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 هفٖ كؼؽ ٌام اىطفَ٘ ألنٔرة او اىطٔٗؾي

The Prince Poet Ali bin Khalaf Al-Huwazi and the 

Image of Imam Hossein in his poetry 

م. د. هاصه جعفر امديدري
(1)

 Dr.Hashim Jaafer Al-Haideri                 

 اىٍلػٌث

مصدر إٟناـو فكرم شامل تنتشر ظالل  كصور  علػ  شػىت منػاح   ظلت ش صية اإلماـ اٜنيسىٌن 
 اٜنياة كعلومها، كيف ٢نتلف أرجاء اٞنعمورة كأزما ا.

كَف يكػن األدب بشػػكل عػػاـ، كاألدب العػػري علػػ  ٥نػػو اٝنصػػوص، ببعيػػد عػػن التػػأثر بش صػػية اإًلمػػاـ 
 كما َف ي كر. ِنصال  ك١نامد ، بشجاعت  كتضحيات ، كبكل ما ذكر عن   اٜنيسىٌن 

ككػػاف للشػػعر العػػري القػػدح اٞنعلػػ  يف التػػأثر بتلػػك الش صػػية، فانفتحػػت قػػرائح الشػػعراء، علػػ  مػػدل 
معػػػربة عػػػن تأثرهػػػا، مػػػدحان كرثػػػاءن، كطارقػػػة كػػػل ضػػػركب الشػػػعر األخػػػرل كهػػػ  ترسػػػم صػػػورة اإًلمػػػاـ  التػػاريخ،
عل  بن  -موض  البح  -بريشة الوزف كألواف القوايف. ككاف من بٌن أكلئك الشعراء الشاعر اٜنيسىٌن 

 خلف اٜنوي م.
بػػػن خلػػػف  لػػػدل الشػػػاعر علػػػ  كمػػػا دفعنػػػا اُف ١ناكلػػػة استكشػػػاؼ مالمػػػح صػػػورة اآلمػػػاـ اٜنسػػػٌن

أٜنوي م هو ما ٞنسنا  من شعر  من رؤل كتصورات اسػتدؿ ّٔػا يف شػ  طريقػ  للػدفاع عػن حقػ  يف ٓنقيػ  
اٞنشػهور )اكػوف مظلومػا  العدالة لشعب  كصيانة كطن  من االحتالؿ كاالستعباد . عرؼ شعار اٜنسٌن 

ة اٝنصػػم. كقػػف مفػػردا النتصػػر(كمن  تعلػػم كيػػف ينتصػػر كاسػػتكمل طريقػػ  علػػ  الػػرغم معظػػم اٞنسػػ كلية كقػػو 
 اماـ طغياف الدكلة الصفوية كسطوهتا كاطماعها يف بسط سيطرهتا .

                                                        
 جامعة اهل البيت/ كلية االداب/قسم اللغة العربية. - ُ
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راح يرف  شعار اٞنقاكمة بالرغم من عدـ كجود توازف يف القول كاالمكانيات العسكرية . فملك قدرات  
الدكلػػة الش صػػي  كػػ  يعبػػأ اٛنمػػاهًن كػػ  يكونػػوا سػػدا منيعػػا امػػاـ اطمػػاع القػػول العظمػػ   اٞنتم لػػة حينػػ   

 الصفوية كالدكلة الع مانية
كقػػد كزع البحػػ  علػػ  ثالثػػة مباحػػػ  ع تنػػاكؿ اكٟنػػا نسػػب  كحياتػػػ  ع كخصػػ  اٞنبحػػ  ال ػػاين لالمػػػاـ 

كتعلػػػػ  الشػػػػاعر  يف شػػػػعر  يف حػػػػٌن جػػػػاء اٞنبحػػػػ  ال الػػػػ  موضػػػػحا مظلوميػػػػة اٜنسػػػػٌن اٜنسػػػػٌن 
لػ  ١نػاكر عػدة سػيطل  عليهػا بش صيت  كمنهج  يف النضػاؿ كاٛنهػاد . كاحتػول كػال مػن تلػك اٞنباحػ  ع

 القارئ بٌن ثنايا البح  .
Abstract 
The personality of Imam Al-Hussein the son of Ali Ibin Abi Talib (peace 

on them)is still  the  sonrce of total thoughtful and dogmatic inspiration 

,spreading his shades and images over all life aspects and sciences in the 

world at all times. 

There is no sensitive ,rational humanitarian poet who has not exemplify 

Imam Al-Hussein (peace of him) as a light by whose approach the poet is 

guided leaving his imprints in the world of humane literature . 

The literary writer and poet Ali bin Kalaf Al-Huwezi was one of 

outstanding characters who believed in and were emotionally attached  to 

Al-Imam Al-Hussein (peace on him) . 

Therefore we see them strivingly  tryning to  follow his  approach to 

serve humanity ,saving it from injustice and tyranny . And to adopt  

patience as the way to victory against regardlessly  of all different forces 

and criteria. The prince poet Ali bin Kalaf Al-Huwzi who lived in and bred 

by Al-Mushaashaaiah state whose capital was established by Mohammed 

bin Falah Al-mushaashaai (802-870AH\1401-1465AD) after he succeeded  

in unifying and gathering Arab tribes that occupied and lived in the east 

and south of Iraq. 

But ,the colonial ambitions that were personified in Al - Safawiahin  Iraq 

,and the Osman state in Al - Anaghol ,plus their plotting against that young 

state ,all led to the decay and weakening of Al - Mushaashaaia state . 

