدھبِعوج  الكرىف
  

ال   َفوالك ونَ ألِ ا الجف  مناُمھ
  

وال دوٌر ل يبُ الَكف ٌعع  طوال
  

د   مَّ ق يتَ ِقف الِ أفُ ا الكم  تماُمھ
  

اأَ  وْنَواُرھَ وَمتَجلُ ْتَذاإِالھُُم  َجثَ
  

َك   ُبتل مَّ الغياھ ا وادلھ  ظالُمھ
  

ِببني صبًرا ِفالَحَس ْنوإِْنالمني  يك
  

ٌب   هخط اُءل بَّ العلي ناُمھا ُج  َس
  

القضاصرُفالِحَجىأولِي يَستَفِزُّ  ال
  

ىوإِذا   ٌب دھ ا َرستَخط  أحالُمھ
  

كَ  ةُ  حيت حاِبغادي ةٍ الس  بَِرحَم
  

ريَحَكَروَّى   اَض افَرِ  ُجونُھ  ھاُمھ
  

 الكبير طاعونال في ،ھ١٢٤٧ سنة الحلي مطر بن إدريس بن محمد توفي
  .جاورھا وما الحلة منھاو ،)١(العراقية المدن رأَكث في انتشر الذي

 )ھ١٢٤٧( )٢(الحلّي الخلفة ابن - ٧٩
 مشاھير من الخلفة، بابن الملقب الحلّي، البغدادي، إِسماعيل بن محمد الشيخ ھو
 له وكانت أغراضه، مختلف في الشعر نظم من امكثرً  شاعًرا، وكان العراق، أدباء
 في طويل باع وله والمواليا، بالركباني العراق في المعروف الشعر نظم على اقدرة
  .رحُ ال الشعر من إِبداع وھو الخلفة، ابن ببند المعروف البند وله البند

 وكانَ  البيوت، بناء مھنة بھا وامتھن وسكنھا، لحلّةا إلى منھا انتقل بغداد، أھل من أبوه كان
 لم الكبيرة، وشاعريته أدبه مع البناء فامتھن أبيه، منحى محمد صاحبنا نََحى وكذلكَ  فيھا، اماھرً 
 وفي األدبية الحلة مجالس من عليه يحصل كان بما مكتفيًا معلم على يتعلم ولم أستاذ عند يحضر

 باألدب حافلة المجالس ھذه كانت فقد ،)٣(بعده من وأوالده الكبير سليمان السيد مجلس ليعتھاط
 األدب من يعيه بما مستعينًا )٤(السليقة على يكتبُ  فكان والنثر بالشعر وبرع منه فنھل والشعر
  .الناس بين صيته وذاع منزلته، علت حتى والشعر،
 ومن ،)السالم عليھم( األطھار األئمة في كثير شعر وفيه شعر، ديوان له
  :)٥(منھا )السالم عليه( الحسين ماماإل ثاءر في قصيدة من شعره

نِ  ُب لَِم َكائِ يَّةِ الرَّ ُروابِالَعِش وَّ  ثَ
  

َزجُّاَعنَقً   نَّةِ تُ رُ  َوبِاألَِس  تُْزَج
  

ي َماأََرى إنِّ ُدوِجبَِس ةً الُح  أَِھلَّ
  

ى   ْوًرتَْخفَ تَھَلُّ اَوطَ رُ  تُْس  فَتُْزِھ
  

                                                           
  .٥/١٦٤و ،٢/٤٢: البابليات) ١(
ة وشعراء ،،٥٥-٤٩ :٢ :والبابليات ،١٢٣-١٢٢ :٩:الشيعة أعيان) ٢( اريخو ،٢٠٨-٥/١٦٩: الحل  ت

  .٤/٧٩٩:الشيعة شعراء ومشاھير ،١٥٢-٢/١٥٠:الحلة
 .٥/١٦٩: الحلة شعراء) ٣(
  ٢/٥٠ :ابلياتالب) ٤(
  .١٨٨-٥/١٨٥: الحلة وشعراء ،٢/٥١ :تفسه) ٥(



 

  

ااَوَكواِكبً ُبأَبَراُجھَ ىقَتَ  الَمِط
  

َرى   يَحْس اِءَوفِ عٍ بَوَغ تَرُ  نَْق  تُْس
  

َداتَھْم إِنَّاِرْفقًأَُح تِىفَ  ُحَشاَش
  

ونَ أَثِرعلىتُْخَدي   رُ  الظُُّع  )١(فَتَْعثَ
  

ا ذه م ُرھ يالِعي ْتالت اَحفَّ  بِھَ
  

نْ    لِِّم ةٍ ُك اقٌ نَاِحيَ ُر؟ُض ُعتَ  مَّ
  

وِدَرْتالنََّجاِشيُحَرِمِمْن ھُنَّ  ھَلْ   ُغ
  

ديأَ    بَاي اَس بَاھَالَّم رُ  َس  قَْيَص
  

الوا تفْق ق دموَعواذِراس إِنَّال  ِذيفَ
  

َرُم   يُِّح لِّالنَّبِ رٍ بُِك ھَرُ  قَْف  تُْش
  

*   *   *  
ا نْ  ي ْم َم اُءبِِھ ةَ بَطَح فِْتَمكَّ رِّ  ُش

  

اِن   َزٌمَوالَمْرَوتَ َعرُ َوَزْم  َوالَمْش
  

لُّ  ا ُك زاي اظََمإْنالرَّ اتََع  َخْطبُھ
  

ِللِ    ُمَجلِي ِذلُُّرْزئُِك ُغرُ تَ  وتَْص
  

 اإلمامينِ  مدحِ  في البنِد، نماذجِ  أجملِ  منْ  الحلي الخلفة بن محمد وكتب
  :فقال )السالم عليھما( الكاظمينِ 
  )٢(الُحبِّ  في الالئمُ  أَيُّھا
بِّ  عن اللومَ  دعِ    الصَّ
جْ  الَحاِجبَي ترى ُكنتَ  فلو    )٣(الزُّ

ْعجْ  األعينِ  فُويَقَ    الدُّ
قِيقِي الَخدَّ  أو   الشَّ
ِحيقِي الريقِ  أَو   الرَّ
ِشيقِي القَدِّ  او   الرَّ

  وانعطافا الً اعتدا الُغْصنَ  شابَهَ  قد الذي
  الُصْدغ َعقربُ  عليهِ  َدبَّ  أَخضرٍ  ِعَذارٍ  آسَ  لي يُوِرقُ  ادغ مذ

  )٤(أشنَبٍ  وثغرٍ 
بغْ  عنِ  جلَّ  أحمرٍ  َمْقسٍ دَ  ِسلكِ  في ھُنَّ  لِثنَايا آللٍ  فيه نُظَِّمتْ  قد   الصَّ

  ُجَمانٍ  ِعقدَ  َحَكى وِعرنِينٍ 
َرهُ  )٥(يَقِقٍ    اَحقً  القَاِدرُ  قَدَّ

  العقد على َماَزادَ  الُخودِ  بِبَنَانِ 
  )٦(فانصاعَ  القَاِنصُ  رّوَعهُ  مذ الُجْؤَذرَ  فََضحَ  وجيدٍ 
  الِوْردْ  ُدَوين

                                                           
  .٦٦٤ :-وخد-األدب ديوان. السير من ضرب الوخد) ١(
ره الخلفة ابن ترجمة في البابليات في اليعقوبي علي محمد الشيخ كتبه عندما) ٢( ذا ذك ا أال: ھك ا ي  أيُّھ

 ٢/٥٢: البابليات. الُحبِّ  في الالئمُ 
زلسبب غير من )الحاجبين( من نَ النُّو الشاعرُ  حذف) ٣( ه ان يق  ووصفالحاجبين : ، وكان من حق

ج مثنى وھما الحاجبين ج .بالزُّ  .اللغةِ  قواعدِ  على خروجٌ  وذلك جمٌع، والزُّ
 .-شنب-العرب لسان-أبيضھا: األَسنان أشنب) ٤(
 .-يقق-ه نفس المصدر .البياض شديد أبيض: يقق) ٥(
 .الصيَّاد: القَانِص. الغزال: الجؤَذر) ٦(



 

  

  البُعدْ  َغايَةِ  في َمتنِه َعنْ  طال السَّھمِ  َحَذرَ  يُْزِجي
  َشوقِكَ  ِمنْ  لَمسُ تَ  ولو
  الُمْبَرمَ  الَعُضدَ  َذاكَ 

اِعدَ    َوالِمْعَصمَ  والسَّ
  )١(ياقوتْ  أقالمَ  أَْنُملُهٌ  َشاَكلَتْ  قدْ  التي والكفَّ 
  َمْبھُوتْ  َحيرانَ  بِھا اللُّبِّ  ذو أصبحَ  فكم
  األََعاِجيبْ  ِمَرآة َسْعدُ  يَا ـ لُبَّتِھَا في شاھَْدتَ  ولو
  الطِّيبْ  َرائِقِ  ِمنْ  ُحِشيَا عاجٍ  )٢(ُحقَّانِ  ُرِكبَا عليھا
  نَِحيال اَمْھُضومً  أصبحَ  الذي الَكْشحَ  أَو
  )٣(َرْضَوى يَْحِملُ  َغَدا ُمذْ 
  الرَّصْ  ِمنَ  بَاتَ  )٤(الً َكفَ 

ارٍ    )٥(الدَّْعصْ  ِمنَ  َكَموَّ
بِِرْدفَينْ  َوُمْرتَجٍ 

)٦(  
بَا عليھا   )٧(َساقِينْ  البَلُّورِ  نَاِصعِ  منْ  ُركِّ

  )٨(ِديَمينْ أَ  وَكْعبَينِ 
ةِ  ِمنَ  يِھنَّ فِ  ِصيغَ    أَقَدامْ  الفِضَّ
  البِيِد◌ْ  ُربَى في اُمِحبًّ  لُْمتَ  لََما
   ھَامْ  بِھَا الَوْجدِ  ِمنَ 

                                                           
ِ  المستَعِصم العباسي الخليفة مماليك منا خطاطً ا كاتبً  كان .المستعصمي ياقوت ھو) ١( وفي .با  في ت

  .٩/١٥٧ :واألعالم ٨/١٨٧و ٥/٢٨٣ :الزاھرة النجوم. ھ٦٩٢ سنة بغداد
اٍء، ذو زجاج أو عاجٍ  من يُتََّخذُ  صغير وعاء وھو ُحقّ  تثنية ُحقَّان) ٢( َربُ  غط بِّ  والَع دَ  هتَُش قِّ  النَّْھ  بُِح

 :التَّْغلِبِي ُكلثومٍ  بنُ  عمروُ  قال .العاجِ 
ْدًر َلاَوَص قِِّمث اِجُح  اَرْخًصالَع

  

انً    ْناَحَص فِِّم ينَاأُك الالِمِس
  

  :آخرُ  وقال
دٍر رِقَوَص  ـالنَّْحُمْش

  

أْنِرـ   هِ َك انِ ثَِديَي  ُحقّ
  

 عاٍج، قَّاحُ : يقولَ  أنْ  حقُّهُ  وكانَ  اإلَضافِة، وجودِ  معَ  النَّونَ  يحذفِ  لم البندِ  ھذا في ھنا والشاعر
قِ  ِمنْ  ُحِشيَا قدْ  ھَُما َعاجٍ  ِمنْ  ُحقَّانِ  ُرِكبَا عليھا: ولوقالَ  تقامَ  الطِّيبْ  َرائِ ه الس وزنُ  ل هُ  وصحتْ  ال  ل

بَا( في واأللف. اللَغةُ  ةُ وھذه  .فاِعلنائب  وحقَّانِ فاعل ب نائ )ُركِّ وني لغ ث،البََرا أَكل ةُ  ھيو ِغيي  لغ
انَ  أو بِنَاٍء، َعاِملَ  كانَ  الِخْلفَةِ  ابنَ  وألنَّ  الَعْنبَرِ  بَنِي األحرى ك اًء،ومعنى ب ة بَن د الخلف راقيين عن  الع

 .الَحْذفُ  يويُْثبِتُھَا َحْيُث يَْقتَضِ  الَحْذفُ  يَْمتَنِعُ  َحيثُ  النُّونَ  يَحِذفُ  فَھوَ ا إِعَرابً  يُقِيمُ  كانَ  فما البَنَّاء،
 .َجبلَ  اسم: َرْضَوى) ٣(
ْدُف، أَو الَعْجزُ  بالتحريك، الَكفََل،) ٤(  . -كفل-العرب لسان الرِّ
ْملُ : الدَّْعص) ٥(  .دعص-العرب لسان-الُمْجتَِمعُ  الرَّ
 .، أو ردف مرتجبردفين ُمرتَجٍّ  وعجزٍ : تقدير على محذوف، لموصوفٍ  صفة: مرتج) ٦(
هُ ) ٧( ولَ  أنْ  َحقُّ اقان،: يَق ه س ب ألَنَّ ل، نائ ف فاع ي واألَل ا: (ف ب ب) ُركِّ ل، نائ ون فاع اعر فيك د الش  ق

 .البََراِغيث أكلونِي لغةَ  استعملَ 
 .، أو مجرور برب مقدَّرةساقين على معطوف) ٨(



 

  

  ال أَمْ  تَْعلَمُ  أَھَلْ 
  لَُذاَذاتِ  لِلُحبِّ  أَنَّ 

  َماتْ  َوَجًوى اَغَرامً  فِيهِ  َمنْ  يُعَذلُ  ال يُعَذرُ  وقدْ 
  التْ الَكَما أَربَابِ  َمْذھَبُ  فذا

  الَمقَاالتْ  َزَخاِريفَ  القَولِ  ِمنَ  َعْنكَ  فََدعْ 
  بليدا الُحبَّ  ھَذَّبَ  قد فكمْ 
  َرِشيدا والفَْضلِ  اآلدابِ  َمْسلَكِ  في ادفغ

  تَوقَا تُْظِھرُ  وال ال اَشوقً  تَْعِرفُ  ال الطَّبعِ  َغلِيظَ  أَْصبَْحتَ  بَالُكَ  فََما َصهْ 
  لُموعِ سنا البرِق ال بِلَْحظَيكْ  ُشْمتَ  وال ال
  أَطاللْ  َجانِبِ  ِمنْ  أومضَ  إذا

  بانْ  قد ِمنكَ  خليطٌ 
  البَانْ  ُربَى َسْفحِ  في َعرَّسَ  وقد
يحْ  نفحةَ  ِحَماهُ  َصوبِ  نْ مِ  استَْنَشْقتَ  وال   الرِّ
  َوتَْبِريحْ  َوْجدٌ  َجًوى ِمنْ  لِلقَاهُ  ايومً  اھتاَجكَ  وال
  الُعْذرُ  لكَ 
  ظَ تَحْ  لم أَنَّكَ  على
  َوِعنَاقِ  مٍ بِلَثْ  الِخلّ  ِمنَ 

  والتَِصاقِ  َوبَِضمٍ 
  )١(واْشتِيَاقِ  َوَغَرامٍ 

 في أبياتھا بعض ذكرنا )ھ١٢١١ت( الكبير سليمان السيد رثاء في قصيدة وله
  :)٢(ومنھا ،سليمان السيد ترجمة

هَ يفريالركُبسرى بَِمنْ  ِدمھم  البي
  

ًد   ااَوْخ مََّوُمختَِرقً دِ  ُص  الَجالِمي
  

 ًحىُضراِقالفحاديبأضعانه يحدو
  

رُب   وَحويع يالن عف دِ  رج  وتعدي
  

د فَحايمم ق اِفس ريأكن هِ الغ  بِ
  

يُس   اوالع يَنم ويرٍ ب دِ  تغ  وتنجي
  

فَ  ةَ  وخلَّ اَءالحل يالفيح ٍلف  ُحلّ
  

دَ    ارةِ ابع هلنض افي ودَ  والبھ  س
  

ا ائميَن ي ِزق ِنبتجھي َدتِھااب  بج
  

ةِ    ُجن ٌل ولِلدُّ رُ ذي ودِ  غي  معق
  

وا يراَحالقُ َدُع ٌعفل لُهُ دم  يُغس
  

د   َد ق دَّ دََّخ يالخ دِ  أَيَّ ِمنِّ  تخدي
  

ا ْرُد م أل!البُ ىوالم هُ األعل  يَُكفِّنُ
  

وى   فِّالتق َديبك دٍ ي دِ  حم  وتمجي
  

ا نَّعُش م ريَرإِنَّ!ال ِرس هُ الفخ  يحِملُ
  

ى   اطٍ عل ريِحبس دِ ب دودِ  المج  مم
  

دفُنُوهُ ال اءتَ رىببوغ دالث  فلق
  

و   َراواريتم  وملحود مرموسٍ خي
  

                                                           
ات )١( عراء ،٥٤-٢/٥٢: البابلي ة وش دو ،١٧٣-٥/١٧١ :الحل ي البن ي األدبِ  ف  ،٦٩-٦٧: العرب

 .١٧٥ـ  ١٧١: المعاصرة إلى اثالتر من والشعر ،٦٢-٥٩ :بالغية وأساليب
  .١٨٠-٥/١٧٧و ،٣/١٤: الحلة وشعراء ،٥٥-٢/٥٤ ،١/١٩٤ :البابليات) ٢(



 

  

ليماَن أَرى َدس رِشبع هالع  يحمل
  

ٌش   أحِجُمنع نف مٍّ ع دِ  ھ  وتنكي
  

يَس َعضبٌ  هول ٌنل َدٍثسوىَجْف  َج
  

ن   رىم واهُالث ربس ودِ  غي  مغم
  

ُم فليلبسِ  دينالعل ُفوال االحني  مًع
  

رَدي   دادبُ زٍنح رلُح دود غي  مح
  

  :)١(بقوله وفاته سنة بتاريخ قصيدته وأنھي
نُّ  س والج الإلن احزنً هُ ي  مؤرَخ

  

ْت   زَّ وِتَع ليماَنلِم نِ  س  داودِ  ب
  

  :)٢(ومنھا رثائه، على المه ومن ،حاسده ووبخ ثانية بقصيدة ورثاه
وى انَك ط ٌملس هأمعج ُد؟ب بل

  

اب   دَكانت ٌزجل ه أمعج ُد؟ ب جل
  

َك أم اذيٌرأَحكمت ةٌ مع ف ؟ُمحرَّ
  

 حسدُ؟ال بكأغرىأمالقولزخرُفأَم  
  

ٌرسمعَك أصابَ  هأم؟وق  ؟صمٌمب
  

اَغشَّىرأِسَكعينأم   ُد؟ طرفھ رم
  

ا معَت أَم اَكس ةً هللاُلح واعي
  

اد   نتك ام وادُ ھولھ د؟ األط ترتع
  

وتِ  ولًى لم اوم هددن منفتدي بك
  

ن   وھرةَ لك الِ ج دُ فت األفض تق
  

ٍسحزازةَ  كانت َك؟نف ٌقأمتل  ؟ُخلُ
  

َكأَم   ةُ تل يٍخفلت هُ نش ُد؟جُ  ال ھُ
  

تَ  أَم ئُرم واًراتطف عةً أن ُمشعش
  

ناؤھا   وَقس امف دِ ھ دُ  المج يتَّقِ
  

تَ  أم َك خل ىأَنَّ بَّتبق هِ ِغ موتت
  

ديَكقًازِ    ول يطأل دالتخل سجدوا؟ ق
  

ا ذي دعھ راٌتف اُنخط هفالزم ل
  

ي   لِّ ف وٍمك أفرادي ىب دُ  العل ول
  

ي ديحَك أف ألرِزم رَتلِ ـافتخ ولل
  

هالنضيِجماشِ    شھدوا؟ قدخمساَكب
  

اٍرحانةِ وصِف أو أِسخمَّ  الًطوك
  

وُف   هتط اةٌ في بٌ فت ُد؟ كاع نَِھ
  

ُل أم زُّ يالتغ ْرٍدف غفَتُم اُش بھ
  

جُعأم   ائِرس ٍكط وتهأَي ِردُ  ص َغ
  

ىزواُجأَمرضيٍعطفٍل ختنُ  أو  فتً
  

َت   خ ُعأوأَرَّ ٍترف ابي ه م ُد؟ ل َعَم
  

ةٍ تقريِضعنبالصفِح وملت  مرثي
  

ن   كَ لم هعلي يل اتف دُ  المكرم ي
  

ذوِدَك أَعضبُ  االماضيم انب وكب
  

واُد   بقَكج وىس ودع ردُ  وھ مط
  

إن ْت ف دتم اوتع رَتحيً ىنظ إل
  

ٍل   تىَكمنغالئ اش ا م ددُ  لھ ع
  

ى َك عفً للعقل ازھدتسخفًاب بس
  

ِدوا ما باألصحاِبهللاُبىأ داٍت   زھ
  

َكأزرعوا كم اب ِلمنزرًع اجزي  ثن
  

ُدوا بئسماولكنيحصدوهكي   َحَص
  

ارِ  َت دٌ أم يَنيلِّقُ أن اَتح ـم سلي
  

ماُن   اقطَ ـ هتص دُ عن فَدُ  القي والصَّ
  

ذھا ةَ  ُخ ٍربديھ العقوِدفِك مك بك
  

ن   الم م ذرِّع اال تهم دُ  أمض تعتق
  

لْ  وال اذاأَنَّتخ ذيَعْتبً يُغيُض،ف
  

ةٌ    ادعابَ ام ٌغبھ ردُ  وال زي َح
  

 حملو ،م١٨٣١-ھ١٢٤٧ سنة الحلة داھم الذي بالطاعون الحلة في توفي
  .فيھا ودفن األشرف النجف إلى نعشه

                                                           
  .٥/١٨٠و ،٣/١٤: الحلة شعراء) ١(
  .١٨٢-٥/١٨٠ :نفسه) ٢(



 

  

 )١(يِّةعَ مُ  ابن الدين تاج - ٨٠
 بنا القاسم جعفر أَبي الدين جالل بن محمد الدين تاج هللا عبد أبو السيد ھو
 الديباجي، الحسني، العلوي، َمَعيِّةَ  بن الحسن بن محمد بن القاسم بن الحسين
 العراق، علماء مشاھير من كان .ألبيه جدتُه وھي ُمَعيَّة بابن المعروف الحلِّي،
 ،اأديبً  الرواية، واِسعَ  ،امؤرخً  ،امحدثً  ،الً فاض ،نّسابة ،القدر جليل افقيھً  وكان
  .امؤلفً  ،اشاعرً 
 بنبا المعروف الحسني، الحسين بن علي بن أَحمد الدين جمال السيد عنه قال
 شيخي :طالب أبي آل أنساب في الطالب عمدة كتاب صاحب ،)ھ٨٢٨ت( عنبة

 النسب علم انتھى إِليه ،المصنف النسابة الحاسب الفقيه الفاضل العالم السيد المولى
 جعفر أَبي أبيه عن روي ،الشريفة والسماعات ،العالية األسانيدُ  وإليه ،زمانه في

 محمد المحققين فخر وابنه ؛)ھ٧٢٦ت( الحلي العالمة وعن الحسين بن القاسم
 العلوي المرتضى الدين شرف بن علي الدين رضي والسيد والعميدي )ھ٧٧١ت(

 مھوغير ؛داود بن الحسن الدين وتقي الحميد عبد بن علي والسيد ،اآلوي الحسيني
ثين العلماء عظماء من  عليه( العسكري الحسن اإلمام إلى عالي إسناد وله ،والمحدِّ

  .)٢()السالم
هُ  قُدِّسَ  أدركته  ما عليه قرأتُ  سنةً، عشرةَ  اثنتي من قريبًا وخدمته شيًخا ِسرُّ

 وصاھرتُهُ  ذلكَ  غير إلى وشعًرا، وتاريًخا وأَدبًا ،وِحسابًا وفقھًا ،ونسبًا حديثًا أمكنَ 
 فيھا أَقرأُ  اإلسبوع من ليالي أاُلزمه أن لي فأجاز طفلةً  ماتتْ  له ابنة على هللا رحمه

 على العرب نُساب أَجمع حتى يمت فلم النسب وأما ...النوم فيھا يمنعني ال ما
 إِليه يشار سنة خمسين من قريبًا الفن ھذا في متقدًما وكان ،منه واالستفادة تهكلما

  .باألصابع
 باألجداد األحفاد وإِلحاقه الحديث لغوامض ومعرفته واتَّساعھا روايتُه وأما

  .)٣(أَحد فيه يخالف لم فأمر
  :)٤(ومنھم ،عصِرهِ  علماء على رسَ د
  ).ھ٧٢٦ت(المطھر بن يوسف بن الحسن الِحلِّي العالمة -١

                                                           
دة)١( ب عم ل ١٧١-١٦٩ :الطال ل، وأم اض، ٢٩٥-٢٩٤ :٢:األم اء وري ؤة ١٥٣-٥/١٥٢:العلم  لؤل

رين                   :البح
ات وروضات ،١٩٠- ١٨٥ ة ،٣٢٩-٦/٣٢٤ :الجن ارفين وھدي اب ،٢/١٦٦ :الع ى واأللق  : والكن
يعة ،٩٠-٨/٨٨ :البحار وسفينة ،٤٠٣-١/٤٠٢ ةو ،٤٠-١٠/٣٩: وأعيان الش ،  ١٢/١٣٢ :الذريع

ات عراء ،١١٦-١١٥ :١:والبابلي ة وش ات ،٣٧٦-٤/٣٧٠ :الحل الم وطبق يعة أع -٣/١٩٧:الش
ؤلفين٧/٥ :واألعالم ،١٩٨ اريخو ،١٣٩-١١/١٣٨: ، ومعجم الم ة ت  ومشاھير ،٤٢-٢/٣٩:الحل
 .٩٥٣ :الترجمة/٤ :الشيعة شعراء

  .٤/٣٧١: الحلة وشعراء ،١/١٥: البابليات) ٢(
   .٣٧٢-٤/٣٧١: الحلة شعراء )٣(
  .٤/٣٧٢ :نفسه) ٤(



 

  

  .)ھ٧٧١ت( الحلي العالمة ابن محمد الدين فخر ينالمحققِّ  فخر وابنه -٢
 بنا الحسين هللا عبد أبي بن المطلب عبد الدين عميد تغلب أبو أخته وابن -٣

  .ويالسورا العلوي، الفوارس أبي الفضل أبي بن محمد
  .)ھ٦٨٠ت( وشاح بن محفوظ بن ومحمد -٤
  .القاشاني الدين ونصير -٥

  :منھم جماعة عن روى كما وأمثالھم
  .الحسين بن القاسم جعفر أبو أبوه -١
 الفضل أبي بن محمد بن الحسين هللا عبد أبي بن المطلب عبد الدين عميد -٢

  .السوراوي الفوارس، أبي
  .اآلوي الدين يضر والسيد -٣
  .ميدالح عبد بن علي والسيد -٤
  .)ھ٧٠٧ بعد توفي( داود بن الحسن الدين وتقي -٥

  :)١(ومنھم ،والفضالء العلماء من جملة عليه وتلمذ
 بابن المعروف ،الحسني الحسين بن علي بن أَحمد الدين جمال السيد -١

  .طالب أبي آل أنساب في الطالب عمدة كتاب صاحب ،)ھ٨٢٨ت( عنبة،
 مكي الدين جمال بن محمد الدين شمس هللا عبد أبو األول والشھيد -٢

 يحتفظ وھو مرة أكثرمن هزأجا وقد ،)ھ٧٨٦ت( الجزيني العاملي
  .بخطه بإجازاته

 قبل ھ٧٧٦ عام أجازھما وقد علي القاسم ووأب ،محمد األول الشھيد اولد -٣
  .وفاته

 الكتب من جملة له مصنِّفًا العلم من متضلًعا الً عام عالًما ُمَعيَّة ابن وكان
  :)٢(مثل

  .الحساب في ،االبتھاج -١
 يقدر وكان ،ورقةٍ  ٤٠٠ في مجلَّد كل ،مجلًدا ٢١ منه خرج األمم أخبار -٢

  .مجلدٍ ١٠٠ في يخرجه أن
  .األعقاب تذييل -٣
 في مشجر ،الطالبيين أنساب في ،الطاھرة الشجرة من الظاھرة الثمرة -٤

 قد يكون أن ويُحتمل ،بكامله عنبة ابن تلميذه عليه قرأه مجلدات أربع
  .كتابه في عنه وأخذ ،به انتفع

  .الزينية الحداة -٥
  .االبتھاج رسالة -٦
 ،عنبة ابن تلميذه بتمامه عليه قرأه وقد ،النسب مختصر في الذھب سبك -٧

                                                           
 .٤/٣٧٣ :نفسه) ١(
 .٤/٣٧٣: الحلة وشعراء ،١/١١٥: والبابليات ،١٧١ :الطالب عمدة) ٢(



 

  

 .مفيد مختصر ـ تلميذه وصفه كما ـ كتاب وھو
  .والبُطُون القبائل أنساب في الَمشُحون الفُلك -٨
  .االلتباس كشف -٩
  .ضخمين مجلدين في ،الرجال معرفة - ١٠
  .األعمال طضب في العمال منھاج - ١١
  .العباس بني نسب - ١٢
 قرأ خًماض مجلُدا عشر إثني في طالب أبي آل نسب في الطالب نھاية - ١٣

 كتابه في منه استفاد قد يكون أن والبد أكثره )ھ٨٢٨ت( عنبة ابن عليه
  .طالب أبي آل أنساب في الطالب عمدة

 نيةالثا جمادى شھر من الثامن في الحلة في توفي أنه األول الشھيد تلميذه ذكر
 النجف في ودفن )السالم عليه( علي اإلمام مشھد إلى وحمل ،ھ٧٧٦ سنة

  .األشرف
  :)١(الفخر في قوله شعره ومن ؛شاعًرا أديبًا ُمعيَّةَ  ابن كان

 أطاَعنِيحتىالفضِلِعناَن َملَكتُ 
  

ُت   هوذلَّْل اِمَحمن باالج عِّ  المتص
  

 وَحوزھاالمعالينيِلعنوضاربُت
  

يفي   اَلبِس الِ اأبط ا لرج ا فم  نب
  

يوأجريتُ  لِِّمضمارف  بالغةٍ ك
  

ا فيھاالسبَقفحاَزجوادي   ا وم  كب
  

نَّ  ري ولك اِمٌحدھ نج آِربِيع  م
  

يونجمَي   رِجف د السعاَدةِ ب ا ق  خب
  

ن َب وم اَمغال ااألي هُ فيم  يروُم
  

يَقََّن   دَّھَرأنَّتَ ىال ا أمس  ُمَغلّب
  

  :)٢(قال العلوي للبيت انتسبوا من بعض أفعال على وقف ولما
زُّ  ى يع الفكمعل اأَس يي ىبن  العل

  

اَلإِذا   نن تمُ أَعراضكمم اتمِ  ش  ش
  

وا ُم بن دلك اةلامج احي مفم  لك
  

أتم   ىأَس َكإِل امِ تل ائمِ  العظ  الرم
  

َف أَرى اٍنأَل ومالب ادٍميق  بھ
  

ف   اٍنفكي هبب فُ خلف ادمِ  أَل  ھ
  

  :شعره من
نِ  َل أَحِس تَّالالفع ٍلبِ تَُم  أَص

  

لإِنَّ   ة بِالفع لخّس ى األص  توس
  

بُ  رِء نََس َدهُالَم يسَوح ِديل  يُج
  

اُرونَ إِنَّ   اَنقَ ْنَك ومِ ِم ى قَ  ُموس
  

 محمد السعيد الشيخ قال :قال ،اإلجازات في األنوار بحار في المجلسي وذكر
 اللج والده عن الدين تاج النسابة العالمة السيد أنشدني :األول الشھيد مكي بن

  :)٣(والده شعر من القاسم جعفر أبي الدين
فَ  اتروأَھي اِنف حىاألجف  أَض

  

وُق   َنيف االغص دااللينً  واعت
  

ى َر حك ماءقم الالس اٍمب  لث
  

فوإن   اَمعط ىاللث الال حك  الھ
  

                                                           
  .٤/٣٧٤ :الحلة وشعراء ،١/١١٦ :البابليات) ١(
  .٤/٣٧٣ :الحلة وشعراء ،١/١١٦ :البابلياتو ،٦/٣٢٦ :الجنات روضات) ٢(
  .٤/٣٧٤ :الحلة وشعراء ،١/١١٦ :البابليات) ٣(



 

  

 في ھ٧٧٦ سنة الثاني ربيع من ٨ في ُمَعيَّة ابن السيد مات:األول الشھيد قال
 وقد ھناك ودفن )السالم عليه( علي اإلمام المؤمنين رأمي مشھد إلى وحمل الحلة
 سنة في علي القاسم وأبي محمد طالب أبي لِولديَّ  وأَجاز مراًرا السيد ھذا لي أجاز
  .)١(شاھًدا عندي طهخو موته قبل ھ٧٧٦

 .علي نظر بن محمد الشيخ - ٨١
 وعقبه ھو يعرف االسم وبھذا علي نظر بن جعفر الشيخ بن محمد الشيخ ھو

  .عباس فاضل نظر علي وأخوته  وأوالُدهُ  علي نظر فاضل ومنھم ،حلةال في
 لدورآل المقابلة دارھم في ھ١٢٥٩ عام حوالي الحلة في الطاق محلة في ولد
 سليمان السيد آل مسجد على يتردد راح ثم والكتابة القراءة وتعلم سليمان؛ السيد

 مدرسةً  كان الذي المسجد ھذا ارهد اتجاه الواقع حواض؛ أبي بمسجد فالمعرو
 كان ففيه الحلة أدباء معظم هفي وتخرج واألدب العلم في لراغبونا يقصده أدبية
 الحكيم حسين السيد بعدهِ  من وأحفاُده وأبناؤه سليمان السيد واألدب العلم يدرِّس
 شيخ وأَخوه داود السيد ابن الصغير سليمان والسيد داوود والسيد علي والسيد
 السيد بن حسين والسيد الحلي حيدر السيدو داود السيد بن مھدي السيد األدباء
 ھذه ففي أُدبائھاو األسرة ھذه علماء وسائر الحلي المطلب عبد والسيد الحلي حيدر

 مؤرخو بأھميتھا يعترف مدرسة وھي نھل ومنھا له المترجم درس المدرسة
 حلقات فيھا تنعقد وكانت ھافي تخرجوا الحلة أدباء ممعظ أن ويذكرون األدب
  .)٢(افيھ يحضر من بعض األدبِ  مؤرخي بعضُ  لك ويذكر والمناظرات األدب

 يستمع ما ويعي المدرسة؛ ھذه في دروس من يجده بما مكتفيًا له المترجم كان
 يغشَ  ولم ؛ُشيوُخھا إليه يُوِجھُهُ  ما المصادر من ويراجع ؛محاضرات من فيھا إليه

ا عازفًا ھذا سليمان السيد آل نادي سوى النوادي   .سواه عمَّ
 ُخُصوًصا الحديثَ  لضبِطهِ  بالمحدِّثِ  يُلَقَّبَ  صار حتى الحديث علم من تضلع

 في وقته معظم يقضي .)السالم عليھم( البيت أھل ْأئمة طريق عن منه يُروى ما
  .حواض أبي مسجدِ  في وألذكار والتھجد الدرس

م شھري يقضي وكان  شھداء ذكرى اءوإحي ؛للتبليغ البصرة في وصفر المحرَّ
  .الطفِّ 

  :)٣(كقولهِ  )السالم عليھم(البيت أَھلِ  رثاءِ  في بعضه يقول قليلٌ  الشعرَ  نظُمهُ 
دلِزينَب لھفي َرةً الصونبع  حاِس

  

ينَ    امِ ب اواللئ درُ منھ َذلُ  الخ  ُمبتَ
  

يالُحسيِنبعدضيعتا وا تقولُ   أَخ
  

 واألملُ  الظنُّ منيخاب وقدليمن  
  

وا يَدوأَخرج جاَدالس نھُمالس  بي
  

اُق   ًرايُس األقَس لُ  اللِ غوب  يُعتَقَ
  

                                                           
 ١/١١٦: البابليات )١(
 .٤١ :٣/١: نفسه) ٢(
  .١٤٤ـ  ١٤٢/ ٨:وأدب الطف ٤٢: ٣/١: نفسه) ٣(



 

  

ى إِذا وهونَ ياطِ قَنَّع  وإْنبالس
  

ى   رَّمش هأََض نب ِدهقم لُ  ي  ثِقَ
  

اِتَسَروا وقد  الًُذلالمصطفىببن
  

افيفيبھاتسري   ُزلُ  األينُقُ الفي  البُ
  

ابينَ  ةٍ  م دِّباكي ةٍ للخ  الطم
  

يَن   ةٍ وب اأودىثاكل  )١(لُ الثََّك بھ
  

ين رةٍ  وب الردِنحاس اترةٍ ب  س
  

ااِھوجھِ لِ    َرفٌ وعليھ ِملُ  ِمط  َس
  

ينَ  ةٍ  وب اقائل ناي دَّ واَج  فعل
  

امرواَنبنيعلوُجبنا   وا م  )٢(فعل
  

  :)٣(أيًضا وله
ا ُب ي ًداُذْبقل اَكَم  لم

  

د   اَبق اءَ ن يِّ  أبن  النب
  

وُمنِي اليأيل م؟الخ  بھ
  

ن   يُّأي َنالخل ؟م جيِّ  )٤(الش
  

د ي ق اجرعتن  علقًم
  

ِرأرزاُء   يِّ نھ  العلقم
  

اُمھُم وَقأجس َرىفَ  الثَّ
  

ھم   وقورؤوس يِّ  ف  القن
  

ُل اِروعقائ بىالُمخت  تُس
  

دھم   نبع دعيِّ الب  ال
  

ن نوحمل ِدم دوِربع  الُخ
  

وافًِرا   وَقس يِّ ف  المط
  

 فنود النجف إلى ونقل.ھ١٣١٧ عام الحلة في وتوفي المالريا بمرض أصيب
 )ھ١٣٤٢ت( العطار المجيد عبد الحاج رثاه فقد .الشعراء من عدد ورثاه ھناك

  :)٥(قوله ومنھا بقصيدة، )ھ١٣٢٥ت( القيم حسن الشيخ ورثاه بقصيدة
ادرا ي ب ردةِ ف ِكبُ اهُالنس  ادرج

  

دا   وَمواعق ىالي  رداهُ  وىقالتعل
  

ي ا ل ٍدبقاي اَكبِ  بينكم
  

ا   ابالبك اظريَّي ماهُ  ن  اقتس
  

 .)٦(الحلي نما ابن - ٨٢
                                                           

رأِة زوجَ يُستع ما وأكثر الحبيب، فقدان :بالتحريك والثََّكلُ  الثُّكلُ ) ١( داِن الم تعملا، ھَمل في فق  في يس
َدھُما، والرجلِ  المرأةِ  فِقدان دانُ  :الصحاح وفي ول رأةِ  فق دھا، الم ولُ  ول ي :والثَُّك تْ  الت َدھا،و ثَِكلَ  ل
هُ  ثَِكلَْتهُ  وقد ك تفعلْ  ال ل اللحيانيقا.وثاكلى ثُْكاًل وثَكاًل وھي ثَُكل، وثكل أُمُّ كَ  ذل ال ! الثكولُ  ثكلت  ق
نُ  يدة اب ي أراهُ : س ذلكَ  يعن ولُ .األمَّ  ب رأة والثك ُد، الم ل الفاق لٌ  والرج الُن، ثَاِك تِ  وثَك رأةُ  وأَثكل  الم

  .-ثكل-العرب لسان. مثاكيل نسوةٍ  من ھاء، بغير لٌ وُمْثكِ  بولدھا ُمْثَكلَةٌ  وھي ولََدھا،
  .البراغيث أكلوني لغة البيت في) ٢(
 .٤٢: ٣/١: البابليات) ٣(
، : لقمان إلى نسبوه مثل ھذا) ٤( ا امرأة حقبقال ويٌل للشجي من الخليِّ ل الشجي اسمه زوج لھ  وخلي

يم بني قومه من طلبعندما صيفي بن اكثم قاله من أول وقالوا بينھما، وھي الخلي اسمه اعإ تم  تب
ي د النب لى( محم ه هللا ص ه علي لم وآل ا )وس اعوه، فم ال أط ل: فق جي وي ن للش يِّ  م ع .الخل  مجم
، من الشجي أين وقالوا.٢/٤٢١و ١/٥٥٣ :األمثال  وفي مشّددة، الخليِّ  في الياء المبرد قال الخليِّ
  ):ھ .ق٢٢ت( ترعن كقول متداول والمعنى الشعر، في ُشدِّدَ  قدو مخففة الشجي

ة  داِمعي ُمنھَل هُ َوَم  ناَديتُ
  

دِ    ِجيِّ الُمكَم َن الَش يُّ ِم َن الَخلِ  أي
  

  ):ھ٦٩ت( ليؤالد األسود أبي وقول
هُ  ِجيِّ فإِنَّ َن الَش يِّ ِم ُل الَخلِ  َوي

  

ومُ    جِوِه َمغم ؤاِد بَِش ُب الف  نَِص
  

  : )م١٧٣٢- ھ١١٤٥ت( فرحات جرمانوس السوري الشاعر وقول
َن هُ أي يِّ مكانُ َن الَخل جيُّ م  الش

  

ي   ي َوباَلئ ا ذا َخلن ِ ي ا  ب
  

 

 .٤٢: ٣/١: البابليات) ٥(
ات وروضات ،٢/٢٥٣ :اآلمل أملو ،٤/٣٧٢ :-قرطبل-:البلدان معجم:في ينظر) ٦(  ،٦/٢٩٤ :الجن

يح ال وتنق ى٢/٩٦ :المق اب والكن فينة ،٤٢٨-١/٤٢٧ :واأللق ار وس انو،٨/٣٣٧ :البح  أعي



 

  

 أبي ابن جعفر بن محمد الدين نجيب جعفر أبو وقيل ابرھيم، أبو الشيخ ھو
  .نما بابن المعروف الحلِّي، الربعي حمدون بن علي بن نما بن هللا ھبة البقاء

 جليل ،الً فاض ،اصدوقً  اومحدثً  ،افقيھً  اعالمً  كان ،عصره في الفقھاء شيخ
 وكان الھجري السابع القرن في اإلمامية علماء ركبا ومن ،امحقِّقً  ،امفتيً  القدر،

  .اشاعرً  اأديبً 
 عالقة، بينھما وكانت ،)ھ٦٢٦ت( الحموي هللا عبد بن لياقوت امعاصرً  كان

  .)١()صديقنا( :بقوله عنه وعبر شعره من ببيتين ياقوت استشھد وقد
 يخالش هبنا مثل العلماء من جملة عنه روىو عليه ودرس كثير خلق بعلمه انتفع
الربعي  حمدون بن علي بن نما بن هللا ھبة البقاء أبي ابن جعفر بن محمدبن  جعفر

 على تلمذ وقد القزويني، الحمداني محمد بن محمد الدين وبرھان ،الحلي  نما بنا
 بنَ  جعفرَ  الدِّين نجمَ  القاسم أَبي الحلي المحقق مثل العلماء من جمع منه واستجاز يديه

 والد )ھ٦٦٥ت( المطھر بن يوسف الدين وسديد ،)ھ٦٧٦ت( ذليالھ سعيد بن الَحَسنِ 
 رضي عنه وروى ،)ھ٦٧٩ت( البحراني ميثم والشيخ ،)ھ٧٢٦ت( الحلي العالمة
 بن جعفر بن موسى ابنا )ھ٦٧٣ت( أحمد الفضائل أبو وأخوه )ھ٦٦٤ت( علي الدين

 له وغيرھم، )ھ٦٩٠ت( سعيد بن أحمد بن يحيى الدين نجيب والشيخ طاووس،
 وعليه بغداد مكتبات إحدى في امخطوطً  السماوي محمد الشيخ رآه شعر واندي

  .)٢(جمة تاريخية وفوائد قصائده عناوين وفي الحلي، العالمة بخط تقريض
 امحققً  زمانه في الطائفة رئيس الشيخ ھذا وكان( :البحراني المحدث عنه قال

  .)٣()امدققً 
  )ھ٥٩٨ت(الشيخ محمد بن إدريس الحلي من أجل شيوخه و

 ، ھ٦٤٥ سنة الحجة ذي من الرابع في الحلة فينجيب الدين بن نما  توفي
  . بعد عودته من النجف إلى الحلة )٤(ذلك غير وقيل
  :)٥(قوله شعره ومن ،شعر ديوان له

ون ا:يقول وَقلقُْطربھ ة ف دمتك   دجل ر األفاظًع اني بغي  مع
بُ  ي أقَلِّ َصأرىالطرف االقف  دونھ

  

ل وال   اٍد النخ نب رىم ردان قُ  الب
  

  :)٦(الفخر في وقال
                                                                                                                                                         

يعة اتو ٩/٢٠٣:الش ة وشعراء ،٦١-١/٦٠ :البابلي  :الحديث رجال ومعجم ،٤٠٤-٤/٤٠٠: الحل
يعة شعراء ومشاھير ،١٥/١٨٩ ات وموسوعة ،٤/٨٣٠الش اء طبق اھير ومن ،٢/٢٩٦ :الفقھ  مش

  .١٩٢: الفيحاء الحلة أعالم
  .٣٧٢ :٤-قطربل-:البلدان معجم) ١(
  .٢/١٦: الحلة تاريخ) ٢(