The followed various procedures , one of which was to arrest the genius 

scholars and politians, who were distinguished and characterized by their 

good managment ,to be arrested and imprisoneol ,killed or banished as it 

happened the prince poet Ali bin Lalaf Al-Huwazi . He was twice imprisond 

,the first was from (1049-1060)AH ,by the order of Al-Shah and banished to 

other states around Quzween sea and remained there until the death of Al 
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- Shah, when he returned to his country . He was set free by the Act of 

Amnesty that Shah Abbs ordered when he took over the thrown. 

However ,he  was soon arrested and imprisoned  during the years 

(1055-1056-1057AH)and to be set free again to return to his country . 

Due to the effects of the political chaos and riots ,the prince was elected 

as the prince of Al-Mushaashaaaiah state where he ruled from (1060-

1088AH\1650-1678AD). 

He loved AL -Imam AL- Hussein (peace on him ) with profound faith. He 

continued lamenting AL-Imam in long poems showing his rank as the 

closest in stature to the prophet Mohemmed (god prays on him) and all 

Muslims  besides his wisdom and sacrifice in defending his religions and 

his patience and attachment to all principles against all temptations  to 

become the first instructor to humanity and honored people all over the 

world . 

The poets death : He became very sick and  weakened as he got older , 

to die in (1088AH\1677 or 1678AD). leaving us with a great literary and 

scientific legacy ,the main of which are 

1-Interpretation of the Quran called ,,The Elected Interpretations,, in 

four volumes. 

2-,,The chosen light ,, in four volumes. 

3- ,, The Good Article ,, explanation to his poems, in four volumes    

 اىٍتطد االول ... ُفتّ وض٘احّ

 اٚال .. ٔغجٗ  
هػػو ابػػو اٜنسػػٌن علػػ  بػػن خلػػف بػػن عبػػد اٞنطلػػ  بػػن حيػػدر بػػن ١نسػػن بػػن ١نمػػد بػػن فػػالح الواسػػط  

 ِيف جد  التاس  عشر العراق  اٞنشعشع  اٞنوسوم ع ينته  نسب  اُف االماـ موس  بن جعفر 
لقػػ  باٞنشعشػػع  نسػػبة اُف جػػد  الرابػػ  ١نمػػد بػػن فػػالح اٞنشعشػػع  م سػػس الدكلػػة العربيػػة  اٞنشعشػػعية َننػػوب شػػرق  

ـ كالػػي تقػػ  يف جنػػوب غػػري إيػػراف ٓنػػدها مػػن الشػػرؽ الدكلػػة الصػػفوية يف  إيػػراف كمػػن الغػػرب ُْٓٔ-َُُْ ّالعػػراؽ سػػنة
قبل الدكلة الع مانية يف االنضػوؿ ككػاف كاِف البصػر  كحاكمهػا معػٌن مػن قبػل البػاب كاٛننوب العراؽ ػ البصرة)كاف ٪نكم من 

العاِف الع ماين(أم يف منتصف القرف التاس  اٟنجرم ع كاف لفظة اٞنشعش  يرج  مصدرها اُف اف ابن فالح كاف ّٔ  الطلعة 
الطرؽ الصوفية الي كاف ٬نارسها ابػن  كحسن الصورة كاٞنظهر اٞنش  كاٛنميل . لكن هناؾ رأم اخر اف الشعشعة ه  احدل

كطريقػ  التصػوؼ ٔنتلػف مػ  مػا اف البيت اٞنشعشع  كػانوا مػن اٞن لصػٌن كاٞنلتػ مٌن بعقيػدة أهػل البيػت  ْفالح كاتباع 
 .يعتقد ب  اتباع اهل بيت الرسوؿ 

                                                        
 .م سس الدكلة اٞنشعشعية ٓٓ - ِ
 .ٖٔرياض العلماء /  - ّ
 ـ. ف. - ْ
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صػػمة امػػا نسػػب  اُف اٜنػػوي ة فهػػ  مقاطعػػة تقػػ  يف جنػػوب العػػراؽ كال ػػا مسػػقط رأسػػ  ك١نػػل نشػػأت  كعا
 دكلة اٞنشعشعية حي  قاؿ فيها 

 يحػػػػػػػػ  الػػػػػػػػى االرض الحػػػػػػػػويزة نػػػػػػػػازح

 اذا مػػػػػػػػػا ذ رنػػػػػػػػػا الكػػػػػػػػػرخ   كاىلػػػػػػػػػػػها

 

 يؤمػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػ  دن ػػػػػػػاه أكبػػػػػػػػػػػػػػػ   ائػػػػػػػب 
 ٓعر ػػػت ىوانػػػا مػػػ  صػػػه ل السػػػبلىب

 

 ح١برٗ ...
٬نكن اف نقسم حياة عل  بػن خلػف اٜنػوي م علػ  ثػالث مراحػل كػ  يسػهل علينػا الولػوج اُف افكػار  

 كصقل ش صيت  كمعرفة من آح  كّنن تعل  كاهتدل كآمن .. 
 المرحل  األكلى :

مرحلػة الطفولػة كالصػػبا ع حػٌن نشػػأ الشػاعر علػػ  بػن خلػف اٜنػػوي م يف مدينػة اٜنػػوي ة كمػا آسػػلفنا يف 
ة كر٬نة عككاف صبا  هادئ كسعيد كمطمئن يغرؼ العلم كاآلدب كيتنقل بػٌن الكتاتيػ  بيت عري  من أسر 