  .١٦: ابن نما الربعي الحليوھبة هللا ٢٧٢ :البحرين لؤلؤة (٣)
 .٢٧٣ :نفسه (٤)
 ١٦: وھبة هللا ابن نما الحلي الربعي ٤/٤٠١: الحلة وشعراء ،٣٧٢ :٤-قطربل-:البلدان معجم (٥)

  .٤/٤٠٣: الحلة شعراء) ٦(



 

  

ا نُ  أَن اٍء اب ُتإْننم ينطق  فمنطق
  

ومِ ُمصقُِعما إذافصيٌح   ا الق  أَعجم
  

ْت وإنْ  فُّقُبِض رٍئك  فضيلةٍ عنام
  

ابسطُت   الھ ويكفّ  ومعصما الًط
  

دي بنى اوال ىنھًج َكإِل ىذل  العل
  

هِ    ْتبأفعال ىكان دِ إل لَّما المج  ُس
  

دِّي انكبني ٍرج ِرجعفَ ٍدخي  ماج
  

د   ان فق اِنابك لِ إلحس ا والفض  ُمغرم
  

دِّ  ي وج ِرأب هِ الَحْب يالفقي اأَب  البق
  

ا   يزاَلفم ِلف ومِ نق دَّما العل  ُمقَ
  

َودُّ  اٌس يَ دَمأن اھ يََّدم ىش  العل
  

اَت   روِف وھيھ دما أنللمع  يتھ
  

َلَحُسوِدي مُ ويَرُ  فاھةً شأويني  س
  

 !السما إلىيرقىإلنساُنايقِدُروھل  
  

الي ٌد َمن َحبَعي َكوي دئنفِس  فابت
  

َن فَِمْن   ا التُّقَى مثلُ األجداِدفيأي  نََم
  

 ميثم للشيخ اشيخً  كان نما بن الدين نجيب الشيخ أنَّ  أبيه عن المجلسي نقل وقد
 إلى طريقه ذكر عند وذلك ميثم الشيخ أخذ وعنه الرواية في البحراني علي بن

 أبي الدين مجد السعيد والده عن الدين عميد السيد وعن( :فقال السجادية، فةالصحي
 الدين سديد الشيخ والده عن المطھر بن الدين رضي الشيخ وخاله الفوارس،
 الدين نجيب والشيخ حماد، الدين كمال والشيخ سعيد، بن الدين نجم والشيخ يوسف،
 ميثم الدين كمال العالمة والشيخ نما، بن جعفر الدين نجم والشيخ سعيد، بن يحيى
 القسيني صالح بن محمد الدين شمس والشيخ البالغة، نھج شارح البحراني علي بن

  .)١()وغيرھم نما وابن فخار السيد عن اجميعً 
 )ھ٧٧١ت( )٢(المحققين فخر - ٨٣
 بن الحسن بن محمد طالب أبو أيًضا الدين بفخر ويلقب المحققين فخر ھو
 ولد العلماء كبار من كان الحلي العالمة ابن ھو ؛الحلي المطھر بن علي بن يوسف

 انه قول وعلى ھ٦٨٢ سنة األولى جمادى من العشرين في االثنين ليلة الحلة في
 والده كنف في وتربى وعاش.ھ٦٨٢ األولى جمادى من والعشرين التاسع في ولد
 كبير )ھ٧٢٦ت( الحلي المطھر بن علي بن يوسف بن الحسن الحلي مةالالع
 ومربيًا معلًما الحلي لعالمةبا وحسبك زقًا العلم وزقه أبوه به فاھتم عصره لماءع

 العاشرة ابنُ  وھو االجتھاد ةجدر نال حتى والده غير على درس كما اھً جومو
  .مبكرة سن في كتبه بعض وألف

 شرح الذي )القواعد إيضاح( كتابه في قال حيث ،كتبه بعض في ھو ذلك ذكر
 العلماء شغل الذي )الحرامو الحالل مسائل في األحكام واعدق( :والده كتاب فيه

 العالمة بن محمد الشيخ فكان ،ھذا يومنا إلى المؤلف عصر منذ اوتدريسً  اشرحً 
 اشتغلت إِنِّي:الكتاب خطبة شرح في وقال ،للعلماء طريقه أوضح من أول الحلي
 من كثيرة كتبًا عليه وقرأتُ  والمنقول، المعقول من العقلية العلوم بتحصيل أبي عند

                                                           
  .٥٦: ١٠٧: األنوار بحار) ١(
ر) ٢( ي ينظ ة:ف ارفين ھدي ى ،٢/١٦٥ :الع اب والكن اريخ ،٣/١٦ :واأللق ة وت م ،٢/٣٥: الحل  ومعج

 .١٩٦-١٩٢ :الفيحاء الحلة أعالم مشاھير منو ،١٧/١١٧: الحديث رجال



 

  

  ...أصحابنا كتب
 في العلمي الحوار مجالس وفي الدرس مجالس في أبيه مع محمد الشيخ شوھد

 في الخونساري ذكر ما على علًمايتفجر  و ومعرفة ذكاءً  وقديت وھو مقام من أكثر
 ،سنوات عشر ابن وھو االجتھاد درجة نال أنه وغيره ھو وأكد ،الجنات روضات

 العاشرة السنة في االجتھاد بدرجة فاز أنه كفي :واأللقاب الكنى في يالقم قال كما
  .عمره من

 األحكام قواعد كتاب تأليف والده من طلب الذي وھو والده تالميذ أنبه من كان
 المذكور الكتاب ھ٦٤٨ سنة المولود الحلي العالمة ألف حيث مبكرة سن في وھو
 عند الً نزو )الرجال خالصة( ابهكت في الحلي العالمة ذكره ما على ھ٦٩٣ عام
 نقله ما على ربيًعا عشر دأح ابن ھ٦٨٢ عام المولود النابه التلميذ الفتى هولد رغبة
 في األحكام قواعد كتاب فھذا( :قال حيث القواعد مقدمة في نفسه الحلي العالمة
 العزيز ولدي وھو إلي الناس أحب اللتماس إجابة ...،والحرام الحالل معرفة
  )...بعدي عمره طول هللا من أرجو الذي محمد

 اشتغلت لما إني( :بقوله القواعد أبيه كتاب خطبة شرح في له المترجم ذلك وأكد
 أصحابنا كتب من كثيًرا عليه وقرأت والمنقول المعقول في سره قدس والدي على

  )...لِفوائده حاويًا لقواعده جامًعا الفقه في كتابًا لي يعملَ  أن منه فالتمست
 بھذا كتاب تأليف عصره علماء كبير على يقترح السن ھذه في فتًى نإف

  .العالمة والده به شھد الذي واجتھاده ونباھته الفتى وعي دليل له الموضوع
 في بقوله الحلي العالمة والده يذكر ما على آخر كتاب تأليف أبيه على واقترح

 عمدةأَ  ھم )السالم( عليھم( الفقھاء فإنَّ  ،بعد أما{ :)الفقھاء تذكرة( كتابه مقدمة
 بـ الموسوم الكتاب ھذا في عزمنا وقد ...العالمين رب رسول شرع ونقلة الدين

 إليَّ  الخلقِ  أََحبِّ  اللتماس إِجابةً  ...العلماء فتاوى تلخيص على )الفقھاء تذكرة(
 هوأيد الخيراِت؛ لجميع ووفقه ؛بالسعادة تعالى هللا أَمَده )محمد( ولدي علي وأَعزھم
 عمًرا وآتاهُ  ضير كلَّ  عنه ودفع خير كل ورزقه التحقيقِ  نھجَ  به وسلك بالتوفيق
 جميعِ  في فِداهُ  وجعلني َمحذور كلَّ  هللا ووقاه َرغيًدا ھنيئًا وعيًشا ؛سعيًدا مديًدا
  }.األمور

 الفضل في منزلته وسمو العلم في كعبه علو على يدل أبيه من عليه الثناء وھذا
  .لكبذ له شھادة وھي

 الدين جمال بن محمد الدين شمس هللا عبد أبو األول الشھيد تلميذه عنه يروي
 وحسبك أحد على يثني قلما وھو عليه ويثني ،)ھ ٧٨٦ت( الجزيني العاملي مكي
 الشيخ( :الجنات روضات في كما فقال له المترجم أستاذه فضل على شاھًدا به

 الملة فخر المجتھدين خاتمة ءوالنبال الفضالء ومنتھى العلماء سلطان اإلمام
  ).والدين



 

  

 الفضائل جميع في الزمان أُعجوبة( بأنَّه إِجازاته بعضِ  في عنه وعبر
  ).والمآثر
  :تالميذه

ج  بن علي بن يوسف بن الحسن بن محمد الدين فخر المحققين فخر على تخرَّ
  :منھم نذكر ؛العلماء من عدد الحلي المطھر
 العاملي مكي الدين جمال بن محمد الدين شمس هللا عبد أبو األول لشھيدا -١

  .)ھ ٧٨٦ت( الجزيني
  .المدني الدين نجم بن حسن الدين بدر المحدث -٢
  .البحراني المتوج هللا عبد بن أحمد الدين فخر العالمة المحقق -٣
 جعفر أبي الدين جالل السيد بن محمد الدين تاج هللا عبد أبو ُمَعيَّةَ  ابن -٤

 كثيرة كتب له ،)ھ٧٧٦ت( الحلي الحسني ُمَعيَّة بن الحسين بن القاسم
  :ومنھا
  .االبتھاج -أ 
  .األمم وأخبار -ب 
  .الطاھرة الشجرة من الظاھرة والثمرة -ج 
  .والبُطُون القبائل أنساب في الَمشُحون والفُلك - د 
  .الرجال معرفة ـ ھ              
  .األعمال ضبط في العمال منھاجوـ               

 .)١(وغيرھا  ...طالب يأب آل نسب في الطالب ونھايةزـ 
  .الدين تاج السعيد والد الدين ظھير الشيخ -٥
 بنا أحمد شيوخ أحد وھو ؛النيلي الحميد عبد بن علي الدين نظام الشيخ -٦

  .)٢(فھد ابن ترجمة في ذلك نارذك كما ؛)ھ٦٤١ت(الحلي فھد
  .اآلملي حيدر السيد -٧
  :آثاره

  :ومنھا،ھمةم علمية آثاًرا الحلي العالمة بن محمد الشيخ لنا ترك
 األحكام قواعد( والده كتاب فيه شرح مھم كتاب وھو .القواعد إيضاح -١

  )الحرامو الحالل مسائل في
  .)الفوائد جامع( بـ المسمى ،القواعد خطبة شرح -٢
  .النية في الفخرية رسالةال -٣
 إرشاد( الحلي العالمة والده كتاب على حاشية وھو .اإلرشاد حاشية -٤

  .)اإليمان أحكام إلى األذھان
  .الكالم في الوافية الكافية -٥

                                                           
 .١٢٣: ص: ينظر في ) ١(
 .٤٥١ـ  ٤٥٠: ، ذكرناھا في ترجمته ص ١/١١٥ :البابليات) ٢(



 

  

 المسترشدين نھج( والده كتاب فيه شرح .المسترشدين نھج كتاب شرح -٦
  .)الدين أصول في

 .هبشرح فقام والده مؤلفات من والكتاب .األصول مبادئ كتاب شرح - ٧
 األصول وتھذيب ،السَُّؤول بغاية المسمى .األصول تھذيب كتاب شرح -٨

  .والده كتب أحد
 .)١(اآلملي حيدر السيد لتلميذه ألفه .الحيدرية المسائل -٩
 جمادى من والعشرين الرابع في الحلة في وتوفي ؛عاًما٤٥ هأبي بعد عاش

  .ھ٧٧١ سنة الثانية
 )٢(الكبير سليمان السيد آل محمد السيد - ٨٤
 البيت أھل شاعر الحلي حيدر السيد بن حسين السيد بن محمد السيد ھو
  .الشھير
 ثم بيهأ على العلوم مبادئ تلقى ھ١٣١٢ معا الحلة في الطاق محلة في ولد
 إلى وعاد ،عباس السيد منه األكبر وأخوه ھو النجف في العلمية بالحوزة التحق
 ٧ في الحلة في توفي أن إلى بالزراعة واھتم ،يعقب ولم ،الً فاض أديبًا كان الحلة
 التراب يَ رِ وُ  حيث األشرف النجف إلى جثمانه وحمل ھ١٣٦٦ عام صفر من

  .)٣(ھناك
 عامرة نواديھا فوجد الحلة في عينيه فتح وقد األدب بحراسة أسرتُهُ  ُعِرفَتْ 

 مقتفيًا سار الطريق ھذا وفي ،الشعر يقوالن منه األكبر وأخاه أباه ووجد ،باألدب
 :)٤(والده ويعزي والدته، فيھا يرثي قصيدة شعره ومن وأجداده آبائه طريق

ايَ  ى حش ارعل وىن ُبتتقلَّالج
  

ي   روقلب مِّببح والھ بُ  يطف ويرس
  

 محاجريمنأرسلتُهمتى ودمعي
  

بَتح   اس رهغماًم بَّبُ  قط يتص
  

ودةٍ  م لمفق ِرل يُنتنظ ھاالع شخص
  

م   دَرول ْنيُ اءُ وارىَم ُب؟ الخب المطنِّ
  

د ِت لق دنياغال ةُ ال شخصھاالذميم
  

بطِنحىضفأ   ِدب واللح بُ  وھ ُمَغيَّ
  

بنعشھاساروايومدموعي وسالت
  

ا   ا دًم نقانيً ِبع بِ ذائ ِربُ  القل يُع
  

ادمعياألحشاَءيبرد وھل وذكرھ
  

دُّ   اِءيج لوعِ بأحن بُ  الض ويلع
  

الثرىفيجسمِكقبَلجسمي ليتَ  فيا
  

دو   رفيغ رِببعف والت بُ  وھ ُمغيَّ
  

ا اذلي وي فَّع الَمُك إنَّنيالم ف
  

مِعَي   وي البَِس ذولُ يل ب الع الُمؤنِّ
  

يدنيافال وراِءكَ  ھٍمرمتن بأس
  

يَب   اأص ُببھ ريحُ القل دَّبُ  الق المنَ
  

ذْ  ِت وم دنياأَنح يَّال رفھاعل بص
  

هماليوأصبحُت    ومھَربُ  منًجىمن
  

                                                           
  .١٩٥ :الفيحاء الحلة أعالم مشاھير ومن ،٣/١٢ :واأللقاب والكنى ،٥٨٩ :الجنات روضات) ١(
 .٥/٢٨٨: الحلة وشعراء ،١٦٨: ٣/٢: البابليات) ٢(
 .١٦٨ :٣/٢ :البابليات) ٣(
 .٥/٢٨٩: الحلة وشعراء ،١٦٨ :٣/٢: نفسه)٤(



 

  

ارتْ  َي أش اُءل كالعلي دْبدونَ فانت
  

ولھا)حسينًا(   امُ فھ رَّبُ  الحس المَج
  

هُ  ةٌ  لَ وِھمَّ ىتعل لِّعل ةٍ ُك ِھمَّ
  

يَضرِبُ  لسيفِ امنأمضىلهورأٌي  
  

فٌّ  ه وك الجوِدل احْتضأب كأَنَّھ
  

حابةُ    ٍثس بِ غي بُ  بالمواھ تكس
  

ى ِذ ال فتً دَّھُرلُّيُ َوةَ ال ِهنَْخ زِّ ِع
  

ه   دھُرل أتيال اي ينَ تائبً يَغَضبُ  ح
  

  :)١(الحلي حيدر السيد حسين السيد والده فيھا يمدح قصيدة من وقال
ه أسائلُ  َبعن دمُعالرك ُكُبوال  يس

  

اُر   وىون االھ ينم يَّ ب بُ  جنب تلھ
  

النوىبهشطَّتحينوجدي زاد لقد
  

اوكاد   يلھ لبُ  الشوقِ منعقل  يُس
  

تُ  ى وقف الِلعل أُلاألط نھُمأس ع
  

اَي   نوأَحش ارم بابةِ ن بُ  الص تلھ
  

ي عجبتُ  وملايرتجيلِمثل فضلَهُ ي
  

د   ُتوق ى كن ماحِ أدع دبُ  للس وأن
  

ا ي وم ى ل وَنأنأرض ذلَّ أك الًُم
  

ي   اٌتول لُّ الَعَزَم ربُ  تَِك وتغ
  

ي اُح ولكنن ِدأرت ىللمج والعل
  

اِءاووللجود   وأطَربُ  أصبوإلعط
  

وم ليَ  اتأنھى الي االمكرم جميَعھ
  

الُمَجرَّبُ  الحسينُ الحزِمذوالمجِدفتى  
  

نشُرھَاطاَبقدالروِضنَسيِم ھُبوبُ 
  

ُت   َجايَافقل التيَس يَ َك بُ أَطيَ ھ
  

د دتك لق ونقص مالمعتف زلفل ت
  

ُل   اتَُؤھِّ ارةً فيھ بُ ت وترح
  

د دتَك وق ائفوَنقََص االخ موم لھ
  

يھماَكوس   ينأ َملَجإِل َدبُ  ح تُن
  

ا اتٌِم وم دعوهح الجوِدت اب حاتًِم
  

َك   دىفكف هُ أن امن بُ  راًح وأخص
  

  :)٢()السالم عليه( الحسين اإلمام فيھا يرثي قصيدة من وله
نساؤكمالطفوِففيوأضحت تُغضيأَ 

  

ى   ةٍ عل م حال ِقل بًراتُب ابرِ  ص لص
  

نتُغضي أم أتسمع وِلم ةً الق  َرھب
  

َك   مَكأنَّ دِر ل بيت رِ حال بس رائ
  

ا ي أتاھ زِمبماض ُعالع هُيقطَ دُّ ح
  

دار   اب االمناي اجرِ والقن المتش
  

بَنَّ وال وَتتحس َبالم هأرھ قلب
  

ه   اوألبس بردرًع ؤازرِ ُم  وص
  

جسومھم صرعى الرمضاء على وأضحتْ 
  

 وفاِجرِ  ِرجسٍ بيِنماعطًشاقضوا  
  

ى بايا أترض اُتس دھاالفاطمي بع
  

اُق   ىتُس نإل اجراِتاب واھر الف !!الع
  

 ويؤرخ )ھ١٣٦٣ت( حسين السيدبن  عباس السيد أخاه فيھا يرثي قصيدة وله
  :)٣(وفاته عام

تُ  رٍف عجب فُّاللط هتج ھواملُ
  

داةَ   اٍبغ زلمص بَ زل ه القل ھائلُ
  

ٌب وال ةَ إنَّعج ْتالرزي َخلَّفَ
  

ي  اًرابقلب هىوالحشن ه من ذابلُ
  

كبُ  ي أتس نعين اٍءم مدم نول تك
  

ه أصبحالمزنكصوبِدماءً   ھاطلُ
  

ابٌ  ى ُمص ىأمَّرم ميمھاالعل بص
  

اَح  وُدوط ِدعم زَّ المج ه واھت بابلُ
  

                                                           
 .٥/٢٨٨: الحلة شعراء) ١(
 .نفسه) ٢(
 .٥/٢٩٠: شعراء الحلة) ٣(



 

  

بحُت اوأص ةِ ملھوفً هِ لُرؤي َشْخِص
  

كيِن  التس يم بف هالقل ه من غوائلُ
  

يُّ  ال أَخ لواُنف اُس اِرٌقالَحم ش
  

َف  كفكي وَموفي يالي ه تغل مراِجلُ
  

يُّ  ل أخ ديوھ واَكيج َدةٍ س لنج
  

ه  رعْتل يِنأش اللب لُه فين عواِس
  

يُّ  ال أخ يفھ َكأجتل ةً من بھج
  

ا  ي بھ ّزاأكتس ًراِع ه وفخ أحاول
  

يُّ  د أَخ يُتلق دَكأمس ًدابع ُمنش
  

لْ   اأج ُعأيھ ذيالرب فَّ ال ه َخ )١(آِھلُ
  

يُّ  ال أَخ لواَنف بس يللقل وىف الن
  

ھاِطلُه األرضِ علىيھمي عارٌضوال 
  

يُّ  يٍن أَخ َكبِبَ َوالمن نيزھ رَّ َس
  

فَّوال  نج يم كَ عين ه لُِرزئ ھاملُ
  

تُ  ه وكن ىب وَبألق ةٍ الخط بجنَّ
  

ُردُّ   ااتَ ياتُ  لقن واقلُه والماض ص
  

مُ  وال اُنيعل ياإلنس ةٍ أيف خطَّ
  

ھائلُه التربِ فيمنهيأوياألرِضمن 
  

ا اتَ  فم اَنْنَمم اُنك انَهُ الزم لس
  

هُ   ىمناقبُ هِ تُتل ائلُهب وفض
  

كَ  ا إذا إِلي لَّم ًراح ماقب الًُعس
  

نقبٌر:(وقُْلفأرخْ   دسِ م ه الق )داخل
  

 )٢()ھ١٣٢٢ت( الحلي حمزة المال بن محمد الشيخ - ٨٥
 التستري علي نور بن الحسين بن حمزة المال بن محمد القاسم أَبو الشيخ ولد

 )تستر( من نزح الذي ھو أبيه جدُّ  وكان ،ھ١٢٣٨ عام الحلة في الحلي األھوازي
  .فاستوطنھا وأَھلھا بطبيعتھا الحلة فاستھوته الزمن من قرنين قبل العراق إلى

 قبر بجوار المفتي بعقد المعروف الحلة في المفتي زقاق في سكني الشيخ كان
  .العرندس ابن

  :)٣(فقال ھذه داره وصف وقد
د وى ق يح امنزل االًِخَص  ثالثً

  

نُهُ    هحس ُبفي ارُ  تُعَج  األفك
  

ه يُِّق إِن اِءَض نالفن  ولك
  

يبارٌدالشتا في   ارُ  الصيفِ وف  َح
  

 داود السيد بن مھدي السيد األدباء خشي على الحلة في المال محمد الشيخ درس
 الحلي حيدر السيد أخيه ابن وعلى ،)ھ١٢٨٩ت(الكبير سليمان السيد بنا
 اوأديبً  اشاعرً  صار حتى ،)ھ١٣٢٥ت( نوح حمادي الشيخ وعلى )ھ١٣٠٤ت(

 رنواد من ھو بل وأدبائھا الحلة شعراء كبار من فكان .غبار له يشق ال متفوقًا
  .الحليين الشعراء
 من مرت التي سنة األربعين في وعاه بما فاكتفى ،ھ١٢٨٠ عام بصره كفَّ 
 من عمره من الثمانين وبلغ السن به علت حتى األدبية مسيرته به ليواصل عمره
  .كتابًا يُراجع أن غير

 ،شعره في البديعية ناتالمحسِّ  من فيكثر الحلي الدين صفي خطى يترسم كان
 صفي بديعية فيھا جارى التي بديعيتة ظمن ما بعد واسعة أدبية شھرة على وحصل

                                                           
  :في البيت تضمين لصدر بيٍت ھو مطلع إحدى قصائد أبي تمام وعجزه) ١(

 لَقَْد أَْدَرَكْت فِيَك النََّوى َما تَُحاولُهْ 
  .٢٢٥-٥/٢٠٩: الحلة وشعراء ،٧١-٦٣ :٣/١ :البابليات) ٢(
  .٥/٢١٠: الحلة وشعراء ٦٨ :٣/١ :البابليات) ٣(



 

  

  .)١(الحلي الدين
 ،لھا وانقطع منھا يعيش له مھنةً  األطفال تأديب من اتخذَ  بصره ُكفَّ  أن بعد

 عليھم األطھار وآله النبي كرذب التنويه ،الناس لتوجيه األعواد رقي يفارق ولم
 قد كان )ھ١٢٩٠ت( الكواز صالح الشيخ أنَّ  عنه يروى ما طريف ومن ،السالم
 تجتمع الشيخ ھذا كان يوم إليه القرآن وتعليمه الحسين عبد ولده تربية أمر أوكل
 عاقه مرًضا يوما المذكور الكواز ابن فمرض لداره مالصق جامع في تالميذه إليه
 ھذا رقعة أستاذه إِلى أبوه معه كتب مرضه من أبلّ  فلما مؤدبه عند الحضور عن

 عنه ّهللا  رفعه تكليف وھذا حرج المريض على سولي امريضً  عبدك كان :نصھا
 حمزة المال بن محمد الشيخُ  فأَجابَهُ  العصا، مكان العفو وضع عنه تكليفك فارفع
  :)٢(ھ١٢٨٥ سنة وذلك ،الحلي

الِحُ  ا أَص ْدإِنَّ اقَ الَحأَرْدنَ ْنَص  َم
  

وِلأَرادَ    ِدبِطُ االبُْع ا َعنَّ  تََخلُّص
  

إِنَّ  ا فَ ْتالَعَص اَدَواهَُكانَ  َوإِنَّنَ
  

هُ الَعَصاَرفَْعنَا   اَنَوإِْنَعْن دْ  َك  َعَصى قَ
  

 غضبًا يَْزَورُّ  امرحبً  :له وقال شخصٌ  لقيه إِذا الحلي شعابث علي الشيخ وكان
  :)٣(الحلي حمزة المال بن محمد الشيخُ  فيه فقالَ  ،َغيًضا ويَْمتَلِئُ 

الَ  وٌم ق ٍيق ا:لعل  مرحب
  

َدا  ِرُضفَبَ نھْميُْع با َع  ُمغَض
  

تُ  ا قُل والَمَّ واال:َعِجب  تَعَجبُ
  

ى  بَّفََمت ٌيَح ا؟عل  َمرَحب
  

 الشيخ صديقه ومنھم والكتاب األدباء من عدد وشعره مواھبه وعن عنه تحدث
 لحلةا دباءأ بعض فيھا ذكر التي رسالته في )ھ١٣٢٥ت( الحلي عوض علي

  .)٤(بعدھما جاء من اقتبس اومنھم المنيعة ونصالح صاحب أخذ وعنه وشعرائھا
 ديوانه يحتوي ،النظم مكثري من الرجل ھذا :عوض علي الشيخ عنه وقال

 يشتمل ،الرضي ديوان حجم يوازي ديوانه حجم ،رائق وأسلوب فائق نظمٍ  على
  .)٥(بيت لفأ عشرين على

 المنبر رقي في والده مسلك سلك الذي )جاسم( قاسم الشيخ ابنه وقال
 العمل الثالثة أخوته شغل بينما والشعر األدب في نھجه ىعل وسار ،الحسيني
 خمسين زھاء والده شعر من به ويحتفظ يعرفه الذي إن :قاسم الشيخ قال ،والكسب

 جًدا، مليح خطٌ  وھو ،بخطه بعضھا مجاميع خمس في يقع الشعر من بيتٍ  ألف

                                                           
  .٦٤-٦٣: ٣/١ :البابليات) ١(

  .-المقدمة-الكواز صالح ديوان (٢)
بھما ،٥/٢١٠ :الحلة وشعراء ،٦٨ :٣/١ :البابليات (٣) يد ونس د الس ي أحم وادر :في القزوين  ٦٩ :الن

  ١٤١ـ ١٤٠: األدب وعيون ذكرناه، ما والصحيح )جاسم( قاسم خيشال ولده إِلى
  .٢١٥-٥/٢١١ الحلة وشعراء ،٧٠-٦٦ :٣/١: البابليات (٤)

عراء) ٥( ة ش اًل  ٥/٢١٥: الحل ن نق الة ع يخ رس ي الش ورة عوض عل ي المنش ة الحصون ف : المنيع
٢/٣٤١.  



 

  

  .)١(أوالده نسخ وبعضھا ،رآه من بشھادة
 عوض علي الشيخ وصديقه رهمعاص منه سمعه الذي شعره ومن

نَهُ  ،)ھ١٣٢٥ت(   :)٢(كقوله ،رسالته في َوَدوَّ
ُت واَكأخفي يھ  وَعلََّمنِ

  

يَّأنَّ  حُ المخف  سيتَِّض
  

ت يوأفاض اعين  أدُمعھ
  

يُض  تأَلإذاويف َدحُ ام  القَ
  

  :)٣(وقوله
يالقلبفيالھوى أناخَ  هُ من  ِركابَ

  

ديًما  ىق هُ وألق هِ  َرحل  بِِرَحابِ
  

َيفانصاعالشجا افىوو اقلب  والھً
  

م  رحالفل هي اوالعن هِ  بََرَح  بِ
  

  :)٤(وقوله
 رھنًاقلبَكتََركَتلِْم:ليقيل

  

ي  دي ف الٍميَ اَرظ ه؟فص  إلي
  

الٌءوھوالصدوَد،دفَعُرمُت  بَ
  

قُتفَتَ   دَّ الفُؤاِدَص هِ ب  علي
  

  :)٥(قوله االكتفاء في وله
ا ن ي دام يِمغ اكالنس  لُطفً

  

نأرى الو  اهُم ىأَحَش  قَس
  

ُت نُُّكْن راَمأظ ًماالغ  قِس
  

ن  دُتلك راَموج االغ  )٦(أقس
  

 طاھر الشيخ بن محمد الشيخ عليه نبَه ما وھو االختصار في مخترعاته ومن
  :)٧(قوله في عنه أخذھا من ھايإل وأشار ،السماوية الكواكب كتابه في السماوي

ا ن ي بانيم يس هف  معاطف
  

ي  بالت اِتس  األراك
  

ىوسرى ميإل  الضنىجس
  

ن  هم اخترَتجفن اف  ذاك
  

وارحيأَنََّوَوَدْدُت ج
  

وانحي  ٌلوَج اُمقَ  تراك
  

ا رُخ ي اَدك َكج ْدعلي  ِم
  

اَرارُ   قىالحي اوس  ثَراك
  

ي ثنيقلب دِّ َكيَُح  بِأَنّ
  

ي  يُمتلف َداكاروح  فِ
  

ي الغراِملِ ةٌ ب  طبيع
  

ٍع  يوتَطَبُّ اطبع  ھَواك
  

 الخمسة األبيات أما الكامل مجزوء من وھو للشاعر وحَدهُ  األول فالبيت
 بينھا والتنسيق اختيارھا أحسن آخرين لشعراء الكامل البحر من فھي األخرى
  :)٨(وأصله ،للتلمساني الثاني فالبيت الكامل مجزوء إِلى وحولھا أواخرھا أسقط

 جفنهمنالضنىجسميإلى وسرى
  

اخترُت  نهألنَّذاَك ف ِدهِ  م  ِعن
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  :وأَصلُهُ  ،الوكيل ابن الدين لصدر الثالث والبيت
وارحيأَنَّ َوَوَدْدتُ  وانحيج  وج

  

ٌل  راَكُمقَ نَّ ت ونُ  وكلُّھ  ُعي
  

  :وأصله ،الحديد أبي بن الحميد لعبد الرابع والبيت
ا رخُ  ي اَد ك َكج ْدراُرعلي اِم  الحي

  

راَكوسقى  َنث دِ م واع بِلُ  الرَّ  ُمس
  

  :وأصله الفارض، بن لِعمر والخامس
ي ثني قلب دِّ َكيَُح يبِأَنّ  ُمتلف

  

ِرفِ  لمأَوعرفَتفداَكروحي   تَع
  

  :وأصلهُ  ،نوح حمادي للشيخ والسادس
ي الغراِم لِ ةٌ ب ٌعطبيع  وتَطَبُّ

  

ي  َواَك،طبع اھ َداهُ وم عُ  َع     تَطَبُّ
 )السالم يهعل( المھدي اإلمام مقام بناء تجديد تاريخ البارعة هتواريخ ومن
 الروايات ذكرت المقام ھذاو بالغيبة والمعروف الحلة في الھرج سوق في الواقع
 ھ٧٢٥ عام )ھ٧٧٩ت(بطوطة ابن زاره وقد فيه صلى عشر الثاني ماماإل أَن

 ذلك بناء جدد وقد ،مقدمته في خلدون ابن فريته وردد )١(الحليين على فيه وافترى
 )م١٩٣٥ت( القزويني مھدي السيد بن محمد السيد المعز أبو ھ١٣١٧ عام المقام
  :)٢(مؤرًخا المال محمد الشيخ فقال

ٌد كمحم ىفي مْتالعل  أقس
  

مَكأن  تُقَّ اس ناش دِ م  الحم
  

َك ائُزبأنَّ هاعلًمالح  ب
  

دي  ىتھ اِنإل دِ اإليم ش  والرُّ
  

يدت ائمش نللق ٍمم  ھاش
  

ام  دٍسمق امَخقُ دِ ش  المج
  

م زلفل في كيھت افي  الثن
  

ى  انعل رِّلس دِ الح  والعب
  

ُف ذا ديَِّخل ْذالمھ واُم  أرخ
  

اَد  امَ ش فمق ديالخل  المھ
  

 بن حمزة السيد يمدح قوله في الجميلة الرائعة الفنية الصورة ھذه شعره ومن
  :)٣(الكبير سليمان السيد بن داود السيد بن مھدي السيد

بَ  بَّإِْذ أْذھَ يُمھَ باالنس  الوص
  

ْذىالحشعن  اَءُم نج ا وادي م  قب
  

د ى وق ُرأت ييعث هِ ف  أذيالِ
  

د  َداوق ُلَغ هِ الَوْب ِكبَا بِ  ُمْنَس
  

رقُ  دوالب لَّق باهُس داُض  فغ
  

هُ   نامن يالس هِ ف ِكبَا أفق  ُمنَس
  

ر واَروتنظ ةً األن  ُمختلِف
  

ا  يألوانُھ افتزدھ ى فيھ  الرب
  

ا َت وم اظًراوقف ان  أزھاَرھ
  

َكْتدوأھإاِل  ا ًرانشل  طيِّب
  

َن ىوالغص الَمتلق هُ للس رأَس
  

ا  َرهُُمطَئِطئً َدوِدبَاوظھ  ُمح
  

دليُب ْذوالعن دَّم ادًحااتَب  ص
  

ه  دافي لُّغ ادٍ جُك ا م  ُمطِرب
  

روي ا ي اَنلن حاَق(ألح  إِذا)إس
  

دا  نش َد(وع دو)ِمعب ا يغ  ُمعِربَ
  

بنَّ اَءوتحس يالم هِ ف  جدول
  

رآةَ   ٍنم َكُحس دتل اعج أب  ب
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احيىقدالَجفِنساجي والراحُ  ه     بھ افخلت دَّىلمَّ ا تَبَ  كوكب
  

ا ا في الھ اراًح اءبھ اج  الھن
  

نَّ  اقيھالك ايَ س تلبا ِحج  اس
  

مَ  اَن َعلَّ ىأغص االنق  تَثَنِّيً
  

د  اَروق اَتأع ا االلتف  الربرب
  

هُ  هُ فوجھُ هُ وكأُس  وراُح
  

دٌر  مٌسب باحوش  ااقترب للص
  

ا ردْعصاحُ  ي الحذك ا الم جانبً
  

ذ  دحوخ زةَ بم نحم ا اب  النجب
  

ىوعمرمناألعراِق الطيبَ   العل
  

اَنإِْذ  ىك ةً أذك ا نفح  وأطيب
  

زُّ  روِف يھت وِدللمع اوالج  لِم
  

ان  هِ ك دىلكفي با الن  ُمنتَِس
  

اهُ  اِء نم ديُّ(للعلي دى)مھ  الھُ
  

ن  تم هأطنب عُ في ا جمي     الُخطب
انهُ  ٌف لس ىَوق احكعل  متھ

  

م  طْ فل ييُِح هف ننعت ا م  أطنَبَ
  

ا زةَ  ي ِرحم انيالخي ٌرلس  قاِص
  

اَنمننعت عن  نك ا ھلِ ام  العب
  

تني َتأوحش بوكن يالًق  ُمؤنس
  

ا  وَماأنفھ بُ الي ا غري  الغرب
  

ي ن لكنن رطِ م اميف متھي  بك
  

م  دك مُتق دِ رس ا بالبري  الُكتُبَ
  

كَ  ي علي امن َني ديِّاب دىمھ  الھ
  

ةٌ تح  وُحي ًكاتف ا ِمس  طيبَ
  

 الغني عبد بن علي الحسن ألبي )الصب ليل( قصيدة فيھا يجاري قصيدة وله
  :)١(ومنھا ،)ھ٤٨٨ت(القيرواني  الفھري

بُّ ُدهُيٌمظعالح  مقَص
  

رٌّ  والُم وِرُدهيحل  م
  

ُتدقيإِنِّ بِّھم ابح  رًش
  

دُر  ُرالب ُدهالنيِّ  يحُس
  

ن اتم بُرب هُ الص  يُحاِربُ
  

َت  اِذَلأَرأَي ُدهُ الع  يُنِج
  

ْل يق ىلِ هُ َمَحتَّ بُ  تَُعذِّ
  

اِر  ِدوبن ُدهُ تُ الوج  َخلِّ
  

وى راَنتھ  هُ ُضوأبغالھج
  

يَنوأَِذمُّ   ُدهُ الب  وتَْحَم
  

د حَّ ق دص يُثيح  إِْذغرام
  

ن  دِلع َكع نُِدهُ قوام  أَس
  

ن اِفأم يُماإلنص ًوىيَھ  ھ
  

وُت  ُدهُ والويم  تتفَقَّ
  

واع ِنأن َكالحس ْتب  اجتمع
  

َك  ًدا ومحبُّ َرُدهُ َوج  ُمف
  

  :)٢(قوله )السالم عليه( الحسين رثاء في وله
ھَر ِمش رَّ َكالُمَح ْذُرفاتَ  الُع

  

َت  َبأَوجع ديِنقل اال  شھرُ ي
  

ُب يٌشأيطي ُنع ةٍ واب  فاطم
  

اهُنھبْت  يُضحش  والسمرُ الب
  

ردىعلىحيَّفھُر يا دال  فلق
  

ب  ردىذھ الال افھرُ ِكبع  ي
  

ذا يٌنھ الطفوفحس ىب  لُقً
  

ت  هبلغ اب خرُ آمالھ  ص
  

َنأَ  روءةِ م َرتَُكْمأَنَّالم  أس
  

م  ةٍ آلِلَدُمھ درُ أَميَّ  !!ھَ
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َن اُءأَي رُكْموذياإلب  حرائ
  

الطفِّ  جٌف الب درُ والِس  !ِخ
  

أبى ةُ ت ِذلَّأْنالحمي متَ  لك
  

ايجوُبحرٌم  البھ  َزجرُ الف
  

واِرىعلأَسرى َرةً األك  حاِس
  

د  االجالحبع  األسرُ يروعھ
  

 في بعضھا ذكرنا )ھ١٣٠٤ت( الحلي حيدر السيد رثاء في قصيدة وله
  :)١(مطلعھا ،ترجمته

كَ  ة ناھي َدتقارع اَح  أجمالَھَ
  

ا  ِتِمَحنً لَ دىفحمَّ ا الھُ  أَثقالَھ
  

 من وفاته يوم فكان ھ١٣٢٢ عام الثانية جمادى من ١٣ الخميس يوم توفي
 ،طبقاتھم مختلف على أھلھا قلوب في منزلة من له لما الحلة في المشھودة األيام
 ودفن النجف إلى هُ نعشُ  لَ مِ وحُ  العلمية منزلتَهُ  يُناِسبُ  رائًعا ًعاتشيِّ  الحليون وشيعه

 )ھ١٣٢٥ت( نوح حمادي الشيخ طليعتھم وفي ،الشعراء ورثاه ،السالم اديو في
  :)٢(فيھا جاء دةيبقص

ُد اليومَ  رةِ شموسمج دماالعت  انھ
  

 َدما رقينِ شالمدمِعوكُففليستفْض 
  

ا رةَ  ي مالمصطفى ِعت َقل وھرةٌ تب  َج
  

ٌد(  م)محم غھال يكمُ يُص ا ف  َكلم
  

وٍم كلِّ  في  يشكرنيالفضِلعظيُمي
  

ة  نأدل طفىآَلُرق ا المص  ِحكم
  

نتفاصيليمن وناھلٍ  يوم  ُجَمل
  

عَقُواوُ َر  انِ عالملتم جمامن رف  س
  

ه ي تفيض ماف المس هُ األق  فكرتُ
  

ٍدُزالَل  اإذاُرش دَّدَ م ا س  القلم
  

المُ  ٍد أَق دُرش ديَنتزي ًدىالمقت  ھُ
  

ت  ابيُدزوتس دينَ يلك ى المعت  عم
  

  ):جاسم( قاسم الشيخ ولده مخاطبًا امنھ ويقول
َدةِ  نَ ا ابي ْتكفيمنالفري يخل  أَرِنِ

  

ا  اَكأَب انً حيًّ االِس اوف ناِطقً  م
  

تَ  ةُ  أَن يالبقي دنياف ىلِفضِلال  فتً
  

َداإِللهِ ِعندَ   ا المصطفىوعن  َكَرم
  

 )ھ١٣٢٩ت( الحلي حسين الشيخ بن جعفر حاجلا بن يعقوب الشيخ رثاه كما
  :)٣(فيھا جاء بقصيدة اليعقوبي علي محمد الشيخ والد

دعَ  دھُر َص ودال ٍدط ْدمج وَّ  عط
  

رىفي للفخِر َمويَ   دْ فَرْ  غابَ الث  قَ
  

دت لَهُ حم ةُ فض ًراالبري ط
  

د  اافغ مَّىبينھ د يَُس  محم
  

ا ٍت ي ىلِمْي هبك ُدل االمج  ُحْزنً
  

ه  ُبوعلي ىقل دالعل دْ  ق  تََوقَّ
  

ا ى م َررق ةِ منب  إالالخطاب
  

دا  اوغ همخَرًس لَّ ب ذَودْ  ُك  ِم
  

دَّ  َن ھُ واِدُرك هِ األع والفي  ول
  

ُم(  رِّ)قاس هِ الب انَجلِ يَّ  م  دْ تََش
  

امَ  ي ق اف دم اَمق هق وهفي  أَب
  

ه  ُدفب االمج زالُ م دْ  ي  ُمَوطَّ
  

م زل ل ةَ ي ابرزينَ االمن  مھم
  

صَّ  اِسُغ ٌدبالن دَ َمحَش دْ  بع  َمحَش
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  :بقوله آخرھا في وفاته عام وأرخ
د وى ق ُدث يالمج راهُف اث  فحقً

  

وه  ُدأَرخ يالمج رف دْ  خي  َمرقَ
  

 )١(يالحل داود السيد بن محمد السيد - ٨٦
 بن أحمد بن األعلى الشرع حيدر السيد بن داود السيد بن محمد السيد ھو
 أبي بن علي بن الحسين بن علي بن الشھيد زيد إلى نسبه ينتھي ،شھاب بن محمود
  .)السالم عليھم( طالب

  .قليلة بسنوات بعده ومات سنًا منه غرصأ الكبير سليمان السيد أخو وھو
  أنه الكبير سليمان السيد بن داود السيد أخيه ابن عنه كتبه مما عنه عرفنا
 أكثرَ  يقضي والتَّقشُّف بالزھد مشھوًرا والصالح والعبادة العلم رجال من كان

  .العلمية حوزتھا في والتدريس والدرس للعبادة النجف في وقته
 السيد أخاه بھا رثى التي قصيدته في النحوي رضا محمد الشيخ ذكره وقد
  :)٢(ولهبق ،الكبير سليمان

زاء نو ع العالءبص هب ال  وم
  

ت   هعني اهإالب دا أخ  محم
  

ى اد فتً النفِسس ةِ ب االنفيس  مثلم
  

ه   انبآبائ ريَمك داالك وَّ  المس
  

نُ  اروأحس اآث دالحي دهبع  فق
  

 ومورِدا ومرًعىطيبًازكترياٌض  
  

 سليمان السيد أخاه رثى مادعن )ھ١٢٣٧ت( شجاو حسين المال ذكره كما
  :)٣(بقوله الكبير

ا اَب وم دٌرغ َتبَ وَرهُهللاُأَثب  ن
  

 حمدي وصفھمفيقَلَّ قوٍمبِأَوجهِ   
  

مُ  بعةٌ  ھ ُلس ِبمث مالكواك زْلل  ي
  

دِ  َمنھَجِ عْنظَلََّمْنيَھتَِدي بِھِْم   ْش  الرُّ
  

نھم وه فم يأخ ارِمف ىالمك  والعل
  

االھادي)محمٌد(   ذافي  المھدي حب
  

ةِ زاكينجله كذا دٌر(األروم  )حي
  

 والوعدِ  القولِ صاِدُقالمعاليحليف  
  

 سليمان السيد أخيه رثاء في قصيدة شعره ومن ،شاعًرا محمد السيد وكان
 ):ھ١٢١١ت( )٤(الكبير

ذوليَ  ي ع اُبدعن ُلفالمص  جلي
  

 ميلُ ج أصبتُ قدمنفيالصبُرفما  
  

م رَ  أل ي ت دأنِّ بُتق ادٍحأص  بف
  

ِتوإنْ    اُمزال يسَ األي زو ل  ُل؟ي
  

ت وإن اذھب وٌسمن هنف  ألجل
  

ِت   اُدوفُتِّ واألكب لُ  فھ  قلي
  

وتِ  ليماَن لم بالُدُس دَّعْتال  تََص
  

ةِ    اوللحل لُ  ابًكالفيح  وعوي
  

نْ  م ذا فم الك ةِ آَلي  ٍلبابحل
  

ابكمإذا   ٌب ن اكَ خط ولُ  ھن  َمھ
  

قمه؟دواًءيرجوالذي ذا ومنْ   لِس
  

يس   دهٌريكثول لُ  عن  وقلي
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  .٥/١٦٣: الحلة وشعراء ،٢/١٨: البابليات) ٤(



 

  

مل يحقُّ  واأْنك َرتجعل االعم  مأتًم
  

ه   يوذاعلي هف لُ  حق  لقلي
  

 قضىومذروضيفيهھوزي كان فتىً 
  

ولُ  واعتراهأنسيروُضذوى    ُذبُ
  

انرحاِماأللذوي فتًى  الًمواصك
  

لِّ   اَر إْنوللخ انُ ج ولُ  الزم  َوص
  

اتَ  أتيأْنفھيھ اُني هالزم  بمثل
  

هأال   يإن ِلف لُ  ذامث  لبخي
  

مف زاٍتمع ك دج درأواق هبع  موت
  

ا   اةٌ رواھ لونثق ُدولُ  فاض  ُع
  

هُ القدِسحضرةفيالنجفي رأى  أنَّ
  

ُك   نَمالئ ماءربِّم زولُ  الس  ن
  

ِقخيِر بحضرةِ   عزالھمصارالخل
  

عٍراُدشوإن   دموعُ ش يلُ  وال  تس
  

ى يَّعتهُ  فتً يش ماءف ٌكالس  مالئ
  

د   هوق الغريندبت لُ  ب  قبي
  

يداُءاألعيشمِت فال ِرف اأم  َربِّن
  

م   َقفل ا يب الٌمفيھ ولُ  ع  وجھ
  

ا إِذا ى م امض ريٌفمن هِ ش  لَِربِّ
  

د   هفق ةٌ أخلفت ولُ كوفتي  ھ
  

 )١()ھ١٢٢٦ت( النحوي رضا محمد الشيخ - ٨٧
 في ولد حلية أسرة من ،الحلي حسن بن أحمد الشيخ بن رضا محمد الشيخ ھو
 األدب في مدينته علماء لىع وتتلمذ الھجري عشر الثاني القرن أواسط الحلة
 واألصول الفقه في علمائھا على ودرس النجف إلى رحلَ  ثم واألصول والفقه
 الكبير جعفر والشيخ العلوم بحر مھدي محمد السيد وعلى أبيه على درس حيث

 الخمسة الشعراء العلماء أحد وكان ،الفحام صادق والسيد الغطاء كشف صاحب
 بالدرة( المعروفة الفقھية منظومته العلوم حرب السيد عليھم يعرض كان ينذال

  .فيھا رأيھم ليبدوا الً فص الً فص )النجفية
  .أخرى تارةً  ويمرنه تارةً  يدرسه والده كان
 الوجه صبيح نجار غالم على رضا محمد الشاب ابنه ومعه الوالد مرَّ  فقد
 وابنه الوالد فوقف وعمله تتناسق حركات ويتحرك سفينة ليصنع الخشب ينجر

 تيآس أقول ما أجز :البنه الوالد قال ثم ،الجميل النجار ھذا إلى النظر يطيالن
  :)٢(التالية القطعة في اشتركا وھكذا بالعجز تأتي أن وعليك بالصدر

يٍّوربَّ روٍعظب  َم
  

روع   الھجري يب  َروع
  

هُ  َذلَّ  ُبل االُخْش  طوًع
  

ذلتي   وعي ك  )٣(وخض
  

ُت والي:فقل اذام  م
  

ي   ذاتبغ نيِع؟البھ  ص
  

ال ي:فق فينًاأبغ  س
  

ي   يلرحلت  ونزوع
  

ُت َكفقل نْعدون  فاص
  

فينةً    نس لُوعيم  ض
  

                                                           
  .١٦٠-٥/٣: الحلة شعراء) ١(
ا يتم حيث النجف من القريبة الكوفة في حصل ھذا أن  يبدو. ٥/٤: نفسه )٢( ى السفن صناعة فيھ  عل
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راعھا نش ؤاديم  ف
  

ا   نوبحرھ وعيم  دم
  

 محمد السيد على واألصول الفقه درس كما والده على العلوم مبادئ درسَ 
 سيدال إلى انقطعَ  والده وفاة وبعد ،الغطاء كاشف جعفر والشيخ العلوم بحر مھدي
 اليد بھذه لشيخه التلميذ احتفظ وقد ومربيًا أبًا له فكان )ھ١٢٠٤ت( الفحام صادق
 يرثيهتلميذه النحوي  وقف عندما السيد الفحام  فاتو وبعد حياته في له ذكرھا
  :)١(فيھا قال بيتًا سبعين بلغت بقصيدة

ا ًدا وي ُتوال ًراُربِّْي ِهَدھ رِّ  بِبِ
  

ن   ِدوم ا بع ىَرم نَ بَّ اأَ  وأحس  يتم
  

اَكفيعصاني لِساني ارث ًم  ُمَحجِّ
  

ِدما القرنُ أَحجَمإنبهوعھدي    ُمق
  

رةً :شطريِنالعمَرعليَك شطرتُ   َعب
  

ايُشجت   ًدابجاريھ ما ووج رَّ  تََض
  

  :العلوم بحر مھدي السيد معزيًّا ختامھا في وفاته وأرخ
اك زَّ ن وع اكَم زَّ هُ ع اعن ًخ  ُمؤرِّ

  

 دما أمطرتالسَّماالَوعِدالصَّادِقعلى  
  

 التراث من وعاه مما الثقافي وخزينه العربية فصاحته بين جمع
 ،أبطالھا وأحدُ  الشھيرة الخميس معركة في مھم عضو وھو العربي،

 في حصلت الشعراء بين مساجالت عن عبارة كانت التي المعركة تلك
من ، وطالھاأب من له المترجم وكان العلوم بحر مھدي محمد السيد عھد

 والسيد الدين محيي يوسف الشيخ بن محمد والشيخ فيھا المشاركين
 نجف حسين والشيخ،العلوم بحر مھدي محمد والسيد الفحام صادق
 رضا محمد والحاج األعسم علي محمد والشيخ العطار أحمد والسيد
 الجامعي يوسف بن محمد والشيخ العطار إبراھيم والسيد األزري
 )ھ١٢٣٣ت(الجصاني عقيل بن مسلم لشيخوا القزويني أحمد والسيد
 العلمية المجاميع بعض وسجلت البغدادي زيني محمد والسيد

 بعض فيھا دار ما بعض نشرت كما فيھا دار ما بعض المخطوطة
  .)٢(األدبية المجاميع

 نقضه ذلك من الشعراء مع ومناقضات مساجالت وللمترجم
 )ھ١٢٠٤ت( الفحام صادق السيد أستاذه صاغھا التي الجميلة للخاطرة
ا ًض رِّ َع   :)٣(الفحام السيد قال حيث )ھ٣٠٤ت( المتنبي الطيب بإبي مُ
ي يُّ وإِنِّ عِرنَب مالشِّ َيك ٌزلِ  ُمعِج

  

ْت   هِ تََجلَّ ِرينَ بِ ائِقُ  للُمبِص  الَحق
  

وَلَعْنكَ  فََدعْ  ِنقَ  بَِمعزٍِلالُحسيِناب
  

هبالشعِرھََدَرتْ  َوإن    )٤(الشَّقاِشقُ من
  

أتيما بينَ  فََكمْ  هِ ي اَسبِ اِذٌبالنَّ  ك
  

هِ يأتِيالذيوبينَ    ـاسَ بِ  !!َصاِدقُ  النَّ
  

                                                           
  .٥/٤٠: الحلة وشعراء ،٧-٢/٦ :البابليات) ١(
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  ).ھ٣٥٤ت( الُمتَنَبي الطَّيِّبِ  أبو الُحسين بن أحمد ھو :نالحسي ابن) ٤(



 

  

 هللا رسول بعد متنبي كل بالكاذب أراد الشاعر أن األبيات في الجميلة والنكتة
 رضا محمد الشيخُ  تِلميُذهُ  فأجابَهُ  ،اسمه وبالصادق )وسلم وآله عليه هللا صلى(

   :الً قائـ )ھ١٢٢٦ت( النحوي
دَّعيالَحدَّجاَوَزقدَمْنبَعَض أرى  يَ

  

وةَ    ْعٍرنُبُ دَّعاوىِش ـقاِشقُ  وال  َش
  

ـى ي عل لَّالُمتَنَبِّ ُرظَ ذييَفَخ  وال
  

َل   ىالتَأمَّ هتَخف ائقُ  علي  الحق
  

مْ  دٍَّع فَك َلُم وةِ فض َدهُالنُّبُ  بَع
  

دَّعيھا وال   َديَ ـدَ بع ـاِدقُ  أحـم  ص
  

يقول  )ھ١٢١١ت( الكبير سليمان السيد فيھا رثى التي قصيدته شعره ومن
  :)١(ھافي

ى امَّألِ  وةدارعل داالنب وانش
  

دينقضىلماقضىمنبھا  والھدى ال
  

ا ا ألِمَّ مَّالَعليھ األَ بَِربِعھ
  

دمابعد َرًدى  ردىكاَنق الردى بھا يُ
  

ي األِمَّ عمع ارداَءنخل االحي أًس
  

نفقِد على  اِتم د بالمكرم دى ق ارت
  

ى نِ  عل وِلاب ِنهللاِرس يّهِ واب وص
  

ن  أ وم َدوط لَ المج دا األثي ووطَّ
  

ى الِم عل ِرالع رِدالنحري هِ ف زمانِ
  

ريم  جاياك رِمالس اسأك دى الن محت
  

الندىأخيالسليمالقلِبصاحِب على
  

يمِ   رينالعل ِث ق يالغي ودِ ف دى الج والن
  

ليمانُ  ذا س هِ آصُفالعصرھ عرِش
  

ه  اَرإنْ ولقمانُ ٌرَج َدى أو َدْھ اعت
  

ِعيِفالَعافِيالشَِّجي أمانُ  ةُ الضَّ ُوقَايَ
  

اريھدىاللھيِف  دُّجىماإذاالسَّ ھدى ال
  

َر قضى يالعم اِءف ٍدِنيِدإِحي محم
  

اھتدى وما عنهضلََّمنھدىقدفكم 
  

م ادَ  وك و ق قِّنح ْنالح مَم ْدل هُ يُقَ لَ
  

َب  رَّ طَّتْنَموقَ واهُ َش دا ن وأبع
  

عَ  ا وَرفَّ دم انق َسك هُأس دُّ َج
  

َد  اوَمھَّ دم انق ْنك لُ  ِم دا قَب َمھَّ
  

حبتُ  ه ص يُشل ھٌبوالع نونهُ ش س
  

الندى صاحبهالروَضتحكيخالئُق 
  

انَ  اَل إذا فك ردىص َيال ةً ل ُجن
  

ردُّ  ردى ي يال بًاعنِّ دا وعض رَّ ُمَج
  

اكلالدجىفيسميري وكان ىم زق
  

اونميريصدى  صدى كضنِيكلم
  

و ان فل دىك النفيسيف هب فديتُ
  

نَّ  ْرَفولك دَّھِرَص لُ  الال دا يَقبَ الفِ
  

ريَ  م لعم دُتك رَّ اِرِمَج يَص فِكَرتِ
  

ى  دي هِ ريثِعل اجھ كَّ فم دا انف ُمغَم
  

جَ  اُب وأرت ِرب يالفك ًداعن موص
  

ا  اَنوم والهُ ك الٍ ل دا بح لِيوص
  

رت داُرَيبِ فم يال زْتالت هِ ُرك بِ
  

ِديًّ   تاَج ةِ وَجلَّ دا للھداي فرق
  

مزھًراالفضِلمنروضاٌت فيه زھت
  

رت  هوأج ًراب نبح مِ م دا العل ُمزبِ
  

تُ  ه فقم دمُعب ُزهُوال َرىيَحف َج
  

ُتإِذا  اقل دموعِ يُطف دا بال تََوقَّ
  

رتُ  وًدا ذك َنماضياٍتُعھ يفَِھْج ل
  

مجًوى  دعل معھدا القلبِ فيرللصبي
  

د اَجنِي وق اھ اَجنِيَم ْنھَ بَابَةٍ ِم َص
  

اوَدنِي  راُمذاَك وع ا الغ دا كم ب
  

تُ  ا فأملي هأضحىم دَّھرل اال كاتبً
  

أُت  اوأنش هأمسىم دھرُ ل دا ال ُمنش
  

                                                           
 .٣٢-٥/٣٠: الحلة شعراء) ١(



 

  

عدَ  ه فأص لُّفي اٍدك اح مزمزًم
  

َق  هوحلَّ لُّفي رٍ ك دا طي رَّ فغ
  

ا ري فكن ا(لعم امتمِّ (و)مالًك )ًم
  

)١()مزردا( وصار)شمَّاًخا(فأصبحُت 
  

اينَ  ي تب يدمع اهف وليرث ومق
  

انوإْن  لٌّك د جًوىعنك دا ق عَّ تَص
  

ذا رى فھ َلج اِنمث االُجَم ُمنَظًَّم ىوذاكَ      َلوھ قِ مث دَّدا العقي ُمبَ
  

ى ه عل دأن هَ ق ْمَعنَْھنَ دَّ ىإِْذال طغ
  

أ  نوأطف واظِ ذاَكم داوأ  الشُّ خم
  

ى وردَّ  اِبعل ااألعق رَّم اك قاطًع
  

رَق  الحزِنوأب لِ ب دا الطوي وأرع
  

  :)٢(الحلي داود السيد بن محمد السيد أخيه عن يقول وفيھا
زاء نٍو ع العالِءبص هُ ب الَ  وم

  

ت   هعني اهإالب دا أخ  محم
  

ى اد فتً النفِسس ةِ ب االنفيس  مثلم
  

ه   انبآبائ ريَمك داالك وَّ  المس
  

  :أبيه وبني أبنائه عن يقول رَّ واستم
رم اٍء وأك وبأبن َلبن اِمث ىم  بن

  

اِءمنوشادوا   االعلي انَ م يَّدا ك  ش
  

م َر فل مھريًاإالتَ اس  ُمثقَّفً
  

امً مھب    رفيًااوحس دا مش  ُمھنَّ
  

الوا الًء تت ِبع جْتكاألنابي  واش
  

يَج   اةوش ِدقن دا أنْ المج  تَتَقَصَّ
  

انقدمنماتَ  وما اَدةٍ ينمىك  لِس
  

نھمماَتمتى   يٌدم قِ س يدا يُب  )٣(س
  

نُ  اروأحس اآث دالحي دهبع  فق
  

 ومورِدا ومرًعىطيبًازكترياٌض  
  

ا أال يب ي هِ ن هأعمام اوبني  م
  

تم   البقي تُْمف اًءُذق  ىرد وال عن
  

زاءً  زَّوإْن ع زاَع دواالع  وتَجلَّ
  

توإن   اُمقض دا أالاألي  تَُجلُّ
  

بنا ا أص ذيجميًع دبال ابكمق  أص
  

ه   ا ب اورمان اكمم دا رم  وأقص
  

 سالًماالموِتمَنيبقىالذي ذا ومن
  

ھُم   اوس دالمناي دا أصابَ ق  !محم
  

ا ا وي دىربم يُمأب زاءهُالحل  َع
  

ي   نفِسوف هال امن امَ م دا أق  وأقع
  

اوَرأمسىمنماتَ  وما ِهُمج دِّ  َج
  

ه   الفتِحبِداري ينِ ب دا المب  ُمؤيَّ
  

ع واهللاِآُلةُ وتس واواف  وأرخ
  

ليمان   يأمسىس انف دا الجن  مخلَّ
  

 مادة على مشتمل القصيدة من بيت آخر من األخير الشطر أن وواضح
 سليمان السيد وفاة سنة وھو ١٢١١ وصار بھا فأكملھا تسعة تنقص ولكنھا التاريخ
  .الكبير

  :)٤(الحلة في ھادي الشيخ أخيه إلى وكتب
اِء كانَ أس رفيح وااِقالع  تََرفَّق

  

ةِ    بٍّبمھج الغرامِ ص وقِ  ب  مش
  

وا وال َبتقطع ودَّةِ كت  )الرضا(والم
  

انَنِي فقد   بِّفي خ لُّ الُح ِديقِ  ُك  َص
  

                                                           
  .٢٧٣: ص: مرَّ البيت في بعض ما رويناه من أبيات القصيدة في ) ١(
 .١٦٣و ٥/٣٠:الحلة وشعراء ،٢/١٨ :البابليات) ٢(
  :الحارثي قول من ھو) ٣(

يٌد ام س يٌد ق ا س ات من  إذا م
  

نَّ   ا س ؤوٌل بم ولُ ق راُم فع  الك
 

  

  .٥/٤١ :الحلة شعراء) ٤(



 

  

 وتشطير تخميس وله عصره شعراء مع ومساجالت ومراسالت كثير شعر وله
  .)٢(نكتة من تخلوا ال األحداث لبعض تواريخ وله )١(القصائد من لكثير

 العلوم، بحر مھدي محمد السيد أُستاذه فيھا يھنئ قصيدة في قوله ذلك من
  :)٣(مطلعھا ،مكة من قدومه عام ويؤرخ

ِد منَ  أعيدُ   أبديماالمضاعِفالحم
  

 أھدي ما ذاكَ منالمھديِّإلىوأھدي  
  

  :ھ١١٩٥ عام وھو العام ذلك مؤرًخا آخرھا في ويقول
د انَ  وق ي ب ريِّأَرِضف وُرهُالغ  ظھ

  

دذلَكل   هق رأَرخت دي ظھ  المھ
  

 )ھ١٣٦٩ت( شھيبال رضا محمد الشيخ - ٨٨
 )ھ١٣١١ت( شھيب الشيخ والده فوجد ھ١٢٨٨ سنة الحلة في شاعرنا ولد
 عمل له المترجم ولكن ،الحسين عبد الشيخ أخوه سار جهھن وعلى منبريا خطيبًا
 يتنقل وراح المنبر ىإل هِ كھولتِ  في هَ جَّ وَ تَ  ثم ،القطانة سوق في ًراانجَّ  حياته فجر في
 أن بعد مداركه فوسع الجديد عمله يمارس وسامراء والعمارة والمسيب الحلة بين

  .الھندي جواد السيد من استفاد
  :)٤(قوله منه شعرٌ  له للمترجم
ِفأَفتْحلم وريقِكَ  االطاللرش  فم

  

 اللمى صھبائي،وخمرتيَ ھي فما 
  

ةٌ ُمرَّ  في َوق َليش افُھاالعلي  ارتش
  

سَّإِذا  يَج اءف ا داءٌ األَحش  ُمكتَّم
  

اديعلى انثرْ  أال االزجاَجالن قً  ُمَروَّ
  

إِنِّ   بُ ف أَسأح ًراالك ا ثغ  ُمنَظَّم
  

ثُ  ُع بحي ُقالربي دَّالطل هُ َم  قُطوفَ
  

نفحاك  ار م يًااألزھ ا وش  )٥(منمنم
  

مَ  ن تبس ٍرع قَّثغ امهُ فش  ابتس
  

ؤاد  دجىف ىال ىحت ما انجل  وتبس
  

د اللحظِ خديَكتخالس وق يب  مقلت
  

ا  توم قيقَ إالخالس ا الش  الُمَكلَّم
  

ن تََمنَّعت موصليع َدهُأَُكفل  بع
  

اَدوإن  ريج باَدھ ا بالص م  ُمتَنَعِّ
  

االصبا خليلَ  دتَُكإْنم اَعھ  قاطًع
  

ا  بوةٍ أخ يص كَ مثل ا بحب  ُمغرم
  

لُ  ى أتبخ ودالحت  ؟الًمواصتج
  

دُف  ى وتص ودُ الحت لِّما تع  مس
  

دوِحھزاُر شوقُ ي يال داإذاقلب  ش
  

و  هويھف اب ىمھم ا تغن  وھيم
  

ا يظ في اب يم يل اهُف ذاذةٌ غن  لُ
  

َك  ىبغيم ةأَحل ا نغم  وترنم
  

ا ا وي يمالًك يترق أنَّنيرض  ب
  

ون  ريأك يلعم واكَ ف ا ھ م  ُمتَمِّ
  

                                                           
  .١٦٠-٥/٤٨: نفسه) ١(
  .٥/١٥٧ :: الحلة وشعراء ،٢/١٧: البابليات) ٢(
 .٢/١٧ :ياتبلالبا) ٣(
  .١٧٥ :٣/٢: نفسه)٤(
  :ديوانه في كما )ھ٢٨٤ت( البحتري عبادةَ  أبي قول إلى ناظر الشاعر) ٥(

اُل ضاِحًكا ُق يَخت ُع الطل  أتاَك الَربي
  

اَدِم   ى ك ِن َحتّ اَن الُحس  أن يَتََكلم
  

ُع جٍر َردَّ الَربي ن َش هُ َوِم  لِباُس
  

ا   يًا ُمنَمنَم رَت َوش ا نَش ِه َكم  َعلي
 

  



 

  

تُ  رآوذي بكي َكةُ م دِّ  صورتَخ
  

العكسِ خديَكعلىدموعي   مادَ ْنعَ  ب
  

َحالشوَقإنَّ يَّ خليل  ىالحشفيبَرَّ
  

َد  يوأنج ِبف وقِ قل ا المش  وأتھم
  

ا إِذا مأَنتم عدال َبتُس هٍ قل  وال
  

بِّ على  ؤادِ ورجمسالُح ا الف  متيم
  

دُ  يٍء فأبع اُنش ووالزم ورىأب  ال
  

ا أَقربَ والقدريكوَنال بأن   منكم
  

 صفر من١٨ يف توفي حتى الفراش بسببه الزم بمرض حياته آخر في أصيب
  .ھناك ودفن النجف إلى جثمانه ونقل ھ١٣٦٩ عام

 .)١(شجاع بن محمد الشيخ - ٨٩
 السابع القرن في ةالحل علماء من نكا القطان شجاع بن محمد الشيخ ھو
  :مؤلفاته من الحلي السيوري المقداد عن يروي ومتكلم وفقيه كبير عالم الھجري
  .ياسين آل فقه في الدين معالم -١
  .حججال في والمقنعة -٢
  .األخالق في اإليمان أحكام في العرفان نھج -٣
  .ھ٨٣٢ سنة توفي
 .)٢(التبريزي محمد الشيخ - ٩٠
 ھ١٢٤٣ عام تبريز في ولد ،الحلي التبريزي العظيم عبد بن محمد الشيخ ھو
 العراق صوب وجھه يمم ثم عاًما١٥ ابن وھو ھ١٢٥٨ عام تركيا ألى ورحل

 اللغة من يعرف الرجل كان وما ھ١٢٧٦ عام فاستوطنھا الحلة مدينة واستھوته
 حدة من به يتمتع كان بما ولكنه الناس، مع التفاھم في صعوبةً  ويجد شيئًا العربية
 في التأثير على عجيبة قدرة من المدينة ولطبيعة الحلي للمجتمع ولما ،الذكاء

 التبريزي الشيخ تعلم ما سرعان المجتمع، في لصھرھا العربية غير العناصر
 المجالس يحضر وراح بالقزاز، فعرف قزاًزا، السوق في وعمل بيةالعر اللغة
 الجو ھذا فيستھويه ،الشعرية والمطارحات لألدب ندوات عن عبارة كانت التي

 للمترجم حصلت التي التجارب ھذه مثل وفي يسمع ما ويعي ذاكرته في ويختزن
 العرب يرغ من الوافدين في التأثير على األدبي الجو قدرة على دليل ولغيره

 الرزق لطلب الريف قصد بان ذلك على له المترجم وزاد بينھم والمستوطنين
 وقضاء السماوة في وتنقل وباھلة شبل وآل خزاعة عشائر مثل بالعشائر واختلط
 األدب أخذ وقد ،وبالفصحى بالعامية الناس مع فتفاھم وغيرھا الحلة وأرياف عفك

 آل مجالس ومنھا العامرة مجالسھا في مثلةالمت الحلية األدبية المدرسة من والشعر
 أَقطاب من بكوكبة تزھو التبريزي دخلھا حين فالحلة القزويني وآل سليمان السيد
 ،وحمادي صالح الكوازين الشيخين بالشاعرين اختص ثم البارزين العربي الشعر

                                                           
ل) ١( ل أم ى ،٢/٢٧٤ :اآلم اب والكن اريخ ،١/٣٩٠:واأللق ة وت ة ،٢/٩٠:الحل  ٢١/١٩٩ :والذريع

  .١٦/١٢٤ :الحديث رجال ومعجم ،١٠/٦٤ :المؤلفين ومعجم ،٢٤/٤٢٢و
 .٢٣٧-٥/٢٢٦ الحلة وشعراء ،٧٥-٧٢ :٣/١: البابليات) ٢(



 

  

 كان الذي العربي الشعر واستھواه الفارسية بلكنته احتفاظه مع العربية اللغة وتعلم
 من ديوانًا انتجَ  حتى الشعر ينظم صار ثم الحلة في الشعر أقطاب من إليه يستمع
 )١(الشعر من بيت آالف عشرة من يقارب ما على يشتمل حياته في جمعه الشعر
  .)٣(والھزل المجون شعر على والغالب قليلة ومحاسنه ،)٢(سمينه من أكثر وغثه

 البديعية المحسنات واستعمل ،شعره من ذلك يظھر خصب بخيال يتمتع وكان
 وقد ،وغيره حمزة المال محمد كالشيخ يستعملونھا عصره شعراء بعض وجد التي
 اللغة استعمال أو يانًاحأ العربية اللغة قواعد على الخروج بعض عنده تجد

  :)٤(قوله انظر .األضعف
ائلھا كُتأس نفتس وابيع  ج

  

ي وال  زدادتحك وىفي ي الج  ب
  

رن وم فص يھم يقلب  كالرواس
  

 )٥(كالجوابيدمعيحياُضوصرن 
  

  :)٦(ريفية فتاة به مرت وقد ،الفرات نھر على جالًسا وكان وقال
ةٍ  ّرتوغاني يَّم يَّةً عل  َعش

  

وه  ايف ُيعليھ  صموتُ  وھيالحل
  

اقلبيالھوى أمات  صبابتيوأَحي
  

أَنَّ  وىك يالھ ايُح تُ ويُمِ  لن  ي
  

يس ا فل دامَعإاللن رٌبالم َمش
  

يَس  اول واعجَ إاللن وتُ  الل  ق
  

  :)٧(واقتباس جناس قوله وفي وقال
تُ  َن بكي راِقم االف ادًم  ودمًع

  

ا  َكفي نل دمعدٍمم يبا بال  ش
  

ُركَ  وَمإِنَّلَعم يِني ديالب  عن
  

ْوٌم(  ُللَيَ َدانَ يَْجَع ْيبا الِوْل  )ِش
  

 العقد كتابه في الحلي حيدر السيد به استشھد وقد تورية وفيه قوله ذلكَ  ومن
  :)٨(المفصل

ةٍ  ي وقائل اعمِّ اوم اأن ھ  َعمُّ
  

ي  ديولكنَّن يَ أَف ا بِعم  خالھ
  

ن ا وم ِرقَّأاَلحالِھ  بِّھاَصلِ تَ
  

اَت  ٌسوھيھ رَ أننف احالَ  تُغي  ھ
  

 صالح يخشال الشاعر مجلسٍ  في يوًما خاطبه فقد ،الشعراء كبار يطارح وراح
  :)٩(الً قائ الكواز

دُ  يإِ  محم اُكلَّ نِّ نِيَم َوىَكضَّ  الَج
  

َك  كوأتيتُ اأش نُّم نأِج زنِ  م  الُح
  

                                                           
 .٥/٢٢٩: الحلة وشعراء ،٢٢٩ :٣/١: البابليات) ١(
 .٢٢٩ :٣/١: البابليات) ٢(
 .٥/٢٢٩: الحلة شعراء) ٣(
  .٥/٢٣٠ :الحلة شعراء) ٤(
ا وصرن قلبي، ھموم فصرن :قوله وفي جناس، والجوابي بي، والجوى جوابي،: قوله في) ٥(  ضُ حي

  .البراغيث أكلوني لغة دمعي
  .٥/٢٣١: الحلة ،وشعراء٧٤ :٣/١: البابليات) ٦(
  .٥/٢٣٠ :الحلة وشعراء ،٧٣ :٣/١: البابليات) ٧(
  .٥/٢٣٥ :الحلة وشعراء ،٧٣ :٣/١: البابليات) ٨(
 .٥/٢٣٧: الحلة وشعراء ، ٧٤ :٣/١: البابليات) ٩(



 

  

ملَكوماتُْسِعْد؟لم لك فما ْن؟ل  تُع
  

َكتُنجْد؟وما لملَك وما  م ل ِن؟ ل  تُْغ
  

  :التبريزي الشيخ فأجابه
 ُمنجِديأسَعْدُتاإلسعاُدأمَكنَ  إذا

  

زنِ  فيِمثلََكأصبحُتولكنَّني   الُح
  

َكوماْصبِْر؟تَ  لم لك فما مل ْن؟ل  تَُص
  

َك وما  مل ال كَ تَكتُْم؟وم م ل ْثِن؟ ل  تُ
  

  :)١(مشيھا عند يرن خلخال رجلھا في فتاة به مرت وقد وقال
كَ  ا بَِربِّ الأيُّھ  الًمھالخلخ

  

د  َتلق ديھيَّج الرنينِ  وج  ب
  

لُ  ا تُقَبِّ ِرنُِّرجلھ وقًافَتَ  ش
  

ؤلُِم  َبوت قھاقل ِزينِ  عاش  الَح
  

  :)٢(لوقا
ييقدُحلَّظزنًدا أرتنيَ   ىالحشف

  

 َحيني به ألقىكِدُتحتى الحبِّلظى 
  

كِ  يَنإِنَّ وحقِّ رَقالب يأح  مھجت
  

ةَ تأحرقناًراليَتفيا  ينِ  ُمھج  الب
  

  :)٣(أيًضا غزله ومن
ي اَدةٌ  ول تإِنع اَدةٌ َدنَ  غ

  

ُت  افتل الَ إِليھ رْ  ِحب  النَّظَ
  

ي ُل تُغن يالبالب اقِھف  اس
  

اَء  ِلِغنَ وقَ البالب َجرْ  ف  الشَّ
  

  :)٤(مخيطه سرقت عجوز في قوله مجون وفيه نوادره ومن
وٍز ُربَّ  َرقتعج يَس  مخيط

  

رفت  حُبوانص ا تس  أذيالَھ
  

تَ  عري فَلي اِش ه؟أرادْتم  ب
  

ا  ْتلعلھ هخاط ا ب  مالھ
  

 لبصرةا في العشَّار منطقة في رحله فتش عشار في قاله ما المجون في ومثله
  :)٥(الُمُكوسَ  منه وأَخذَ 

اٍر ُربَّ  أال يٍمَعشَّ اجنيَذِم  أھ
  

ا حيثُ )العشاِر(ُجُرِفعلى   أھاج
  

تَشَ  ي فف لعةً رحل َدِس لَعةٍ بع  ِس
  

تََّش  يوف اجيب ا َمطمًع  ولَجاج
  

تُ  ه فقل اذا:ل تُشم َدتُف  ذا؟بع
  

ُذ  دىأتأُخ يَتَيَ إِح ا ِخْص  َخَراج
  

  :)٦(عمامته وصف في وله
ةٍ  راَءَوِعمام اإاِلبت  أنَّھ

  

ْيٍب أخالفظت   المنكبِ  ضعيفَ َش
  

وًرا دُّيَ  ط اُش زاَمبھ ارةً الِح  وت
  

ي  يھايثن يبٍ حواش يبِ  بش  أش
  

  :)٧(القرى في الحياة يصف وقال
اُم يفَ ك ياإلق رىف  ويعضنيالق

  

ي  ِلف قٌّاللي ارِ ب ابُ  والنھ  ُذب
  

ُت وإِذا ْتَجلَس يَّأت ائٌمإِلَ  بھ
  

يُتوإِذا  َوْتَمِش يَّ َع البُ  عل  ك
  

                                                           
 ٥/٢٣٧: الحلة وشعراء ،٣/١/٧٣ :البابليات) ١(
  .٢٣٧-٥/٢٣٦: الحلة شعراء) ٢(
  .٥/٢٣٣: نفسه) ٣(
  .٥/٢٣٤: الحلة وشعراء ،٧٣ :٣/١ :البابليات) ٤(
  .٥/٢٣٢: الحلة وشعراء ،٧٥-٧٤ :٣/١ :نفسه) ٥(
  .٥/٢٣٠: الحلة شعراء) ٦(
 .٧٣ :٣/١: البابليات) ٧(



 

  

 وفيھا القصيد من بيت من أكثر في المجاز وتجد فقده له ولًدا يرثي وله
  :)١(لوعة

تُ  َت َدفَن راَبتح يالت ًدال  َكبِ
  

ل  يُشوھ ىيع الالفت دِ  ب  !!َكب
  

زَّقَ  ُبتََم وَمالقل هِ ي  فُرقَتِ
  

أنَّ  يك ةُ قلب دِ  فَريّس  األس
  

ا رى لم يانب قاِمالف ُتسُّ هُرح  ل
  

نًا  يَُّمحتَِض نُركبَتَ دِ  م  كم
  

ا تدَّ وكلم قمهاش ْتُس  فَِزع
  

ي  ننفس هوم لتُ بُْرئ دي غس  يَ
  

ى ُراَجَمإذا حت هبح  علت
  

اَج  وَجأھ وِمم يالھم دي ف  َخلَ
  

اضَ  اب خ ردىُعب أتحفنيال  ف
  

ن  هم افي دم اق نطغ دِ  م بَ  الزَّ
  

د مَّ  ق ةَ  َش اِنبُحبُح نالِجنَ ـم  ال
  

ُخلِد  َرةِ حىضوأـ د بَِحض  األح
  

ا ا ي وُدُمْعِرًس هُ واللح  كلتُ
  

م  يالًرافق كَ ف َددِ  ثيابِ  الُج
  

ُركَ  ُتيإِنَِّعم ِرًدابَقي  منف
  

ي  دارف الِ آٍهال ِردِ  لِح  ُمنفَ
  

تْ  اُح ھَبَّ ذىِري َذفَْتدقوالق  قَ
  

ي  يف َكمقلت ذىمن دِ  بالق  ياألب
  

رُ  يُنأتبِص َدالع اقُ بع تِھ  !رَّ
  

أ أم  يُشيھن دَ الع دِ  بع  !ُمفتَقَ
  

وًرا كنتَ  قد يأضاَءن ِريف  بََص
  

َت  اَميحوَروكن يأق ديجَ  ف  س
  

 في األشجان( كتابه في )ھ١٣٠٤ت( الحلي حيدر السيد عصِرهِ  شاعر َذَكَرهُ 
 أورد ما عند )الفاضل واللبيب ،الكامل األلمعي( بأنَّه ووصفه )إِنسان خير رثاء
  :ومنھا )ھ١٢٩٨ت( القزويني جعفر مرزا السيد رثاء في يدتهقص

رُ  وِد جعف ةِ الج ريللبري  يج
  

ا  وُدإِذَكَرًم انِ يج  بالعقي
  

جايا ذو َدتس وَّ اتََع  للعطاي
  

تمرَّت  وِدواس انِ للج  واإلحس
  

ِق صاحبُ  ِغالمنط ُدالبلي ـُمِجي  ال
  

ْذُبقوِلـ  اظِ َع وُ األلف اني ُحلُ     المع
و وُر ھ وِنن لالُعي ةُ ب دَّمقل  ال

  

اني وكھفُ الحمى وسوُر ْھِر      الع
ِل صالحَ  االفض اِدَيي ْبَراِعم  َص

  

ي  اٍبف ىُمص يأبك دنانِ  بن  َع
  

رَّ  ُم َخ َدىنج ُتالھُ  أرْخفنادي
  

ٍمأيُّ  أواهُنَج انِ  روضُ َم  الِجن
  

 ونقل ھ١٣٢٠ عام صفر من العشرين في الحلة في التبريزي محمد الشيخ توفي
 عبد الحاج ومنھم الشعراء من عدد ورثاه ھناك، ودفن األشرف النجف إلى جثمانه
  :)٢(بقوله قصيدته آخرِ  في وفاته عام وأرخَ  )ھ١٣٤٢ت( العطار المجيد

دُ  نالعلى ِجي يم يوااآلداِبِحلِ لَھَفِ
  

ْخُت  َصفَرِ  من العشريَنيفُعطَِّلأرَّ
  

 الحاج وفاته أرخ أن بعد بھا يؤخذ ال )٣(هوفات تاريخ في أخرى أقوال وھناك
 انه على تدلُّ  التاريخ وعبارة ،فيھا رثاه التي قصيدته آخر في العطار المجيد عبد
  .ھ١٣٢٠ عام صفر من العشرين في توفي

                                                           
  .٥/٢٣٢: الحلة شعراء) ١(
  .٥/٢٢٩: الحلة شعراء) ٢(
  .٥/٢٢٩: الحلة وشعراء ،٧٥ :٣/١ :البابليات) ٣(



 

  

 .)١(حميدة ابن - ٩١
 حميدة بابن المعروف الحلي النحوي أحمد بن علي بن محمد هللا عبد أبو ھو
  .ھ٤٨٦ عام ولد ور،مشھ بارع أديب نحوي لغوي

 بالنحو جيدة معرفة له كانت ):ھ٦٢٦ت( الحموي هللا عبد بن ياقوت عنه قال
 علم في برعَ  حتى والزمه البغدادي الخشَّاب ابن محمد أبي على قرأَ  ،واللغة

  :)٢(منھا اكتبً  نَّفَ وصَ  العربية،
 .)٣(النحو في األدوات -١
  .التصريف -٢
  .النحو في الروضة -٣
  .السراج بن بكر بيأل ملجُ ال أبيات شرح -٤
  .)ھ٣٩٢ت( جني البن اللمع شرح -٥
  .)ھ٥١٦ت( الحريري مقامات شرح -٦
  .والظاء الضاد بين الفرق -٧
 ھارون بن نصر بن علي الحسن أبو أنشدني :الحموي ياقوت قال -٨

 :)٤(لنفسه الحلي حميدة بن علي بن محمد أَنشدني :قال ،الحلي
المٌ  ى س َكعل ِدتل االمعاھ ب  والرُّ

  

اِببأَالًوأَھ   ابِ رب ا القِب  وَمرَحب
  

ْقيًّا اِتلَِر َوَس اِلبَّ االحَج  وأَھلِھَ
  

او   ابرعيًّ دورأِلَرب ا الُخ  بيثرب
  

نُّ  ى أَح اِلذاَكإل داوإنالجم  غ
  

ه   نربائب تَيَّ ع ا روض  تجنَّب
  

بو ِعوأص ةِ لرب االعامري  كلم
  

َذكَّرُت   نتَ ام ا كَ لجرعائھ  ملعب
  

ال مَّ ف يدونإالھ ْدوةً ھم  ُغ
  

رِتإِذا   اُء َج تِ أَوالنكب بَا ھبَّ  الصَّ
  

 )٥(الحلي الجھم بن الدين مفيد - ٩٢
 ،فقيھًا عالًما كان األسدي الحلي ميجھبن  علي بن محمد الدين مفيد الفقيه الشيخ ھو

 وعن الحلي المحقق مشايخ عن يروي ،شاعًرا أَديبًا ،صدوقًا ،باألصول عارفًا
  .وغيرھم معد بن فخار السيد

 الدين نصير الخواجة ورد لما :زھرة لبني إجازته في الحلي العالمة نهع قال
 الحلي المحقق سأل علمائِھا أشھرِ  معرفةَ  وأرادَ  الحلةَ  )ھ٦٧٢ت( الطوسي

                                                           
اه) ١( رواة إنب وافي ،٣/١٨٥: ال ات وال ةو ،٤/١٥٣: بالوفي اة بغي ف ،٢/٧٤: الوع ون وكش  :الظن

ات وروضات ،١٣٨٨ ة ،١٨٨:الجن ارفين وھدي ان ،٢/٩٢: الع يعة وأعي اريخ ،٩/٤٤٢: الش  وت
ة م ،٢/٤٢ :الحل ؤلفين ومعج ات ،١٠/٢١٠ :الم عراء ١/٢٩ :والبابلي ة وش  ،٣٧٩-٤/٣٧٨:الحل
  .١٩٧ : الفيحاء الحلة أعالم شاھيرم ومن

  .١٩٧ :الفيحاء الحلة أعالم مشاھير ومن ،٤/٣٧٨ :الحلة وشعراء ،١٨/٢٥٢ :األدباء معجم) ٢(
 .١/٢٩ :البابليات) ٣(
  .٤/٣٧٩ :الحلة وشعراء ،٢٩ /١: ، والبابليات٢/٧٤ الوعاة بغيةو ،١٨/٢٥٢: األدباء معجم) ٤(
ى ،٢٦٥: البحرين ؤةلؤل ، و٢/٢٥ :اآلمل أمل:ينظرفي) ٥( اب والكن  رجال ومعجم ،٣/٢٠٠: واأللق

  .١٩٢ :الفيحاء الحلة أَعالم مشاھير ومن ،٢٠٣ ،/١٥ :الحديث



 

  

 والدي الدين سديد إلى فأشار ،واألصول الفقه في أعلمھم عن )ھ٦٧٦ت(
  .هللا رحمھما ،الجھم بن محمد الفقيه وإلى ،)ھ٦٦٥ت(

 الخيمي - ٩٣
 من كان .الِحلّي الخيمي بنُ  القامغار الفضلِ  بنُ  عليٍ  بنُ  محمدُ  طالب بوأ ھو
  :)١(الُمْلكِ  سناء آل ويھجو أَموالُـهُ  ُصوِدَرت الذي ابنهُ  اُمخاِطبً  قالَ  األدباء العلماء

ُروَك اَلَعَص وأَمثَ  اللُُّص
  

م ِص   ْد ول َكتَع ةْ  تِل  األََمانَ
  

إذا لِْمَتفَ ْنھُُمَس  فَُخ
  

الَمةَ إِنَّ   يالسَّ ةْ ف  الِخيانَ
  

ْل ِلوافع يَكفِع نابَنِ  س
  

ِكِء   ي الُمل اِلف ةْ َم  الِخَزانَ
  

  :)٢(زمانِهِ  أھلِ  من البُخالءَ  يھجو اأيضً  وقال
نامَ  ذا أأص ِلھ ّرًالِجي ماط  أُكلُُّك

  

يُكم)يَُعوُق(   وُث(أَما ف  ؟)ُودُّ (وال ) يُغ
  

دْ  الَ  لق رَداِديطَ يُكْمتِ مإِل ْدأفل  ج
  

دُّ    رَّ أنُهُ ال  ِسَوى َربِّ َشأٍن في الِغنَى َش
  

َوى َراٍمَوَدع تِحيُلِك ايَس  قَبُولُھَ
  

ُل   دُّ إْذَوتُقبَ امِ َح هُ  الُحَس دُّ  لَ  َح
  

 .السورائي علوان ابن - ٩٤
 بن علي بن محمد الدين عماد هللا عبد أبو وقيل الفضل، وأبو جعفر أبو ھو
 الشيباني، طارق بن المرزبان بن علوان بن حمدون بن علي بن علوان بن محمد

 ،حلِّي عالم ،الرفاعي وبابن علوان بابن المعروف ،البغدادي الحلِّي، السورائي،
 ،االنشاد طيب ،الشعر حسن اشاعرً  ،اأديبً  ،الً فاض ،امقرئً  ،احافظً  ،افقيھً  وكان
 في ودفن ،ھ ٧٠٦ سنة رجب شھر من عشر الثالث في توفي .المحاورة حسن
  .األشرف جفالن

  :قوله )السالم عليه( المؤمنين أمير ماماإل في شعره من
ا اإِمَ  يَ ااًم يَم اِمفِ هُ األنَ ٌللَ  ِمْث

  

َوَرى الَو   َواهُ لِل امُ  ِس  إَِم
  

رَ  هِ  َغي َداةِ أبنائِ يالھُ ْكرأولِ ذِّ  ال
  

ان   ىھُْمفَ هِ اإِلَعلَ َرامُ  لَ  ِك
  

تُمْ  قَُّوألْن ْدِحأَح  ْنِممَّبِالَم
  

اَغ   َذاَص يَغأوھ هِ ِص المُ  فِي  الَك
  

رُ  ائِنَا َخي ُؤوُسأَعض رُّ ْنال  ولك
  

لَتَھا   ِعيھا فََض َدامُ بِس  )٣(األق
  

 .)٤(سماكة محمد الشيخ - ٩٥
بن مرتضى بن يونس د بن عبد الحسين محمو الشيخ بن محمد الشيخ ھو

لحلة عام د في مدينة اول )سماكة(معروف بين الناس بـ ال )٥(الريعي الحلي
                                                           

  .٢٣٠ :األدب وعيون ،١٤٠و ،١٣٤-١٣٣ :حليون وأدباء ،٢/١٧ :األعيان وفيات) ١(
  .١٤١ :حليون أدباء) ٢(
ع اآلداب) ٣( م، و١٥٤-١٥٣و ١٤٩-١٤٨: مجم ي أعالم معج اھير ،٤٠٩-٤٠٨:عةالش عراء ومش  ش

 .٩٤٢:رقم الترجمة/٤:الشيعة
ي )٤( ر ف ة: ينظ ال٣٨/ ٧: الذريع ارف الرج راقيين٣٩٤/ ٢: و مع ؤلفين الع م الم / ٣: ومعج