كاٞنعلمٌن كاٞنربٌن علكن َف تستمر حالة اٟندكء كالتنعم كالرخاء كالرفاهيػة ع اذ دب اٝنػالؼ بػٌن أبيػ  كعمػ  
  حػػاكم بػػدخوؿ الوشػػاة بينهمػػا ك كغػػر صػػدر عمػػ  األمػػًن باٜنقػػد كالكراهيػػة حػػىت كصػػل بػػ  األمػػر أف أكعػػ

. ٔالدكلة اٞنشعشػية بسػمل عػٌن أخيػ  كالػد الشػاعر ٣نػا ادل اُف ٓنػوؿ حيػاة العائلػة اُف سػقم كعنػاء كشػقاء
)كهػ  مدينػ  صػغًن  تقػ   ػاؿ العاصػمة اٜنػوي ة  ٕفقرر كالد  االنتقاؿ بأسرت  من أٜنػوي ة إُف مدينػة الػدكرؽ

كاف اف عاش بٌن عطف جد  ألبي  حي  كاف يسكنها جد الشاعر األمًن عبد اٞنطل  حاكم الدكرؽ( ف
كرعاية كالد  الضرير ع كّٔا نشأ كترعرع حي  ٧نت ش صي  كساعدت عل  نضوج فكر  اٞنبكػر فأنصػرؼ 
إُف القراءة كاألدب ك٠نالسة العلماء كالفقهاء كاألدباء كاالغرتاؼ من علومهم كالكس  من مػواهبهم ع إذ 

ّنػا يالقيػ  مسػتقبال مػن تشػرد كغربػ  ع تاركػا امتيػػازات اعػد نفسػ  للحيػاة العاصػفة كاٝنشػنة كأنػ  قػد أحػػس 
السػػلطة كحيػػػاة الرخػػػاء كالػػػرتؼ . حػػػٌن أعػػػد نفسػػػ  َنانػػ  العلػػػم كاٞنعرفػػػة ركػػػوب اٝنيػػػل كالفركسػػػية كحسػػػن 

كَف يقتصر عل  ذلك بل تعدا  إُف أعداد نفس  لشظف العيش كقسوة األياـ كالتدري  ٖ است داـ السالح
 اب  أحلك األياـ كأقس  الظركؼ.عل  صرب النفس كأعدادها لتج

 المرحل  الثان   .المنفى كاالب  اد ع  األىل كاألك اف .
لقػد شػ  الشػاعر علػػ  بػن خلػف اٜنػػوي م قبػل أكانػ  كٓنمػل اٞنسػػ كلية مبكػرا كالـز كالػد  الكفيػػف يف 
عمل  يساعد  عل  تسهيل كل أمور  الش صية كالعملية كحىت يف ال راعة كشػ  الػرتع كأحيػاء األرض ككػل 

ي  كقػػت مػػا يرتتػػ  علػػ  ا٤نػػاز األعمػػاؿ بأفضػػل شػػكل كأجػػود أنتػػاج كأٗنػػل صػػورة . باألضػػافة إُف ٔنصػػ
خػػاص مػػن اجػػل القػػراءة كالكتابػػة كالتػػأليف كالت قيػػف . كمػػن هنػػا بػػرزت ش صػػيت  كنبوغػػ  كظهػػور ملكتػػ  

                                                        
 .ٕٕديوان  /  - ٓ
 .ِّّتاريخ اٞنشعشعٌن /  - ٔ
 ـ.ف. - ٕ
 .َِٔاالمارة اٞنشعشعية /  - ٖ
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الشػػعرية يف العقػػػد ال ػػػاين مػػن عمػػػر  عكال ٫نفػػػ  بػػاف كالػػػد  كػػػاف مػػن علمػػػاء الػػػدين كلػػ  بػػػاع طويػػػل بالشػػػعر 
كمهد ل  الطري  كقػـو لػ   كاألدب إضافة إُف الفركسية كاٜننكة السياسية فكاف من أبي  أف ساعد  كأرشد 

 مواطن الضعف كسد نقاط اٝنلل سواء باٞنعىن أك بالبحور الشعرية يف سبك القصيدة .
كيف بداية العقد ال ال  من عمر  برزت الركرح الوطنية كاٜنرص عل  سالمة دكلت  من طم  القول الي 

ماؿ كالغرب عفانربل ٪ن  الشباب ٓنيط ّٔم من قبل الدكلة ألصفوية من الشرؽ كالدكلة الع مانية من الش
للدفاع عن أنفسهم  كأهليهم ككرامتهم كزرع ركح اٛنهػاد يف نفوسػهم مػ كدا إيػاهم بػركح التضػحية كالفػداء 
بعد إف شػبعهم بػالركح الوطنيػة كالػدفاع عػن الػدين كالدكلػة ك٘نايػة األكطػاف كاالعػراض كاالمػواؿ .فقػد امػن 

كجػػ  كػػل عػػدك غاشػػم ك١نتػػل . أف أتباعػػ  سػػبيل اٛنهػػاد كالػػ م  بنظريػػة الكفػػاح اٞنسػػلح كرفػػ  السػػالح أمػػاـ
 ساعد يف زرع ركح التضحية يف نفوسهم لتصل إُف مسام  األعداء.