ر واألدب١٨٠ الم الفك ن أع ب م ة٦٠١: والمنتخ الم الحل وعة أع  ٢١٠    ـ  ٢٠٩/ ١: و موس
رون ل المعاص اب باب اء وكت اء ٣٢/ ٢: وأدب دة الفيح دد  وجري اء  ٧٣الع وم الثالث ادرة ي الص

  .مقال لعدنان سماكة بعنوان الشيخ محمد سماكة نادرة من نوادر الزمان  ٢/٨/٢٠٠٥
 . ٢٠٩/ ١: موسوعة أعالم الحلة )٥(



 

  

؛ وفيھا نشأ ودرس المقدمات على والده الشيخ محمود سماكة م١٨٨٥ـ  ھ١٣٠٢
علم فدرس  ؛في النجف األشرف وأخذ عن علمائھاثم التحق بالحوزة العلمية 

الخراساني اآلخند محمد كاظم  األصول على عالمة زمانه في علم األصول المال
لمازندراني وعلى العالمة آية والشيخ مھدي ا ليزديالسيد كاظم اكما درس على 

الشيخ مرزا حسين آية هللا وهللا العظمى السيد أبي الحسن األصفھاني الذي أجازه 
الشيخ النايني وغيرھم حتى تضلع من العلم وعاد إلى الحلة وصار بعد وفاة والده 

 الناس احترام موضع وكان ؛ومرجعھا الشرعي ،من أبرز علمائھامحمود سماكة 
كان . والعبادة  مع الورع والتقوى كان عالًما جليالً ومحدثًا لبقًا ظريفًاو ؛وتقديرھم

وصار وكيالً ؛ ال يملُّ  بالفضالء وأعيان البلد وكان مجلسهمجلسه في الحلة عامًرا 
في الحلة للمراجع السيد أبي الحسن األصفھاني والمرزا حسين النايني والحسين 

أبي القاسم الخوئي قدس سرھم؛ وكانت البروجردي والسيد محسن الحكيم والسيد 
كان رحمه هللا وترد عليه المسائل الفقھية يوميًا فيفتي بھا على آراء المراجع 

 يوليني عناية خاصة فقد كنت أحضر مجلسه منذ صغري صحبة والدي رحمه هللا
بشأنه ؛  ارة على والدي فنستقبله في مجلسنا بما يليقُ وكان يرد الزي عندما يزوره 

عام مرت عالقتي به بعد رحيل والدي طيب هللا ثراه إلى العالم اآلخر واست
  .م١٩٦٧
في رحمه هللا توفي  سماكة باقر الدكتور ووالد سماكة علي الشيخ أخو وھو

بعد أن تجاوز التسعين من  م١٩٧٤/ ٥/ ٥ـ   ھ١٣٩٤من ربيع األول عام  ٢٣
  . ھناك عمره وشيع جثمانه تشيًعا مھيبًا إلى النجف األشرف ودفن

  .  في العقائدخطية و له رسالة  مبينال الحق كتاب المطبوعة  مؤلفاته من
 )١(البصير مھدي محمد الدكتور - ٩٦

  )م١٩٧٤- ١٨٩٥ -   ه١٣٩٤- ١٣١٣(
 الشيخ بن الحسين عبد الشيخ بن محمد الشيخ بن مھدي محمد الدكتور ھو

 عام ةالحل في ولد ،جرئ وخطيب قدير وكاتب عدمب شاعر )بالتصغير( يبشھِّ 
 ذاكًرا عواداأل ورقى وأدبائھا الحلة علماء عن وأخذ أبيه على وتعلم ھ١٣١٣
 م١٩٢٠ عام العراق في الثورة العدان وبعد )السالم عليه( الحسين اإلمام مؤبنًا
 وبسبب الوطنية وقصائده الحماسية بهطبخ الجماھير يلھب راح بغداد إلى صار
في ؛ھنجام إلى دد من أحرار العراق مع ع ونفوه بغداد في اإلنجليز سجنه ذلك
  . ھ١٣٣٨في رمضان  م٢١/٨/١٩٢٠
 العربي لألدب أستاًذا واشتغل العراق إلى وعاد فرنسا في الدكتوراه دراسة كملأ

  :)٢(قوله شعره منو ؛)م١٩٧٤ -  ھـ١٣٩٤(:يف وفاته حتى بغداد جامعة في
وممنالرعود َحدتِ  االغي  عثارھ

  

ل   يٍّلِمح العقيقِ ح لِ  ب  َمحي
  

                                                           
 .٥/٤٧٤: الحلة شعراء )١(
 .٤٧٥ /٥:الحلة شعراء  )٢(



 

  

ن ل م بة ك احُكھاض اتض  برقھ
  

ت   زارلج اغ ول دموعھ  بھم
  

واديعلى نثرت دال افرائ  قطرھ
  

ن   لِكم ِع س االم ولِ  برقھ  المطل
  

  :)١( )البركان( ديوانه في القائل وھو
اضاق إِن يي يوطن  فضاكاعل

  

ْع   يفللتس اِمب ا لألم  ُخطاك
  

ب ي ھ كل ةً برب اموت  تختارھ
  

ا   وطنيي تم نأولس ا؟أبن م  اك
  

ى ك فمت انقبحب يللمش  أرتق
  

روشُ بعدي ترتقي كي   ا؟ ُع  عالك
  

  :ومنھا بعدھا وبعضھا الدكتوراه شھادة حصوله قبل بعضھا ألف كتب له
  .ھو قاله وما الشعر من محفوظاته فيه جمع البابليات -١
  .ھ١٣٤٠ عام بغداد في طبعه صغير ديوان الشذرات -٢
  .ھ١٣٤٠ عام بغداد في طبع والنثر الشعر من مجموع وھو المختصر -٣
  .القرآن عصر -٤
  .رجالھا عن حديث وفيه ١٩٢٠ لثورة تاريخ وھو العراقية القضية -٥
 .عشر التاسع نرالق في األدبية العراق نھضة -٦
  .الموشحات -٧
  .غيرھا .العباسي األدب -٨
 علي عنه وكتب .٩٣ /٢ :العصري األدب كتابه في بطي رفائيل عنه كتب
 .)٢(الخاقاني
 )٣(نيالقزوي محمد السيد - ٩٧
 في مولده كان ).ھ١٣٣٥ت( الحلي القزويني لحسينيا مھدي السيد بن محمد السيد المعز أبو ھو
 الفلوجي حسن الشيخ ومنھم الحلة أدباء من عدد على ودرس ھ١٢٦٢ عام الحلة في الطاق محلة

  .شاعًرا اوأديبً  فقيھا عالمًا فكان الحوزة في ودرس النجف إلى وھاجر )ھ١٢٩٨ت(
 التنازل أو بالخلع يھدده الحميد عبدالسلطان  إلى برقيته ريئةجال مواقفه من

 األمة عھد ونقضه المبعوثان مجلس ھاجم حين ،عليه الثورة أو ،العرش عن
 :الحلي المطلب عبد السيد إليه أشار ما وھو الدستور بإلغائه

م ت ولك اقم همقاًم  دون
  

اھُض   ةِ ن نالعزم زٍ ع دْ  عج  قَع
  

ذْ  ا ُم َتبھ ارللأبرق يجب  ف
  

ٍد   دَُّمرع واهھ د ق  فارتع
  

ز ي الً ُمن ِرِهف اعقةً قَص  ص
  

بحت   هأص اأركان دْ  منھ  تُھ
  

هُ  اِغًرا أَنزلت نص تِهِ ع  دس
  

دَ    ابع كَّم ھىح هالس دْ  من  َكتَ
  

 بحر صادق محمد السيد أَوردھا بيتا خمسين تبلغ الكساء حديث في أرجوزة له

                                                           
 ١٤٦: والضعر من التراث إلى المعاصرة ٥١: البركان)  ١(
 .٤٧٦-٥/٤٧٤: الحلة شعراء )٢(
  .٢٨-٥ :٣/٢: والبابليات ،-ةالمقدم-اإلنشاء طروس في ينظر )٣(



 

  

 :ولھاأ ،)١(الرائق المجموع كتابه في العلوم
ا َرَوتْ  ةٌ لَنَ ُرفَاِطَم اَخي  النَِّس

  

ا أََصَحابِ الفَْضِلأَھلِ َحَديَث    الِكَس
  

ولُ  ُت تَقُ يِِّدبِن اِمَس  األَنَ
  

دْ    يقِ اَزاَرنِ نَ يَوًم امِ  ِم  األَيَ
  

الَ  ي فَقَ يلِ يأََرىإِنِّ َدنِيف  بَ
  

ْعفًا   وَمأََراهَُض دالي ي ق  أَنَحلَنِ
  

 العمر من له الحسين عبد ولده كان ھ١٢٩٠ عام الكواز لحصا الشيخ توفي ولما
 محمد السيد العالمة على وآدابھا العربية اللغة قواعد يدرس فصار سنةً  رةَ شع مسَ خ

 أنھا السيد فظن تائية بقصيدة القزويني السيد أُستاَذهُ  التلميذُ  فامتدح ثراهُ، هللاُ  طيَّبَ  القزويني
 اطالبً  البيتين ھذين له فنظم معانيھا وُحْسنِ  لفاِظھَاأ لرقَّةِ  فِسهِ لن انتحلھا وقد أَبيه قصائد من
  :واالمتحان االختبار سبيل على ماتشطيرھ منه

دْ  َل لَقَ يقِي َدإِنَّلِ يِنعب  الُحَس
  

نَْظِم   ِريِضبِ َداالقَ ا َغ  فَائِق
  

تُ  اُم فَقُْل َعالنِّظَ اِنَم  االْمتَِح
  

َر   اىيُ هَ َكاذبً اَدقا أَوفَي  َص
  

  :)٢(فقال التشطير، في أحسن وقد ،الكواز الحسين عبد الشيخ فشطرھما
دْ  َل لَقَ يقِي َدإِنَّلِ يِنعب  الُحَس

  

نَْھِج   هِ بِ َداأَبي ا َغ  الِحق
  

ا َو َوھَ هُ ھُ هقَاَربَ  إِنَّ
  

نَْظِم   ِريِضبِ َداالقَ ا َغ  فَائِق
  

تُ  اُم فَقُْل َعالنِّظَ اِنَم  االْمتَِح
  

د   َحق اِرقا اِعَرالشَّفََض  السَّ
  

هُ  طُِّر فََدْع يَّيَُش يبِْيتَ  َك
  

َر   اىيُ هِ فِ َكاذبً ادِ  أَوي  قاَص
  

 تُوفِىَ  وقد عليھا، فاجزتُهُ  له القصيدة ان ذلك عند فاعتقدت القزويني السيد قال
 نيف ابن وھو   ھ١٢٩٥ سنة حوالى الكواز صالح الشيخ بن الحسين عبدُ  الشيخ

 .)٣(شعره من ءٍ  لَِشي وجودَ  وال تقريبًا سنة وعشرين
  :ھو ،مشھور بيت )ھ١٢٩٠ت( الكواز صالح وللشيخ

ابغداٍد)أخرَس( أخرستَ   وناِطقَھ
  

اقي(تركَت َوَما   اقِي ِمنْ  الشعرِ )لب  بَ
  

 عبد السيد المشھور الشاعر بغداد خرسأب أراد وقد آنفًا ترجمته في ذكرناه
 عبد المشھور الشاعر الشعر باقيوب ،)م١٢٩٠/١٨٧٤ت( البغدادي خرسألا الغفار
  .)ھ١٢٧٨ت( العمري الباقي

 حفيد فيھما خاطب بيتين في البيت ھذا صدر القزويني محمد السيد تضمن وقد
 حبسة لسانه في وكانت القزويني صالح المرزا بن الھادي بن مھدي السيد أخيه

   :فقال قزوين أَخرس المذكور عمه ويسميه وتمتمة
وا رَس قول زويٍنألَخ ْتإِذاق  تُلِي

  

ٌد   ُرهُفََرائِ ْدفِك اغَ قَ ا َص  َرائِقَھ
  

اِطَق تُبِقِ  لم ْعٍرنَ َوَرىفيِش ْدال  َولَقَ
  

ابغداٍدأخَرَسأخَرْسَت(    )٤()ونَاِطقَھَ
  

                                                           
  .١/٤٦٦ :الذريعة )١(
 .٤/٢٦٥: الحلة وشعراء ،-المقدمة-:الكواز صالح ديوان )٢(
 ٢/١٠٨ :البابليات في اليعقوبي له ترجم )٣(
  .١٦٢: ٣/٢ :والبابليات ،-المقدمة-:الكواز صالح ديوان )٤(



 

  

  :)١(القزويني ا محمد السيد وقال
الَ  لِيٌم قَ ُتَس اقُل ْلَماُنيَ  َس

  

ْل   واھَ ْمَدَخلُ ُكَولَ تِْئَذانُ  يَ  اس
  

الَ  ةِ إِْي فَقَ زَّ اِرَوِع  الَجبَّ
  

يَس   ىل َراِءَعلَ ْھ نْ الزَّ ارِ  ِم  ِخَم
  

ا اِبوَراَءالَذْتلَِكنَّھَ  البَ
  

ة   تر ِرعاي ابللس  والحج
  

ذ ا فم روھارأوھ رةعص  عص
  

ادت   يك وتأنبروح رة تم  حس
  

يح اتص ةي ندينيفض  اس
  

د   يفق واورب ي قتل  جنين
  

قطت تفأس دىبن االھ  واحزن
  

اج   مىذاكنينھ  ناسمح المس
  

  :)٢(رجوعه بعد قال العسكريين اإلمامين زار ولما
كرييِن اللعس يَرحلن  وف

  

ٍن  اأم َوادينِ َرجعن  للَج
 

ازَ  إنْ  نف داإماًمزاَرم  فق
  

ا  اَميِنُزرن اَمينِ إَِم  إَم
  

  :)٣(فقال )ھ١٣١٨ت( القيم حسن الحاج فشطرھما
كرييِن اللعس يَرحلن  وف

 

ا  ينِ ذنالُِحماھم  بكھف
 

ذ بنا وم َركس ياألج نھٍجف  م
  

ٍن  اأم َوادينِ َرجعن  للَج
  

ازَ  إنْ  نف داإماًمزاَرم  فق
  

ا  نفزن رم عفينِ األج  بض
  

ا ْن ألنَّنَ َرةِ ِم طَفَىِعْت  الُمْص
  

ا  اَميِنُزرن اَمينِ إَِم  إَم
  

 ترجمة في التخميس وسيرد )ھ١٣٤٨ت( الفلوجي مھدي الحاج وخمسھما
  :)٤(يقول الحلي حيدر السيد ديوان على وكتب .الفلوجي

  

                                                           
  .١٩٨-١٩٧ :والرثاء المدح رياض )١(
   .٢٤٨: األدب وعيون ،١٥ :٣/٢: والبابليات٢٤١-٧٦ :اإلنشاء طروس )٢(
  .١٥ :٣/٢: البابليات )٣(
  .٢٣ :٣/٢:البابليات ،والكتاب آخر المفصل، ،والعقد-المقدمة-:الحلي حيدر السيد ديوان)٤(

ًما ةقس يهِ بجالل  ُمنش
  

اتٍ   ْتوبآي هتُلِيَ  في
  

اظِم ْمطِ وبن ِدِهِس  فرائ
  

ِدعِ لِ صِّفَ ومُ   هق  لئالي
  

ِد وِّ رِسوُمَس حائفهط  ص
  

ن  يِضم اِنب هِحس  معاني
  

اِض ورِدبري هال ْتب  ابتھج
  

قيط  لِّلس هالط  بنادي
  

رة دِّوبحم قائخ  قهش
  

اِض  وِر وبي هثغ  أَقاحي
  

ذا اُن(ھ د)الفرق ْتوق  بلغ
  

دَّ  ازح هاإلعج  مثاني
  

ل ذاب نھُج(ھ َدَرةٍ )ال  لحي
  

ه  رت ودالئل هظھ  في
  

طعْت يس دَّھِرف اِخُرهُال  َمف
  

واھُدھنَّ  هوش  قوافي
  

ا بًاوزك ىنس بًاوعل  َحَس
  

آثِِرِه  اِعيهِ بم  َوَمَس
  

َرِمھَا ِدھَاَوُمَخض  َوُمَولَّ
  

ي  رهف هِ أَوحاض  باِدي
  



 

  

 .سماكة محمود الشيخ - ٩٨
ھو الشيخ محمود بن الشيخ عبد الحسين سماكة  بن الشيخ مرتضى ينتھي 

من فرع آل درويش فھم من ربيعة ) ھ١١٤٧ت(نسبھم إلى الشيخ يونس الربيعي 
فدرس  ؛درس على علماء الحلةو وقد نزحوا من الكوت إلى الحلة واستوطنوھا 

ومع بلوغه رحل إلى ) ھ١٢٩٨ت(اعر الشيخ حسن الفلوجي األدب على الش
على كبار العلماء ولما استكمل والتحق بالحوزة العلمية فيھا  األشرف ف النج

دراسته عاد إلى الحلى وھو ابن األربعين من عمره إلداء مھمته في التوجيه 
 ماءعل من كانالشرعية والوعظ واإلرشاد ف والنزاعات  واإلفتاء وحل المشكالت

  .البارزين الحلة
فشيع الحليون جثمانه تشيًعا مھيبًا إلى النجف   ھ١٣٣٧توفي رحمه هللا عام 

أوالده   العلم في نھجه على سارو ؛ھناكفي مثواه األشرف حيث واروه التراب 
 والشيخ سماكة محمد الشيخوقد أعقب الشيخ محمود سماكة من ألوالد  ه؛من بعد
 .)١(ر سماكة والشيخ جابر سماكةاألمي والشيخ عبد سماكة علي

 الحلي الشيباني محمد بن يحيى بن محمود الدين ُمَھذَّبُ  الشيخ - ٩٩
  .اشاعرً  اوأديبً  فقيھًا اعالمً  حجةً  كان
 الحلي محمد بن وشاح بن محفوظ محمد أَبا الدين شمس لشيخا يرثي قال
  :)٢(وشاح ابن ترجمة في آنفًا ذكرناھا بقصيدة )ھ٦٩٠ت( األسدي

زَّ  َزاُءا َع يَنَوالَتلَع َزاِءِح  َع
  

ْن   ِدِم ةِ  بَْع يِِّدفُْرقَ َعَراءِ  َس  الشُّ
  

الِمِ  ِر الَع اِمالَحْب ىاإِلَم  الُمْرتََض
  

ِم   ِرْيَعةِ َعلَ ْدَوةُ الشَّ اءِ  قُ  الُعلََم
  

َذا وُن أَك دُّالَمنُ َواَدتَھُ اأْط  الِحَج
  

يُض   اَويَفِ ُرِمْنھَ لِّ بَْح اءِ  ُك  ؟َعطَ
  

ا اَوىلِ  َم َردُّاللفَتَ ايُ  ؟َجَوابُھَ
  

ا   دََّعاَوى َم ْتلِل اءِ  ُغطِّيَ  ؟بِِغطَ
  

ا يَنإاِلَذاكَ  َم اَتِح افَقِ َم  يھنُ
  

ْمُس   الِيَش ُدالَمَع الءِ  أوَح  الفَُض
  

بَ  ذي َذھ اال وُلُكنَّ ِهنَُص زِّ  بِِع
  

انِهِ    يَولِِس ىالَماِض َداءِ  َعل  األْع
  

نْ  اَوى َم كِ لِلفِتَ االِتالُمْش  يَُحلُّھ
  

ا   ِفَويُبِْينُھَ اءِ بِالْكْش  ؟َواإِلْمَض
  

نْ  الِم َم يُنلِلَك ْنيُبِ َراِرِهِم  أْس
  

ى   ةِ َمْعنَ الِِقَجالل يَاءِ َخ  ؟األْش
  

نْ  ِم َذا َم ـوِّلِِعْل ةِ النَّْح يَواللَغ  الت
  

اَءْت   اَج ِنَغَرائِبُھَ َحاءِ َع  ؟الفَُص
  

ِبيفِ يَُحطُّ قَْبُل ِخْلتُ  َما َرىقَْل  الثَّ
  

ُدورَ أنَّ   ُبالبُ يتَِغي َراءِ  فِ  الَغْب
  

وتُ  وظٌ  أيَُم ىَمْحفُ َدهَُوأْبقَ  !!بَْع
  

ْدٌر   ُرَكَغ هُ لََعْم ائِي ُموتُ  َوبَقُ
  

واليَ  مَس َم ديِنَش اال َريَ الفَْخ  !الُع
  

الِي   بُ الاِديأنَم َدائِي تُِجي  ؟نِ
  

                                                           
دنان ٢/٨/٢٠٠٥ الصادرة في الحلة في العراق يوم الثالثاء ٧٣: جريدة الفيحاء العدد )١( م ، مقال لع

  ..سماكة بعنوان الشيخ محمد سمانك نادرة من نوادر الزمان
  .الكتاب ھذا من٤٣٨ الصفحة وانظر ٤٤٢-٥/٤٤١:الغدير )٢(



 

  

  .الحلي مرزة السيد - ١٠٠
 الكبير سليمان السيد آل )ھ١٣٣٩ت( الحلي عباس السيد بن مرزة السيد ھو
  .)١(الصيت الذائع البيت أھل شاعر

 على وتدرج ھ١٢٦٥ سنة الحلة في ولد ،والحسب النسب بشرف عرف
  .الشعروالنبوغ يتوارثون الكبير سليمان آل وأسرة واألدب، الكمال
 ھو عباس السيد وأبو ،ساداتھا وأعيان األسرة ھذه وجوه من العبَّاسُ  أَبوهُ  كان
 بعد فيھا ترأس ھا،ما حولو الحلة في مطاع زعيم -  له المترجم جدّ  -  عالوي السيد
 عند ةمھاب مكانة وله ،الكبير سليمان السيد ولدي والحسين علي:السيدين وأبيه عمه
وكانوا يحسبون له  باشا، داود الوالي عھد في وخاصة بغداد ووالة الحلة حكام

  .الدرجة تلك من نبعة عنه نتحدث الذي ناوشاعر حسابه، 
 مكانة له الجانب محترم ،القادة تلك من هُ أنَّ  حيث والسيادة اإلباء مثال انك
 شديد وھندامه، البھية بطلعته ويعجبك بحديثه يسحرك ،األوساط في عالية

 وجاھد العراقية الثورة في كبرى مساھمة ساھم ومعتقداته، تقاليده على المحافظة
 العراقية الثورة تدرس وعندما ،المحاربين الثوار طليعة في ولسانه، بيده ليزنكألا

 يواصل وھو فيھا ما ونھب داره أحرقت حتى رزةم للسيد البطولي الموقف تعرف
 إليه وترتاح تفھمه الذي والشعبي الفصيح بنوعيه وبشعره بخطابه الھتاف

 القدح له المنبرية بةالخطا وفي فيھما كان فقد العشائر أبناء من الجماھير
 أھل في مطوالت العامية باللغة وله :اليعقوبي علي محمد الشيخ يقول ،)٢(المعلّى
 من أحد فيھا يجاريه يكاد ال التي ةجالدار البحور من شتى بأوزان البيت

  .)٣(الفصحى في الحلي حيدر السيد عمه ابن إجادة فيھا يجيد كان فقد معاصريه
 وكان والسخاء الكرم في وأجداده آبائـه نھج حياته في نھج قد له المترجم كان

 التمسك شديد وعفته وإبائه ھمته بعلو يمتاز الجانب مھاب الطبقات بين امحبوبً 
 بيته في أرحامه بعض عاش ولقد عليھم اعطوفً  للرحم الً صاو وعقيدته بدينه
 أندلعت وحين امستعمرً  أو اطامعً  يھادن ال وطنيته في اصلبً  وكان حياتھم طوال
 على التحريض في ولسانه بيده فّعالة مساھمة وساھم لسانه أطلق العراقية الثورة

 المجاورة القرى في المرابطين الثوار يحرض كان وبينما البريطاني المستعمر
 الحلّةتحرير  علىوسائر القرى والعشائر  )بيرمانه(و )الحصين( :ومنھا للحلة

 تلك رحمة بال تقصف راحت التي الطائرات تساندھا البريطانية القوات ھاجمتھم
 قصد وكان والشيوخ واألطفال النساء من الكثير فقد حتّى فيھا والثائرين القرى
 في )الجربوعية( حامية على الثّوار ضربه الذي الحصار فك البريطانيه القوات

                                                           
ي ديوان: في ينظر )١( يد مرزة الحل ة-الس ات ،-المقدم ة وشعراء ،٣/٢/١٥٥ :والبابلي  ٥/٢٩٩: الحل

   .٣٤١-٨/٣٣٨ :الطف أدبو
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 إِلى نقلھم حيث المعارك ساحة عن عياله إبعادإلى  السيد فاضطر الھاشمية
 بعدوو ضعت الحرب أوزارھا  األوضاع ھدأت أن إلى ھناك وأَبقاھم رةالدّغا
 ھناك أوقاته أكثر يقضي كان حيث الحلة قرب ،)الحصين( إلى عاد اتقريبً  شھر

 عبد والسيد الحلي حيدر السيد بن  حسين السيد عميه ابني وفاة بنبأ ففوجئ
 ربيع ١٣ يوم ھو حدوا يوم في امعً  توفيا اللذين الحلي داود السيدبن  المطّلب
 لفقدھما فتأثر مدة الزمه مرض من يَبَرأَ  أَنْ  أوشكَ  قد وكان ھ١٣٣٩ عام األول
 إلى هللا اختاره حتى الفراش فالزم حميمة عالقة بھما تربطه وكانت شديًدا تأَثًُّرا
 وكان ھ١٣٣٩ عام وفاتھما على الشھر تتجاوز لم مدة بعد بھما، واللحاق جواره
  .)١(اعامً  ٧٤وفاته عام عمره

 أثناء البالد تعيشھا التي الحرب وحال االستثنائية األوضاع من الرغم وعلى
 لفقده وكان الناس من غفير عدد األشرف النجف الى تشييعه في ساھم فقد وفاته
  .وأسف حزن رنة

 فيھا يھنئه بقصيدة )ھ١٣٤٢ت( العطار المجيد عبد الحاج الشاعر مدحه لقد
  :)٢(بقوله العام ذلك ويؤرخ ھ١٣٢٩ عام دمحم السيد ولده بوالدة
ٍر أبا ُقالُمَض وُميَلَح ْنالل اَم  َدَع

  

ا   رٍ  أَب َدُمَض ةِ ِعن َدا الَحفِيظَ  والنَّ
  

ْتَوإِْن ألنتَ  ـاُرطَالَ ٍمقَِص  َمَعاِص
  

ا   طُھَاابَاًع ألطولُھ دا َوأَبَس  يَ
  

ا اًرَوأَمنَُعھَ َذلُھَااَج ًدىَوأَب  نَ
  

ا   ُدھَااْحًمَرَوأَْقَربُھَ َدى َوأَْبَع  َم
  

ِرالُمْصطَفَىآِل اآللِ  منَ  ٍرَخي  َمْعَش
  

ْت   اِتَجلَ يِّظُلَُم أسِ الَغ َدى بِالبَ  َوالھُ
  

نَّ  هِ  تَھَ بْ بِ هُ الًِش َراِغٌمنََمتُ  َض
  

ياآلساُدلهُ تَِخرُّ    ّجدا الحربِ ف  ُس
  

اَب اَوفَْرخً  َدأََص ُنالَمْج ائٍِرأَْيَم  طَ
  

يالِدِه   ذْ بِِم اَوَزُم َعدا النَّسرَ َج  َمْص
  

ِرةُ ضُسالل اِتفَْخ ٍدالَكائِنَ  ُمَحمَّ
  

ْنَوأكرِم   دَعىالكوِنفي َم دا يُ  ُمَحمَّ
  

ْت فََما هُ ُجِھلَ يَنأَْعَواُم ـواأَرَِّح  ُخـ
  

ةَ    يالِدَولَيلَ ولِ ِم ُس دا الرَّ  تََولّ
  

   .ھ١٣٢٤ عام اليعقوبي علي محمد الشيخ الشاعر إِليه وكتب
ن أال ٌغَم يُمْبلِ المً َعنِّ  اَس

  

ا   رٍ  أَبَ ْلُمَض ِديَوھَ المُ  يُْج  السَّ
  

َواقًاَوأ  ْتإِذاْش ْدِرياْعتَلََج  بَِص
  

بُّ   ايَِش ائِيلَھَ َرامُ  بِأْحَش  ِض
  

ابنَ  أال اِرِفي ْنالَغطَ َريٍشِم  قُ
  

ْن   اِت يفَوَم مُ النَّائِبَ امُ  ھُ  الِعَص
  

كَ  اَمنَْحتُ ايَ ٍرمُ أبَ  اوَداًدَض
  

مِرَكلَِغي   ْنل دً يَُك امُ  اأبَ  يَُس
  

تُّ  ُب َوبِ وَزاَءأَراقِ وقًاالَج  َش
  

ى   اَكلُ إِل َدأ إِْنْقيَ امُ  ھَ  األنَ
  

م ظَ  ول َرىيَْح يالَك ِنف  إاِلالَجْف
  

ا   ىَكَم َنيَحَض ْمعِ ِم المُ  السَّ  الَم
  

نُّ  ى أِح َكإِلَ لَّلِقَائِ وٍمُك  يَ
  

ا   نََّكَم ُدَح تَھَامُ الَعِمي  الُمْس
  

                                                           
 .٣/٢/١٥٦: والبابليات ،-المقدمة-:الحلي مرزة السيد ديوان )١(
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تُ  ِذْكِرُكُم َوِمْل الِ ْوقًاطََربً  َوَش
  

ا   ْتَماَكَم اِحبِھَالَ َدامُ  بَِص  الُم
  

نَّ َول اَن ِك َم وُلالزَّ يتَُح  بَينِ
  

نَُكُم   هُ  َوبَي امُ َكَواِرثُ  العظ
  

 األغاني كتاب في ابحثً  الحسني الرزاق عبد األستاذ الكبير المؤرخ عنه كتب
 غير والشعبي الفصيح :بنوعيه الشعر يكتب هللا رحمه ةمرز السيد وكان هالشعبي
طبَعهُ األستاذ  ، وأعادَ م١٩٦٩عام  مطبوع ديوان له ،أكثر كان األخيره في أنَّه

 رثاء في قصيدة شعره ومن، م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨سليمان الحلي عام السيد مضر 
  :)١(قوله فيھا جاء )السالم عليه( وأصحابه الحسين

وٌم  هي ُبفي ٍدقل  محم
  

وادِثبلظى    مسجورُ  والشجاالح
  

ومٌ  هِ  ي ْت ب ىھُتِك ِمعل ارغ  الِحج
  

ن   هِ ع اِت وج دورِ رب تُورُ  الخ  ُس
  

ومٌ  هِ  ي رُخب ةِ فَ َدىالِھداي  والِع
  

دو   ةُ تع ونِ وأرحي دورُ  الَمنُ  تَ
  

ُروَءةِ  وذوو االُم اُرهُوالَوفَ  أنَص
  

مُ    ىلھ يِشعل امِ الج رُ  اللھ  َزئي
  

قُواالْفِعلِلَدالَعنَا َعَشقُوا اَعَش  الِغنَ
  

ع   ْنلِلنَّف ْدلك ىقَ ُدورُ  َمَض  الَمْق
  

ا اقَھُم َم وِتَش وةُ إاللِلَم ـَدع  ال
  

حَمِن   رَّ َدانُھاال ـ ورُ ول  َوالُح
  

تْ  ُم فَتََمثَّلَ وُرلَھُ االقُُص ْمَوَم  بِِھ
  

وال   ِتل ورُ تََمثَلَ ورُ  القُُص  قُُص
  

َذلُوا وَسا بَ ىلنصرِهلنُّفُ واحتّ  فَن
  

ُل   ُدووالَخي اجُ تَع ورُ  َوالَعَج  يَثُ
  

َدا ُب فََغ اِتَربِي َقالَمْكُرَم ـيُش  ِجْل
  

بَاَب   ُروِبـ هُ الُح  ورُ جُ َمْس َوَعْزُم
  

ْدُعو َنأال يَ يُرأي االنَِّص هُ َوَم  لَ
  

ُلإاِل   لُ األَراِم يرُ  َوالَعلِي  نَِص
  

ت ادي راح اتن يُنيَ بيةٌ فَ ُحَس  ِص
  

ٌل   اِرٌب وعقائ رُ  وُمَح  َوَعفِي
  

دا ُع فغ ودِّ ْني َودَُّم أَْنيَ ـبِ  َحَوْت
  

ه   اٌرَوال ـ َداختي ورُ  ذاكَ بع  قُبُ
  

دعاھمُ  يف الُممنّ يكُمالس  عل
  

ا   َل ي امُ ودِّي أھ يرُ  فَالُمقَ  قَِص
  

تَطَْعُتَماعْنكم َدافَْعتُ  ماس ْدفل  يف
  

ْحبُ    لٌوَذاَوالصَّ ُزورُ مَ  َوَذاِش  ْج
  

مْ  ْوُت فَلََك وَمَدَع واالقَ نَكفُّ اع  قِتَ
  

ي   ونِي لِ يَواتُرُك ارِ ف يرُ أَ  القِفَ  ِس
  

ه ُب فأتت ْذزين ْتُم اَوَع هُ َم  قَالَ
  

رى   اِعحس االقِن رورُ  وذيلھ  مج
  

ا تدعوه ذينَفلَخَ ي امضواال  وي
  

ي   مَّ إِذافُْلك بالط ورُ  ال  والس
  

كَّانُ  ْفِن ُس بُِّريُس اتََص  َوَدلِيلُھ
  

ا   َراُعھاَوِعَماُدھ ورُ َوِش  الَمْنُش
  

ا وَداُع ذا َم ْلال َتفَھَ ا؟تَيقَّْن  الفَنَ
  

ا   ر َم هِ  أُيال افِي هِ َوَم رُ  لَدي  ؟َخفِي
  

ا لَّ:فَأَجابھ َداقَ َر،الفِ َداَكثُ  الِع
  

َر   َدىقَُص بِيلُنَاالَم ورُ َوَس  َمْحُص
  

ْرھْم :قالت ذكِّ ھمف اَلَوِعْض ـقُ :ق  ل
  

لُت   اـ اَدفََم َوأَفَ ذكِّيرُ  ْعظُ ال  والتَّ
  

دتَك :قالتْ  نفُسف َواِظرِينصَبال  نَ
  

ى   ي!!تُْرَم اَعَزائِ يُّ يَ يرُ عَ  أَخ  ِس
  

َعَر انِيفَاستَْش َدالَع هُ وأْجھَ  نَْفَس
  

َب   اَلطَلَ االقِتَ هُ َوَم ُدورُ مَ  لَ  ْق
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َرآهُ  و فَ اَرةً يَكبُ يُحتَ ـَويَِط  أخ
  

َرى   اُمهُ الًثقَ ُمـ ورُ  َوُحَس  َمْكُس
  

َدَعاهُ  ا فَ ييَ ُدُروِح ا؟تُري  فَنَاَءھَ
  

دْ    وَ ُع َكأَنَح ُدوُّ ْھلِ رُ  فَالَع  َكثي
  

ْلالسِّالَح ألقِ  ىوقُ ٌبَمتَ َرىَخْط  َج
  

ةُ َ   وُرَعاقِبَ يرُ  األُم  تَِص
  

 أبي بن علي المؤمنين أمير بن العباس الفضل أَبي رثاء في ةقصيد شعره ومن
  .)السالم عليه( )١(طالب

ى ُم مَ  َحتّ اِرفُّيَالھَاِش  لَِواھَ
  

يُل   ْدفَالسَّ َغقَ ىبَلَ بَ ا الزُّ  َوَعالھ
  

 اْشتََكْتقَِدالُوقُوِفِلطُوِمْن والخيلُ 
  

أَيِّ   وٍمفَبِ ٌميَ ا ھَاِش  تَرقَاھ
  

اِءأْسَرةَ  َسلْ  ْنالھِيَْج رِوِم ىَعْم  الُعلَ
  

ُد ْنَم   واھا َوانَ الَعْرَبالَحيُوقِ ِس
  

ا ا َم ْننَوُمھ ْرباَلَع ُدھاَك  َوَعِمي
  

هُ نَھَبَ    يُضْت ةٍ بِ ا أَمي  َوقَنَاھ
  

ي ومِ  ف ْرٍبيَ هِ َح ْرٌبفِي ْتَح  ألَّبَ
  

اأَو   تْ َغاَدھ ا َواْستَْنھََض  ُحلَفَاھَ
  

الِلَجيَشَواْستَْنفََرْت ُدھَاالضَّ  َوقَْص
  

وَم   ِريَ َذكََّرتْ النَّفِي ا تَ آبَاھَ
  

َرتْ  هِ  َوَس فِّبِ ىلِلطَّ ْتَحتَّ  قَابَلَ
  

هِ    يَن فِي اَقالُحَس هِ َوَض اھَا فِي فََض
  

ِريَعةِ  َوَعلى ْتالشَّ اَخيََّم  بُِجُموِعھَ
  

ي   ـِذيَقالَك يتُ يِّ بَنِ ا النَّبِ  رواھَ
  

تْ  دَّةِ  ظَنَّ ھَابُِع ِدھَاَجيِش  َوَعِدي
  

اُء   يَوالَم ِدھَاف وغَ يَ امُ  بُلُ نَاھَ
  

وييَ  يُن ل ىالُحَس ةِ َعل نِيَّ َدهُالدَّ  ِجي
  

ا   وَف ِ◌لطَلِيقِھَ َدىَخ ـرَّ ا ال  َولِقَاھَ
  

أَبَى يُّ فَ يَمأَبِ يأَْنالضَّ ًدايُْعِط  يَ
  

لَّ   ذُّ ِريعَ ِويھيَ أَولِل ا َص  ثََراھَ
  

طَا ْزٍم َوَس ابَِع يُوُفَم ِهالسُّ دِّ  َكَح
  

ومَ    ايَ َواللقَ يھُ ىف اھاأَمْ  الطل َض
  

َرى اةَ  َوتَ اقَطَْتالُكَم ْنتَس ْيفِهِ ِم  َس
  

وَق   يطَةِ فَ َلالبَِس اھَا أنْ قَْب  يََغَش
  

اتَ  ْمَس َوأَم اَش انَھَاِرھَ  بِقَتَاِمھَ
  

ْيفِهِ    لَوبَِس اِملَي َحاھَا القَتَ ُض
  

ىالُخيُوَل َوثَنَى اِلَعلَ َج االرِّ  َولَفّھَ
  

ا   وَق َوِرَجالَھَ ولَ فَ ارَ  الُخيُ  َماھَ
  

طُو َراُن يَْس اَونِي يالظََّم هِ فِ  قَْلبِ
  

ا   يَنَم هِ  بَ بُّ َجْنبَي ا يَِش لَظَاھَ
  

ى اهُ َحتَّ ُدوأْنهللاَُدَع هُ يَْغ  لَ
  

َب   هِ َويُِجي رِ َداِعي اھَا ألْم  قََض
  

هِ َعلَى فَھَوى َرىَوْج االثَّ  لِِرَماِحھَ
  

ھَاِمھَا   اَوِس مِ نَْھبً ا َوطَع ظُبَاھَ
  

ىالَجَواُد َضىَومَ  يَِّمإِل االُمَخ  نَاِعيً
  

اِت   اِطَملِبَنَ افَ ا َكْھفَھَ  َوِحَماھَ
  

ْذالُمْصطَفَىبَنَاُت فَبََكتْ  اُم  َجاَءھَ
  

ْت   ةُ َوبََك َماَمالئَِك ا السَّ لِبَُكاھَ
  

اِد َوفََرْرنَ  وِفِمْنلِلسَّجَّ َدىَخ  الِع
  

ُكو   دََّعِتتَْش فَافََص ْكَواھَا الصَّ  َش
  

اَعْنَك َدعْ ( يَحنَْھبً يِص افِ اَر   )أبيَاتِھَ اَوالنَّ ِرَمْتلَمَّ اأْض  )٢(بِِخبَاھَ
                                                           

وان )١( يد دي رزة الس ي م ة-:الحل ا ،-المقدم عراء ،٣/٢/١٥٧: توالبابلي ة وش  ،٣٠٥-٥/٣٠٣ :الحل
  .٣٣٩-٨/٣٣٨ :الطف وأدب

  : القيس امرئ لقول تضمين البيت في )٢(
ا ي ُحجراتِھَ يَح فِ ا ِص َك نَْھبً  َدْع َعْن

  

لِ    ديُث الرواح ا ح ديثًا م ن ح  َولك
  

وان رئ دي يس ام ق الق د تحقي ي محم راھيم الفضل أب وان ،٩٤: إب رئ ودي يس ام رح الق  بش



 

  

   

نْ  َب لَِك اِءلَِزْينَ يَوالنَِّس  تَلَھُّفِ
  

نْ    ْدِرھَاِم ْنِخ ذِّيَذاَم َداھَا ال  أب
  

ِرْزن ْن أْب ِبِم ةِ ُحُج وَّ ًراالنُّبُ  ُحسَّ
  

تْ (   ِديَوتَنَاھَبَ ُدوِّ أي ا الَع )ِرَداھَ
  

ي ةِ  لَْھفِ ْدِرھَالَِربَّ ْذُعوَرةً ِخ  َم
  

ى   ّرأنَّ َدىإِِذتَفِ ا الِع تَلقَاھَ
  

كِ  إِنْ  اٌلتَب اأطف  تَِكيْشتَ أْولَھَ
  

وطِ    ٌربِالسَّ يَزْج ونِ ف ا الُمتُ  َعالھَ
  

ِروبَنِيَعنِّيُمْخبٌِر نْ مَ  ىَعْم  الُعلَ
  

نَ    ھَاَمةُ أي االشَّ وثَ يَ اَوغَ  ليُ  اھَ
  

ا آُل نَْھًض َوِحيِّفَ يَنال َداُكُمبَ  ِع
  

ٌلال   ْنَكافِ اِم ا قَوِمھَ  يَْرَعاھَ
  

ُدو داةَ  تَْح يَْعُمالِتُح ثِْقلُِكْمال  بِ
  

اِمتِيَن   اَوھُْملِلشَّ ابِھَ  طُلَقَاھَ
  

ى ِن َوإِلَ ٍداب ئَاِمِھْن َروالِلشِّ اَس  بِھَ
  

ْل   تُْمأفَھَ َفَعلِْم انَ َكي َراھَ  َك اُس
  

دُ  ُف َويَِزي اَرةً يَْھتِ يتَ هِ ف  أْھلِ
  

بُّ   َرىَويَِس اأخ ا قَْوَمھَ  َوأبَاھَ
  

  :)١(منه امعتذرً  فرعون آل مبدر الشيخ صديقِهِ  إِلى قصيدةً  كتبَ و
غْ  ِديَت أْبلِ افُ َفأبَ ةً تَْكلِي َمألََك

  

َوي  ىتُْط ِنَعلَ مٍ ُحْس هِ  نَْظ دْ  فِي قَ
نَا َحُس

  

لْ  هُ  َوقُ ىايَ لَ افَتَ َدَرھَاالَعليَ َوُمْب
  

َداَكِصفَاُتأْعيَْت(  نَا المُْصقِعَ نَ )٢()اللِس
  

دْ  َموَت لَقَ اَس َتأوبَِم ْنلِي ٍمِم نَِع
  

ِديَن  الِلَوافِ ھَىُمقَاًم ا بِالسُّ قُِرنَ
  

ْذًرا َك ُع ُتإِلَي اِءفَبِْن دالَم بَقَْتقَ َس
  

ىَمْجِدَكقَْصِرَعْن  اءَ َحتَّ نَا تِ َج الَحَس
  

  :)٣(المشخاب في الفرعون مبدر الشيخ دار امؤرخً  وقال
ِدٍر ْتالًُعَداُرلُِمْب َس  أسِّ

  

ى   َدىعل االنَّ ِدقُ َوَرْبُعھَ  ُمْغ
  

دْ  اَدھَا قَ ىُوأهللاَُش اعل  لَھَ
  

واَء   زٍّل اِع قُ فَوقَھَ  يَْخفِ
  

ا ْدُعوَكأنََّم ايَ  لِوفّاِدھَ
  

 فَاْسبِقُواَرىالقِ داِرعلىَحيَّ   
  

د َرقَْت ق هِ أش افِي  فَتَأِريُخھَ
  

ِدٍر(   يِِّدھَابُمْب ِرقُ ِس  )تُْش
  

  :داره في يجده فلم زاره له صديق إِلى بھا كتب قصيدة من وله
ا ُلأيُّھَ االَحاِم  لَْحنً

  

ْعِربَِديِع ِمْن   ْغنَاالشِّ  ُص
  

ْر هِ ِس ِوبِ وٍعنَْح  ُربُ
  

اتَ    ابَ ُب فِيھ اَرالقَْل  ْھن
  

ْد اقَ بَاًحاأتِينَاھَ  َص
  

ا   يَوبِھَ االًلَ  أقَْمنَ
  

َدى ْدًمابِالنَّ هِ قِ  َعلَي
  

ْعِرَرقِيِق ِمْن   ىيُ الشِّ  ْثنَ
  

ًى انلفت يك  لقلب
  

رب   اسأق ىالن  وأدن
  

د طماج ايبس  كفً
  

ذوي   اتل ىالفاق  أغن
  

                                                                                                                                                         
ي شواھد شرح ،و٥٣٢و ١٥٠: اللبيب ومغني ،٤١ :والمقرب ،٧٢: الحضرمي  ،١/١٥١ :المغن

   ٢/٢٩ :الھوامع وھمع ،٣/٣٠٧ :العيني شواھد وشرح
  ٣/٢/١٥٦: والبابليات ،-المقدمة-:الحلي مرزة السيد ديوان )١(
دين نصر بن محمد المحاسن أبو وھو ين،نَ عُ  ابن لقول تضمين البيت في )٢( ن ال  األنصاري نصر ب

  ):ھ٦٣٠ت(
نَا قَِع اللِس َداَك الُمْص  أْعيَت ِصفاُت نَ

  

نَا   ِن والَحَس دَّ الُحَس  وجدت في الجوِد َح
 

  .٢٦: سكينة السيدة كتاب في ينظر
  .٣/٢/١٥٦: والبابليات ،-المقدمة-:الحلي مرزة السيد ديوان )٣(



 

  

ي هذاكحي هالوج  من
  

و   درھ نىكالب  وأس
  

المولود في  مضر السيد الشاعر أنجالهِ  أكبر والدة فيھا يؤرخُ  قصيدة وله
  :)١(منھا التاريخ بيت جاء ھ١٣١٩من شعبان عام ٢٢

د الق ٌرأتان عبانمض  بش
  

 )حسانغرٌّ(أرختأعوامه  
  

 شعبان٢٢ في المولود سليمان السيد األديب الشاعر ولده والدة يؤرخ وله
  :)٢(ھ١٣٢٢

يھَن ولِ ٍمبَنُ يھاش ىف  فتً
 

ي   ةٍ راأخ اح يبِ كالحي  الصَّ
  

عباَن اَءبش اج دكم ىق  أت
  

وهأ    رىخ يفبش ُربِ بن  يع
  

رىمانيلس ىبُش افتً  طيبً
  

ُت   رفأرخ ىخي بِ فتً  أطي
  

  .أصدقائِهِ  لبعضِ  وُمَراَسالتٌ  أوالِدهِ  لسائر تواريخ وله
  :)٣(فيھا قال أخرى قصيدة من وله

اُلأتْتالَغَوانِي إحدى اِسفيتَختَ  الَك
  

دْ وَ    كَ قَ هِ َحبَْت اعلىبِ اسِ  َرْغًم النَّ
  

وانةٌ  ي نش رودف دلِّب ةٌ ال آنس
  

ةٌ    امكحول الغنجِ عينھ اسِ  ب ِمنع
  

واِم ذات يمالق ضنس هالغ يعطف
  

نَّ    الك ا قلبً يلھ بھاف اسِ  ص ق
  

ي ةُ  ھ االرئاس تم اافتُض بكارتُھ
  

َك   ًراجاءت مجھ أول راسِ  تَعب بح
  

ا ن ي ى م لِّإل يفضلك هوينتم ل
  

ٌم الخطبفي   ٌنحل مرزي راسِ  يزل ل
  

مٌ  دى وحاس يللع وٍلف َذِرٍبمق
  

للطاسِ  المعدودالصارِم منىضأم  
  

 التي األوزان جميع في نظم حيث امتدفِّقً  َسلًِسا رائًعا كان فقد الشعبي شعره أما
 الطويل والبحر الموشح في له األغراض، مختلف وفي عصره في سائدة كانت

 على ذكره شاع حتى اجدً  الكثير الشيء والحداء والركباني ألبوذيهوا والموال
 السياسي والشعر والرثاء والمديح واإلخوانيات الغزل في نظم وقد األلسنه اكثر

 أواخر في إال ديوانه يجمعْ  لم ولكنَّه جًدا رقيق وغزله األخرى األغراض ومختلف
 امخطوطً  اديوانً  ذلك من معفج خاصة البيت أھل برثاء إال يھتم لم ولذلك حياته
 على اشائعً  غزله وبقي حياته، في منه نسخةً  أوالده من واحد كل وأعطى بيده
  .تنتقل وأينما تحل حيثما تسمعه الناس ألسنة

 كان )َحنُّون( بـ المعروف حسين السيد ھو شقيق الحلي مرزه للسيد وكان
  .عقب بال مات ،البديھه سريع الجواب حاضر هللا رحمه
 شاكر ھما اثنان حياته في منھم توفي أوالد ستة الحلّي مرزه السيد أعقب وقد
 والسيد سليمان والسيد مضر السيد :فھم أحياءَ  أوالده من تركھم الذين وأما وعباس

                                                           
  .٥/٣٠٢:الحلة شعراء )١(
  .نفسه) ٢(
   .٥/٣٠٢:الحلة شعراء )٣(



 

  

  .)١(عقب منھم ولكل علي والسيد محمد
 )م١٩٨١ـ  ١٩١٦/ ( )ھ١٤٠١ـ  ١٣٣٤( الحلي مسلم السيد - ١٠١

بن السيد علي بن السيد محمد بن السييد  د حمود بن السيد ناصر ھو العالمة السيد مسلم ين السي
، ومن )٢(الحسيني الحليالصغير بن  محمد بن عزام الكبير ا عزام حسن بن السيد ھاشم بن 

؛ غير أنَّ والمترجم له من كبار العلماء عالم اآلثار المشھور العالمة طه باقر؛ أسرة آل عزام 
؛ م١٩١٦ـ   ھ١٣٣٤عام على األصح في الحلة ولد . )٣(البخيل كنوال ترجمتهضنينة بالمصادر 

؛ وفي )م ١٩٥٢ـ   ھ١٣٧٢ت( تلقى علومه األولية على أبيه العالمة السيد ناصر السيد حمودو
التحق على وجه التحديد   ھ١٣٤٥عندما بلغ أحد عشر عاًما ، وفي عام  سن مبكرة من عمره 

   :رس على كبار العلماء ؛ ومنھمة العلمية في النجف األشرف  ؛ فدبالحوز
 ( . ھ١١٣٦١ـ  ١٢٧٨( غا ضياء الدين العراقيآية هللا العظمى الشيخ  أ .١
  ( ھ١٣٦١ـ  ١٢٩٦( آية هللا العظمى الشيخ محمد حسين األصفھاني .٢
 .األصفھانيالموسوي السيد أبو الحسن آية هللا العظمى  .٣
 .( ھ١٣٥٢ـ ١٢٨٠( الشيخ محمد جواد البالغي آية هللا .٤
ة .٥ يخ مرتضى  آي ى الش ي هللا العظم د النجف يخ محم ن الش ي ب يخ عل ن الش ب

 .( ھ١٣٦٤ـ  ١٢٨٠( الطالقاني
ين .٦ د حس يخ محم ى الش ة هللا العظم اء آي ي ب كاشف الغط يخ عل ن الش ن اب

 ١٢٩٤(الشيخ محمد رضا بن الشيخ موسى بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء 
 .( ھ ١٣٧٤ـ 
 .) ھ١٣٩٠ـ  ١٣٠٦( آية هللا العظمى السيد محسن الحكيم .٧
ين  .٨ يد حس ى الس ة هللا العظم م آي يد ھاش ن الس ي ب يد عل ن الس اميب  الحم

 .(  ھ١٣٧٩ـ  ١٢٩٨(الموسوي 
ة هللا  .٩ ينآي يخ حس ين الش يخ حس ن الش ي ب يخ عل ن الش ي ب ـ  ١٣٠٩( الحل

 . ( ھ ١٣٩٤
يرازي  .١٠ يني الش ماعيل الحس يد إس ن الس ادي ب د الھ يد عب ة هللا الس آي

 ( . ھ١٣٨٢ـ  ١٣٠٥(
                                                           

  .-المقدمة-الحلي مرزة السيد ديوان )١(
ام  )٢( ى ع اھلي حت ن العصر الج عراء م م الش وموسوعة أعالم ١٣٨٠ـ  ١٣٧٩/ ٥: م٢٠٠٢معج

  .٣٩٢ـ  ٣٨٩:والحسين في الشعر الحلي ٢٣٠ـ  ١/٢٢٩:الحلة
همن المصادر التي ت )٣( ؤخًرا رجمت ل رن العشرين: م راق في الق و  ٣/٢٤٢: موسوعة أعالم الع

ة  ٦٥٢: الفكر واألدب والمنتخب من أعالم ى نھاي ة حت ذ تأسيس الحل ة من و موسوعة أعالم الحل
ة  ٣٨:  وموسوعة النجف األشرف ـ شعراء النجف ـ القرن الخامس عشر  ٢٢٩: م ٢٠٠٠ وتتم

والحسين في  ١٣٠/ ٣٤: و معجم شعراء الشيعة ٢٦٥: ومستدرك شعراء الغري ٢٦٨: األعالم 
  .  ٣٩١: الشعر الحلي



 

  

ا في رھم وغي ًس د حسين كاشف الغطاء مدرِّ ه الشيخ محم اد؛ وعين ال درجة االجتھ حتى ن
مدرسته ثم صار من أبرز أساتذة الحوزة؛ وكان يقضي أكثر وقته في التدريس في المسجد 

. بتدريس الباب الحادي عشر ؛ ومنظومة السبزواري فَ رِ الھندي في النجف األشرف، وُع
نظرت ): (الميزان الصحيح(حسين كاشف الغطاء وھو يقدم كتابه قال عنه آية هللا الشيخ محمد 

في ما كتبه في ھذا الكتاب قرة عيني؛ بل قرة عين العلم والفضيلة؛ والحسب والنسب؛ والتقى 
َن األسلوب؛  والصالح؛ السيد مسلم الحلي حفظه هللا فوجدته قوَي الحجة؛ واسَع االطالع؛ َحَس

ا للقوم من جھاالت وأخطاء؛  قد أعطى الحقيقةَ حقَّھا، وردَّ  الحجَر من حيث جاَء؛ وكشَف عمَّ
ن صفحة  ا م د محتھ ذه العصور ق ة ھ يما ثقاف أخرة وال س ات المت دھَر والثقاف نُّ أنَّ ال ا نظ كنَّ

فجزى . نار نمرود ) عليه السالم(الوجود؛ وانطفأت جمراتُھا الالذعة كما انطفأْت عن الخليل 
دنا العزيز الدارس عن ًدا ومسدًدا هللا ول َم الجزاء؛ وال زال مؤي دنا؛ والمدرِّس في مدرستنا نع

وِحي   )١(.)بعناية الحقِّ ودعاِء أبيهِ الرُّ
ن األصفھاني للتدريس في الكاظمية ؛ فامتثل أمره وتوجه إليھا، السيد أبوالحس ثم انتدبه استاذه

لى النجف األشرف؛ ثم وقضى مدة فيھا مدرسًا؛ وبعد وفاة السيد أبي الحسن األصفھاني عاد إ
طلبه أھل بغداد موجِّھا لھم، وھو في درجة االجتھاد؛ فوجَّھه إليھم الشيخ محمد حسين كاشف 

 نشرت وكان نشطًا فأسَّس في بغداَد جمعية المقاصد اإلسإلمية وفتَح فيھا مدرسة دينية  ؛الغطاء
االتبعض النشرات و ب؛ وأقامت االحتف د ا. الكت وزراء عب يس ال ان قصده رئ اب مرج لوھ

  .       )٢(وعرَض عليه منصَب القضاء فرفضه
م ألزمه ١٩٥٢ـ   ھ١٣٧٢الحسيني الحلي عام  السيد حمود السيد ناصروبعَد وفاة والِدهِ العالمة 

أھل الحلة بالبقاء بينھم ليحلَّ مكاَن والدهِ فاستجاَب لھم وبعد سنتين حمله حنينه إلى التدريس فعاد 
فدرَّس في  )٣(إلى النجف لتدريس السطوح العالية في المسجد الھنديم ١٩٥٤ـ   ھ١٣٧٤سنة 

   .الرسائل والمكاسب للشيخ األنصاريحلقته كتاب الكفاية؛ وكتابي 
  :)٤(ودرس عليه عدد من الباحثين ونھلوا من علمه ومنھم

  .السيد علي الحسيني السيستاني .١
 .الشيخ علي الغروي .٢
 .النجفي الباكستانيبن الشيخ حسين الشيخ بشير  .٣
 .الشيخ طه الفتالوي .٤
 .السيد علي البعاج .٥

                                                           
  .٦: لعقيدةالقرآن وا )١(
  .٢٥٨/ ٣: أعيان الشيعة ات، ومستدرك١٠: نفسه )٢(

  .٢٥٨/ ٣: أعيان الشيعة ات، ومستدرك١٠: نفسه )٣(

  .ك ـ ل: ـ المقدمة ـ : ديوان السيد مسلم الحلي )٤(



 

  

 .الشيخ إسماعيل بن الشيخ عبد الحسين الخالصي .٦
 .السيد عبد الستار الحسني .٧
 .السيد علي بدر الدين العاملي .٨
 السيد عالء الغريفي .٩
 .السيد علي البغدادي الحسني .١٠
 .الشيخ حسن عوض الحلي .١١
 .السيد محمد علي رجائي .١٢
 .ھروديالسيد محمود الھاشمي الشا .١٣
 .الشيخ طاھر العبادي .١٤
 .الشيخ رعد محمد الخالدي .١٥
 .السيج عبد هللا اإلحسائي .١٦
 .السيد عبد الرحيم بن السيد عبد الحكيم العميدي .١٧
 .؛ درس عليه شرح التجر يدالسيد كمال الحيدري .١٨
 .؛ جرس عليه شرح التجريدوالشيخ عبد األمير الجمري  .١٩
 .من منظومة السبزواريدرس عليه قسًما  الدكتور عبد الجبار الرفاعي .٢٠
  .؛ وغيرھمالدكتور محمد طه ھادي ناجي السالمي .٢١

  ھ١٣٨٨إلى بغداد عام  كيم؛ فتوجهثانيةً من المرجعية؛ فكلفه السيد محسن الح غدادطلبه أھل بثم 
؛ موجھا للناس ؛ قرب دار اإلذاعةالتي ھي اليوم شارع حيفافي الكرخ أقام في منطقة الشواكة و

وصفه الشيخ  .تخرج عليه األفاضلف ؛لتدريس في المسجد الھندينجف لد إلى الثم عا ؛وبقَي مدة
حتى  وبقيَ ؛ )١(أحد المدرسين المعروفين بالفضل والتحقيقبأنه ) ھـ١٣٧٠ت(محمد السماوي 

فطلبه أھل الحلة ليقوَم ؛ م ١٩٧٢ـ    ھ١٣٩٢العالمة السيد ھادي عزام الحسيني عام  وفاة أخيه
ع السيد أبو القاسم الخوئي بذلك فاستجاب له وبقَي يوجه الناس ويؤمھم للصالة مقاَمهُ فكلفه المرج

رحمه م ١٩٨١ـ    ھ١٤٠١ وافاه األجل عام في الحلة حتى في مسجد الكطانة في السوق الكبير
إلى  هُ فنقل جثمانُ  ١٩٨١ـ  ھ١٤٠١من جمادى األولى  ١٧هللا في الحلة يوم األربعاء 

  .كناھُ  فنَ النجف األشرف ودُ 
  :مؤلفاته

  :)٢(تدل على علو كعبه في العلم؛ ومنھاالتي ثار من اآل للسيد مسلم الحلي عدد     

                                                           
  .١٣: القرآن والعقيدة )١(

و الــدكتور  ٣٠١/ ٣: معجــم المــؤلفين العــراقيين: ، وذكرهــا كــوركيس عــواد فــي كتابــه ١٣و ٨: نفســه )٢(

  .معجم المطبوعات النجفية وفي مقدمة ديوان السيد مسلم الحلي ل ـ س: محمد هادي األميني في



 

  

م؛ وقد أشار إليه عدة ١٩٤٦ـ   ھ١٣٦٥الميزان الصحيح؛ طبع في النجف؛ عام  .١
  .مرات في كتابه؛ القرآن والعقيدة

  .م٢٠٠٢، وأعيد طبعه في قم عام   ھ١٣٨٠القرآن والعقيدة، طبع في النجف سنة  .٢
 في بغدادالتي أسسھا  م جمعية المقاصد اإلسالمية ١٩٥١الزكاة؛ نشرته عام  .٣

 .وترأسھا 
 .، نشرته جمعية المقاصد اإلسالمية  ٢ـ  ١ ؛الصوم .٤
  .  ھ١٣٨٣األصول االعتقادية في االسالم؛ طبع في النجف عام  .٥

  :وقد نشر مقاالت في مجلة الغري التي كانت تصدر آنذاك ، ومنھا
  .)١(أشار إليه المترجم له . د علماء األخالقاليقين عن  .٦
  .)٢(أشار إليه المترجم له . نقد كتاب الوصية لحسين علي األعظمي  .٧

  :ومن كتبه المخطوطة 
  .في األصول(  ھ١٢٨١ت(المسائل في شرح الرسائل للشيخ مرتضى األنصاري  .٨
  .أجزاء ٣بلوغ الغاية في شرح الكفاية يقع في  .٩
وقد أرخه السيد محمد بن السيد حسين الخلي  عدة أجزاءالعلم والعقيدة؛ يقع في  .١٠

 )٣(بقوله
دة دين والعقي لم ال ديدةأ  يامس ك الس د بآرائ  ف

بالً ق ق رت الطري د أن دة  فق ا المجي آي قرآنن  ب
ق أرخ لكت الطري ا س دة  لن م والعقي ِت العل  فأثب

  .نظرة في المادة أو مناظرة الماديين .١١
  .ألدبية الطرائف العلمية والظرائف ا .١٢
  . م٢٠٠٨ ه١٤٢٩نشر في الحلة عام  ديوان شعر .١٣

الشيخ محمد أُستاذه وله قصيدة في رثاء ) عليه السالم(شاعر له قصائد في رثاء الحسين وھو 
  :)٤(قوله اومنھ) ھ١٣٥٢ـ  ١٢٨٢(جواد البالغي 

  
ي وتَ  أَرى إِنِّ زؤامَ  الم ث ال اسِ   الًمم لَ  للن يرفِ  فِع ادِ  الص  النق

ك ف ازودت نثس ك زادھ زادِ   ي حيات ر ال ه وذاك خي وى اإلل  تق
                                                           

  .٢٩:  القرآن والعقيدة  )١(
  .١٢١: القرآن والعقيدة )٢(
  .ـ المقدمة:لحليوديوان السيد مسلم ا ٤٧ـ ٤٦:مجموعة التواريخ الشعرية: ظر فيين )٣(
  .٣٩٧: ٣٧-٣٦: تراثناو ٤٦: ديوان السيد مسلم الحلي )٤(



 

  

  :)١( )عليه السالم(وقال في رثاء اإلمام الحسين 
يُد ا الص أبى وردھ ذلِّ ي وارد ال دُ    م ه جي وى ل أن يل أبى ب رُّ ي  والح
ه إنَّ ل ن وردٍّ ف رُّ ع عِ الح  كأَس الردى دون كأس الذلِّ مورودُ   إْن يُمن

هَديٌن على الُحرِّ مفروُض ا ودُ   لوفاِء ب ه موع ٌد من ذلَّ ووع  أن ال ي
دٍ  ًدا بي ي ي أن يعط يُّ ب أبى األب ودُ   ي زِّ منش يُش الع زٍّ وع  إال لع
ًدا دَّ ي ه أن يم بطُ ط ى س ذا أب ودُ   ل لِّ منك ذُّ يُش ال ًرا وع ذل قس  لل
ه اؤه ول ه آب اَء ل نَّ اإلب ييدُ   س ِد تش روح المج وا من ث ا بن  لم

دن ُد ال ن يقث تاَن م اش اُن مقصودُ   يا وزينتھ  ومن له العدُل واإلحس
السيد  جيكا، وأخوه األكبر منهعھدي به أنه في بلآخر الدكتور محمد، وأوالده  من

زقاق  عزيز المتزوج من بنت عمه السيد ھادي السيد حمود عزام وسكن في
خاء الواقع بجوار البيت الذي كان مقًرا لحزب اإل السيد ھادي بيت عمه في المفتي

 ھذا م وفي١٩٣٣-١٩٢٩للفترة  )م١٩٣٧ت( الھاشميالوطني الذي أسسه ياسين 
وفيه قبر الشاعر الشيخ صالح بن عبد الوھاب بن  ؛داًرا ومسجدان ٤٤ زقاقال

سعد أَ الدكتور الالمع في جامعة بابل ، ويعتقد األستاذ )ھ٨٤٠ت(العرندس الحلي 
وفي ھذا الزقاق  .)٢(بن العرندسا رأنَّ مكان القبر كان مدرسة أدبية للشاع النجار

حمد وبجوار قبر ابن العرندس تقع الدار التي عاش فيھا الشاعر المال حمزة وابنه الشيخ م
وابنه الخطيب الشيخ عبد ) ھ١٣٧٤ت( )جاسم(الشيخ قاسم  وابنه) ھ١٣٢٢ت(المال 

حفاد السيد ، وقد وافى األجل السيد عزيز رحمه هللا ومن أ)جاسم(الوھاب بن الشيخ قاسم 
 .مسلم الكتور فارس بن السيد عزيز

 )٣(الكبير سليمان السيد آل الحلي مضر السيد - ١٠٢
 سليمان السيد آل عباس السيد ابن الحلّي ةمرز السيد بن مضر السيد ھو
 جنوب الحصين قرية في ھ١٣١٩ عام شعبان من والعشرين الثاني في ولد .الكبير
  :)٤(بقوله اآنفً  ذكرنا كما والدته عام أبوه وأرخ الحلة

د ا لق ٌرأتان عبانمض  بش
  

ه   تأعوام رٌّ (أرخ ان غ  )حس
  

 في ويشبھه والسخاء الجود في أباه يحكي وكان أبيه كنف في وتربى عاش
 ،البارزين خطباءال من مسقًعا خطيبًا وكان اوشاعرً  اأديبً  وكان والشمم األباء

 عام األولى جماد من سابعال األحد ليلة القلبية بالسكتة الحصين في وفاته كانتو
                                                           

  .٣٩٢ـ  ٣/٣٩١: والحسين في الشعر الحلي ٤١: ديوان السيد مسلم الحلي )١(
  .المدار صحيفة في النجار أسعد للدكتور مقال )٢(
  .٥/٣٠٦ :الحلة وشعرء ،٣/٢/١٤٩ :والبابليات ،- المقدمة- الحلي مرزة السيد ديوان :في ينظر )٣(
  .٥/٣٠٢:الحلة شعراء )٤(



 

  

 ثم ومن الحلّة إلى الرؤوس على جثمانه وحمل ٣٠/٤/١٩٤٤ الموافق ھ١٣٦٣
 ومعارفه أصدقائه من عدد ورثاه األدبية بمكانته يليق بما األشرف النجف إِلى شيع

 المرحوم أخوه رثوه الذين بين ومن الشعبي والشعر الفصيح الشعر من بقصائد
  :قوله منھا جاء بقصيدة الحلي ةمرز السيد سليمان السيد

َدَكلِيَراَقالَشاِكرٍ  أَبَا دَّھُربَْع  ال
  

مَّكَ َوقدَعيٌشلِيلَّذ َوال   رُ  َض  القَْب
  

ي أقلّبُ  ِلُدَجىفيطَْرفِ اھًِراللي  اَس
  

ي   يويُقلقُن ّلف كَ آٍنُك رُ  لَ  الفِْك
  

ا كَ َذَكْرتُ  القَوِمُغصَّلَّم يبِ  َمْجلِِس
  

رُ  النَّھيُّ لََكفِيهِ َرىتُ َوُكْنَت    َواألَْم
  

 َكانَ  ِوَمنْ  َوِخالّنِهِ  أصدقائِهِ  عند اموزعً  بقي ولذلك شعره يجمع أن قبل مات ولقد
 ومن بالقليل، ليس اشيئً  منه الحلي سليمان السيد المرحوم والدنا جمع ولقد يَُراِسلُھُم
  :)السالم عليه( )١(طالب أبي بن علي اإلمام المؤمنين أمير رثاء في شعره

 أصبحتاليومفقدكفيحسنٍ  أبا
  

وع   دىرب دينالھ ـروال  الجوانبِ  قف
  

نْ  ِدَك َوِم الُمبَْع ةُ اإلس ٍلأكل  آك
  

َدى   هِ َغ ربَةَ ألَعادي اربِ  َوش  ش
  

ار ى وج هعل لأطراف الٍمك  ظ
  

ار   ىوغ هعل لأبيات بِ  ك  ناھ
  

ا ت فم اهزل يٍنترع يرةٍ بع  بص
  

 امضاربِ  بماضيتحميهكنت كما  
  

كِ  امى لتب ُلاليت امُ واألرام  طعًم
  

ا   دىلھ ديُن والن  صاحبِ  أَصدقَ وال
  

  :مطلعھا التي البارودي سامي محمود الشاعر رائعة بھا يعارض قصيدة من وله
واي اِن س ِدبتحن َرُباألغاري  يَط

  

رَي   ذاِتَوَغي وبِالل بُ  يَلھُ  ويلع
  

  :)٢(دةالقصي ھذه امعارضً  مضر السيد المرحوم فيقول
ى ي مَ  إل انيالتمن ُبواألم  !!خلَّ

  

 تطلبُ  أنتَ ماالعضِببغيروليس  
  

َرراغًماتغضي العار من  راكٍبغي
  

زِم من   ا الع  تُركبُ  للمھماتِ طرقً
  

  :يقول أن إلى
اِجِريالَمَعالِيَغيِرىإل َحَرامٌ  َمَح

  

دُّ   يَوالتَُص اف يَ غيِرھ أَربُ  لِ  َم
  

مالُعلى ولوال يَشأرتِضل االَع  َوالبَقَ
  

ْن   بِيُلَولِك ِدَس االَمْج ا َم  بُ أَْدأَ  أَنَ
  

تُ  ْن َولَْس َلإِْنبَِم هِ ُدوَنِحي  ُمَراِم
  

ّعُد   دِرياليَُص َدىيَ ّوبُ  الھُ  َويَُص
  

إِنْ  م اأَنَ فَ ْغل ِديأبل اِعيًّابِج  َمَس
  

ا   نّ  لَنَ ْدمً ھَاَس َزاٌراقِ ُربُ  نِ  َويَْع
  

ْنَضّمني فاَل ٍمِم ُتھَاِش ؤَدٍدبي  ُس
  

َما   رفً َس وَقاَش َراحِ فَ بُ  الضِّ  ُمطَنِّ
  

ىبِيَوَخَدْت َوال ُتلِلُعلَ َوٍجبِْن  أَْع
  

يأھتَزَّ َوال   يفِ امُ َكفِّ طّ  الُحَس  بُ الُمَش
  

  :)٣(مطلعھا قصيدة وله
 !الزُموالھُمالطرَفأَغضُّ مَ  إلى

  

 الصوارمُ  تنبوعنهصدٍقعزُمولي  
  

                                                           
 .٣/٢/١٥٠: والبابليات ،-المقدمة-:الحلي مرزة السيد ديوان )١(
  .٥/٣٠٦ :الحلة وشعراء ،٣/٢/١٥٢ :والبابليات ،-المقدمة-:الحلي مرزة السيد ديوان )٢(
  .٣/٢/١٥١: البابليات )٣(



 

  

 .)ھ٨٥٠ت( )١(الحلّي غامسم الشيخ - ١٠٣
 عليھم( البيت أھل شعراء ومن أديبًا، كان الحلِّي، داغر بن مغامس الشيخ ھو
  .شعر ديوان وله ،امفّوھً  ،اخطيبً  وكان ،ووالئھم حبِّھم في المتفانين )السالم

  :)٢(فيھا جاء مطولة غديرية من شعره ومن
َرى اَك فَتَ اھُنَ يِّأَخ ٍدالنَّبِ  ُمَحمَّ

  

هَوعَ    ْنلي ِدِم باَلءِ ُجھ ا ال  جالُدھ
  

ا َدُمتََرِديًّ اِعن اِمهِ اللّق  بُِحَس
  

يًا   دِّ ا ُمتََص طَاُدھَالٍُكَماتِھَ  )٣(يَْص
  

دَ  يَّ عَض ِميِّالنَّبِ ْيفِهِ الھَاِش  بَِس
  

يتَقَطَّعَ َحتَّى   َوغَ ف اُدھاىال  أعَض
  

اهُ  ُم َوأَخ دَُّدونَھُ هُ َوَس  ُدَوْينَ
  

َوابَھُْم   اَ◌أب ّداُدھافَتّاُحھَ  َس
  

اهُ  ي َوَحبَ وِمفِ ِديِري ةً الَغ  َوالي
  

َوَداِعاَمَع   ْمال ھَاُدھا َوُكلُّھُ  أْش
  

َدا هِ  فََغ وَمبِ ديِريَ  الًُمفَصِّالَغ
  

هِ    ابَِرَكاتِ يَم َداُدھاتَنتَِھ  أْع
  

تْ  يَّة قَلَبَ ٍدَوِص  ْدِرھَاَصَوبِ أْحَم
  

ى   ٍدآللتَْخفَ امحم  أحقَاُدھ
  

  :)السالم عليھم( البيت أھل في قال و
ا ِت آلَ  يَ ٍدبَي اُمَحمَّ اَدةً ي  س

  

اَد   ةَ َس لُ البريَّ دادُ ھَافَْض  اھَوَس
  

تُمْ  ابِيُح أْن الِم،َمَص تُُمَوأالظَّ  ْن
  

ُر   اِم،َخْي تُُماألنَ اَوأْن  أْمَجاُدھَ
  

اِعي ِ◌تْلكَ  ةِ الَمَس َحْتألِلبَِريَّ  ْوَض
  

َج   َدىنَھ ْتالھُ هِ وَمَش ا بِ  ُعبّاُدھ
  

فَُّعوا ـٍرفَتََش لَْفتُھالَِكبَائِ  أْس
  

ْت   اقَلِقَ يلَھَ لَّ نَْفِس ا َوقَ  ُرقَاُدھ
  

اتَ  ع ھَْيھَ نتُمنَ فَاعةِ ع ُكْمَش دِّ  َج
  

ٌس   بُّنَْف يَوُح رابٍ أب ا ت  َزاُدھ
  

  :)٤(أولھا قصيدة وله
ذكرُ  دايدن أت يِببع ذاِلَش  قُ

  

ذكُر   اوت تأياًم الِ  َمض  ولي
  

نياأتخدعني دالدُّ اَبوق يش  ِمفرق
  

بحتُ    ووأَص االًمعق الِ  لھ  !بعق
  

ي َوةٌ  ولِ اأس آِلفيھ ٍدب  محّم
  

ي   ربن وٍثخي رمِ مبع  آلِ  وأَك
  

َمھمْ  ُب تَقَسَّ وِنري بَُحواالمن  فأص
  

َد   تاتًاعبادي لِّ أش الِ  بُك  َمج
  

  
  :فيھا يقول أن إلى
االمصطفى بني  لي إنَّهللاصفوةَ ي

  

ؤاًدا   نفُ ريِحم يسَ التب الِ  ل  بخ
  

ي يكم حنين اُسالإل هيُق  بمثل
  

يُن   اٍمَحن ينُ أوَحم الِ  حن  فِص
  

ُك وھل لواَنأمل يالسُّ ِبف  سادةٍ جن
  

يھم   لَّ إذاإِل ابُ ح آلي الِحَس  َم
  

                                                           
ي )١( ة: ينظرف م ٩ :الذريع ان ،١٠٧٩ :٣القس يعة وأعي دير ،١٠/١٣٢ :الش  ،٣٢-٧/٢٤ :والغ

اتو ع١٣٥-١/١٣٢:البابلي ة راء،وش اريخ ،٣٠٥-٤/٢٩٤:الطف وأدب ،٥/٣١١:الحل ة وت  :الحل
 .١٥٨ رقم الترجمة/٥:الشيعة شعراء ومشاھير، ١٠١-٢/١٠٠

  .٤/٢٩٣: الطف وأدب ،٣١٨-٥/٣١٦: الحلة شعراء )٢(
يًا: (مكان) متسلًِّحا: (لو قال )٣(   . لكان افضل) متردِّ
 .٥/٣١٨: الحلة وشعراء ،١/١٣٤ :البابليات )٤(



 

  

 نَصُركُمالطفِّعرصةفي فاتني وإنْ 
  

أَحرى   هف وَتأالب الي يف  )١(مق
  

  :)٢(ھامن ويقول
مُ و يدونك امن اَعروًس  زففتھ

  

يكم   اإِل ْت كم ُروسُ ُزفَّ الِ  َع  ِحج
  

ذكرُ  دايدن أت يِببع ذاِلَش  قُ
  

ذكُر   اوت تأياًم الِ  َمض  ولي
  

  .ھ ٨٥٠ سنة حوالي الّحلة في مغامس الشيخ توفي
*     *     *  

                                                           
   :١/١٣٣: البابليات في بعضھا ذكر غيرھا قصيدة في قال فقد المعنى ھذا منهر  تكر )١(

َر ال ه إن أخ نكُمنولكن ُر ع  ص
  

اني   وُت لِس ناني ال يف اَت ِس  فف
  

  :الديلمي مھيار قول إلى ناظر الحالين وھوفي
ان ركم باللس اتني نص ا ف  فم

 

ُركْم   اتني نَص دِ إِذا ف  بالي
 

  

 .٣٢١-٥/٣١٩: الحلة ءوشعرا ،١/١٣٣ :البابليات )٢(



 

  

  

  .)ھ١٢٨٩ت( )١(الحلي داود السيد بن مھدي السيد - ١٠٤
 عام الحلة في ولد ،الكبير سليمان السيد نب داود السيد بن مھدي السيد ھو
 دراسة في وتدرج الكبير سليمان السيد بن داود السيد أبيه على ودرس ھ١٢٢٢
 مدرسةً  أَسَّسَ  وكانَ  المقدمَ  وسيَدھم عصره في الفيحاءِ  أدباءِ  شيخَ  صار حتى األدب
جَ  الحلة في أَدبيةً   حيدر السيد أَخيه ابنُ  منھم الفيحاءِ  أدباءِ  منْ  عشراتٌ  عليه تخرَّ
 حمادي والشيخ الكواز حمادي والشيخ )١٢٩٠ت( الكواز صالح والشيخ الحلي
  .حمزة المال بن محمد والشيخ )ھ١٣٢٥ت(نوح

  
  :آثاره من
  .الزاھر األدب مصباح -١
 تمام بيأ منحى فيه نحا ،ضخمين جزئين في يقع العرب، شعر من مختارات -٢

 من كبير لعدد وتراجم العربي دباأل تاريخ في فوائد فيه الحماسة ديوان في
  .والعلماء باءداألو الشعراء

  .البديع نواعأَ  في كتاب -٣
 الشيخ مكتبة في مخطوطة نسخة منه كانت ،جزئين في يقع شعر ديوان -٤

بخط أخيه الشيخ مھدي  ،)م١٩٦٥- ھ١٣٨٥ت()٢(اليعقوبي علي محمد
عندي صورة منھا وأودعت صورة منھا في مكتبة  ،)ھ١٣٧٢ت(اليعقوبي 

المجع العلمي العراقي في بغداد، ومنه نسخة بخط الشيخ محمد السماوي 
وقد حققه الدكتور  توجد في مكتبة الحكيم العامة في النجف) ھ١٣٧٠ت(

السيد مضر سليمان الحلي ونال به درجة الدكتوراه في كلبة اآلداب ـ 
  .م٢٠٠٩الجامعة الحرة في ھولندا عام 

 الشيعة أعيان في ترجمةً  العاملي يناألم محسن السيد العالمة عنه كتب
 سليمان السيد بن داود السيد أبيه بعد الحلة شعراء متأخري شيخ بأنَّه ووصفه
 الحلي حيدر السيد الشاعر عم وھو ،األدب مصباح ھو :وقال ومؤدبھم الكبير
  .)٣(أبيه بعد وكافله ومؤدبه
 عصره يف الفيحاء أدباء شيخ ھو :اليعقوبي علي محمد الشيخ عنه قال
 حيدر السيد خيهأ ابن منھم الفيحاء أدباء من عشرات عليه جتخرَّ  المقدم وسيدھم
 صالح والشيخ )ھ١٣٢٢ت( المال محمد والشيخ )ھ١٣٢٤ت( نوح حمادي والشيخ

                                                           
د )١( ل العق انو ١/٢٦٩:المفص يعة أَعي ات ،١٥٢-١٠/١٤٨ :الش ف وأَدب ،٢/٦٧ :والبابلي : الط

ة٥٥:و الدر النضيد٢/٣٥٥: و الطليعة١٠٤ـ  ٣/١٠١: ومعارف الرجال ٢١١-٧/٢٠١ : والذريع
  .٣٠ـ ١٩:وديوان السيد مھدي بن السيد داود الحلي١٣/٢٨:و معجم المؤلفين١٠١ـ  ٢١/١٠٠

  .-المقدمة-الكواز صالح الشيخ وديوان بعدھا، وما ٢/٦٧: البابليات )٢(
  .١٠/١٤٨: أعيان الشيعة )٣(



 

  

  .)١(....)وغيرھم الكواز حمادي الشيخ واخوه الكواز
 السيد بن داود السيد بن مھدي السيد األديب العالم داود أبو :)٢(أيًضا عنه وقال
 )ھ١٢٤٧ت( الصغير سليمان السيد أخيه على العربية علوم درس الكبير سليمان
 غزيرَ  ،هِ ندِ  مَ يوعد هُ وحدَ  نسيجَ  العربية اللغة أسرار ومعرفة الشعر بنظم صار حتى
 لسيرھم حافظًا ،وأَيامھم العربِ  أشعارِ  على والوقوفِ  االطالع كثيرَ  المادة

 دَ ھَ نَ  ،رجالھا صدور ومن الحلة في األدب صناعة وخشي من وأصبح وتواريخھم،
  .قبيلته من أسرته أعالم بھا يقوم كان التي ،واألدبية الدينية الزعامة بأعباء فيھا

 الشيخ بن حسن الشيخ العالمة )الفقاھة أنوار( كتاب صاحب على الفقه درس
 النجف لىإ مھدي السيد ھاجر ثم ،الحلة في مقيًما كان يوم الغطاء كاشف جعفر
 )جواھرالكالم( تابك صاحب باقر الشيخ بن حسن محمد الشيخ على الفقه فدرس
  .المخطوط نهاديو في مثبتتين بقصيدتين المذكورين أستاذيه رثى وقد

 الصلحاء بصالته يأتم بحيث عظيم جانب على والتقى والورع النسك من كان
 لوجود )اضحو أبي( بمسجد يعرف الحلة في لداره مالصق خاص مسجد في

 منه يستفيدون الذين لتالميذه أدبيةً  مدرسةً  المسجد ھذا وكان فيه كبيرة ماء أَحواض
 حمادي والشيخ مصبح حسن الشيخ ومنھم الفيحاء أدباء مشاھير من جماعة وھم

 محمد والشيخ )ھ١٣٢٥ت( عوض علي والشيخ هللا عبد بن حسون والشيخ الكواز
 الذي )ھ١٣٢٥ت( نوح حمادي والشيخ مقاس بن علي والشيخ )ھ١٣٢٢ت( المال
 السيد وجه وقد -  عظمألا ستاذألا سيدنا - :بقوله المخطوط ديوانه في عنه عبر طالما
 وربيب أخيه البن ھؤالء بين من التھذيب في عنايته أكبر )ھ١٢٨٩ت( مھدي
 العم ھذا فكفله صغير طفل وھو أبوه مات نهإف حيدر السيد قفلِ المُ  الشاعر حجره

 يوجد وقلما فيھا رثاه التي قصيدته في بذلك صرح كما ابً ومھذِّ  اأبً  له فكان العطوف
  :)٣(ومطلعھا مراثيه في مثلھا

وريديوھاِكانصلتيالردى أظبا
  

َب   ـاُنَذھَ َم تِيالزَّ دَّ ِدي بُع وَعِدي
  

  :ومنھا
ا داء وأن نالف أُتلم هِ نش  بظلِّ

  

دھُر   يوال ينِ يَرُمقُن ودِ  بع  َحس
  

يَّوھو مازلت ىعل نأحن يم  أب
  

ذِّ   يٍشبأل يع ـماهُ ف ـدِ  ح  َرغي
  

الي ام م َضولأِلي وَّ رفُھاقَ  ص
  

ي   اَدعنِّ يعم دودِ رواق  !!الَمْم
  

 )الزاھر دبألا مصباح( اھأحسن والتـاريخ والـلغـة دبألا في مصنفـات لـه
 وله )المفصل العقد( كتاب في حيدر السيد أخيه ابن عـنه يروي الـذي وھو

                                                           
 .-المراثي-:الكواز صالح ديوان )١(
  .٦٨-٢/٦٧: البابليات )٢(
وان )٣( يد دي در الس ي حي ات ،٢/٨٧: الِحلِّ ف وأدب ،٢/٦٨: والبابلي يد ،٧/٢٠٤: الط در والس  حي

 .١٣: عصره شاعر-الحلي



 

  

 تمام أبي طريقة فيھما سلك ضخمين جزئين في العرب شعراء شعر من راتمختا
 أنواع في كتاب وله ،األدب ومؤرخو األدباء منه استفاد قدو الحماسة ديوان في

 تراجم فيه صَ خَّ لّ  وكأنه ونوادرھم المتقدمين الشعراء تراجم في وكتاب البديع
 األديب مكتبة وفي ،وغيرھما خلكان ابن ووفيات اليتيمة شعراء من جماعة
 منه كبيرة قطعة )ھ١٣٧٤ت( حمزة المال محمد يخشال بن قاسم الشيخ الخطيب

 عن قاسم الشيخ نقلھا وقد الباحثين من عدد عليھا اطلع ،نفسه قاسم الشيخ بخط
 أوراق في كان بل حياته في مجموعا يكن لم الذي شعره وديوان صلألا نسخة
 بن المطلب عبد السيد حفيده جمعھا وقد الحلي حيدر أخيه ابن بقلم أكثرھا متفرقة
 وجعله )ھ١٣٧٢ت( اليعقوبي مھدي الشيخ بنسخھا وكلف الحلي المھدي بن داود
 في عصره علماء من جماعة مديح في ولاأل ،الحروف على مرتبين جزئين في

 كبه وآل القزويني وآل الغطاء كاشف وآل العلوم بحر كآل ،ورثائھم والحلة النجف
 )القصر دمية(و )المفصل العقد( في منه كثيًرا أخيه ابن أورد وقد ،ادبغد في

 عليھم( الطاھرين أجداده مدح في والثاني صفحة ١٩٥ في األول يقع ،المخطوط
 علي محمد الشيخ مكتبة في األصل ونسخة صفحة ١٢٨ في ويقع ھمئورثا )السالم

 محمد الشيخ مكتبة في نسخة ومنه ،اليعقوبي بصندوق المعروفة اليعقوبي
 مكتبة  فيأَودعُت و بجزئيه منهمصورة  نسخة مكتبتي فيعندي و )١(السماوي
 في الثاني القسم مھدي السيد نظم وقد ،منه مصورة  نسخة العراقي العلمي المجمع

 مقطوعة وله الناس بعض في حياته أواسط في الشعر من قاله ما وأتلف كبره أيام
 وآله عليه هللا صلى( الرسول آل لغير ورثاء يحمد من به فرط ما على فيھا يتأسف
 منھا ،والمنزلة المحتد شرف في يساويه وال السؤدد في اليضاھيه ممن )وسلم
  :)٢(قوله

مذوديالشيبأفيمنكمخجلتيفوا
  

ركم  دلغي دايحجي ت الم !الف
  

دح ن أأم يم ديدون دهومج مج
  

ن  ُثاألرضم دينحي اوتُ  الفرق التف
  

ي ن وفرع ىم ةأعل مأروم ھاش
  

ى  رفعل دش لالمج ت المؤث ناب
  

 السيد األديب العالم داود بوأ( :شبر الجواد السيد السعيد الشھيد عنه وقال
 نشأة بھا ونشأ ١٢٢٢ سنة الحلة في ميالده ،الكبير سليمان بن داود بن مھدي
 وآدابَھا اللغةَ  ودرسَ  واجتھدَ  وجدَّ  الصغير سليمان السيد أخيه على صالحة
 يستقي الً ومنھ مرجعا أصبح حتى وأيامھم وتواريخھم العرب دواوين تقصىواس
 أعالم بھا يقوم كان التي دبيةألوا الدينية الزعامة بأعباء ونھض ،االدب رواد منه

 كاشف جعفر الشيخ بن موسى الشيخ العالمـة علـى الفقـه ودرس ،قبلـه مـن أسرته
 إلى ھاجر ثم ،الحلة في امقيمً  نكا يوم )الفقاھة أنوار( كتاب صـاحب ،الغطاء

                                                           
  .٢/٧١ :البابليات )١(
  .٢/٧١ :البابلياتو ٢٥٤: ديوان السيد مھدي بن السيد داود دراسة ـ وتحقيق )٢(



 

  

 رثى وقد )الجواھر( صاحب الشيخ على الفقھية الدروس في فحضر النجف
 .المخطوط ديوانه في كلتاھما بقصيدتين المذكورين أستاذيه

  ):السالم عليھم( )١(والھاشميين الحسين رثاء في قوله شعره ومن
فْ  يَن قِ َراِعبَ وِفأج  الطُّفُ

  