 إالـ ال ػػػػػػػػػبل مر وضػػػػػػػػػ  كبنػػػػػػػػػو ال ػػػػػػػػػبل
 إذا أ ل ػػػػػػػوا مػػػػػػػ   ػػػػػػػدة أعقػػػػػػػب لهػػػػػػػم

 

 يقاسػػػػػوف مػػػػػ    ػػػػػد الزمػػػػػاف المكائػػػػػدا 
 صػػػػركؼ الل ػػػػالي مػػػػا يشػػػػ ب الوالئػػػػدا

 

 إُف أف يقوؿ 
 بػػػػػػػػػػػالحرب  ػػػػػػػػػػػورآ كتػػػػػػػػػػػارةيهػػػػػػػػػػػددنا 

 

 ينازعنػػػػػػػا حقػػػػػػػا لنػػػػػػػا  ػػػػػػػاف عائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 
 

فكانت عيوف اٛنواسيس كعمػالء السػلطة حػىت اسػتدرجو  اُف عاصػمة الدكلػة الصػفوية كوفػد مفػاكض 
كمػػػن   مت اعتقالػػػ  كنفيػػػ  بػػػالقرل كاٞنػػػدف اٞنطلػػػة علػػػ  ُنػػػر قػػػ كين  ػػػاؿ ايػػػراف. حيػػػ  يقػػػوؿ كاصػػػفا حالػػػ  

 كمشاعر 
 رحلػػػػػػػػػػػػػػػي بقػػػػػػػػػػػػػػػزكي  لقػػػػػػػػػػػػػػػىتػػػػػػػػػػػػػػػارة 

 ال ارل لػػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػػػ  دا اال البكػػػػػػػػػػػػػا         
  ػػػػػم الػػػػػى  ػػػػػم رحل ػػػػػي ال عػػػػػ  رضػػػػػػا

 

 اك بكا ػػػػػػػػػػػػػػاف ك ػػػػػػػػػػػػػػورآ باصػػػػػػػػػػػػػػفهاف 
 كنجومػػػػػػػػػػػا ل لهػػػػػػػػػػػا ملقػػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػػراف
 ٗكالهػػػػػػول ح ػػػػػػث تسػػػػػػ ل الكرخ ػػػػػػاف 

 

لقد مارس الصفويوف اقس  انواع الشقاء كاٜنرمػاف كاللوعػة كاٜنسػر كالعػ اب مػ  الشػاعر كاالمػًن علػ  
 بن خلف اٜنوي م قد ٤ند  يقوؿ 

 ىكػػػػػػػػ ا صػػػػػػػػحب ي مضػػػػػػػػوا كاسػػػػػػػػ قلوا
 ال أرل مسػػػػػػػػ دا سػػػػػػػػول ز ػػػػػػػػرة ت لػػػػػػػػو

 

 كانػػػػػػػػػػػػػػػا موثػػػػػػػػػػػػػػػق بكػػػػػػػػػػػػػػػف الزمػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 َُكال سػػػػػػػػػػػػػػامحا سػػػػػػػػػػػػػػول أجفػػػػػػػػػػػػػػاني

 

كسػػر شػػوكت  كٓنطػػيم عنفوانػػ  كأبائػػ  كالقضػػاء علػػ  كػػل لقػػد تفػػنن أعػػداؤ  كخصػػوم  بع ابػػ  كمػػن اجػػل  
 طموح يكمن يف نفس  كع ٬نت  فرتا  يقوؿ:

  ػػػػػ ا الحػػػػػر القػػػػػى باب ػػػػػو القػػػػػـو ذلػػػػػػ 
 إذا أعػػػػػػػػوزتني  ػػػػػػػػي المشػػػػػػػػارؽ ر  ػػػػػػػػ 

 

 يكػػػػػػػػوف عل ػػػػػػػػو السػػػػػػػػ ر ضػػػػػػػػرب  الرب 
 ُُتنقلػػػػػت عنهػػػػػا را بػػػػػا  ػػػػػي المغػػػػػرب
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  ي   ره الحويزم كصورة األماـ الحس    

ِٖٕ 

ه ا اٞننفػ  فرصػة يصػقل ّٔػا مواهبػ   لقد استطاع الشاعر كاألمًن عل  بن خلف اٜنوي م اف ٩نعل من
كيقػػػوم قابليتػػػ  الشػػػعرية ع فكتػػػ  القصػػػائد الطػػػواؿ ٪نفهػػػا اٜنػػػ ف كاألَف كاٜنسػػػرة علػػػ  فػػػراؽ أٜنبػػػ  كاألهػػػل 
كالػػػوطن  خلػػػد مػػػن خالٟنػػػا مشػػػاعر  كأحاسيسػػػ  ككشػػػف مػػػا ٩نػػػيش يف خػػػاطر  مػػػن مشػػػاعر كانػػػت أليمػػػة 

 بأحداثها .
يرسل من خالٟنا شكوا  كمعانات  كاالالـ الي يقاسيها كاألح اف الػي يعيشػها كيتعػايش معهػا ع ليظهػر 
ما يف مشاعر  من قوة التحدم كاإلصرار عل  الرغم البعد كقسوة اٞننف  ع حىت ينتقل من حالة الدفاع عن 

 اللساف حٌن يقوؿ : النفس إُف حالة اٟنجـو عل  خصوم  عل  الرغم من ان  ال ٬نلك سول القلم ك 
 أرجػػػػػػػػو مػػػػػػػػ  الػػػػػػػػدىر الخػػػػػػػػؤكف كدادا
 يػػػػػػا دكلػػػػػػ  مػػػػػػا  نػػػػػػت أحسػػػػػػب أننػػػػػػي

  