ْب   ى َواْنَح  َذُروفِ  َدمٍ بِأًس
  

ى ةٍ  ف اَعْرَص ُنفِيھ ااب  فَ
  

ةٍ    َداِطَم َبَغ وفِ نَْھ  الُحتُ
  

ى ةٍ  ف ْنثُلّ ْدنَاٍنآِلِم  َع
  

َرِفَذوي   فِ الشَّ  الُمنِي
  

اِربِيَن ىالضَّ ِقعل  الطَِّري
  

ابَھُْم   َرىقِبَ يُوفِ لِقِ  الضُّ
  

انِِعيَن اَرھُ ِوالِم  ْمِذَم
  

ِب   ى بِالقُْض وِمف وفِ المالي  َخ
  

دوِر ٍدَوبُ وُرَمج ـفنُ  ْخ
  

رھم   ىـ رينعل وفي القم  م
  

يضُ  وِه بِ يالُوُج وَغىاوف  ل
  

ُر   نَّةِ ُحم يوفِ األِس  َوالس
  

نْ  م ِم وَمَدأبِِھ ايَ  اللقَ
  

ْزُر   ِبَج فُوفِ الَكتَائِ  َوالصُّ
  

أبِي ابِ ْنِكَراًم  ُذَؤاِم
  

ةِ    مبَ مُّھَاِش وفِ ُش  األنُ
  

وا بِھُ َعَكفُ ىُمبِقُْض  َعل
  

وٍم   ىقَ ىَعل زَّ وفِ  الُع  ُعُك
  

وا يِضَوَحَم ابِبِ واظُبَ  الَم
  

ي   ةَ ِض ديِنبَيَض فِ  ال  الَحنِي
  

ِربُوا ىَش أَعلَ َنظََم  ُدَوي
  

ْبطِ    اِتالسِّ وفِ َكاَس  الُحتُ
  

ى ُف َوبَقَ ِدَحلِي ـالَمْج  َغي
  

َر   ِب ـ مالَعْض َرل نْ يَ فِ  ِم  َحلِي
  

ى فُوَف يَلقَ اَكمُ الصُّ  لتَقَ
  

ًماهُ    َربَاِس يوفِ ُزَم  الضُّ
  

َرى يُوَف فَتَ هِ السُّ ُربِ  تَِطي
  

َع   َواِعِدَم وفِ السَّ  َوالُكفُ
  

ى مَّإِذاَحتَّ اَح  القََض
  

َوى   وِدَرفَھَ وفِ َوُغ  بِالُخُس
  

َدْت َكَوَغ ٌبھُنَالِ  َزينَ
  

ْدُعوهُ   ْنتَ دٍ َع فِ  َكبِ  لَِھي
  

  :)٢()المالس عليه( الحسين رثاء في وقال
يَّنَ  يُن بَ وعتيالب ھَاِديل  وُس

  

َرْت   يَوَج وبِ ُمقلت ادِ  َكَص  الِعھَ
  

يوانطوْت ىُمھَجتِ ارعل ٍدن  َوْج
  

و   أوىھ لوِعم ادِ  الض  واألكب
  

دتْ  ي وغ بُُّمھجت رَّوراءتَِخ  ال
  

ِب   وقًاك اش ذاكَ منھ ودادِ  لِ  ال
  

ا دلُِجوَن أيُّھ ِالُم ا واب  ِريُض
  

ن   َراكمع َؤاِدي ويعةً ُسُس  لِفُ
  

تُمْ  وَدأنَقَْض اوديُعھُ ْدَكَم  قَ
  

وا   يِننَقَُض قَّ لِلُحَس وَدادِ  َح  ال
  

ومٍ  أيُّ  د ي دَّق هش يُّفي يِمأب  الضَّ
  

ا   يَعزًم ِنيُغن ادِ  ع  اإلنج
  

تغيثًا ممس دول نيج ٍثم  ُمغي
  

َر   حٍبَغي يرةِ ص دادِ  يس  األع
  

ْنالحربفيالعرينأسود ھم  لك
  

اب   يھمن اج ف ـمرالھي عاد س  الص
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د وا ق يلھمثن وازبخ دوش  تع
  

ريحتسبق   يال  الطراد مجاريف
  

ال ي وع اجھمف لھي علي  نق
  

رىال   هي رفي ضغي داد وم  الح
  

دنا نھم ف ام اوواالقض  فتھ
  

ا   ْنُجثًَّم وِنَع كَ ُمتُ ادِ  تِْل  الِجيَ
  

ى َت وبق الِدثاب ًداالِج  َوِحي
  

ين   ِلب الِلأھ ادِ َواالضَّ  إِللَح
  

َرًدا ْم ُمف ْدلَ هيَِج ْنل يٍرِم  نَِص
  

ر   حغي ارمرم واد وص  وج
  

ى وَر يتلق ِعديج داهُنَق  ِع
  

ا   ِببُِمحيً ادِ  كالكوك  الَوقَّ
  

قُ  دَّھَر يُرِھ طَاإْنال اِديَس  َواألَع
  

يھُم   بُهُ عَ ف رِ ض ادِ  كَصرَص  ع
  

رى َب فت احيِنالقل هوالجن  من
  

يَن   دوح ثُّيَع ثَّ تنب ادِ  بَ  الرم
  

 ضاقالعضِبشبافيبالحَر عَّرَ سَ 
  

ُب   ْح ْنالرَّ هِ ِم لِّ بَأِس اِدي بُِك  ُمَع
  

َزرَ  َر َج َمالُكْف ْمرَحطَّ لَّالسُّ  فَ
  

يض   فَّالب اَدل ادِ  األجن  باألجنَ
  

ى َر وحم َمالثغ ِرباس يَنالثغ  ح
  

رِّ   ُفالَك اِلحت ومَ األبط الدِ  ي  الج
  

ى ھاَم يتلق َقالس االطَْل  ُمَحيَّ
  

هِ    هَ كتلقي ادِ أوُج  الوفَّ
  

دا ُديَ  َوَغ ؤوَسحص رُّ  ٍبْضبعال
  

َذ   اَمتََخ زَلالھ ادِ من  األغم
  

ف ابًَعجَ  رَّكي وِتخ لًواللم  ش
  

و   وَتوھ يالم الِدف ادي ج  األع
  

رَّ  ي َح ِبقلب َبلقل حىزين  أض
  

ى   ِدبِلَظَ رًماالَوج ادِ  ُمض  باتِّقَ
  

دت تغيُث قدغ يوُرتس داح  ھافِ
  

ْذ   ا ُم َواُد أتاھ اعيالج وادِ  ن  الج
  

تْ  ي فبك دامٍعف ِتم َثحك  الغي
  

ادت   يون ةٍ ف ادِ  لوع  ونش
  

يُّ  اُء أأَخ رُبالنِّس ًراتُض  جھ
  

راٍت   ذَنحاِس ادِ يَلُ جَّ  بالسَّ
  

م عهُ  ل َعيس واألذىَدْف اَءوھ  لوش
  

ا   لََّمَح ورةِ ُك ادِ  ص  اإليج
  

وِمي ايَ اِدٍحلَقَ بَسلفَ يَنالأل  دِّ
  

اب   ىثي وماألس ادِ  لي  المع
  

ـم وٍس ك ـيةٍ أنف وَترأِتب  الم
  

ديھا   مل ادِ كموس  األعيَ
 

ي ْت ھ زَّ ْنَع اَمأْنَع يٍمتَُس  بَِض
  

يلَْت   ىفَأِس اعل َعادِ الظُّبَ  َوالصِّ
  

ُدورٍ  َوْتَوُص وَمَح وِلُعلُ  هللاَِرُس
  

َحْت   اَرةً أْض ادِ َمَغ  لِلِجيَ
  

  :)١(ولهق )السالم عليه( الحسين ماملإل مراثيه ومن
أبي ن ب تم هبك ماُءعلي  الس

  

هُ    الُكَونَعت اءُ األَم  واألَنبي
  

يواستثارْت وِنف يَنالك َوىِح  ھَ
  

ـي   ـتُّرِبف ـٌحال هِ ري  وَداءُ َس ألجلِ
  

ا ى ي بَةً هللاُلََح دُعص ْتق  أريقَ
  

ا   ْنبِظُبَاھَ هآِلِم اءُ  طَ  ِدَم
  

ا تْ  َم َدَوفَ اتَِمَعْھ ِلَخ ْس يِھْمالرُّ  فِ
  

َف   ىكي َنيُرَج امِم اُء؟ اللئ  الوفَ
  

يَ  نْ  ھ وِمِم ْرِبيَ ْدٍرَح ٍدبَ  َوأْح
  

ْت   يُزِرَع افِ ْحنَاءُ  قُلُوبِھَ  الشَّ
  

ى ا فَقََض دىظَاِميً اِءل ىالم  حتَّ
  

ْنَودَّ   هِ ِم ورُ أَْجلِ اءُ  يَُغ  الَم
  

                                                           
ق )١( ة ـ وتحقي يد داود دراس ن الس دي ب يد مھ وان الس يعة و ١٨٧:دي ان الش  أدب، و١٠/١٤٩: أعي

 .٧/٢١٠: الطف



 

  

هُ  ْن َحولَ يِم هِ بَنِ نأبي ـوم  أَص
  

ح   رِّابِهِ ـ رٌ الُغ اءُ  َمْعَش  نَُجبَ
  

َذلُوا هُ  بَ اُدونَ َزاٍتنُفُوًس  َعِزي
  

وٍم   دبِيَ زَّق هِ َع َداءُ  فِي  الفِ
  

أبِي ا بِ ىأنفًس مِرعل الَْتالسُّ  َس
  

َذًرا   ـؤھُنَّ أْنَح اءُ  يَُس  قََم
  

ا رتووجوھ رىتعف ـبث  الـغب
  

را   ْتـ ىوَكان اتُجل اءُ  بِھَ  الَغمَّ
 

ا ْتتَقَطَّ  وأكفً َيَع وَمَوِھ ـيَ  ال
  

َمحِل   ِقـ ةٌ لِلَخل اءُ  ِديَم  َوْطفَ
  

ـدتاوصدورً  اع واديعليھ  الع
  

َي   ِمَوِھ ةٌ لِلِعل اءُ  َعيبَ  َووَع
  

ا ا ي ةً  لھ اوقع ِتلھ ـُرجَّ  الَغْب
  

 الخضراءُ عظمھامنومالت ـرا  
  

َدىتسلى ليس اِنَم م أْنالزَّ يك  ف
  

لِّ   وٍمُك رُّيَ وَراءُ يَُم  عاُش
  

ا نَ  ي ِت ب يبن تُْمالنَّب ائِيأن  َرَج
  

ومَ    ِريَ وَرى نَش مَ ال اءُ  َونِْع َج  الرَّ
  

فعوا يفاش يل يٌءإِنِّ تُْمُمس  َوأَن
  

َوالِيُكم   ًدالَِم فَُعاءُ َغ  ُش
  

يُكم َنَوَعل هِ م الةٌ اإِلل  َص
  

ـالٌم   اوس ِتم اءُ َحنَّ  الَورقَ
  

 التي قصيدته ومنھا ،كثيرة )السالم عليھم( البيت أھل رثاءِ  في وقصائده
  :)١(امطلعھ

َمھَاُمَضَرالَحمَراَدھى َخطبٌ   َوھَاِش
  

لَّ    يَوفَ اِتف ارَِمھَا الموتِ ُمرھَفَ  َص
  

  :)٢(مطلعھا التي واألخرى
َدى َسلَبَ  ٍرَرأِسِمْنالرَّ افھ  تاَجھ

  

َراَجھَا الطُّفُوفِ فيَوأَطفَأَقَسًرا    ِس
  

  :)٣(مطلعھا وثالثة
و وبأعظمقاستكالعوات بن  الن

  

ربال   نبك يم ةبن ب حمال  الحط
  

  :)٤(األخرى ومطلع
بُّ دامع تنص آبيُب الم ى م ش  إل

  

و   ؤادَي ال تخب ار غرامي من ف  ون
  

  :)٥(مطلعھا وأخرى
تْ  َم أَفِلَ الطُّفُوِفلِھَاِش ُببِ  َكَواِك

  

تْ    اَوتََحطََّم اِمْنھَ بُ قَنً  َوقَواِض
  

  :)٦(األخرى عُ ومطل
ِت إِنْ  اَنيتَبِكالأن  ُحْزنَ

  

ـُفِّي   الَمك نالَم ى َع  الُمَعنَّ
  

  :)٧(مطلعھا التي وتلك
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بُو ىأص هْ آراِمإِل  َراَم
  

تَاقًاَوأَُؤمُّ   هْ ُمْش  أَماَم
  

  :)١(كبة حلصا محمد الحاج فيھا يھنئ التي قصيدته شعره روائع ومن
 النَّدَِّشَذاَمنَكاستنشقُتالصبا نَسيمَ 

  

دِ  ِدمنَتِيعلىجتَاًزامُ  ِسرَت فَھْل    ؟ھِْن
  

ذكَّرتَني ًداف انَج ُتَوَم يًاُكن  نَاس
  

دھرمنسرقناھاليالٍ     نجد في ال
  

الٍ  يراٌت لي اوقص َتي الي  عمَرھَ
  

د   رييم وبعم ةفھ ا غاي دي م  عن
  

ا ْت بھ ْمُسطَلََع اِرَش االنَّھَ  فَلَفَّھَ
  

ٍلمنظالمان   احمومنلي دِ  ف  )٢(َجْع
  

د ْت ق ااختلس ونَيمنھ رةً ُعي  نظ
  

َبأرتني   ارلَھي ةِ فيالن دِ  جنَّ  )٣(الُخْل
  

رةٌ وجنتَيھا وفي كَُّحم اِظِريَش  نَ
  

اقلبيدمأمن   َنأملونُھ َورد؟ ِم  )٤(ال
  

ي ا وف دنحرھ اتوھمتعق  ثغرھ
  

َنهُُؤآلل   ْننُظَِّم كَ ِم دِ  َذلِ  الِعْق
  

ا ُت وم اأدريُكن َداُمم االُم  وإِنَّم
  

اِحَمَذاَقُتَعَرفْ     الشھدِ  ريقھامنالرَّ
  

لَ  زاز وقب داھت االق زةُ م اھ  القن
  

 الھندي الصارممااللحظ حساموقبل  
  

ن ا وم تقربھ يمال َوةٌ برأس  نَش
  

يُّيابھاَصَحوُت   كَرةِ منَم دِ  َس  البُع
  

كِرِمْنالبُعِدُسكُر َزالَ  وإِن اُس  قُربِھَ
  

ىِطبَّ فاَل   دفََعحتَّ دِّ  دُّ الضُّيُ  بِالضِّ
  

قتُھا التعش الطف يباوكھ  وأش
  

ا   هُ وھِّمً ةُ َعَرْت رَّأسِ َرْعَش دّ  ال  )٥(َوالقَ
  

م دِر ول ـىتَ يلَيلَ ٌفأَنَّنِ اَكلِ  بِھَ
  

َي   نْ َوقَلبِ اِرِم بَابَةِ نَ ي الصَّ دِ  ف  َوْق
  

ْنعلمْت وما تِْمِم يَك ْنُحبِّ ْتلَِم  بَك
 

 الَوجدِ  في اَبَذلَِمْنقَلبي َوالُجفُونَي  
  

أذكرُ  عَد فَ َراُمَوىُس ٍبالَغ  بزين
  

ُعَو   يأدفَ ٍدف ةَ ِھْن نْ َوَمي دِ  ع  َدْع
  

ُت وإِنْ  وقِيقُل اللوىَش اِجٍربَ  فَبَِح
  

ى َحنَْنُتفَاعلْمالُمْنَحنَىأو   دِ  إِلَ  نَج
  

َنبشيٍءنفسيولعْت وما ذيِم  ال
  

ُمَولكِْنذكرُت   نفساتَعل  قَصِدي مال
  

 سرهراحمنذوالحزمالفتى يسول
  

هُ    واهُتَنَاقَلُ رِّ األْف دِ َوالعَ  لِلُح  ْب
  

  :الرائعة توريةلا مع جميللا تخلصه حسن في يقول حتى
ا ا فم دإالللثن  الحصمحم

  

لَّلقد   هَض يُمھدي  المھدي لِغيرأب
  

 لھا تخميسه عن وقال الحلي حيدر السيد أخيه ابن خمسھا التي القصيدة وھي
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  .٧/٢٠٦ :الطف وأدب
  ! الزھراء ابن سيدي ليالك في بوركت )٢(
  .الغادة ھذه يستحق من ومثلك موالي، ليالك لك مبارك )٣(
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  :قول لوخمسه؟ فخمس القصيدة كلھا وقال عن ھذا البيتيماذا وم يخمسه؟ أَ تخميسه؟ 
ا قُت زينب د تعشَّ ُت ذًرا ق ذ كن  فم

  

الِم   ي ع ذباوف الِب زدُت تََع  األص
 

ا رحِم ُمطرب ة ال  وكنُت بھا في ظلم
  

يبا   اًل وأش اًل وكھ قتھا طف  تعش
 

رأِس   ةُ ال هُ رعش ا عَرْت دَِّوِھّمً  والقَ
 

 
  



 

  

 السيد السعيد والشھيد ،)١(اليعقوبي الشيخ عنه مانقله على )المفصل العقد( كتابه في
 ِحيَاِضهِ  ِمنْ  فَإنَّ  أَقَوالَهُ  أَقوالِي وَشابَھَتْ  مثالَهُ  حذوتُ  إنْ  غرو ال:)٢(شبر الجواد
  :)٣(الكوفي أميل بن الُمؤمل بِقَولِ  حريينِ  فترانا أَدبي َكانَ  أََدبِهِ  َوِمنْ  َمْشَربِي
تَ و ريَوَراَءهُجئ اتَج  َحثِيثً

  

ا   َكَوَم ُثبِ ريَحي نْ تَج ورِ  ِم  فُتُ
  

َغ وإِنْ  غيُربل َدىالصَّ ٍرَم  َكبي
  

د   َقفق غيُر ُخلِ ـصَّ نَ ال رِ  ِم  الكبي
  

  :)٤(كبة مصطفى ولده عرس في كبة صالح محمد الحاج مھنئًا وقال
 تشرُقالوجهفيالشمسومنھا أتتك

  

لِ الفيالُخَزاَميونشر    قُ يعبَ غالئ
  

يقة د رش يق ھامف اس  لحاظھ
 

 ترشقُ  حاجبَ قوسعن صبھاحشا 
  

م به ول انتش ةاألغص دھاقام  ق
  

ى  اوأنَّ دومنھ ةق قُ  مي  أرش
  

اءالتي وليس ورقبالم  غصنھاي
  

اءمنھوكمن  بيبةم  قُ مورِ  الش
  

اجؤذرعينھافيفضحت لقد  النق
  

يوان  يھ هف دنوعيني  قُ وترِم ت
  

يس ا تم انوقرطاھ  ىوالحشقليق
  

 قُ يخفِ الشوقمنقرطيھاوفقعلى 
  

  :)٥(هللا رحمه وله
اتمعاٍل ذي وكم  نفسهيخفضب

  

 يقصر النسرعليائهوعنفأضحى 
  

اغر ىتص ادحت رع درهيكب  ق
  

 يصغر حيثمنالمرء قدرويكبر 
  

  :)٦(هللا رحمه وله
عْ  ِديَت اقط َقھُ نفِسَعالئِ  ال

  

يُش  يأتع ٍلف ىأم ْمسِ  إِلَ رَّ  !ال
  

ي ُل تُْمِس يَوتَأَم باحف َرىالص  تَ
  

ًرا  بُحخي ـافتص ي مثلم  تُْمِس
  

  :)٧(أَيًضا وله
م ي ك قتق ُرللخل ًكايُظِھ  نُس

  

يالنفوسولباري   عاص السرف
  

و ي فھ كهف ننس اتظ  ذرأب
  

َد  ِقوِعن ابنالتَّحقي اصِ  ف  الع
  

 المھدي عمي إنَّ  :المفصل لعقدا كتابه في الحلي حيدر السيد أخيه ابن قال
هِ  مدحِ  في نَظَمھا َكانَ  قََصائِد بَعضِ  في إِلَيَّ  أَوَصى  وآله عليه هللا صلى( النبي َجدِّ
 في َذلِكَ  إلى ألَمحَ وَ  ،)٨(َكفَنِهِ  فِي َمَعهُ  أَْجَعلَھَا أَنْ  )السالم عليھم( َوِعْتِرتِهِ  )وسلم

  :بِقَولِهِ  لَهُ  َمرثِيَّتِهِ 
                                                           

 .٢/٦٩ :البابليات )١(
 .٧/٢٠٧ :الطف أدب )٢(
 .٧/٢٠٧ :الطف وادب ،٢/٦٩ :البابليات )٣(
  .٧/٢٠٧ :الطف وأدب٢/٧٣ :البابلياتو٥٤٧:ديوان السيد مھدي بن السيد داود الحلي )٤(
  .٧/٢٠٧ :الطف وأدب ،٢/٧٣ :البابليات )٥(
 .٧/٢٠٧ :الطف وأدب ،٢/٧ :البابلياتو٥١٧:ديوان السيد مھدي بن السيد داود الحلي )٦(
  .،٢٠٧/ ٧:الطف أدبو٧/٢٠٧و٢/٧٣ :والبابليات٥١٧:ديوان السيد مھدي بن السيد داود الحلي )٧(

٢٠٧،.  
  .١٠/١٤٨: وذكر ذلك السيد محسن األمين في أعيان الشيعة )٨(



 

  

ريض وأرى َتَوإِْنالق هُ َملَْك  زَِماَم
  

َت   ي َوَجري ٍدف هِ أَم دِ  إِلِي  بَعي
  

م رَض ل هُ تَ َرمن اغي هُ َم  ألَزْمتَ
  

َكْدِحمَ  ِمْن   دِ  فِيطَائًِراَجدِّ  )١(الِجي
  

 ونقل ھ١٢٨٩ سنة المحرم من ٤في ربه داعي ثراهُ  هللاُ  َطيَّبَ  شاعرنا أجاب
  .  فيھا ودفن األشرف النجف إلى جثمانه
 أخيه ابن أقامه الذي الكبير سليمان السيد آل مأتم منھا مآتم عدة له قيمتأ

 مھدي السيد العالمة له أقامه الذي المأتم ومنھا ،الحلي حيدر السيد الكبير الشاعر
 بغداد في أقامه الذي والمأتم الحلة في وكالھما وأنجاله، ،)ھ١٣٠٠ت( القزويني
 ااألدباء شيخ يرثون المآتم على شعراءال وتقاطر وأوالُدهُ  كبة مصطفى الحاج
 طليعتھم وفي القزويني، مھدي السيد والعالمة الحلي حيدر السيد أخيه ابن معزين
 ومربيه أستاِذهِ  بفقدِ  فُِجعَ  الذي )١٣٠٤ت( الحلي حيدر السيد وتلميذه أخيه ابن

   :)٢(فقال ه،لفقد فانفجر وكافله
وريديوھاِكانصلتيالردى أظبا

  

َب   ـاُنَذھَ َم تِيالزَّ دَّ ِدي بُع وَعِدي
  

بت ـاتامھس نش ـتيالنائب بمقل
  

ل   اذافألج يم نأتق دي ع ؟جي
  

اذا ذي م اال ري دنيدھ هتوع ب
  

ُدأَو   دكبع عٌ عن ِد؟ موض لمزي
  

ا داء وأن نالف أُتلم هِ نش  بظلِّ
  

دھُر   يوال ينِ يَرُمقُن ودِ  بع  َحس
  

يَّوھو مازلت ىعل نأحن يم  أب
  

ذِّ   يٍشبأل يع ـماهُ ف ـدِ  ح  َرغي
  

الي ام م َضولأِلي وَّ رفُھاقَ  ص
  

ي   اَدعنِّ يعم دودِ رواق  !!الَمْم
  

  

ريَض وأرى َتَوإِْنالق هُ َملَْك  زَِماَم
  

َت   ي َوَجري ٍدف هِ أََم دِ  إِلِي  بَعي
  

م رَض ل هُ تَ َرمن اغي هُ َم  أَلَزْمتَ
  

َكْدِحمَ  ِمْن   دِ  فِيطَائًِراَجدِّ  )٣(الِجي
دِ   )٣(الِجي

  

  .الحلي حيدر السيد شعر وائعر من وھي
 أخيه ابن فيھا يعزي قصيدة في )ھ١٢٩٠( الكواز صالح الشيخ رثاه وممن
 )٤(القزويني مھدي والسيد )ھ١٣٠٤ت( الحلي حيدر السيد الكبير الشاعر

  :أولھا الكواز صالح الشيخ مةجتر في ذكرناھا )ھ١٣٠٠ت(
دًر تعاليت وَنأْناق َكتَُك َدىل  الفِ

  

اَرىالونُفُوُس   ّرً وًداطُ يِّدا َمُس  َوَس
  

اِنفِيتُفَدَّى َوَكيفَ  َم مالزَّ ْنَول  يَُك
  

َديَك   هِ لَ ذبُح بِ يمُ ال َدى العظ  فَتُفتَ
  

                                                           
 َونُْخِرجُ  ُعنُقِهِ  فِي طَائَِرهُ  هُ أَْلَزْمنَا إِنَسانٍ  َوُكلَّ : ١٧/١٣ :اإلسراء سورة من تعالى قوله إلى مشيًرا )١(

  .اَمنُشورً  يَْلقَاهُ ا ِكتَابً  القِيَاَمةِ  يَْومَ  لَهُ 
وان )٢( يد دي در الس ي حي ات ،٢/٨٧: الِحلِّ ف وأدب ،٢/٦٨: والبابلي يد ،٧/٢٠٤: الط در والس  حي

  .١٣: عصره شاعر-الحلي
يًرا )٣( ى مش ه إل الى قول ن تع ورة م راء س لَّ : ١٧/١٣ :اإلس انٍ  َوُك اهُ  إِنَس ائَِرهُ  أَْلَزْمنَ ي طَ هِ  فِ  ُعنُقِ

  .اَمنُشورً  يَْلقَاهُ ا ِكتَابً  القِيَاَمةِ  يَْومَ  لَهُ  َونُْخِرجُ 
  .٢/٧٧ :والبابليات ،-المراثي-الكواز صالح ديوان )٤(



 

  

  :)١(فقال مرثيته آخر في وفاته سنة وأرخ حمزة المال تلميذه ورثاه
ينَ  ى وح اَءمَض هُ َج  تَاريُخ

  

ى   انِ الًَعِجَمَض يم لَِجنَ  النَِّع
  

  :)٢(بقوله )ھ١٣٠٤ت(الحلي حيدر السيد أخيه ابن يشير المحرم في وفاته وإلى
ا الُع فكأنم َمأَض مھاش ْنل  يك

  

ًدا   اأب ٌدلھ بِ َعھ دِ  بقل  َجلِي
  

م ِض ل َلتق ِدھَاثَك ٍمَعِمي رَّ  بُِمَح
  

اإال   لِ وأردفَھَ دِ  بِثَْك  َعِمي
  

ي ه يبك ديُنعلي العينال يب  الت
  

ِت   يَنبك اهُالحس رَ أب ھيدِ  خي  ش
  

تلطْ  إِن اآُرْزيخ اھَُم  فَِكالھَُم
  

َما   َرىقََص اِنقِ دِ اإليَم  والتَّوِحي
  

 الُعلَى؟َعْمَرولَھَاالنَّاِعي نََعى أَبهِ 
  

ْيبَ أَم   ِدةُ َش َوىالَحْم ِعيِد؟ انطَ  بَِص
  

  .الخالدين في وعلماءنا أدباءنا هللا فرحم
 )ھ١٣٠٠ت( )٣(القزويني مھدي السيد - ١٠٥
 حسين السيد بن محمد السيد بن أحمد السيد بن حسن السيد بن مھدي السيد ھو

 الدمعة ذي الحسين إِلى نسبه يرجع )ھ١٣٠٠ت( الحلي النجفي، ،القزويني الحسيني،
 جده كان.)السالم عليھم( طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن الشھيد زيد بن

 الثاني القرن واسطأ في العراق إلى قزوين من ھاجر قد محمد السيد بن أحمد السيد
 كلھم بنين خمسة فأولدھا العلوم بحر مھدي السيد العالمة شقيقة من وتزوج عشر
 أحمد السيد رجع ثم القزويني مھدي السيد له المترجم والد حسن السيد أكبرھم علماء
  .ھ١١٩٩ امع ھناك وتوفي قزوين إلى

 كبار على درس وفيھا ھ١٢٢٢ عام النجف في القزويني مھدي السيد ولد
 كاشف جعفر الشيخ أوالد حسن والشيخ علي والشيخ موسى الشيخ ومنھم ،علمائھا
 حتى القزويني أحمد السيد ولدي علي والسيد باقر السيد عميه على ودرس الغطاء
 وزعمائھا اإلمامية مراجع أشھر من صارو ،سنة١٨ ابن وھو االجتھاد درجة نال

 والفقه الكالم علوم في مشارك ،الحفظ كثير ذكي مؤلف، مجتھد، ،عالم فھو العظام
  .اشاعرً  ا،أديبً  وكان ،والصرف والنحو والمنطق والحكمة والتفسير االصولو

 الحليون دعاه النجف إلى الحلة من الغطاء كاشف موسى الشيخ ھاجر ولما
 الحسن الذكر فيھا وأبقى فيھا الدينية الزعامة وتولى الحلة إلى فانتقل ھ١٢٥٣ عام

                                                           
  .٧/٢٠٧: الطف وأدب ،٢/٧٧: البابليات )١(
 .٢/٧٧: والبابليات ،٢/٨٧ :الحلي حيدر السيد ديوان )٢(
ر )٣( ي ينظ ى :ف اب الكن تدرك ،٥١-٣/٥٠ :واأللق ائل ومس ان و  ،٣/٤٠٠:الوس يعة أعي  :الش

ةو ،١٤٦-١٠/١٤٥  ٦/٢١و ١٢٥و ٣/٣٩و ٤٧٠و ٣٨٩و ٢/٦٨و ٩١و ٧١و ١/٤٨:الذريع
 ٢٢/١٧٤و ١٨/٣٤٥و ١٦/٣١٣و ١٥/٩٣و ١٤/٢٥٤و ٢٦٠و ٨/١٠٥و ٧/٨٣و ٢٧١و
ا، ٢٣٨و ٨٤و ٢٥/٦٢و ٢٣٩و ٢٤/١١٣و ٢٣٨و ٢٣/١٢٢و ف أدبو وغيرھ -٧/٢٧١:الط

اتو،٢٨٧ م،١٣٨-٢/١٢٦:البابلي ؤلفين ومعج الم ،٢٧-١٣/٢٦ :الم اريخو،٧:١١٤:واألع  ت
ة اھير ،١٧٨-٢/١٧٦:الحل عراء ومش يعة ش ة/٤ :الش م الترجم مو ،٨٣٤ :رق ال معج ر رج  الفك
   .٩٨٨ - ٣/٩٨٧ :واألدب



 

  

 في العراق في السماوة مدينة الى وصوله قبل الحج من رجوعه بعد يتوف أن إلى
 السيد ومنھم )١(الشعراء من عدد فرثاه ،ھ١٣٠٠ سنة األول ربيع من عشر الثامن
  :مطلعھا بقصيدة عصره شاعر الحلي حيد

 يھولھاألمٍرمادتقداألرَض أرى
  

ل   رقفھ دنياط اءٌ ال ا فن  يزيلھ
  

  :مطلعھا بقصيدة حبوبيال سعيد محمد السيد ورثاه
داُء سرى ِبوح ُدالرك هِ حم  أيادي

  

اٍدوالوآَب   مح هِ بھ  غيرناعي
  

  :إحداھما مطلع بقصيدتين هللا العبد حسون الشيخ ثاهور
اُن قَ رَ طَ ةٍ الزم ّماِءبنكب  ص

  

ْت   َعَعّم ِقجمي األرزاءِ الخل  ب
  

  :)٢(الثانية ومطلع
لَّ خطبٌ  ىأط ُراإلسالِمعل  ُمبتََك

  

ادْت   هك راُت ل ھبُ الني رُ  الش  تنتث
  

 في أثبتناھا قصيدةب )ھ١٣٣٩ت( الحلي حيدر السيد بن حسين السيد ورثاه
  :)٣(مطلعھا ،ترجمته

ت َك ذاب وُببغيبت يالالقل  غل
  

 الوھُُم عليكَ غدتالدموعتھمي  
  

  :مطلعھا قصيدةب الدجيلي طاھر الشيخ ورثاه
ن تبقي لم ذخوَرتس اِء؟َم  البك

  

 القضاءِ  صرفِ منالمحتوُمجرى  
  

  :مطلعھا بقصيدة الحلي جعفر والسيد
ي زِّ وَن أأُع دَرأنَّالك ا؟الب  غاب

  

هأم   أنَّأھني عدَ ب ا؟ الس  آب
  

  :مطلعھا بقصيدة سبتي كاظم والشيخ
مَُّرزًءا إنَّ  كألَ افي  وناب

  

ا   ديِنبحش رَّال نًاّص ا س  وناب
  

  :قصيدته ومطلع الحائري الھر كاظم والشيخ
ا ردى م دلل تق ع يَجرَّ ابن  اإلب

  

روفه   ن ص ام ا المناي  أكؤب
  

  :)٤(بقوله قصيدته آخر في وفاته أرخ وقد،بقصيدة الزيوري عباس والمال
اعٍ  ى ن ًرانع ألََّممض اف  يَعُربَ

  

دَر   َتوالِخ رامَ والبي ا الح  ويثرب
  

ن د م امبع جَّع هح أرخوافي  ف
  

ديُّ   دآِلمھ دمحم ا ق  ُغيب
  

  :مطلعھا بقصيدة الدجيلي سينح الشيخ ورثاه
ِر إن وَمتُقِص يالل أنيف زِدوإنش  تَ

  

دي فيبرصللموضٌعبقي فما    كب
  

  :)٥(فقال وفاته سنة آخرھا في أرخ بقصيدة قفطان حسن والشيخ
ا اِل ي للَلرج افھ نلن ِد؟م  منج

  

دَّھِرمنيُنجي   ؤونِ ال  ومسعدِ  الَخ
  

                                                           
  .٣٥٥-٥/٣٥٣: الحلة وشعراء ،١٣٠-٢/١٢٩: البابليات في ينظر )١(
 .٥/٣٥٣ :لحلةا شعراء )٢(
  .٢٦٢-٢/٢٦١: شعراء الحلة )٣(
 .٢/١٣٠ البابليات )٤(
  .٥/٣٥٤ الحلة شعراء )٥(



 

  

وٌم  لي هُ ذاقب ختُ  أَرَّ
  

حى   دىالأَض ىھ دِ ينع يِّدِ  بفق  الس
  

  :قصيدته ومطلع قفطان أحمد الشيخ بن حسون والشيخ
مُ  بَح العل َرأص اِتُمقفِ  العرص

  

ُم   ىوالحل راتِ َمئداأمس  الحس
  

  :مطلعھا بقصيدة )ھ١٣١٨ت( القيم حسن والحاج
ِذلُ  ْن أَيَع انَم مك ِعِدل  يُس

  

ى   اعل اأَذاَبم ِد؟ حش  المكم
  

  :)١(قصيدته ومطلع ،البغدادي حمزة المال بن علي والشيخ
لَ  اعي أَقب االن الردىإلين  ب

  

ا   ولىناعيً ورىم نال دى دي  الھ
  

  :مطلعھا بقصيدة )ھ١٣٢٢ت( الحلي حمزة المال محمد والشيخ
اذا ى م دھُرجن ىال ِد؟عل  المج

  

أقلَق   الَم ف دِ لباالع  وج
  

  :األولى مطلع ،بقصيدتين الخضري محسن الشيخ ورثاه
ن اَت بِم َكص الناعي  درىھ

  

رِق   ىبف هالعل رى وبفي  الث
  

  :الثانية ومطلع
كَ  ارخةً  جاءت يَّ ص ِلرةُ اس  اإلب

  

جُّ   ِلتع يبالوي لٍّف لِ  ح  وُمرتََح
  

  :مطلعھا بقصيدة العذاري محسن الشيخ رثاه كما
ورىفأشجيَت نعيتَ  َدال دھِرأَب  ال

  

دري   اهُلمنأَت مأمتنع دري؟ تكنل  ت
  

  :)٢(قصيدته ومطلع يالمھد صالح والشيخ
ى ٌد قض انماج يك رِهف  عص

  

ة   وِربمنزل نالن درهِ  م  ب
  

  :مطلعھا بقصيدة العذاري محمد والشيخ
ال ت ھ اَككفف اهللالح َدُري  قَ

  

ُف أوشكْتقد   َورُ  األرواحُ تُتْلَ  والصُّ
  

  :قصيدته ومطلع قفطان عبود والشيخ
د رَ  لق اعيبك االن َتفي ىاللي  نع

  

 ضعضعا والمجدَ لديِناُركَنفزعزع  
  

  :مطلعھا بقصيدة )ھ١٣٢٥ت( نوح حمادي والشيخ
ينُ  َي أيُع حاُبمقلت امي؟الس  الھ

  

ُل   اِممق َكالغم رُ علي ي غي  دواِم
  

  :قصيدته ومطلع ،)ھ١٣٢٥ت( عوض علي والشيخ
كَ  راُق من يالف ُدومن َرُقالوج  والُح

  

أنيوإِنُ    كش دمععلي  واألرقُ  ال
  

  :قصيدته مطلعو ،مصبح حسن والشيخ
بٌ  ذوب قل رةٌ ي َرُقوَعب  تَتََرْق

  

ًوى   اءوج لوعِ بأحن قُ  الض ؤرِّ  يُ
  

 وفاته بعد الشعراء ھاقال التي الرثاء وقصائد حياته يف بحقه قيلت التي القصائد ُجِمَعتْ  وقد
 الشيخ وكان ،)٣(بخطه منه نسخة الخطيب قاسم السيد مكتبة في يوجد مخطوطًا  كتابًا فصارت
 يعبر وكان ،صفحة ٢٠٠في -  يقول ما على -  تقع بخطه منه نسخة يمتلك اليعقوبي ليع محمد

                                                           
  .٥/٣٥٤ الحلة شعراء )١(
 .٥/٣٥٤ الحلة شعراء) ٢(
 .٥/٣٥٥ نفسه )٣(



 

  

  .اليعقوبي صندوق في أنھا والمفروض )١(القزويني آل بمجموعة عنھا
  :منھا نذكر اكتابً  ٤٠ من أَكثرَ  سره قدس القزويني مھدي السيد ترك
  .مجلدات سبع في يقع.اإلسالم شرائع شرح في األفھام مواھب -١
  .الحلي للعالمة المتعلمين تبصرة شرح في المجتھدين ئروبصا -٢
  .مجلدات ثالث في يقع المجتھدين بصائر مختار -٣
  .األحكام نفائس -٤
 .الفقھية الكلية القواعد -٥
  .الھداة أحكام في النجاة فلك -٦
  .الدين أحكام إلى المقلدين وسيلة -٧
 .الرضاع في رسالة وھي الرضاعية، األحكام في البغدادية اللمعات -٨
  .المواريث في ةرسال -٩
  .الكبير الحج مناسك - ١٠
  .المتوسط الحج مناسك  - ١١
  .الصغير الحج مناسك  - ١٢
  .الفقه في منظومة - ١٣
 .الدمشقية اللمعة شرح - ١٤
 :الفقه أصول في وله
 .الفرائد - ١٥
 .الودائع - ١٦
 .المھذَّب - ١٧
 .القمي المرزا قوانين رح - ١٨
 .الموارد - ١٩
 .الواحد خبر حجية في رسالة - ٢٠
 .آيات في رسالة - ٢١
 :منھا رقةمتف علوم في مؤلفات وله
 .النحو في األقفال - ٢٢
 .األقفال شرح في المفاتيح - ٢٣
 .للتفتازاني المطول على حاشية - ٢٤
 .الصرف علم في التفتازاني شرح على حاشية - ٢٥
 .اللمعتين رح - ٢٦
 .العراقية القبائل أنساب - ٢٧

                                                           
 .٢/١٣١: البابليات )١(



 

  

 .القدس محل إلى النفس معارج - ٢٨
 .المزار - ٢٩
 .الكالم علم في االمتحان مضامير - ٣٠
 .الدين أُصول في المتوسمين آيات - ٣١
 .العقائد أُصول في الخرائد الئدق - ٣٢
 .الدينية العقائد في الحلية القالئد - ٣٣
 .الكريم القرآن سور من عدد تفسير تضمنت التفسير في رسائل وله - ٣٤
 .)السالم عليه( طالب أَبي بن علي اإلمام المؤمنين أمير كلمات شرح في رسالة - ٣٥
 .الناجية الفرقة تحقيق في الماضية الصوارم - ٣٦
 .المذھبة السبائك - ٣٧
 .الغروية لفوائدا - ٣٨
 .األحكام فائس - ٣٩
 .وغريها ...اإلجياد أساس - ٤٠

 عليه( علي اإلمام في قوله شعره ومن ،شاعر فھو العلمي العطاء ھذا ومع
  :)السالم

در ر لحي الغريقب اإذاب  التج
  

ه   عإِلي المينجمي روا الع  أجي
  

اه ه بن ه ل هاعرًشباري ىب  عل
  

هرحى   لعرشقطب دور الجلي  ب
  

  :)السالم عليه( جعفر بن موسى اإلمام في هو
ى ى إل ِنموس َرب واِدجعف  والج

  

ا   بحثثن نالرك ىم بالدِ  أقص  ال
  

الت ن وس اتم يبن اسالع  فين
  

ن   ّمم ناخبالش اد الش  للوھ
  

ب ي نجائ بحً ترتم وادياص  ب
  

ي فوتم   ايس وادي مراتعھ  ب
  

ان وي ھج وقتلت يف  الرواب
  

ّل   لكص نضالرم ادِ  نض  بارتع
  

رف ْتاُكلَّموص اَخبَّ  َعالھَ
  

رادق   يس بف الالكثي ادِ  ب  عم
  

 وتبدوضحىالسرابفي وتحفي
  

دى   ياألدالجل اد الً ل  باتق
  

  :)١(قوله منھا قصيدة )السالم عليه( الحسين اإلمام رثاء في وله
د مصاب االحزَنيعي اغّضً داكم  ب

  

 سرمدا للناسالحزُنيكونأنقضى  
  

ت افم اأمأنتج ادٍحالرزاي  بف
  

ل   ذيبمث يال ربالف د ك دا ق  تول
  

ذيب ا ت اإذارزاياھ ام  تلوتھ
  

االصمالراسيات من    أصلدا كانم
  

ى ينً  أأنس داةاحس هُ والع تَُحوطُ
  

ل   الٍلكلي يالحظ هِ ف َدى ُدْجنِ  ھُ
  

  :)٢(مطلعھا أخرى قصيدة وله
                                                           

 .٢/١٣٦: البابليات )١(
 .٣٦٧-٥/٣٦١: الحلة وشعراء ،١٣٨-٢/١٣٥ :نفسه )٢(



 

  

رام ي ح فَّأنلعين ايج ُرلھ  قط
  

توإن   اُمطال رُ  واتصلاألي  العم
  

ا وٍن وم وُداللُِعي اتج  ُدُموُعھَ
  

 عذرُ  جًوىيذوُبالوقلٌبالًھمو  
  

 عبرةيبِقلمالوجِدطوَل أنَّ  على
  

دَّھاوإنْ    ن َم لِّم رُ  ةٍ يجارك  بح
  

  .)ھ١٣٤٨ ـ ١٢٨٢( )١(الفلوجي مھدي الحاج - ١٠٦
 في تخرجَ  ِعمران الحاج بن )بالتصغير( دسعيِّ  الحاج بن ِعمران الحاج بن مھدي الحاج ھو
 حيث القزويني كآل ،والشعراء بالعلماء واتصل ،)ھ١٣٢٥ت( نوح حمادي الشيخ على األدب
 الحلي حيدر كالسيد الشعراء بأعالم واتصل ،وأنجاله القزويني مھدي بالسيد اتصل

 في النضير الروض في النقدي الشيخ ذكره ،واألدب اللغة من فتضلع وغيره )ھ١٣٠٤ت(
 وحال مصيب يٍّ أور وافر عقلٍ  ذو لبيب وشاعر أريبٌ  أَديبٌ  بأنه( فوصفه ٢٤٩ الصفحة
 من شھير شاعر( :فقال )الحليات( كتابه في الطريحي المولى عبد الشيخ وذكره ،)مستقيمة
 أدبٍ  ةَ ِخزانَ  فوجدناه مرة غير به اجتمعنا المفلقين أُدبائھا من كبير وأديب المبرزين الحلة شعراء
 على سواهُ  عمَّن بھا امتازَ  التي األريحية تلك عن الً فض وىوتق وديانة ونزاھةٍ  عفَّةٍ  مع وظرف
 العالمة بنت ھي أُمَّهُ  فإِنَّ  الطريحية األسرة من َمخول وھو ،الشيخوخة سن وبلوغه سنه كبر
  .)٢(الخاقاني علي الشيخ نقل ما على )الطريحي راضي الشيخ الفقيه

 هللا رحمه وھ( :)م١٩٦٥-ھ١٣٨٥ت( اليعقوبي علي محمد الشيخ عنه وقال
 ومودة صداقة والدنا وبين وبينه شيوِخھم من ملةج عاصرنا الذين الحلة أدباء بقيةُ 
 اتصف وھي )٣()اللسان عف البشاشة كثير الضمير طاھر األخالق حسن ،يدةكأ

  .باالحترام جدير وحاملھا نادرة
 بل لعيشه وسيلةً  الشعر من يتخذ ولم التجارة يتعاطى الفلوجي مھدي الحاج وكان