 كأرل الخل فػػػػػػػػػػ  اخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الم ػػػػػػػػػػادا 
 ُِأ ػػػػقى بهػػػػا ك ػػػػدا الشػػػػريف عمػػػػادا

 

ـ فتسلم اٜنكم بعد  ابن  شا  عباس ال اين ُِْٔق/َُِٓمات الشا  الصفوم كهو يف اٞننف  سنة 
عشػر سػنوات فػأراد اف يظهػر بػأف دكلتػ  دكلػة عػدؿ كاحسػاف ع كهػ  عال م كاف صػغًنا ال يتعػدل عمػر  ال

ٕنيل اُف السلم كالسالـ كتنب  لغة اٜنرب كاغتصاب البلداف . فػأكؿ مػا قػاـ بػ  السػلطاف اٛنديػد هػو العفػو 
عػػن السػػجناء كاٞننفيػػٌن اك اٞنبعػػدين . فكػػاف اف  ػػل هػػ ا العفػػو شػػاعر علػػ  بػػن خليفػػ  اٜنػػوي م اسػػوة ّنػػن 

 ـ فراح ينشد قائالُّْٔق /َُّٓاد اُف كطن  كاهل  سنة يشرتؾ مع  كع
 إف  ػػػػػػا  ربػػػػػػي كصػػػػػػح الظػػػػػػ  كالفػػػػػػاؿ
 كتكحػػػػػػػل ال ػػػػػػػ   بػػػػػػػالمجري  عبرتهػػػػػػػا
 بشػػػػراؾ يػػػػانوؽ ىػػػػ ا الػػػػدار قػػػػد قربػػػػت
 كتسػػػػػػػػػريح المطػػػػػػػػػػػايا مػػػػػػػػػ  نواقصػػػػػػػػػها

 

  ػػػػػػػػػػدآ تح  ػػػػػػػػػػ  أك ػػػػػػػػػػاف  كأ ػػػػػػػػػػبلؿ 
  قػػػػػػػػػػػد ألػػػػػػػػػػػح بهػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػح كتهمػػػػػػػػػػػل
 كقػػػػػد بػػػػػدا لػػػػػ   ػػػػػرع البػػػػػاف كالضػػػػػاؿ

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػها  ػػػػػػػػد الرحػػػػػػػػاؿ قػػػػػػػػد اضػػػػػػػػر 
 

 اُف اف يقوؿ :
 ال اكحػػػػػػػػ  اه ع نػػػػػػػػي مػػػػػػػػ  مراب هػػػػػػػػا

 يسػػػػػرل النسػػػػػ م علػػػػػ بل  ػػػػػي خمائلهػػػػػا 
 دار سػػػػػحبت بهػػػػػا ذيػػػػػل الصػػػػػبا كلكػػػػػم

 

 كجادىػػػػػا مػػػػػ  ربػػػػػاب المػػػػػزف الهطػػػػػاؿ 
 لكنػػػػػػػو لسػػػػػػػػػػػػػػقم القلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ابػػػػػػػبلؿ

 ُّجػػرت بهػػا  ػػػي زمػػاف الوصػػل اذيػػػاؿ
 

لقد أن  من غربت  درسا عمليا كْنربػة نافعػة أفػاد منهػا يف قػادـ االيػاـ الصػعبة كاٜنالكػة . غربػة علمتػ  
التجربػػػة كيػػػػف ٪نػػػػوؿ االسػػػػر اُف حريػػػػة كاٟن ٬نػػػػة اُف نصػػػر . فقػػػػد عػػػػاش يف كسػػػػط آّتمػػػػ  الصػػػػفوم كتعلػػػػم 

حقيػػػ  السػػػيادة الوطنيػػػة اسػػاليبهم يف التعامػػػل كالعػػػيش السػػيما فيمػػػا يتعلػػػ  بػػأمور ٔنػػػ  اٜنريػػػة كالكرامػػة لت
كالػػػػدفاع عنهػػػػا.عرؼ كيػػػػف ٪نػػػػوؿ اٞنسػػػػتحيل حقيقػػػػة كاف يهتػػػػدم اُف نقػػػػاط الضػػػػعف الكامنػػػػ  يف آّتمػػػػ  
الصػفوم كعالقتػ  مػػ  اٜنػاكم عكمػػا عػرؼ أيػن مػػواطن الفسػاد كاٝنلػػل يف جسػم الدكلػة كمػػن أيػن يسػػتطي  

مراء.كػاف آّتمػ  الصػفوم ٠نتمهػا النفاذ من خالٟنا لتحقي  ما َف يستط  ٓنقيق  أسالف  من الساسػة كاال
طبقياع ٓنمي  نظم كقوانٌن م طرة بقوانٌن تعسفية قيست كصممت من اجل أٜنفػاظ علػ  مصػاٌف اٜنكػاـ 
كمالك  االراض  ٣نا جعلت نسبة التفاكت بٌن طبقات آّتم  الصفوم يسػود  الظلػم كاالسػتبداد كالقهػر 
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ِٖٖ 

 عشر ثام ال ال دد

ٜنػوي م التمػاه  مػ  اٞنظلػـو كالوقػوؼ بوجػ  الظػاَف  كاالستغالؿ . كمن هنا عرؼ الشاعر عل  بػن خلػف ا
ك  ٬نيلهم اُف جانب  كيشعرهم بان  شريكهم يف الظلم كاف ال م يضطهدهم هو كاحد لػ ا ٩نػ  التعػاكف  
ك  يقفوا بوجه  امال باسرتداد حقوقهم كاف يقيموا ٣نلك  العدؿ كاالحساف كالعدال . لقد جلبت مواقػف 