 يقول وكان ،المجتمع من اللوامع والفضالء والعلماء )السالم عليھم( البيت أھلَ  به خصَّ 
 نًااديو له أنَّ  مع صوتٌ  له يسمعْ  فلم كسادھا بعد أما رائجة األدب سوق كانت يوم الشعر
 الشيخنسخةً منه في صندوق اليعقوبي يمتلكھا  أنّ  به العھدِ  وآخر ،مخطوطًا مازال ضخًما
  .في مكتبته )م١٩٦٥- ھ١٣٨٥ت(  )٤(اليعقوبي ليع محمد

  :مطلعھا التي يدتهقص شعره ومن
ةَ  اِنأھاتف ْنالب ِعِم  لَْعلَ

  

راَقھَلُمِّي   وحيالع يونُ  َمِع
  

 وقصيدته األدباء من الكثير وحفظھا السورية الصحفُ  حياته في نشرتھا التي
 عليھم( علي بنيا باسالع أخاهو الحسين ويخصُّ  الطف شھداء رثاء في كتبھا التي

 :)٥(بينھم من )السالم
ي ا ھ ادنيً اوللفن  منتھاھ

  

ٌب   ھالع دُّ ا وواٍهِج  قواھ
  

                                                           
 .٥/٣٦٨ :الحلة وشعراء ،١٢٢ :٣/٢: البابليات )١(
 .٥/٣٦٨ :الحلة شعراء )٢(
 .١٢٢ :٢ /٣: البابليات )٣(
 .١٢٢ :٣/٢: نفسه )٤(
  .٢٤٩: األدب وعيون ،١٢٣: ٣/٢ :نفسه )٥(



 

  

ا ذه إِنم امھ اٌماألن  ني
  

ترى   دس وتأنبع ا تم  انتباھ
  

ي عداٌر ھ دِّجوام االضَّ  فيھ
  

بحھا   حٌكص كٍ ُمض اھا وُمب  َمس
  

دأ  ههللاُ بَ اخلقَ  فابتالھ
  

ا   َرفِتنً ابُ أظھ ا الكتَ  خفاھ
  

ي ديِن أمُّ  ھ ٌدالنج هٌ ُرش  وتي
  

لَك   دوَنس جَ المھت داھا نھ  ھُ
  

وا رةَ َحفِظ يِِّعت وٍمالنب  بي
  

فَكت   رةُ س اللِ عت ا الض  ِدماھ
  

َر قد يوم ُنالحروَبَسعَّ رٍباب  َح
  

وٍع   دبجم دَّق اس اھا فيھ  فض
  

اطوا ىوأح بعل ْناألطائ  ِممَّ
  

َل   ههللاُأكم اِدينَ  بوالھ
  

تث نارتفاس امم اٌلالخي  رج
  

دوٍر   تكب يتطالع ماھا ف  س
  

فوا ومكش اي يوٍفنقعھ  بس
  

رَق   وُتبَ َتالم عتح باھا وق  ش
  

ون دروَعيلبس يال وٌبوھ  قُلُ
  

اتُ    َرىمحكم ومالُع ا بي  لِقاھ
  

*   *   *  
هٌ  ي أَوج عيِدف ِرُقالص وًراتُش  ن

  

و   ِلوأَب يھُمالفض اھاف  أمض
  

ظَ حَ  ديَن فِ اال ٍسيَّأَفاديً  نف
  

ُلَودَّ   ونَ أنجبري داھا يك  فِ
  

كَ  اَء َملَ االَم مظاميً  هُْدِريَل
  

اتِهِ    اةبمواس الھاالحي  س
  

ى يِن فعل دِّ زَّال ُعع َدْيقط ْني  َم
  

وزةُ    ِنَح دِّ يال هِ ف ا يََدي  ِحَماھ
  

  :)١(القزويني محمد السيد وقال
كرييِن اللعس يَرحلن  وف

 

ٍن  اأَم َوادينِ َرجعن  للَج
 

اَز إنْ  نف داإماًمزاَرم  فق
  

ا  اَميِنُزرن اَمينِ إَِم  إَم
  

  :)٢(فقال ،)ھ١٣٤٨ت( الفلوجي مھدي الحاج فخمسھما
مْ  هآُل ھ يط  الصفيالقرش

 

 الُمسِدفِ الدُّجىفيتَمٍّأَقماُر 
 

ِففياألمَنكسبنانحنُ   الموقِ
  

كرييِن  اللعس يَرحلن  وف
  

ٍن   اأَم َواديِنَرجعن  للَج
 

 
ةٌ أَ  يسئِمَّ هٍ ل ْدبكن  تَُح

 

رھُْم  وازائ ديَعل دْ وق  فاَزَغ
 

ا اًراقُلن ْذافتخ اُم نَْدَرأَين  السَّ
  

اَزإْن  نف د اإماًمزاَرم  فق
  

ا   اَمينِ ُزرن اَمينإَِم  إَم
 

 
 :)٣(لھاوأ )ھ١٣٤٧ ت( القزويني ھادي السيد رثاء في قصيدة وله

ى أَطلَّتْ  َكاإلسالِمعل واِدُحفي  الف
  

نَعلٍَقمنو   ام دمعُ عينھ  سافحُ  ال
  

م قَ  فل ٌن يب دىرك رللھ ٍلغي  مائ
  

رش وال   وإالع دينوھ ائحُ  لل  ط
  

  .القزويني ھادي السيد ترجمة في سترد
                                                           

  .٢٤٨: األدب وعيون ،١٥ :٣/٢: والبابليات ،٢٤١-٧٦ :اإلنشاء طروس )١(
  .١٢٧ :٣/٢: البابليات )٢(
  .٥/٣٦٩ :الحلة وشعراء ،٩١ :٣/٢: البابليات )٣(



 

  

  :)١(قوله منھا قصيدة )ھ١٣٢٥ت( نوح حمادي الشيخ رثاء في وله
قَّ  ا ح ُر ي اريأَْنقب اتُب  النُّجوم

  

ك   دفي نواق مَّ غَ َض ا البلي  الحكيم
  

 لعمريالرضيالمرتضى دفنوا
  

و   يھ ْذهُ َكجنب ف ديما اتَّخ  نَ
  

كَ  د في وا ق ارغيض ْتالبح  فأمَس
  

ي   اف َكقَوانينِھ ا تُري  الُعلوم
  

ھا ذاكَ  اُص ذيَغوَّ انال اك  فين
  

ي   ايَجتَنِ ھ يدَ ُدرَّ ا النَّض  الثمين
  

 دفن موضع عن المؤرخين بعضُ  ذكرھا التي األقوال نع جواب في وله
 األشھر وھو -  كربالْ  في الشريف جسده مع أھو )السالم عليه( الحسين سرأ

  :يقول غيره في أَم - واألصح
وا ال يِنرأَستطلب هُ الُحس  فإنَّ

  

يال   ىف اٍوحًم يوالث  وادي ف
  

ا فُوُّ لكنَّم َوالِءَص ُدلُُّكْمال  يَ
  

ي   هف ورأن طَ المقب ؤادي وس  فُ
  

 في الجوزي ابنِ  سبطُ  ذكرھما بيتين في ءالشعرا أحدُ  إليه سبقه معنًى وھو
  :)٢(وھما الخواص تذكرة

وا ال ولىتطلب يِنالم  الُحس
  

رِق   ربِ أوأرٍضبش  بغ
  

وا عالودع واجمي ج  وعرِّ
  

وي   ھدهنح يفمش  بقلب
  

  :)٣(الغزل في وله
ٌي ادىظب ينتھ اقِهِ ب  ُعشَّ

  

رَق   اديفَأش راقِهِ الن  إلش
  

زُّ زَّيھتَ ِنھَ وقالُغْص اف  النق
  

لُُّقلَّزَّيَ    هِ الطَّ     بأوراقِ
َرُب ْدِغفََعْق ىالصُّ ِهعل دِّ  َخ

  

هُ    نحاِرُس ثِمع تاقِهِ ل  ُمش
  

  :)٤(وقوله
 أديريالًطِصرَفالكأَس أديري

  

ةُ    يأميم لَ وارفع تورِ  كل  الس
  

فا ي ص يُشلِ َدٌرالالع جٌَّك  ُمِم
  

ٌم وال   ُلھ ييبلب ُدرِ  ف  الصُّ
  

مي ينفَجس رةَ وب لَّىج  والُمص
  

ي   يوقلب ِقف ديرِ  الخورن  والس
  

 قريبًا ليكون الكاظمية مدينةِ  إلى فَنُقِلَ  أقعَدهُ  ُعضالٍ  بمرضٍ  حياته آخر في أصيب
 الثانية جمادى من الخامس في هللا رحمه توفي ولكنَّهُ  للعالجِ  بغدادَ  في األطباء من
 الحليون شيعه ومنھا ،لحلةا إلى جثمانُهُ  ونقل ،م٣/٨/١٩٣٨ الموافق ھ١٣٥٧ سنة
 في المھدية محلة في مأتمٌ  له وأُقِيمَ  ،)٥(الطاھرِ  الحيدري الحرمِ  في وُدفِنَ  النجف إلى
 المال قاسم والشيخ سماكة باقر الدكتور ومنھم الشعراء من عدد ورثاه الحلة

  .الفلوجي علي محمد مضر وأبو السعيد الرزاق عبد والشيخ )ھ١٣٧٤ت(
                                                           

  .٢/٣٠٤: الحلة شعراء )١(
  .١٢٨: ٣/٢ :البابليات )٢(
  .نفسه )٣(
  .١٢٦ :٣/٢ :نفسه )٤(
 .١٢٣ :٣/٢: نفسه )٥(



 

  

 )ھ١٣٤٩ت( )١(سخميِّ  ناجي الشيخ - ١٠٧
 سائر من نوابغ واألدب بالعلم ينبغ ربما ذ إِ  العلمية البيوت على الحلة في النبوغ يقتصر لم
 من أكثر الحلة في والشواھد واألدب العلم في يبرزون والتجار والكسبة العمال رأينا بل البيوت

 خميِّس ديمج الشيخ وأخوه بالتصغير خميِّس بن ناجي الشيخ ھؤالء ومن ،تحصى أن
 والخضار البقول يبيع كاسبًا كان بل علمية عائلة من ينحدر لم أب من الحلة في المولودين
 وتوعيتھم الناس ألرشاد تؤھله علمية درجة ينال مجيد بالشيخ وإذا السوق في والفاكھة
 من ويأخذون به الناس فيقتدي القطانة منطقة في الحلة مساجد أحد في بھم والصالة وتوجيھھم

  .واألدب العلم في ناجي الشيخ أَخوه وينبغ ،صالتھم في به ويأتمون هعلم
 ،شأن ذا لصار عمره في هللا دَّ مَ  لو ةالمنيَّ  فعاجلته شاب وھو رمهاخت القدر أن غير

 ال اذھ لكن ،كثيًرا بالشعر يھتم ال كان ھنا ومن ،واألصول بالفقه ،بالعلم مھتما الرجل كان
  .الداخلية لنوازعه إرضاءً  وقتًا يجد مادعن الشعر يقول كان أنه من يمنع

 إلى بهتماك ومنه ،مخصوصة موارد نم يقوله كثيًرا ليس ولكنه ،شعر له
  :)٢(الكمال مرآة كتابه من نسخة يھديه أن يستميح المامقاني هللا عبد الشيخ

أن أودُّ  يأرىب لِّف وٍمك  ي
  

ا   َكالًِمث دَِّسمن نقُ الِ م  مث
  

يس َديَّول رآلَ  أراهُةً ِم
  

اجْلني   رآةِ ( فع الِ بم  )الكم
  

 علي محمد الشيخ أخي اليعقوبي حسن الشيخ زفاف في وقال
ا تحسبه شعرٌ  وھو ھ١٣٤١ الحجة ذي من ١٨ في اليعقوبي  ينبض جديدً

 وقوافٍ  جميلٍ  عٍ إيقاب يمٍ تم من إال تحسبه وال بالحياة يديك بين
  :)٣(مستقرةٍ 

اه لوَّعلم ذالهُمَّثالس  اع
  

 دعاهُ مذالھوىيقفوَدَعاهأو  
  

ا ال الَمتظُنَّ ُعالم اينف  قلبً
  

ر   راِمبھجي الالغ داهُ ط  ص
  

ًدا تزيُدأَب ذِليس وقًابالع  ش
  

ٍدداٍءُربَّ    نمولَّ  دواهُ  م
  

ذكوالعذِلعلىجذوةٌ الھوى  تَ
  

ٍب   يكلھي واُءيك اهُ الھ  لَظ
  

 أھوىمنذكركرراعذوليَّ يا
  

إنَّ   اةَ ف يالحي راهُ ذف  ك
  

أَنىُعيونيعنقطُّ يغب لم  ف
  

ال   يج يَنطرف امِ ب  رآهُ  األن
  

 الشوُقيفزعهللمشوِقعجبًا
  

ي وال   ايبتغ واهُ أنيًس  س
  

يشوقهنارمنفھو اٍنف  ِجن
  

ةٍ    هغضَّ اأَخلدت تھاهُ فيم  اش
  

ِل قلْ  االھوىألَھ  أطـفماھنيئً
  

يَب   اـ تُُمم ا!ُذق الهُ وم  !أح
  

ا ُرالھوى م اٍمنظرةٍ غي  وابتس
  

م   اقوُمووراك اي واهُ َعمَّ  س
  

                                                           
 .٤٢٣-٤١٦ :٣/٢: نفسه )١(
  .٩٣ :٣/٢: البابليات )٢(
  .٤١٩-٥/٤١٨ :الحلة وشعراء ،٩٤-٩٣ :٣/٢ :نفسه )٣(



 

  

يالحيفي إِنَّ  ال رمىحبيبً
  

مبماالقلَب   زدل هت داهُ علي  ِع
  

دَعوماالغراِمشرعةَ لي سنَّ   أب
  

ا   نَّ م يس ال ناهُ وم  !أس
  

 فيھاالليلمنساعةً ھل:قلتُ 
  

ى   ِننتخفَّ ورىع ُدجاهُ؟ال  ب
  

ال ىق وُنأَنَّ  دِّيوَخذاَكيك
  

ٌك   ترةھات دُّجىس ناهُ ال  !بس
  

  :)١(اقترانه بمناسبة اليعقوبي علي محمد الشيخ مھنئًا وقال
ل دَك اللي اعن وُقي اديمش أي

  

ُل  ِبوص ةُ الحبي ادِ  وفُرقَ الُحسَّ
  

م رخِ  ل ه يُ دجىبُردت دىإالال ارت
  

ن  وء م ِدض ينورالغي رادِ  ف أَب
  

نَ  ا قُل ياللق تالًل هُ فقل أحلن
  

وُنأي  ٌلك موسُ لي وادي والش !ب
  

أجبن دوُدناإِي ف اوخ وجعوُدن
  

ا  ُن ھ عنح رةَ نجم دادِ  نَف األض
  

منَ  ن وبس َرٍدع دَّبَ َيفج وىب الھ
  

ا  رَدأللَثًم هِ ب ةَ في ادِ  ُغلَّ ص
  

رنَ  ةً  فنف دَكقائل ِذْبتُالروي
  

َرًدا  ةِ بَ ِدكَ بِنَْفثَ ادِ  َوج الَوقَّ
  

ا ودُ  ي ي خ نأبغ دوِدَكم ةً خ قطف
  

ي  ثِمأقض ورِدبل رادِ  أيَّ ال ُم
  

أجبنَ  اٍد:ف َتع ُتأن ف:قل ال؟وكي
  

ِك  يھاتي اِتف ةُ الوجن ادِ  َجنَّ ع
  

ا رةً  ي يجي َذيِبل تُمبالُع وقي
  

ا  اَنم نك سھادي وطوليمِ قَ َسم
  

ل ُدوَن،ھُِديتُم، ھ يتنُش ةً ل مھج
  

وادي؟ ذاكَ شعوِبخالَلضلت  ال
  

ث زاُل حي ضالغ دهُنفُضيالغ جي
  

ا  يَن م الِتب اأث ادي النق ُمتھ
  

وا ه قول ا:ل بم هُ للحبي جفوتَ
  

َت  ه ونقض لَ يَّأمن وداِد؟ حب
  

ا ِقواديابتغى مھم اظريالعقي فن
  

يأو  اوادي يبتغ ؤادي الغض فف
  

ا ا ي زَّأھيفً دالُلھَ هُ ال قواَم
  

زَّ   يِّھَ رمَحالكم ومال الدِ  ي ج
  

كَ  ةٌ  ل ْتوجن يبلُجِرح احظ مثلم
  

ھدت  فِكش يبس ىدم ھادِ  عل األش
  

يھنَ  َك فل اِسبالنُّ طَرفُ ذهع وھ
  

اِي  دعين رتق ذَ نف ادِ  لذي ُرق
  

اغتدىكماالنحولفيكخصرَك جسمي
  

ا  رَتمھم اُحهُ َخطَ ادِ  وش كوس
  

ا رةَ  ي اِن فت ياألجف ِكنَبِّ نفي م
  

دعو  نقِضي ِدب ادِ  العھ والميع
  

ادةُ  اِن فعب وةُ األوث هِ دع قرط
  

دُّ  يوالخ نف وسدي ادي المج ين
  

ييُخلُصليَسأْنالھوى رصدَ  ال الھن
  

بُّ  اِقوالح ادِ للعش بالمرص
  

 العاشق الفقيه ھذا وتريك الرضي الشريف حجازيات لك تعيد القصيدة ھذه
  .القول فن في ويتفنن شوقًا يحترق كيف الولھان

 نهم )السالم عليھم( البيت أھل رثاء في شعر الشاعر األديب الفقيه ولھذا
  :)٢()السالم عليه( الحسين رثاء في قصيدة
وَف يا تإذاالضحىھت  ممنكن

  

رح   دھاأق اُرل جاھا جفنھ  فش
  

                                                           
  .٤٢١-٥/٤٢٠ :الحلة وشعراء ،٩٦-٩٥ :٣/٢ :البابليات )١(
  .٤٢٣-٤٢٢ :٥: الحلة وشعراء ،٩٧-٩٦ :٣/٢: البابليات )٢(



 

  

الي يسفتع ِعُدفل ىيُس  ثكل
  

ا   ربالبك ىغي ا ُمبتَل  بِبُكاھ
  

د لَّ فلق َيفَ دَّھُرِمنِّ بًاال  َعْض
  

ين   اأودىح رةِ بغيً ه بعت  ط
  

  .السبق بصق فيھا وأحرز ،الشعر صناعة قنأت من شعر إنه
 ھ١٣٤٩ عام الحرام القعدة ذي من ١٥ السبت يوم الحلة رأسه مسقط في توفي

 المدفون الغرفة في المطھر الحيدري الصحن في ودفن فنجال إلى جثمانه ونقل
 العمارة سوق موقع إلى البحر باتجاه الخارج يمين على الغريفي عدنان السيد فيھا

  .الشعراء من عدد ورثاه سابقًا،
 )١(النحوي ھادي الشيخ - ١٠٨
 الملقب النجفي يالحل النحوي حسن بن أَحمد الشيخ بن ھادي الشيخ ھو
 الشعراء مشاھير من رضا محمد الشيخ وأَخوه أحمد الشيخ والده كان بالمحدِّث
 والدراية الرواية من امتضلعً  وكان ،العراق علماء فضالء من كان ،واألدباء

 طويل ،امجيدً  اشاعرً  وكان بالمحدِّث لقب لذلك واآلثار، للسير احافظً  والحديث،
  .النفس
 منذ الشعر وقال ،أَساتذتھا على العلوم مبادي وتلقى الحلَّة، فيونشأَ  ولد
  .شبابه

 ،العلوم بحر مھدي محمد السيد أيام األشرف النَّجف إِلى رحل والده وفاة بعد
 ١٢٣٥ سنة توفي حتَّى فيھا يزل ولم ،الحلَّة ىإل عاد ھ١٢١٢ عام السيد وفاة وبعد
  .ھ

 :قوله كربالء شھيد الحسين اإلمام رثاء في شعره من
لھاالطفوف ھذي اعنفس  أھاليھ

  

حَّ   َكَوُس يَدمَع ىف ا أعل  روابيھ
  

دھا دم وم انب دتاناألجف  نف
  

وع   كدم تاوعين ا جف  مآقيھ
  

ْلالشھيِدالسبطِ َجَدِثعلى وقفْ   وق
  

قاك   اس نرائحھ دم ا بع  غاديھ
  

 سكنْتاأعظًممنىبالروِح يتُ دَ فَ 
  

ك   رمسذيال يال ائىف ا ن  مواميھ
  

ي اٍء لھف نلن انع زحاألوط  منت
  

ه   دتعلي نس دنيام ا ال  نواحيھ
  

اٍو لھفي هالخطوبأيديرمتلث  ب
  

بالكرببارض   ا أقصىال  مراميھ
  

وى يال ث طِّ قت ـالغاضريةبش  ظم
  

آن   ؤآدـ الالف ا اغتسف  مجاريھ
  

وبى ا ط ذلتلھ لب ھاللقت  أنفس
  

دھا   لَ ذاَكأنَّوعن ا القت  يُحييھ
  

ابقت اتس يللفن يدھاذاتف  س
  

تبدلت   ورواس دبقص ا عن  باريھ
  

 يشفع أن منه اطالبً  )السالم عليه( المؤمنين أمير مامإلا يخاطب وھو شعره من
 :)٢(تهبي في فأقعده به ألم عضال مرض من للشفاء هللا عند له
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والي ام ري اس  الحق
  

ق   م ئ فتك اكش  غطاَءھ
  

والي ام مسي اش  المع
  

مرف   رتك ناَءھاأن  س
  

والي ام ابي وب  العل
  

ھام   ماءھاوأرض  وس
  

ا بي رةقط ودائ  الوج
  

مد   اأدرتفك  رحاءھ
  

وم روبي دخيب تق  حمل
  

ن   هإاِلم ال  لواءھ
  

فت نفكش هع يوج  النب
  

د   امحم  غّماءھ
  

م وولك نتجل وم  الخط
  

دب   توق ادج  ظلماءھ
  

د دكللعب ةعن  حاج
  

و   ديكيرج اءھال  قض
  

ميأودت ةبجس  علَّ
  

َل   اةُ َجھَ ااألس  دواَءھ
  

نفُس دوال ْتق ىتَلَفَ  أًَس
  

ك   كووأتت اتش  داءھ
  

ك ةً وافت ْقراجي  فحق
  

ا   اَىي ارج  رجاءھ
  

  .الحلي عزام آل ھادي السيد - ١٠٩
 الطاق محلة في ولد .الحلي عزام آل ناصر السيد نب حمود السيد بن ھادي السيد ھو

 السيد دار بجوار عزام آل ناصر السيد حمود السيد والده يسكن كان حيث الحلة في
 الذي مشھا السيد وأخيه مرعب آل المطلب عبد السيد نزار وأبي مرعب آل رزوقي
 من بالقرب عامال الشارع بين الواصل الزقاق فروع أحد في هللا رحمه الجدار عليه سقط
 سعيد وساحة الشرقية والمدرسة ومنزله الغازية للمشروبات الناصر محمد معمل
 ومسجد العام الشارع بين يربط والزقاق ،اآلن لھا وجود وال أزيلت وكلھا ،األمين
  .وداره القزويني مھدي السيد العالمة

 ثم زامع آل ناصر السيد بن  حمود السيد أبيه على عزام آل ھادي السيد درس
 عاد يلةضالف استكمل ولما علمائھا على درسو النجف في العلمية بالحوزة التحق
 الفرات ھرن من الممتد العام الشارع من المتفرع المفتي زقاق في وسكن الحلة إلى
 الً شما المفتي زقاق وينتھي ،علي اإلمام بشارع اليوم والمعروف المشھد باب إلى

  .النجارين وسوق القطانة مسجد حيث بالقطانة وفةالمعر والمنطقة الحدادين بسوق
 اإلخاء حزب منھا اتخذ التي الدار بجوار ھادي السيد دار كانت
 للفترة الحلة في هفرع واستمرَّ  الھاشمي ياسين اسسه الذي الوطني
 آل الحلي مسلم السيد أخيه ترجمة في ذلك ذكرنا كما م١٩٣٣- ١٩٢٩
  .عزام

 بين محترمة ةيبشخص يتمتع ورًعا، تقيًّا اعالمً  عزام آل ھادي السيد كان
 وتوجيھه وإرشاده موعظته لبث مكانًا القطانة مسجد من اتخذّ  الكلمة مطاع الناس
 وجواد ومھدي وحسين صادق نزار أبا األوالد من وأنجب الصالة وإقامة للناس
  .حسن والمھندس الكريم عبد والمھندس الرزاق وعبد الوھاب وعبد وأَحمد وعلي



 

  

 الحلة في وإرشادھم للناس توجيھه يمارس الحلي عزام آل ھادي السيد قيوب
 النجف إلى جثمانُهُ  ونقلَ  ،م١٩٧٢ عام توفي أنْ  إلى ،بصالته الناس ويَأتمُّ 

 العالمة أخيه وتعزية ،لتأبينهِ  القطانة مسجدِ  في احتفالٌ  وأقيم ،ھناك ليدفن األشرف
 تأبيِنهِ  في قصيدةً  تُ ألقَيْ  وقد عزام آل وأسرة الفقيد وأوالد الحلي مسلم السيد هللا آية

  :افيھَ قلت 
يُمَجلِجٌلالنَِّعيِّ َصوتُ  َواِديف  ال

  

د   َعق نِيا َروَّ دُّ دِ ال اِدي بِفَق  الھَ
  

هُ  ان خدينَ ه وك ُم يبكي  العل
  

ادَ وكأنَّ عينَ    وُب عيھ  الفضل َص
 

ْز اء والفضالِء وال دوةَ العلم ا ق  ي
  

اِكْھزُّ   َ والُعبّاد والنُّسَّ  دِ ا
 

ا ز علومھ اُء كن َك الفيح َدْت ب  فَقَ
  

ايَم   بيَل رش ديھا س ان يھ  ن ك
 

ةٍ ( دَّس ترب ِف  المق ا وادَي النج  ي
  

ئَت   َك وادي ِش ا أجلَّ ماَء فم  !الس
  

ةٍ  وَر ِھداي وم ن َل الي َت قب د كن  ق
  

ادِ    ةَ المرت المين وكعب  للع
 

هِ  ن أطراف َت الفضَل م د َجمع  ولق
  

ا   بَقَت باألمج الدِ وس لَّ ب  ِد ُك
 

ا  وبلغت أسمى المكرماِت وخيَرھ
  

ادي   يُّ الھ َك التق وى في ا ث  لم
 

هِ  ّد غياب اَد بع د ع ٍد ق م مھت  ك
  

رادِ    دار واإلي ي اإلص دعوه ف  ي
 

قيقه ه لش ي بحث دى ف ى اھت  حت
  

ادِ    ھَّ يد الزُّ ي وس ِم التق  العل
 

لمِ ( قيقهِ )المس فات ش اوي ص  الح
  

َدادِ    ة وَس ٍة ودراي ن حكم  م
 

هِ ف وافر علم ا ب اَع معترفً  انص
  

ادِ    ذعِن المنق اَن الم وى عن  ول
 

  * 
ا ه ي الي يوَم ِت اللي الً بك  راح
  

دادِ    اَب ِح ت ثي د لبس ه ق  وعلي
 

ًعا ا متواض َت إال زاھً ا ِعش  م
  

رادِ    اھَر األب ريرِة ط َن الس  َحَس
  



 

  

وارٍث َت ل  ورحلَت ال قصًرا ترك
  

ألوالدِ    َت لِ يعةً َخلَّف  أو ض
 

اءت  َكج ال رُّ ِعنانَھ دنيا تُج  ال
  

ادِ    البٍة وِعن تھا بص  فرفض
 

ر  ريَن نِعيوت ا لآِلخ امُ كتھ  ھ
  

ادِ    وُل رم ا تل ٌف وبھجتُھ  زي
 

ةٍ  ن بِطن كا م وٍم ش ابين متخ  م
  

زادِ    نُّ ل ى تِح ه غرث  وبجنب
 

ولھم ي ق وا ف ادعين تناقض  وُمخ
  

دادِ    اقِض األض لوكھم كتن  وس
 

ورةٌ  الِم إال ث وھُر اإلس ا ج  م
  

دم   ادِ ھ ا بفس ا غارقً  ت كيانً
 

 ورعى العبيَد وصاَن ماَء وجوِھھم
  

يادِ ف   ن األس ه م روا في رَّ  تح
 

وقَھم عفيَن حق اَد للمستض  وأع
  

الدِ    طوِة الج ن س اھُم م  وحم
 

  * 
هُ ذا ُكلَّ َت ھ د قل الً ق ا راح ي

  
ِل ال   ادِ بالفع الوعظ واإلرش  ب

 
ٍة ٍة وتحي ُف تحي َك أل فعلي

  
وم    ى لي ٍة تبق ادِ خفاق  َمع

 
  .)١(القزويني ھادي السيد - ١١٠
 في ولد إخوته أكبرھو و ،القزويني صالح مرزا السيد بن ھادي السيد ھو
 وأخذ األشرف النجف في العلمية بالحوزة التحق شبَّ  ولما ھ١٢٧٩ عام الحلة
 محمد والشيخ الرشتي هللا حبيب والشيخ األيرواني محمدالشيخ  الفاضل على الفقه

 عام والده وفاة وبعد) ھ١٣٢٩ت( الخراساني كاظممحمد  والشيخ الجزائري
 فيھا منزله وكان ،فيھا عمره بقية وقضى )طويريج( الھندية إلى انتقل ھ١٣٠٤
 فيصل الملك حل،والشخصيات والشعراءبكِت الليالي   األدباءو الضيوف ملتقى
  :)ھ١٣١٥ت( )٢(الحلي جعفر السيد فيه قال ،عليه ضيفًا األول

يدُ  يوفاديالھ والس ارهالض  بن
  

م   ُب ل طُّ  يخ عاعھاق احُ  ش     اللم
ةالشرفدوحة من يالمقدس  الت

  

و   ايعل رٌف بھ رُّ ش راحُ  أغ  ُص
  

                                                           
 .٨٩ :٣/٢ :البابليات )١(
 .٩٠ :٣/٢: نفسه )٢(



 

  

د ق عَ  و ف لَ  د ت ق ل ا ا ھبَ لو ِ  من ن َ ق راك لِ ب ألت ذي ا ل د ا د ه ھ  ل
ة ي د ن ھ ل حفظ ا ح ف ا رو اس أ ن ل ا ا ھ ي م ف عراضھ أ ن و م وحق ءھ ا م   .د
ً خط حادثة حصلت وقد  ھادي السيد منھا نجا الھندية ضواحي في أ

ه إليه فكتب )محصول( خادمه فيھا وقتل ،القزويني  محمد السيد عمُّ
  :يقول القزويني

ِديتَ  ول( فُ ي)بالمحص ديك  يغت
  

لَُك   اأص ولْ  آلِلَمْحفُوظً ُس  الرَّ
  

لُ  ائُروالمث يَنالس ورىب  ال
  

ظُ المحصولمنخيرٌ     األصولْ  حف
  

 ھ١٦/٨/١٩٢٨ الموافق ھ١٣٤٧ عام األَول ربيع من١٣ في الھندية في توفي
 في داره في العزاء له وأقيم .النجف إلى األعناق على جثمانه وحمل

ة ي د ن ھ ل ه ا ا ث ء ور ا ر شع ل م ا ھ ن م خ و شي ل د ا وبي علي محم ق ع ي ل  ا
ة د قصي ا ب ھ ع   :مطل

لوُّ أضحى ىالس وِبعل االقل م  ُمحرَّ
  

ا   اَدلم ا أع ُع(لنَ بِي ا )الرَّ م  محرَّ
  

  :)١(منھا التاريخ بيت جاء رثاء بقصيدة فاتهو البازي علي الشيخ وأرخ
يالھُدىبدُر غاب قد ِقف هِ أف  غيبت

  

هُ    ٍعأرختُ بَ بربي ادي ُغيِّ  الھ
  

 وكان الرثاء قصائد فيه ألقيت عزاء مجلس الحلة في له أقيمَ  كما
مران الحاج ابن الفلوجي مھدي الحاج قصيدة منھا د الحاج بن ِع ِّ  سعي

  :)٣(ومنھا )ھ١٣٤٨ ت( )٢(الفلوجي رانعم الحاج بن )بالتشديد(
َكاإلسالِمعلى أطلَّتْ  واِدُحفي  الف

  

امن َعلٍَقومن   دمعُ عينھ  سافحُ  ال
  

م قَ  فل ٌنيب دىرك رللھ ٍلغي  مائ
  

 )٤(طائحُ  للدين وھو إاِل عرش وال  
  

*   *   *  
كَ  دُّالوإال إِلي ارحالُ تَُش  ن

  

ك   ُقالإالووفي دائحُ تلي  الم
  

َكياليالل فقدن  عصرھاواحدمن
  

ه   وعلي دنيا بن اال  ائِحُ وَ َص جميًع
  

 الفضاضيَّقِتالُغرُّالمزايا ومنك
  

 !الصفائحُ الضيقاُتحوتھافكيف  
  

يَ  و بنفس الىالًمحم ريرهُتع  س
  

هوحفَّت   دمعُ األمالُك ب افِحُ  وال  س
  

أل ى وللم هاألعل زاحٌمعلي  ت
  

زاًرا   اٍدم المِ فغ حُ  للس  ورائ
  

َعطاوْل برُ ق أيا نجِمأرف  الُعلىفيال
  

ذافنشُر   ا ش َكيدالھ ومَ ب ائِحُ  الي  ف
  

ا وا فم ةَ إاِلدفن ٍمزعام  سارحُ  عدنانَ ِسرُبفيهھوومن      ھاش
  

ا ُر وم نإالالقط هم دىأيادي  يجت
  

ا   ُروم نإالالبح هم افحُ  أيادي  ط
  

                                                           
عراء )١( ة ش ة-:الحل ده ترجم يد ول دي الس ي مھ غير القزوين ية ٥/٣٧٩ :-الص عر )١( الحاش ، والش

 .٢١٩: ديوان العرب
 .٣٧٧-٥/٣٦٨: الحلة وشعراء ،١٢٢ :٣/٢ :البابليات في ترجمته )٢(
  .٥/٣٦٩ :الحلة شعراءو ،٩١ :٣/٢: البابليات )٣(
 .في البيت لغة أكلوني البراغيث)٤(



 

  

َ  القزويني ھادي السيد وأعقب ا عشرَ  ثالثة  ومحيي جواد :وھم ،ولدً
 وتقي ومحسن وعباس علي ومحمد حسين ومحمد وعيسى ومھدي وباقر

  .وصادق
 ).ھ٦٠٥ت( )١(الحلي الفوارس أبي بن وّرام الشيخ - ١١١
 يرجع حمدان بن ورام بن نجم أَبي بن عيسى فراس أبي بن ورام الحسين أبو ھو
 ،العلم من متضلًعا وعالًما الً جلي افقيھً  كان.النخعي األشتر مالك بن إبراھيم إلى نسبه
  .ألمه طاووس بن علي السيد جد وھو

 أبي بن ورام جدي كان( :)السائل فالح( كتابه في طاووس بن علي السيد قال
  )...وصىأَ  قد -  به قتدىيُ  ممن وھو -  فراس

 البارزين؛ومن علمائھا من صار حتى الحلة في ودرس ونشأ ولد
  .الحمصي محمود الشيخ شيوخه
  .النواظر وتنزيه طرالخوا تنبيه كتاب كتبه من

 .فيھا ودفن الحلة في ورام الشيخ توفي
 .)٢(الحلي سعيد بن ىيحي - ١١٢
 ،سعيد بن الحسن بن يحيى بن أحمد بن يحيي زكريا أبو الدين نجيب ھو

  .عصره في اإلمامية فقھاء شيخ ،الحلي سعيد بابن المعروف
 ،لھذليا سعيد بيتُ  ھوو أال ،وورع وتقوى فقه،و علم بيت في ھـ٦٠١ سنة ولد
  .والتدريس التأليفو والتحقيق والبحث العلم طلب في عمره وأنفق

 محمد سبط فھو الحلة في النشطين والفقھاء العلماء كبارِ  من سعيد ابنُ  ويعدّ 
 المحقق ،اإلمامية الشيعة فقھاء إمام عم ابنو ،)ھ٥٩٨ت( العجلي الحلي دريسإ بنا

  .)ھ٦٧٦ت( الحلي
 قيھانف ولدان لجده كانو ،لةالح فقھاء كبار منيحيى بن الحسن  ّدهُ جَ  كانَ 

  .الحلي المحقق والد حسن،و يحيى والد أحمد، ھما مشھوران،
 عمه ابن بعد سعيد ابن احتل ثم العلمية الحوزة الحلي المحقق عمه ابن تزعم
  .الرفيع المنصب ذلك في عنه نابو الفقه درس كرسي الحلي، المحقق
ا عالًما سعيد ابن كان  يتحلي كانَ  كما واألُصولِ  والفقهِ  لألََدبِ  معاجا ُملّمً
  .عصره علماء أتقي منو النفسِ  طھارةِ و الورعِ و بالزھدِ 

                                                           
ر )١( ي ينظ للا :ف ي كام ار ف داث :خيالت نة أح انو ، ھ٦٠٥ س زان لس ل ،٦/٢١٨: المي  وأم

ارفين وھدية ،٣٤٩:البحرين ولؤلؤة ،٢/٣٣٨:اآلمل اريخ ،٢/٥٠٠:الع ة وت  ومعجم ،٢/٦٢ :الحل
 .٢٢٧: الفيحاء الحلة أعالم مشاھير منو ،١٩/٢٣٣:الحديث رجال ومعجم ،١٣/١٦٤: المؤلفين

ر )٢( ي ينظ ا: ف ن داودرج ة، ٣٧١: ل اب اة وبغي ل ، ،٢/٣٣١ الوع ل وأم اض ،٢/٣٤٦ :اآلم  وري
اء َؤة ،٥/٣٣٤ :العلم ان ٢٥٢ :البحرين ولَؤل يعة وأعي ة ،١٠/٢٨٨ :الش مو ،٥/٦١ والذريع  معج
ال ديث رج المواألَ  ،٢٠/٣٠ :الح م ،٨/١٣٥ :ع وعة ،١٣/١٨٥ لفينؤالم ومعج ات وموس  طبق
  .٢٦٣٦ :الترجمة: الفقھاء



 

  

  :الحلي العالمة عنه فقال ،العلماء عليه أثنى
  .طاھر ضمير ذاو تقيًا زاھًدا كانو الحديثو الرواية نقل في أجاز لقد
 القدوة، الورع العالّمة ااِلمام شيخنا :الحلي داود بن علي بن الحسن عنه قال

 الفضالء أورع وكان واألُصولية، والفقھية األدبية العلوم لفنون جامًعا كان
  .للفوائد جامعة تصانيف له وأزھدھم،
 حافظ أديب، لغويّ  :)١(السيوطي عنه نقله ما على الذھبي عنه وقال

  .واألدب باللغة بصير حاديث،ألَ ل
  .الشيعة مجتھدي أعاظم من بأنّه فَ صِ ووُ 
 المعروف المطھّر بن يوسف بن والحسن يحيى، بن محمد ولده :عنه روىو

 والحسين ،الحسيني محمد بن علي بن الحسن والسيد ،)ھ٧٢٦ت( الحلّـي بالعالّمة
 الواسطي، الليثي حّماد بن الحسين بن وعلي ،الطبري محمد بن أردشير بن

 بن علي بنا محمد الدين مجد والسيد طاووس، بن أحمد بن الكريم عبد والسيد
 ھبة بن جعفر بن محمد بن أحمد بن والحسن الحسيني، األَعرج بن أحمد بن محمد

  .وغيرھم نما، بن ّهللا 
 وله الطوسي، للشيخ )المبسوط( كتاب خاقان بن الحسن بن عمر عليه وقرأ

  .ھ٦٧٤ سنة في أجازة منه
يني صالح بن أحمد بن محمد عليه وقرأ  وسمع )رائعللش الجامع( كتابه القُسِّ
 طاووس، بن موسى بن علي بن محمد النقيب :منھم جماعة، عليه بقراءته
 الدين يدؤم الوزير بن علي القاسم أبو والوزير العاملي، فوز بن حاتم بن ويوسف
 .)٢(العلقمي ابن محمد
  :)٣(حقه في الشعراء قالو

يس يل اسف هالن  فقي
  

ُل   ىمث ِنيحي عيدب  س
  

نََّف امعص االج  فقھً
  

د   ويق لح ريدك  ش
  

  :فيه وقالوا
ا عيد ي دودس ابنالج عيدي  س

  

تَ    يأَن ُميَحيَ ِمكَ والعل ى باس  يحي
  

ا ا م ِلرأين َككمث ابحثِ  بَحثً
  

ه   الُِمظنَّ قُ الَع ا الُمَحقِّ  َوْحي
  

 البيت ھذا من والفقھاء العلماء كبار من يحيي بن محمد الدين صفي ابنه وكان
  .الرواية إلجازة الكبير باألستاذ لقبوه قدو الكريم
  :أساتذته
  :ومنھم ،والرواة الفقھاء من العلماء كبار على سعيد بن يحيى تتلمذ

                                                           
 .٢/٣٣١: وعاةال بغية )١(
 .٢٦٣٦: الترجمة: الفقھاء طبقات موسوعة )٢(
  .نفسه )٣(



 

  

  .يحيي بن أحمد الشيخ والده -١
  .)ھ٦٧٦ت( الحلي المحقق الحسن بن جعفر عمه ابن -٢
  .الحلبي زھرة بن علي بن هللا عبد بن محمد حامد، أبو الدين محيي السيد - ٣
  .الصنعاني إبراھيم بن اتالبرك أبي بن محمد الشيخ -٤
  .الموسوي معد بن فخار السيد -٥
  .الحلي نما بن هللا ھبة بن جعفر بن محمد الدين نجيب الشيخ -٦
  :تالمذته
  :ومنھم العلماء من عدد عليه تتلمذ
 .الحلي الھذلي سعيد بن يحيي بن محمد الدين صفي ولده -١
  .طاووس بن الكريم عبد السيد -٢
  .)ھ٧٢٦ت( رالحليالمطھ بن يوسف بن الحسن العالمة -٣
  .الحلي نما بن الدين جالل الشيخ -٤
  .المعالي أَبي بن محمد الدين شمس السيد -٥
 .علي بن محمد بن علي بن حسن الدين عز السيد -٦
 .الطبري محمد بن اردشير بن حسن هللا عبد أبو الدين نجم السيد -٧
  .الواسطي الليثي حماد بن علي الدين كمال الشيخ -٨
 مؤلف ،)ھ٧٣٠ت( وينيجال الحمويني مدمح بن إبراھيم اإلسالم شيخ -٩

  .السمطين فرائد كتاب
  :آثاره

  .الفقه ابوأب كل فيه استوفى الفقه في ،للشرائع الجامع -١
  .القرآن أسرار عن البيانو الفحص -٢
  .الفوائت قضاء -٣
  .األرجاس نجاسة عن االلتباس كشف -٤
  .الفقه أصول في المدخل -٥
 .والنظائر االشباه بين الجمع في الناظر نزھة -٦
 .المشركين نجاسة في ألةمس -٧
  .السفر آداب -٨
 ٦٩٠ سنة الحجة ذي في هللا رحمة الحلي سعيد بن يحيى الشيخ توفي
ا ٨٩ بلغ عمر بعد للھجرة   .والبركات بالخير مليئًا بالعطاء الً حاف كان عاًم
 )١(السوراوي محمد بن يحيي - ١١٣
ًا كان السوراوي الفرج بن يحيى بن محمد بن يحيى ھو  ھ٦٢٠ عام حيّ

 واكتفى )ھ ٥٧٩ت( السوراوي رطبة بن ّهللا  ھبة بن الحسين عن الفقيه أَخذَ 
                                                           

  .٢٦٤٢ :الترجمة: الفقھاء طبقات وموسوعة ،٥/٣٧٥: العلماء رياض )١(



 

  

 )ھ٤٦٠ت( الطوسي جعفر ألبي )األَحكام تھذيب( كتاب عليه وقرأ ،به
 كالشيخ اآلخرين اإلمامية فقھاء ومصنفات مصنفاته جميع عنه وروى
 المرتضى الشريف والسيد )ھ٤١٣ت( النعمان بن محمد بن محمد المفيد
  ).ھ٤٣٦ت( الھدى علم

 معالم( كتابه )ھ٥٨٨ت( السروي آشوب شھر ابن عن اأيضً  وروى
 )العلماء
 روى اإلمامية علماء مشايخ من السوراوي محمد بن ىيحي ويعد

 طاووس بن موسى بن أحمد السيد :منھم الفقھاء، كبار من جماعة عنه
ّـي الحسني ّـي المحقّق الھذلي الحسن بن جعفرو ،الحل  ،)ھ٦٧٦ت( الحل

 ابن يوسف الدين وسديد الموسوي، فخار بن معد بن فخار سيدوال
 إجازة منه وله )االَحكام تھذيب( كتاب عليه قرأ ،)ھ٦٦٥ت( المطھر
  .بروايته
 .)١(الحسيني طاھر أبي بن ىيحي - ١١٤
 نصر أبي بن محمد الشرف مجد بن علي الحسن أبي بن ّهللا  ھبة طاھر أبي بن يحيى ھو
 حدود احيً  كان ،السُّوراوي ،الحسيني العالء أبو الدين فخر دالسي ،علي الفضل أبي بن أحمد
 محمد بنا محمد بن تّمام الفضل أبو السيد عنه روى القدر جليل نّسابة، ،افقيھً  وكان، .ھ ٦٦٥