كتابعي  ع فراحوا يرصدكف كل حركات  كيعدكا علي   انفاس . كعل  اثر ذلك َف الشاعر الوطني  عيوف النظاـ 
ـ اُف سػػػػػنة َُْٔق /َُٓٓتػػػػػدـ أيػػػػػاـ اٜنريػػػػػة طػػػػػويال فقػػػػػد القػػػػػ  القػػػػػبض عليػػػػػ  ليعػػػػػود اُف منفػػػػػا  سػػػػػنة 

. فكانت ه   الفرتة ال تقل قساكة عن سنٌن اٞننف  السابقة بب سها كشقائها كع أّا ُْـُِْٔ/َُٕٓ
 قائال : اذ راح يصرح 

 اال عػػػػػػاد جػػػػػرح القلػػػػػب ب ػػػػػد اندمالػػػػػو
 إذا رمػػػػػػت أف أرنػػػػػػو ىػػػػػػبلؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػحـر

 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػزر  الشػػػػػجى قلػػػػػب النبػػػػػي كآلػػػػػو 
 ُٓ ػػػدا دمػػػع ع نػػػي حاجبػػػا عػػػ  ىبللػػػو

 

   فرتا  يقوؿ : فراح يعلل النفس باآلماؿ كبالتق  كالسًن عل  خط  اٜنسٌن 
 علقػػػػػػػػػت بحبػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػنهم كتمسػػػػػػػػػكت

 

 ُٔالهػػػػػػادم بخ ػػػػػػر حبالػػػػػػويػػػػػػداؾ مػػػػػػ   
 

ق أيطلػػ  سػػراح  َُٕٓكبعػػد إ ػػاء األعػػواـ ال الثػػة مػػن اعتقالػػ  كإبعػػاد  كإقامتػػ  اٛنربيػػة   أم يف سػػنة 
لي داد خربة أك ر ٣نػا كانػت لديػ  كيصػقل ش صػيت  كقػد توسػم بػ  شػعب   ُٕليعود ثانية إُف موطن  األصل 

كأهل  كأبناء عشًنت  باف يكوف هو اٞن ٌل  كاٞننجد من حالة التفكك كاٟنواف كأف يكػوف الشػ   الػ م 
يسػػتطي  أف يػػدير الدفػػة ، ليعػػود ّٔػػا إُف بػػرّْ األمػػاف   مقػػدرين فيػػ  ركح التضػػحية كالعػػ اب كاٞننفػػ    كمػػا 

هػػا ، ليجػػدكا فيػػ  أفضػػل مىػػٍن يسوسػػهم ك٩نعػػل مػػن دكلػػتهم دكلػػة ازدهػػار كأمػػاف كرقػػ    يف خضػػم قاسػػ  في
 األمواج العاتية من تكال  األمم عليها كاالستحواذ عل  أراضيها كمقدراهتا   كحىت إلغائها...

 المرحل  الثالث  : ق ادة الدكل  كرئاس  الحكوم  :
ومػػا   إذ راح عمالؤهػػا ٪نيكػػوف الدسػػائس حػػىت اسػػتطاعوا َف هتػػدأ مػػ امرات الدكلػػة الصػػفوية كتتوقػػف ي

إزاحػػة حاكمهػػػا بركػػػة بػػن منصػػػور كهػػػو ابػػن عػػػم االمػػػًن كالشػػػاعر علػػ  بػػػن خليفػػػة  علػػ  إثػػػر فتنػػػة أحػػػدثها 
،كع ؿ عل  أثرها من اٜنكم لتسيطر الدكلػة الصػفوية علػ  الػبالد . لكػن كقػوؼ شػع  ُٖالصفويوف ضد 

 أحػػبط خططهػػم ، كعلػػ  اثػػر ذلػػك انتيً ػػ ى أمػػًنا للدكلػػة كاسػػتمرَّ يف الدكلػػة اٞنشعشػػعية أمػػاـ الغػػ ك األجنػػف
 ـ .ُٕٕٔق _ َُٖٖاٜنكم لغاية كفات  

فقد مات يف مدينة اٜنوي ة بعد أف كهن ب  العظم كتقدـ ب  السن . ترؾ اٜنياة الدنيا لينتقل إُف اٜنياة 
كالتػار٫ن  ، كمػن ابػرز مػا يكػن ذكػر  مػن  اآلخرة   ٢نلفا كراء  إرثا كبًنا كٖنينا مػن العمػل السياسػ  كاألدي

 ارث  العلم  باختصار مايل :

                                                        
 .ٕٗص –االمارة اٞنشعشعية  - ُْ
 .ّٔٓص  –ديوان   - ُٓ
 .ّٕٓـ . ف /  - ُٔ
 . ُِٖ، تاريخ الدكلة اٞنشعشعية /  ّّْ: ّٓنفة األزهار / ج - ُٕ
 .ّْٔ:  ُْأعياف الشيعة / ج - ُٖ
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 ػ تفسًن القرآف الكرمي ُ
 ػ ديواف شعر  اٞنوسـو خًن انيس ٝنًن جليسِ
 ػ نور اٞنبٌن يف أرب  ٠نلدات يف اٜندي ... ّ

 رحم ا الشاعر عل  بن خليفة اٜنوي م كاسكن  فسيح جنات . 
واالٌ٘ؽػيثثثٖ ةثثثَ عي٘فثثثث وحثثثأذؽه ةاإلٌثثثام اىٍتطثثثد اىرثثثاُٖ :اىلثثثاػؽ 

 :اىطفَ٘

 عند تصفحنا ٜنيات  كالدخوؿ يف مضامينها نلحه اف هنػاؾ تعلقػا كبػًنا للشػاعر باالمػاـ اٜنسػٌن 
كمبادئ  كاهداف  حي  رسم االماـ اٜنسٌن يف ثورت  اٝنالدة  خارطة طري  لكل االحرار كعل  مر العصػور 

ال حس   تضحيات  كاالهداؼ اِف ثار من اجلها عفسار عل   ج  يف بلوغهم النصر كدرجات اٝنلود،ك
النقطػػػة اٞنضػػػيئة يف ظػػػالـ النفػػػ  اٞنعػػػتم  مقتػػػديا ِنطواتػػػ  ع  فمػػػا كػػػاف منػػػ  اال اف جعػػػل  مػػػن اٜنسػػػٌن 

كآؿ بيت  األطهار  كالطويل ال م يسًن باْناه  ، مستعينا بنور  من كل ع رات  ، مهتديا بسًنة اٜنسٌن 
كسيلة لنشػر ثورتػ  كتعريػف العػاَف كاٞنسػلمٌن ّنكانتػ  عنػد الرسػوؿ  ثائ  لالماـ اٜنسٌن .كما كاف يف ر 

  
لقػػد أنػػ  مػػن القػػوؿ اٞنشػػهور ) إف اٜنسػػٌن مصػػباح اٟنػػدل كسػػفينة النجػػاة ( شػػعارا يف رسػػم خطػػوط 

  حبال بسًنت  كأقوال  كثورت حيات    فما اف ادٟنمت ب  األمور كعصفت ب  اٝنطوب إالَّ ككاف اٜنسٌن 
 لنجات  كاألخ  بيد  .

كانت فصوؿ حيات  القاسية اٞنفعمة باٞنفاجآت ، كاٞنكللة بالنجاح تارة ، كالفشل تارة أخرل كالسيما 
عندما تكوف األمور أكرب من قدرات  ، كأعظػم مػن شػأن    ال يسػتطي  أف يقاكمهػا أك ينحػين أمامهػا إسػوة 

 ، كأصحاب الرأم كاٜنكمة . ببقية العظماء من الشعراء كاٞنفكرين كالقادة
  فمػػا أف  معلمػ  األكؿ كعمػاد  يف سػػًن  كالسػلوؾ ناهجػا سػًنة جػد   فوجػد اإلمػاـ اٜنسػٌن 

ع رت ب  األياـ كحفلػت   ٤نػد  يشػكو ال مػاف كالسػيما إذا كػاف يف بعػد  عػن الػديار كأهلػ ، متوسػال بػا 
 ذ قاؿ:أف يكوف ل  عونا ، كمنجدا ، كناصرا، كمعينا   إ كرسول  

 مػػػػ   ػػػػاف ذا الػػػػدىر أبكػػػػاه كأضػػػػحكو
  ػػػػػي  ػػػػػل صػػػػػبح جديػػػػػد أك مس ػػػػػػػػػػػػػ و
 قػػػػػد الزم نػػػػػي  لػػػػػوؿ حاكلػػػػػت  يرق هػػػػػا
  أنَهػػػػػا خيًلقىػػػػػٍت لػػػػػي ميػػػػػ  كلػػػػػدت لهػػػػػا

 

  مػػػػا حظ ػػػػت ب ػػػػػػػػػػػػػػػـو منػػػػو أضػػػػحكني 
 تنػػػػػػػوبني نائبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات منػػػػػػػو تمرضػػػػػػػني
 أبػػػػػػػػػت نوائػػػػػب دىػػػػػػػػػػػػػػػػرم أف تفػػػػػارقني
 كأرضػػػػػ  ني بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر الهػػػػػم  كالمحػػػػػ ً 

 

 إُف أف يقوؿ : 
 إن ػػػػػػػي إلػػػػػػػى اه أ ػػػػػػػكو مػػػػػػػ  عداكتػػػػػػػو
 بأحمػػػػػػد كعلػػػػػػي كالب ػػػػػػوؿ كبالحسػػػػػػػ  

 

 عسػػػػػػى إلهػػػػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػها أف يخلصػػػػػػني 
 ُٗمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالم ب ػػػػد المج بػػػػى الحسػػػػ 

 

                                                        
 .ُِْديوان  /  - ُٗ
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 عشر ثام ال ال دد

 عالقت  باالماـ اٜنسٌن  
٠نػػرد عاطفػػة تسػػيل مػػن أجلػػ  الػػدموع  كتشػػ  اٛنيػػوب ،  َف تكػػن عالقػػة شػػاعرنا باإلمػػاـ اٜنسػػٌن 

 .كتلطم الجل اٝندكد كالصدكر  كما يفعل أك ر ابٌن كاٞن لصٌن بآؿ بيت الرسوؿ 
لكنػػا ٤نػػد الشػػاعر كػػوف عالقػػة كصػػلة ركحيػػة عميقػػة بػػالرغم مػػن البعػػد الػػ مين كتعػػدد عقػػود الػػدهر مػػ  

. فنجد  يبكي  تارة ٞنا أَف ب  من ظلم كغدر كاالجحاؼ حٌن يقوؿ يف قصػيدة يرثػ   سٌن االماـ اٜن
 ّٔا االماـ اٜنسٌن :