  .)الشيعة أعيان( في العاملي األمين محسن السيد ذكره .)ھ٧٠٨ت( الحسيني
 ثالثة وله .األَنساب بكتابة نالمعروفي السادات من كان :الفوطي ابن عنه وقال

 زين والنقيب ،القاسم أبو الدين جالل والفقيه محمد، الغنائم أبو الفقيه :ھم أوالد
  .ھ ٧٠١ سنة المقتول ّهللا  ھبة طاھر أبو الدين

 )٢(الحلّي علوان بن يوسف - ١١٥
 لحسنا أبي الفقيه عن أخذ القدر جليل متكلًما وكان ھ٦٢٨ سنة حيًّا كان الشيعة فقھاء من ھو
 كتابه )ھ٥٩٨ت( الحلّـي العجلي إدريس ابن عن عنه وروى ،الخيّاط علي بن يحيى بن علي

 كتاب برواية إجازة منه وله الزنجي، بن محمد عنه وأَخذَ  .)الفتاوي لتحرير الحاوي السرائر(
 .)٣(وستمائة وعشرين ثمان سنة تاريخھا وكان المذكور، السرائر
 وسديد ،)ھ٦٧٦ت( الحسن بن جعفر الحلّي قّقالمح فتاوى بعض على توقيع وله
  .)ھ٧٢٦ت( الحلّـي العالّمة والد )ھ٦٦٥ت( المطھّر ابن علي بن يوسف الدين

  .)٤(فتاواه بعض رأيت وقد :)الرياض( كتاب صاحب قال
 .)٥(الحلي المطھر بن يوسف - ١١٦

                                                           
  .٢٦٤٦ :الترجمة: الفقھاء طبقات موسوعةو ،١٠/٣٨٥: الشيعة أعيان )١(
 .٢٦٤٨: الترجمة :الفقھاء طبقات موسوعةو ،٥/٣٩٣: العلماء رياض )٢(
  .٢٦٤٦ :الترجمة الفقھاء طبقات موسوعة )٣(
 .٢٦٤٦ :الترجمة :الفقھاء طبقات وموسوعة ،٥/٣٩٣ :العلماء رياضو، ٨٢- ٨١ : اليقين كشف )٤(
ة ضمن( ،١١٩: داود ابن رجال )٥( ن الحسن ترجم ن يوسف ب  ،٢/٣٥٠ :اآلمل وأمل ،)المطھر ب



 

  

 أبو المجتھد، ااِلمامي الفقيه األَسدي، الُمطَھَّر بن علي بن يوسف الدين سديد ھو
  .)ھ٧٢٦ت( الحلّي العالمة والد ،)ھ٦٦٥ت( الحلّي المظفر
سً  ،امحقّقً  ،افقيھً  كان :الحلّـي داود ابن عنه قال  .)١(الشأن عظيم ،امدرِّ

 أفضل الحجة األعظم إلماماب :الخازن البن إجازته في األول الشھيد ووصفه
  .)٢(الفقيه السعيد المجتھدين
 الفقيه األجل بالشيخ :الميسي علي شيخلل إجازته في كيالكر المحقق ووصفه

  . )٣(اإلسالم شيخ السعيد
 جعفر بيألَ  )االَحكام تھذيب( كتاب الوّراق نافع بن ّهللا  ھبة بن معمر على قرأ

 الفقه في )الكامل( كتاب نما بن ّهللا  ھبة بن جعفر بن محمد على وقرأ الطوسي،
  .)٤(الطرابلسي البّراج ابن للقاضي
  :ومنھم عنھم، وروى المشايخ،و ،علماءال كبار عن وأخذ
  ).ھ٦٣٠ت( الموسوي معد بن فخار السيد -١
  .)ھ٦٦٤ت( طاووس ابن موسى بن علي والسيد -٢
  .وشاح بن محفوظ بن وسالم -٣
  .ھ٦٢٠ عام حيًّا كان السوراوي الفرج بن محمد بن ويحيى -٤
  .العريضي أحمد بن يوسف بن أحمد والسيد -٥
 ).ھ٦٧٢ت( الطوسي الدين نصير والخواجة -٦
  .السوراوي عصيدة بن ثابت بن وعلي -٧
  .البغدادي الحسيني الحسن بن محمد والسيد -٨
 .)ھ٦٤٤ت( النيلي ردة بن الفرج أبي بن الحسين الدين ومھذب -٩

  .)٥(وغيرھم
 رئاسة جھيم ابن وإلى إليه أنتھت ،)ھ٦٧٦ت( الحلي المحقق قول وعلى
  .الفقه لوأُصو الكالم بعلم الحلّة فقھاء أعلم وھو عصره في اإلمامية

  :ومنھم العلماء من الكثير عنه وأخذَ 
 ،)ھ٧٢٦ت( الحلي بالعالمة المعروف الحسن الدين جمال وولده ،علي الدين رضي ولده

  .عنه ورويا وغيرھا، الفقه كتب من كثيًرا عليه ودرسا ،العلوم من  كثيًرا عنه أخذا فقد
 بن الحسن بن محمد حفيده ذلك ذكر والحديث، االَُ◌صول في اكتبً  وصنّف

                                                                                                                                                         
اضو اء ري يحو ،٥/٣٩٥ :العلم ال تنق مو ،٣/٣٣٦ :المق ال معج ديث رج  ،٢٠/١٧٣ :الح

  .٢٦٤٩ :الترجمة :الفقھاء طبقات وموسوعة
 .٧٨: رجال ابن داود) ١(
 .١/١٨٣: تحفة العالم) ٢(
 .١٠٨/٤٣: بحار األنوار) ٣(
 .٢٦٤٩ :الترجمة :الفقھاء طبقات وموسوعة ،٢٦ جازةإلا ضمن ،٢٢٥-١٠٤/٢٢٣ :نفسه )٤(
 .٥/٣٩٥: رياض العلماء )٥(



 

  

 .)ھ٧٧١ت( المحقّقين بفخر المعروف يوسف
  .تصانيفه في العالّمة ولده نقلھا فتاوى وله

 الخليفة جيش كان الفترة ھذه ففي اجتماعي وآخر سياسي دور الدين سديد وللشيخ
 فقد اإلسالمية البالد عن الدفاع على قادر غير منھاًرا بغداد في بملذاته المشغولالعباسي 

 خوارزم وكان :النھر وماوراء تركستان إلى التتر خروج عن يتحدث وھو :ثيراأل ابن قال
 على ونيقدر الو فيرجعون، سمرقند، إلى سيّـره عسكر إليه اجتمع كلّما بمنزلته شاه

 كالمنھزمين وافعاد فارس آالف عشرة مّرة سيّـر الخذالن، من با نعوذ إليھا، الوصول
  .)١(أيًضا فعادوا األفً  عشرين روسيّ  قتال، غير من

 ادارً  دخلت التتر من امرأة أَنّ  بلغني :الناس قلوب مألَ  الذي الرعب عن يتحدث وھو قالو
 أخذته رجل فقتلھا امرأة، ھي وإذا السالح فوضعت ،الً رج يظنونھا وھم ھلھاأَ  من جماعة وقتلت
 رجل، مائة فيه ًرادا دخل التتر من الً رج أنّ  مراغة أھل من أي أھلھا بعض من وسمعتُ  ،اأسيرً 
 .)٢(بسوء إليه يده أحد يمدّ  ولم أفناھم، حتى واحدًا واحدًا يقتلھم زال فما

 وكربالء الحلة إلى بعدھا من التوجه ثم الحتاللھا بغداد على للزحف المغول تھيأ مافل
 إلى للتوجه طاووس بن جعفر بن موسى بن علي السيد تھيأ العراق أنحاء وسائر والنجف

 المسلمين على القادم الخطر ودفع القيادة مع للتفاوض وعباءته بعمته المغول جيش يادةق
 ولكن ينمالمسل دماء لحقن محاولته السيد رَ وكرَّ  منعه، المستعصم العباسي الخليفة ولكن
  .الدمار ببغداد وحلَّ  الفرصة فضاعت منعه على أصرَّ  الخليفة

 المطھر بن علي بنا يوسف الدين يدسد صاحبنا فكتب األمر ھذا من الفزع الناس فأصاب
 بن علي والسيد )ھ ٦٥٦ت( طاووس ابن الحسن بن محمد الدين ومجد العز أبي وابن الحلي
 ،إليه فذھبوا إليھم، أرسل قرأه فلّما ھوالكو، إلى اكتابً  )ھ٦٦٤ت( طاووس بن جعفر بن موسى
 على قدمتم كيف :والكوھ لھم قال -  بغداد احتالل قبل ذلك وكان -  ھوالكو عند حضروا فلما

 قول وعلى ،...صاحبكم؟ وأمر أمري إليه ينتھي بما تعلموا أن قبل عندي والحضور مكاتبتي
 على أقدمنا إنّما :الدين سديد فقال ،)٣(وحده ھوالكو إلى توجه الدين سديد دهلوا أن الحلي العالمة
 :خطبةٍ  في قال أنّه )مالسال عليه( طالب أبي بن علي منينؤالم أمير عن روينا ألَنّنا ذلك

 ،اموطنً  العباس ولد يتخذھا البنيان فيھا يشيد أثل، ذات أرض الزوراء، ما أدراك وما الزوراء،(
 العميم، الغمّ  ذلك فعند ...الجائر الجور بھا ويكون ولعب، لھو دار لھم تكون ،امسكنً  ولزخرفھم
 الحدق، صغار قوم وھم ترك،ال سطوات من الزوراء ألھل والعويل والويل الطويل، والبكاء
 إالّ  بمدينة يمر ال ،...ملكھم بدأ حيث من يأتي ملك يقدمھم ...المطرقة، كالمجانّ  وجوھھم
 ).يظفر حتى كذلك يزال فال ...فتحھا،

 ألَھل أمان فيه كتاب على ھوالكو من حصوله بعد إالسديد الدين  يعد ولم

                                                           
  .١٢/٣٦٨ :التاريخ في الكامل )١(
 .١٢/٣٧٨ :نفسه )٢(
 .٨١: كشف اليقين) ٣(



 

  

  .)١(والنجف كربالء الشريفين والمشھدين الحلّة
 الدين سديد تمكن لذاته في منھمًكا العباسي الخليفة فيه كان الذي الوقت فيف

 البالء دفع ھمھم كان وإن الناس عن الخطر لدرء ھوالكو مع التفاوض وزميالؤه
  .بعضه إنقاذ من تمكنوا ولكنھم العراق كل عن

 ميةسالإلِ ا البالد فتح في التتار شرعت فيھا( :ھ٥٥٢ سنة حوادث في :المؤرخون قال
 إلى التتر وصول عن يتحدث وھو -  ثيراألَ  ابن وقال.ولھوه خلوته في غافل والخليفة
 إلى العدو من ُدفعوا فلقد ويحوطھم، يحفظھم من واإلسالم للمسلمين ّهللا  يّسـر :-  أذربيجان
  .)٢(وفرجه بطنه ھّمته تتعّدى ال من إلى المسلمين الملوك ومن عظيم،
.ھ٦٦٥ عام الحلّي األَسدي، الُمطَھَّر بن ليع بن يوسف الدين سديد توفي 

                                                           
 .٨٢-٨١: نفسه) ١(
ل ٢)( ي الكام اريخ ف وادث-:الت نة ح ذرات ،١٢/٣٧٦ :- ھ٥٥٢ س ذھب وش وعة ،٥/٢٥٥: ال  وموس

  .٢٦٤٩ :الترجمة :الفقھاء طبقات
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منشورات الشريف ، لشيخ يوسف كركوش الحليل .تاريخ الحلة - ٢٢
 .ھـ١٣٨٥ ،الطبعة األولى ،الرضي

بي جعفر محمد ألَ  ).والملوك ممتاريخ األ(المعروف بـتاريخ الطبري  - ٢٣
 براھيم،إالفضل  يبأ، تحقيق محمد )ھ ٣١٠ت (بن جرير الطبري ا

 .ت. دار الكتب العلمية، بيروت، ب
 الشريف منشورات، لشيخ يوسف كركوش الحليل .تاريخ الحلة - ٢٤

 .ھ١٣٨٥ ،الطبعة األولى ،الرضي
 ت( الصدر ھادي السيد حسن للسيد .اإلسالم لعلوم الشيعة تأسيس - ٢٥

  .م١٩٥١- ھ١٣٧٠ المحدودة، العراقية الطباعة شركة )ھ١٣٥٤
دار ابن حزم، بيروت،  ، ٢مد خير رمضان يوسف، طلمح. تمة األعالمت - ٢٦

 .م٢٠٠٢ـ  ھ١٤٢٢
، دار الزھراء، ١ط ،ائليوللدكتور الشيخ أحمد ال .تجاربي مع المنبر - ٢٧

 .م١٩٩٨-ھ١٤١٩بيروت 
للسيد جعفر بحر العلوم، مكتبة الصادق، طھران، . تحفة العالم - ٢٨

 . ھـ١٤٠١
 .يران، قم ، إ٣٧- ٣٦تراثنا العدد  - ٢٩
 ،النجف األشرف ،)ھ١٣٥١ـ١٢٩٠( المامقاني ّهللا  عبدل .تنقيح المقال - ٣٠

 .ھ١٣٥٠



 

  

 ،)ھ٣١٠ت (لمحمد بن جرير الطبري  .عن تأويل القرآن البيان جامع - ٣١
 .ت. دار الكتب العلمية، ب تحقيق محمود محمد شاكر،

 ٢٠٠٠ آب-ھ١٤٢١ األُولى جمادى األول العـدد الديوان جريدة - ٣٢
 .ھولندا

الصادرة في الحلة في العراق يوم الثالثاء  ٧٣: يحاء العددجريدة الف - ٣٣
 .م٢/٨/٢٠٠٥

  .العراق. جريدة المدار - ٣٤
 تموز - ھ١٤٢١ الثانية جمادى - الثاني ربيع ٦٧ العـدد المنبر جريدة - ٣٥

  .م٢٠٠٠ آب -
 بحار مع مطبوع ،)ھ١٣٢٠ت (للشيخ حسين النوري  .المـأوى جنة - ٣٦

  .م١٩٨٣-ھ١٣٠٤ ،بيروت ،الوفاء مؤسسة ،٣الجزء . ٢ط ،األنوار
للدكتور حازم سليمان الحلي، آلة . الجھاد الليبي في الشعر العراقي - ٣٧

 .كاتبة
دار الضياء  ،لسعد محمد حسين الحداد. في الشعر الحليالحسين  - ٣٨

 .م٢٠٠٧ـ ھ ١٤٢٨ للطباعة والتصميم، النجف األشرف،
 ت( الغطاء كاشف رضا محمد بن علي للشيخ .المنيعة الحصون - ٣٩

  .النجف الغطاء كاشف مكتبة ،خطوطم ،)ھ١٣٥٠
 ،البيطار بھجة محمد تحقيق ،البيطار الرزاق عبد للشيخ.البََشر ِحلية - ٤٠

 .م١٩٦١-ھ١٣٨٠ ،دمشق ،مطبعة الترقي
أصدرھا باللغة العربية أحمد الشنتناوي . دائرة المعارف اإلسالمية - ٤١

 .م١٩٣٣-ھ١٣٥٢وجماعته ـ 
سـن األمين، دار سيد حالتأليف . شيعيةالاإلسالمية دائـرة المعارف  - ٤٢

 .م١٩٩٢-ھ١٤١٢ ،٥التعارف، بيروت، ط
جمع السيد محسن األمين .الدر النضيد في مراثي السبط الشھيد  - ٤٣

 .ـ  ھ١٣٧٨الشريف الرضي، قم، ، ١، ط)ھ١٣٧١ت(العاملي 
ت (ألحمد بن حجر العسقالني . الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة - ٤٤

، مطبعة المدني، القاھرة، ٢، ط، تحقيق محمد سعيد جاد الحق)ھ٨٥٢
 . م١٩٦٦-ھ١٣٨٥

للسيد أحمد بن علي بن . الدرة البيضاء ـ تاريخ مقام المھدي في الحلة - ٤٥
 . ھ١٤٢٥مجيد بن سلمان بن سدخان العنزي الحلي، النجف، 

للشيخ ھادي . الدموع الجارية في مراثي النبي والعترة الھادية - ٤٦
 . م٢٠٠٧- ھ١٤٢٨ن، ، دار القارئ، بيروت، لبنا١الكربالئي، ط

، )ھ٣٥٠ت (ألبي إبراھيم إسحاق بن إبراھيم الفارابي . ديوان األدب - ٤٧



 

  

، ١تحقيق عادل عبد الجبار الشاطي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط
 . م٢٠٠٣

تحقيق محمد أبي الفضل إبراھيم، دار المعارف  .القيسامرئ  ديوان - ٤٨
 .م١٩٦٤بمصر ـ القاھرة 

بشرح محمد بن ) م٥٤٠ت (لكندي بن ُحجر ا القيسامرئ  ديوان - ٤٩
الدكتور أنور أبي  تحقيق). ھ٦٠٩ت (إبراھيم بن محمد الحضرمي 

، دمشق، ١سويلم والدكتور علي الھروط والدكتور علي الشوملي، ط
 . م١٩٩١-ھ١٤١٢

، دار ١تحقيق علي الجارم ومحمد شفيق معروف، ط. د يوان البارودي - ٥٠
 .م١٩٩٢العودة، بيروت، 

 مؤسسة ،الخاقاني علي الشيخ نشر ،٤ط .الحلي حيدر السيد ديوان - ٥١
 . م١٩٨٤-ھ١٤٠٤ ،بيروت ،األعلمي

 .ھ١٣٢٠، طبعة حجرية، دلھي، الھند، ٢ط. ديوان السيد حيدر الحلي - ٥٢
ود الحلي - ٥٣ جمعه وعلق عليه  أحمد ھادي ، ١ط .ديوان السيد مسلم حمُّ

 .م٢٠٠٨ـ ھ ١٤٢٩، العراق، ،دار الصادق،بابلزيدان
تحقيق ). ھ٦٢٧ت(حلي أبي الفداء راجح الحلي ال ديوان شرف الدين - ٥٤

الدكتور الدوكالي محمد نصر، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، 
ولجنة الحفاظ على التراث اإلسالمي، طرابلس، ليبيا، من غير ذكر 

 .تاريخ النشر
تحقيق الدكتور محمود مصطفى حالوي، . ديوان الشريف الرضي - ٥٥

 .م١٩٩٩-ھ١٤١٩بيروت، لبنان، رقم، ، شركة األرقم بن أبي األ١ط
نشرة الشيخ محمد علي اليعقوبي، النجف، . ديوان صالح الكواز - ٥٦

 .ھ١٣٨٤
-ھ١٣٧٥الحلِّي، المطبعة العلمية ـ النجف األشرف  الدينصفي  ديوان - ٥٧

 .م١٩٥٦
، ١تحقيق الدكتور عمر فاروق الطباع، ط. الحلِّي الدينصفي  ديوان - ٥٨

 .م١٩٩٧-ھ١٤١٨ركة األرقم، بيروت، ش
 .ت. ب. ان عنترة بن شداد، دار صادر، بيروتديو - ٥٩
تحقيق الشيح عبد ). ھ١٣٣٣ ت( الحبوبي سعيد محمد السيد ديوان - ٦٠

 .م١٩١٢ـھ ١٣٣١، بيروتالعزيز الجواھري، 
النجف  ،المطبعة الحيدرية).ھ١٣٣٩ت (ديوان السيد مرزة الحلي  - ٦١

 .م١٩٦٩ ،األشرف
الة دكتوراه رس. يوان السيد مھدي بن داود الحلي دراسة وتحقيق د - ٦٢



 

  

للدكتور مضر سليمان الحلي ، كلية اآلداب ـ الجامعة الحرة، ھولندا، 
 .م٢٠٠٩ـ ھ ١٤٣٠

ت ( للشيخ أغابزرك الطھراني .لذريعـة إلى تصانيف الشيعةا - ٦٣
 .ت.ب. طھران ،سـماعيليانإمؤسسة ، )ھ١٣٨٩

ت (لشيخ تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي ل. رجال ابن داود - ٦٤
 .ھ١٣٨٣ ،يرانإ ،)ھ٧٠٧بعد 

في غرائب االمصار  النظار تحفة(المسماة بـ  رحلة ابن بطوطة - ٦٥
 بن هللا عبد بن محمد هللا عبد يشمس الدين أبل ).سفاروعجائب األ

ت ( ابن بطوطةالمعروف ب المغربي الطنجي اللواتي إبراھيم بن محمد
  .ھ١٣٧٧القاھرة،  ،)ھ٧٧٩

لمحمد باقر الخونساري  .روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات - ٦٦
 .ھ١٣٠٧، طھران ،)ھ ١٣١٣ت (

ت ( االصبھاني فندياأل هللا عبدل. الفضالء وحياض العلماء رياض - ٦٧
 ھ، قم، باھتمام السيد محمود المرعشي، مطبعة الخيام، )ھ١١٣٠
 .ھ١٤٠١

للشيخ حسين الشيخ سلمان البالدي البحراني . رياض المدح والرثاء - ٦٨
، المكتبة الحيدرية، قم، ٢ر محمد، ط، تحقيق عبد األمي)م١٩٤٧ت (

 .ھ١٤٢٠
بن أحمد  محّمد ،للشيخ أبي عبد هللا .الفتاوي لتحرير اويالح السرائر - ٦٩

 التابعة اإلسالمي النشر مؤسسة ،)ھ٥٩٨ت( بن إدريس العجلي الحلّي
 .ھ١٤١٧ ، قم المدرسين، لجماعة

، دار المرتضى، )ھ١٣٥٩ت(لعباس محمد رضا القمي . سفينة البحار - ٧٠
 .ت .ب .روتبي

، ١للدكتور حازم سـليمان الحلي، ط. السيد حيدر الحلي شاعر عصره - ٧١
 .م٢٠٠٣ـ ھ ١٤٢٤روتردام، ھولندا، مطبعة أَكرم، 

، انتشارات الشريف الرضي، ١لعبد الرزاق المقرم، ط. السيدة سكينة - ٧٢
 .ھ١٤١٣قم، 

ت (لشمس الدين محمد بن أحمد ن عثمان الذھبي . سير أعالم النبالء - ٧٣
، تحقيق محب الدين بن عمر بن عرامة العمري، دار ١ط، )ھ٧٤٨
 . م١٩٩٦-ھ١٤١٧بيروت، ، الفكر

ت (لعبد الحي بن العماد الحنبلي . فـي أخبار من ذھب شذرات الذھب - ٧٤
 . ھ١٣٥٠، طبعة مكتبة القدسي، القاھرة، )ھ١٠٨٩

صنعة أبي العباس أحمد بن . شرح ديوان زھير بن أبي سلمى المازني - ٧٥



 

  

-ھ١٣٦٣، طبعة دار الكتب، القاھرة، )ھ ٢٩١ت(يحيى ثعلب 
 .م١٩٤٤

المسمى بالمقاصد النّحويّة، لمحمود بن أحمد األلفية شواھد  شرح - ٧٦
بھامش خزانة األدب، طبعة بوالق، القاھرة  ،للعيني) ھ٨٥٥ت(العيني 
 .ھ١٢٩٩

، )ھ٩١١ت (لجالل الدين عبد الرحمن السيوطي  .المغنيشواھد  شرح - ٧٧
التراث العربي  لجنةد ظافر كوجان، طبع تحقيق أحمتعليق الشنقيطي، 

 . م١٩٦٦-ھ١٣٨٦
ألبي بكر محمد بن القاسم . شرح القصائد السبع الطوال الجاھليات - ٧٨

، تحقيق عبد السالم محمد ھارون، دار المعارف )ھ٣٢٨ت (األنباري 
 . م١٩٨٠بمصر، 

، تحقيق نسيب )ھ٧٥٠ت (لصفي الدين الحلي . شرح الكافية البديعية - ٧٩
 .م١٩٨٩ان المطبوعات، الجزائر، الشادي، ديو

، تحقيق )ھ٦٥٦ت (لعبد الحميد بن أبي الحديد . نھج البالغة شرح - ٨٠
دار إحياء التراث العربي، بيروت، ، ٢ط، محمد أبي الفضل إبراھيم

 . م١٩٦٥ـ ھ  ١٣٨٥
 .للدكتور حازم الحلي، آلة كاتبة. الشعر ديوان العرب - ٨١
  .بغداد .الوائلي إبراھيم لألُستاذ .العراقي السياسي لشعرا - ٨٢
 للدكتور وأھدافه خصائصه ـعشر التاسع القرن في العراقي الشعر - ٨٣

 .بغداد .الدين عز يوسف
للدكتور حازم سليمان الحلي، آلة . الشعر من التراث إلى المعاصرة - ٨٤

 . كاتبة
المطبعة الحيدرية، النجف، للشيخ علي الخاقاني،  .شعراء الحلة - ٨٥

 . م١٩٥٢ـھ ١٣٧٢/ م ١٩٥١ـ ھ ١٣٧٠
 المطبعة ،الخاقاني علي للشـيخ .النجفيـات أوعراء الغـري شـ - ٨٦

 .م١٩٥٢ـ  ھ ١٣٧٢ ،األشـرف النجف ،الحيدرية
للدكتور جواد علوش، مطبعة المعارف ، بغداد، . شعر صفي الدين الحلي  - ٨٧

 .م ١٩٦٩ھـ ـ ١٣٧٩
ألبي العباس شھاب الدين أحمد ابن . صبح األعشى في صناعة اإلنشا - ٨٨

، المؤسسة المصرية للتأليف )ھ٨٢١ت (دي، علي بن أحمد القلقشن
 .م١٩٦٣والترجمة والطباعة والنشر، القاھرة، 

تحقيق أحمد عبد  ،)ھ٣٩٣ت(لجوھري إلسماعيل بن حماد ا .الصحاح - ٨٩
 .م١٩٨٧- ھ١٤٠٧ ،بيروت، الغفور عطار، دار العلم للماليين



 

  

ألبي المعز لسيد محمد بن السيد مھدي القزيني . طروس اإلنشاء - ٩٠
 .م١٩٩٨تحقيق الدكتور جودت القزويني، بيروت، ، )م١٩٣٥(

ت ( السماويبن الشيخ طاھر  محمد للشيخ .الشيعة شعراء من الطليعة - ٩١
 العربي، المؤرخ دار ،١ط الجبوري، سلمان كامل تحقيق ،)ھ١٣٧٠
 .م٢٠٠١- ھ١٤٢٢ بيروت،

 ت(للحسـن بن محمـد الصاغاني . العباب الزاخر واللباب الفـاخر - ٩٢
 .م١٩٧٧-ھ١٣٩٧، بغداد، ياسين آل حسن دمحم تحقيق، )ھ٦٥٠

للشيخ محمد حسين كاشف . العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية - ٩٣
الغطاء، تحقيق الدكتور جودت القزويني، بيسان للنشر والتوزيع، 

 .م١٩٩٨- ھ١٤١٨، ١بيروت، ط
ل - ٩٤  مطبعة الشاه بندرـ) ھ١٣٠٤ت (للسيد حيدر الحلي  .الِعقد المفصَّ

 .ھ١٣٣١بغداد 
لجمال الدين أَحمد بن علي ابن . ة الطالب في أنساب آل أبي طالبعمد - ٩٥

، عني بتصحيحه محمد )ھ٨٢٨ت (الحسين، المعروف بابن عنبة، 
-ھ١٣٨١المطبعة الحيدرية، النجف األشرف،  ١علي الطالقاني، ط

 . م١٩٦١
 .للدكتور حازم الحلي، آلة كاتبة. عيون األدب - ٩٦
بد الحسين أحمد األميني عيخ للش .الغدير في الكتاب والسنة واألدب - ٩٧

 . م١٩٨٣- ھ١٤٠٣بيروت،  ،دار الكتاب العربي ،٥ط، )ھ١٣٩٠ت(
غزوات أمير المؤمنين علي بن أَبي طالب أَو أَشعة األَنوار في فضائل  - ٩٨

، مكتبة الشريف الرضي، قم )ھ١٣٧٠ت (لجعفر نـقدي . حيدر الكرار
 .ھ١٤٢١

المعارف، بغداد،  للسيد ھادي كمال الدين، مطبعة. فقھاء الفيحاء - ٩٩
١٩٦٢. 

، مطبعة )ھ٨٣٨ت (ألحمد بن علي الدلجي . الفالكة والمفلوكون -١٠٠
 .ھ١٣٢٢، الشعب، القاھرة 

، تحقيق الدكتور )ھ٧٦٤ت (لمحمد بن شاكر الكتبي . فوات الوفيات -١٠١
 .م١٩٧٣إحسان عبَّاس، دار صادر، بيروت، 

يق فارس لسيد مسلم السيد حمود الحسيني الحلي، تحق. القرآن والعقيدة -١٠٢
 .م٢٠٠٢ھـ ـ ١٤٢٢سون، قم؛ ح

بن العز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد  .ريخاالكامل في الت -١٠٣
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري المعروف بابن 

 .م١٩٧٩ ـھ ١٣٩٩ ،دار صادر، بيروت ،)ھ ٦٣٠ت (األثير 



 

  

) ھ١٨٠ت (سيبويه ألبي بشر َعمرو بن عثمان بن قنبر . سيبويهكتاب  -١٠٤
م، والھيئة المصرية العامة للكتاب، لقتحقيق عبد السالم ھارون، دار ال

  .م١٩٧٥ـ  ١٣٩٥/م ١٩٦٦ـ  ھ ١٣٨٥القاھرة، 
لمصطفى بن عبد هللا .  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -١٠٥

القسطنطيني الرومي الحنفي الشھير بالمال كاتب والمعروف بحاجي 
 . م١٩٩٩ھـ ـ  ١٤١٩ار الفكر، بيروت، ، د)ھـ١٠٦٧ت (خليـفة 

للعالمة الحلي الحسن بن . كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين -١٠٦
، دار ٢، تحقيق حسين الدركاھي، ط)ھـ٧٢٦ت (يوسف بن المطھر 

 . م١٩٩٣-ھـ١٤١٤المفيد، بيروت، 
مكتبة ) ھ١٣٥٩ت(للشيخ عباس محمد رضا القمي . الكنى واأللقاب -١٠٧

  .م١٤١٠الصدر، طھران، 
 حمدأَ يوسف بن ل.  ثالحدي جازات وتراجم رجاللؤلؤة البحرين في اإل -١٠٨

، ، النجفبحر العلوم صادق محمد تحقيق،  )١١٨٦ت (البحراني 
 .ت.، بمطبعة النعمان

ت (رم بن علي بن منظور األنصاري لمحمد بن مك .لسان العرب -١٠٩
، ٢ط، ، تحقيق أمين محمد عبد الوھاب ومحمد صادق العبيدي)ھ٧١١

 . م١٩٩٧-ھ ١٤١٧، دار إحياء التراث العربي، بيروت
ت (لشـھاب الـدين أحمد بن عـلي بن حجـر العسـقالنـي . لسان الميزان -١١٠

، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض )ھ ٨٥٢
، دار الكتب العلمية، بيروت، ١تور عبد الفتاح أبي سنة، طوالدك
 .م١٩٩٦-ھ١٤١٦

لعبد الھادي محبوبة، مطبعة اآلداب،  .ماضي النجف وحاضرھا -١١١
  .م١٩٥٨- ھ١٣٧٨ ،النجف

  .بيروت ،اآلداب مجلة -١١٢
 .م١٩٦٢ ،حزيران ،٤العدد .)الغدير(باألردن  ،زيت بير كلية مجلة -١١٣
صادرة عن أكاديمية . م١٩٩٤- ھ١٤١٤لسنة ١٧مجلة الموسم العدد -١١٤

 . م١٩٩٤-ھ ١٤١٤الكوفة، ھولندا 
لكمال الدين أبي الفضل عبد الرزاق . مجمع اآلداب في معجم األلقاب -١١٥

، ١محمد الكاظم، ط: ، تحقيق)ھ٧٢٣ت(بن أحمد بن الفوطي الشيباني 
 .ھ١٤١٦طھران، 

، تحقيق محمد محيي )ھـ ٥١٨ت(ألحمد بن محمد الميداني . مجمع األمثال - ١١٦
 . م١٩٥٩ھـ ـ  ١٣٧٩، مطبعة السعادة، القاھرة، ٣عبد الحميد، طالدين 

حسين الحلي  للسيد محمد بن السيد. مجموعة التواريخ الشعرية -١١٧



 

  

ـ ھ ١٣٨٨، مطبعة اآلداب، النجف األشرف، )ھ١٤٠٠ـ  ١٣١٩(
 .م١٩٦٨

ألبي الحسن علي بن إسماعيل بن . األعظم في اللغة والمحيط المحكم -١١٨
ار، ط الدكتورالسقا و صطفىمتحقيق  ،)ھ٤٥٨ت (سيده   ،١حسين نصَّ

 . م١٩٥٨-ھ١٣٧٧ ،القاھرة ،مطبعة عيسى البابي الحلبي
 . الحلي حازم الدكتور مكتبة مخطوط، .الحلي حازم مختارات -١١٩
، الدار العربية )م١٩٨٦ت (للطاھر أحمد الزاوي . مختار القاموس -١٢٠

 .م١٩٨٠- ١٩٧٩للكتاب، ليبيا ـ تونس، 
ت (العاملي  للسيد حسن األمين. أعيان الشيعة اتمستدرك -١٢١

 .م١٩٨٧ھـ ـ ١٤٠٨، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، )ھـ١٤٢٣
حسين بن محمد تقي الشيخ لمحدث النوري ل .ستدرك الوسائلم -١٢٢

 .ھ١٤٠٧ ،، قم)عليھم السَّالم(مؤسسة آل البيت  ،)ھ١٣٢٠-١٢٥٤(
لعبد الحسين الشبستري، المكتبة األدبية . مشاھير شعراء الشيعة -١٢٣

 . م٢٠٠٢، قم، ١ختصة، طالم
لمحمد حرز الدين . معارف الرجال في تراجم العلماء واألدباء  -١٢٤

 .م١٩٦٥ـ  ھ١٣٨٥، مطبعة اآلداب، النجف، )ھ١٣٦٥ت(
هللا  لياقوت بن عبد. و إرشاد األريب إلى معرفة األديبأمعجم األدباء  -١٢٥

- ھ١٤١١،، دار الكتب العلمية، بيروت١، ط)ھ٦٢٦ت ( الحموي
 .م١٩٩١

 .ھ١٤١١قم،  مؤسسة المعارف اإلسالمية، .حاديث اإلمام المھديمعجم أ - ١٢٦
، ١، ط)ھ١٤١٦ت(للسيد عبد العزيز الطباطبائي . معجم أعالم الشيعة -١٢٧

 .ھ١٤١٧مؤسسة آل البيت عليھم السالم، قم، 
ت (لياقوت بن عبد هللا الحموي الرومي البغدادي . معجم البلدان -١٢٨

ر الكتب العلمية، بيروت، ، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، دا)ھ٦٢٦
 .ت.ب

ت (للسيد أبي القاسم الموسوي الخوئي . معجم رجال الحديث -١٢٩
 .م١٩٨٤ـ ھ ١٤١٣، بيروت، ٣، ط)ھ١٤١٣

للدكتور محمد .معجم رجال الفكر واألدب في النجف خالل ألف عام -١٣٠
ـ  ھ١٤١٣، دار الكتاب اإلسالمي، بيروت ٢ھادي األميني، ط

 .م١٩٩٢
الرحيم محمد علي العزاوي ، بيروت ،  دلعب.معجم شعراء الشيعة  - ١٣١

 .ھـ ١٤١٩
لكامل سلمان . م ٢٠٠٢معجم الشعراء من العصر الجاھلي حتى عام  -١٣٢



 

  

الجبوري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، منشورات محمد علي 
 .ت . بيضون ، ب 

، مطبعة ١للدكتور محمد ھادي األميني ط. معجم المطبوعات النجفية  -١٣٣
 .م ١٩٦٦ـ   ھ١٣٨٥اآلداب، النجف، 

وضع محمد فؤاد عبد الباقي، . المعجم المفھرس أللفاظ القرآن الكريم -١٣٤
 .ھ١٣٧٨مطابع الشعب، القاھرة، 

، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١لعمر رضا كحالة، ط. معجم المؤلفين -١٣٥
 . م١٩٩٣-ھ١٤١٤

بغداد؛ مطبعة اإلرشاد، لكوركيس عواد، . معجم المؤلفين العراقيين -١٣٦
 .م١٩٦٩

ألبي محمد عبد هللا جمال الدين . كتب األعاريب مغني اللبيب عن -١٣٧
ت (يوسف بن أحمد بن عبد هللا بن ھشام األنصاري المصري 

، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، )ھ٧٦١
 .ت. القاھرة، ب

 تحقيق ،)ھ٦٦٩ ت( عصفور بابن المعروف محمد بن لعلي .المقرب -١٣٨
 ،بغدادمطبعة العاني،  الجبوري، هللا وعبد الجواري الستَّار عبد أحمد

  .م١٩٨٦
للسيد داخل السيد حسن، مؤسسة البالغ، . َمْن ال يَحضُرهُ الخطيب -١٣٩

 .م١٩٩٠-ھ١٤١١بيروت 
للدكتور . من مشاھير أعالم الحلة الفيحاء إلى القرن العاشر الھجري -١٤٠

  . م٢٠٠٧-  ھ١٤٢٨، ١ثامر كاظم الخفاجي، ط
ظم عبود الفتالوي، مؤسسة لكا. من أعالم الفكر واألدبالمنتخب  -١٤١

 . م١٩٩٩ـ ھ ١٤١٩المواھب للطباعة والنشر،بيروت،
ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي . المنتظم في تأريخ الملوك واألمم -١٤٢

تحقيق الدكتور سھيل زكار، دار الفكر، بيروت، ) ھ٥٩٧ ت( ،الجوزي
  .م١٩٩٥ - ھ١٤١٥

 ھـ٧٢٨ت (ألحمد بن عبد الحليم بن تيمية .منھاج السنة النبوية -١٤٣
ـ  ١١٠١(م ٢٠٠٠لحلة منذ تأسيس الحلة حتى نھاية موسوعة أعالم ا

لسعد الحداد، مكتب الغسق للطباعة، بابل ، العراق، ) . م٢٠٠٠
 .م٢٠٠١

، ١موسوعة أعالم العراق في القرن العشرين لحميد المطبعي، ط -١٤٤
وزارة الثقاافة واإلعالم العراقية، دار الشؤون االلثقافية ، بغداد، 

 .م١٩٩٥



 

  

 لجعفر الدجيلي، دار األضواء، بيروت،.  موسوعة النجف األشرف  - ١٤٥
 .م٢٠٠١ـ  ھ١٤٢٢

، تحقيق )ھ٧٢٨ت (ألحمد بن عبد الحليم بن تيمية .  منھاج السنة النبوية ) -١٤٦
، مطابع جامعة اإلمام محمد بن سعود ١الدكتور محمد رشاد سالم، ط

 .م١٩٨٦ـ  ھ١٤٠٦اإلسالمية، الرياض، 
عليه (للجنة العلمية في مؤسسة اإلمام الصادق.ھاءموسوعة طبقات الفق -١٤٧

 ھ١٤١٩بإشراف الشيخ جعفر سبحاني، دار األضواء، بيروت،) السالم
 .م١٩٩٩ -
موسوعة النجف ـ شعراء النجف ـ القرن الخامس عشر ـ القسم األول،  -١٤٨

، دار األضواء،  ١جمع بحوثھا جعفر الدجيلي، بقلم عبد هللا الخاقاني، ط
 .م٢٠٠١ ـ ھ١٤٢٢، بيروت

للدكتور حازم سليمان الحلي، بيروت . النبي وآله في الشعر العربي -١٤٩
 .م٢٠٠٧-١٤٢٨

لجمال الدين أبي المحاسن .النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة -١٥٠
 ،طبعة دار الكتب المصرية، )ھ ٨٧٤ت (يوسف بن تغري بردي 

  .م١٩٦٣-ھ١٣٨٣
محمد مھدي  للدكتور. نھضة العراق األدبية في القرن التاسع عشر -١٥١

ھـ ـ  ١٣٦٥، مطبعة المعارف،  بغداد، )م١٩٧٤-ھـ١٣٩٤ت(البصير
 .م١٩٤٦

، تحقيق الدكتور جودت )م١٩٩٧ت(للسيد أحمد القزويني .النوادر -١٥٢
 .م١٩٩٨القزويني، بيروت، 

، استانبول، )ھ١٣٣٩ت(عيل باشا البغدادي إلسما.ھدية العارفين -١٥٣
 .م١٩٥١

، تحقيق )ھ٩١١ت(لسيوطي لجالل الدين عبد الرحمن ا. ھمع الھوامع -١٥٤
-ھ١٣٩٤الدكتور عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، بيروت، 

 .م١٩٧٥
، )ھ ٧٦٤ت (لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي . الوافي بالوفيات -١٥٥

، تحقيق ھلموث ريتر نشر، دار فرانزشتاينر، شتوتغيرت، المانيا، ٢ط
 .م١٩٦٢-ھ١٣٨١

ّدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن ألبي بكر شمس ال. وفيات األعيان -١٥٦
، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر، )ھ٦٨١ت (خلكان 

  .م١٩٧٧ /ھ١٣٩٧بيروت، 
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  ٤٠٠ .الكبير سليمان السيد آل علي السيد -٦٣
  ٤٠١  .المطيري علي الشيخ -٦٤
  ٤٠٢  .الخليعي -٦٥
  ٤٠٦  .حمدون ابن -٦٦
  ٤٠٧  .الجاسم علي الشيخ -٦٧
  ٤١٤  .السكوني -٦٨
  ٤١٥  .سماكة علي الشيخ -٦٩
  ٤١٦  .الحلي بطرريق ابن -٧٠
  ٤١٦  .ديديالج علي السيد -٧١
  ٤١٧  .الحلي المطھر بن علي الشيخ -٧٢
  ٤١٩  .الموسوي فخار السيد -٧٣
  ٤٢٣  .المال قاسم الشيخ -٧٤
 ٤٢٧  .مبارك المال -٧٥
  ٤٣٠  .محسن مصبّح -٧٦
  ٤٣٠  .وشاح ابن -٧٧
  ٤٣٧ .مطر ابن -٧٨
  ٤٤٠  .الحلّي الخلفة ابن -٧٩
  ٤٤٨  .ُمَعيَّة بن الدين تاج -٨٠
  ٤٥٣ .علي نظر بن محمد الشيخ -٨١
  ٤٥٦  .الحلي نما ابن -٨٢
  ٤٥٩  .المحققين فخر -٨٣
  ٤٦٣  .الكبير سليمان السيد آل محمد السيد -٨٤
  ٤٦٧  .الحلي حمزة المال بن محمد الشيخ -٨٥
 ٤٧٦  .الحلي داود السيد بن محمد السيد -٨٦
 ٤٧٩  .محمد رضا النحوي -٨٧
  ٤٨٥  .محمد رضا الشھيب -٨٨
  ٤٨٧ .شجاع بن محمد الشيخ -٨٩
  ٤٨٧ .يزيالتبر محمد الشيخ -٩٠
  ٤٩٣ .حميدة ابن -٩١
  ٤٩٥ .الحلي الجھم بن الدين مفيد -٩٢
  ٤٩٥ .الحلي الخيمي ابن -٩٣
  ٤٩٦ .السورائي علوان ابن -٩٤
  ٤٩٦ .سماكة محمد الشيخ -٩٥
  ٤٩٧  .البصير مھدي محمد الدكتور -٩٦
  ٤٩٨ .القزويني محمد السيد -٩٧
  ٥٠٢ .سماكة محمود الشيخ -٩٨
  ٥٠٣  .الشيباني محمد بن يحيى بن محمود الشيخ -٩٩
  ٥٠٤  .الحلي مرزة السيد -١٠٠



 

  

  ٥١٤  .الحلي مسلم السيد -١٠١
  ٥١٥  .الكبير يمانسل السيد آل الحلي مضر السيد -١٠٢
  ٥١٧ .الحلّي مغامس الشيخ -١٠٣
  ٥٢٠ .الحلي داود السيد بن مھدي السيد -١٠٤
  ٥٣٥  .القزويني مھدي السيد -١٠٥
  ٥٤٤  .الفلوجي مھدي الحاج -١٠٦
  ٥٤٨  .خميس ناجي الشيخ -١٠٧
  ٥٥٢  .النحوي ھادي الشيخ -١٠٨
  ٥٥٤  .عزام آل ھادي السيد -١٠٩
  ٥٥٥ .القزويني ھادي السيد -١١٠
  ٥٥٨ .الحلي الفوارس أبي بن وّرام الشيخ -١١١
  558 .الحلي سعيد بن يحيى -١١٢
  ٥٦٣ .السوراوي محمد بن يحيى -١١٣
  563 .الحسيني طاھر أبي بن ىيحي -١١٤
  ٥٦٤  .الحلّي علوان بن يوسف -١١٥
 ٥٦٥ .الحلي المطھر بن يوسف -١١٦

  ٥٧٧  مصادر البحث
  ٥٩٣  المحتوى
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