 كلكػػػػػػػػ  اذاؿ الػػػػػػػػدمع ىائػػػػػػػػل رزئكػػػػػػػػم
   ػػػػا صػػػػفوة الػػػػرحم  انػػػػ م   ػػػػاث مػػػػ 
 كانػػػػػ م لػػػػػو ن ػػػػػم المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلذ أذا أتػػػػػى
         لقػػػػػد  ػػػػػزت يػػػػػا مػػػػػوالىم بوالئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهم

 ا  ؤادم ذا  جى م  م الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ه  
 أضػػرت صػػػركؼ الحادثػػػات بحالػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 الحسػػػاب بظهػػػر مثقػػػل مػػػ  مآلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 كنلت ن  مػػػػػػػػػػػػػا لػم تخػف مػ  زكالػػػػػػػػػػػػو

 

اٜنكمػة كاٞنوعظػة كاٟندايػة أف يف حقيقػة األمػر هنػاؾ حبػل الوصػل  كتارة يستمد من سًنت األماـ
بػػٌن اٜنكمػػاء كالعقػػالء كال ػػوار ٩نمعهػػم قاسػػم مشػػرتؾ هػػو التضػػحية مػػن اجػػل قضػػاياهم األنسػػانية العادلػػة 
كاإلي ػػار مػػن اجػػل أ٣نهػػم كشػػعؤّم كأهلػػيهم ع فهػػ  الصػػفات اٞنشػػرتكة كا٨نهػػا هػػ  بػػ ؿ االمػػواؿ كاالنفػػس 

الغاية السامية كاٟندؼ االغل  كاٛنليل . فيجدكف من خالؿ تضحيتهم السعادة االبدية كاالكالد من اجل 
عندما ٩نعلوف من تضحياهتم شهبا كنيازكآ تدؾ ب  عركش الظلمة كاٞنتكربين لت ل ؿ عركشهم ع ال٫نشوا يف 

ٓنقي  اهدافهم يف   لومة الئم كال يكبح ٗناحهم ٥نو اٟندؼ اٞننشود كاٞنتوج بالشهاد  كالع   كاٝنلود اال
رفعة االنساني  كصوف الدين كاالكطاف .ه الء صفوة اختارهم ا ليكونػوا  وسػا سػاطع  ك٤نومػا تػ ين ّٔػم 
ٚناء االنساني  كيكونوا نرباسا كمنارا ٞنن ضل طري  اٜن  كالعدؿ ليتأكد كباليقٌن ال م ال ٪نتاج اُف برهاف 

ة مػػن ٬نتلػػك نفسػػا تتوسػػم ّٔػػا هػػ   الصػػفات    الكر٬نػػة ك اف السػػعادة االبديػػ  الػػي ينشػػدها اٝنلػػ  كخاصػػ
 اٝنالقة ...              

لقد رفعت عن الشاعر عل  بن خلف اٜنوي م غشاكة الدنيا ليبصر اآلخػر  فكػاف معلمػ  االكؿ كم لػ  
. كاخػػ  يبصػػر ببصػػًنت  ال اقبػػة كيػػرل مػػا َف يػػر  االخػػركف فػػراح ٪نػػدث مػػا يػػرا   االعلػػ  االمػػاـ اٜنسػػٌن 

 بصًنت  ال ابت  كالي ال ٩نؤّا ام خلل اك خطأ . فنجد  يرتجم ذلك بقول  :ب
 ال أسػػػػػػػػػ قر بػػػػػػػػػػػػػػارض أك اسػػػػػػػػػ ر الػػػػػػػػػى
 كانػػػػػػ م  ػػػػػػف ائي  ػػػػػػي  ػػػػػػد ككسػػػػػػ ل ي
 ل ػػػػػػػػػل بمديحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اك بحبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
 مػػػػػػ   ػػػػػػاف جن ػػػػػػػػػػػػػػػػػو زا ػػػػػػي محبػػػػػػ كم
 يجػػػػػػػر ببلمػػػػػػػ  اذيػػػػػػػاؿ السػػػػػػػركر كلػػػػػػػو

  

 ي  ػػػػي مبػػػػرؾ خشػػػػػػػػػػػػػ اخػػػػرل   بر نػػػػػػػػػ 
 الػػػػػػػى اه مػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػػػػػػر تغمدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 ي  ػػػػػدني كبلطػػػػػف منػػػػػو يس دنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
  قػػد اتػػى الػػدىر  ػػي أحمػػى مػػ  الجػػن 
 عػػا الزمػػاف عل ػػو الكػػف مػػ  احػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 اُف اف يقوؿ :
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   ػػػػا صػػػػفوة الػػػػرحم  انػػػػ م   ػػػػاث مػػػػ 
 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىكانػػػػػ م لػػػػػو ن ػػػػػم المػػػػػبلذ اذا 

 علقػػػػػت بحبػػػػػل مػػػػػنهم كتمسكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 

 أضػػػػػػرت صػػػػػػركؼ الحادثػػػػػػات يحالػػػػػػ  
 الحسػػػػػػػاب بظهػػػػػػػر مثقػػػػػػػاؿ مآلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 َِيػػػداؾ مػػػ  الهػػػادم بخ ػػػر حبالػػػػػػػػػػػػػو 
 

كصػػػػحب   ٤نػػػد يف القابػػػل يػػػ رؼ الػػػدم  علػػػ  كاقعػػػة الطػػػف الػػػي استشػػػهد فيهػػػا االمػػػاـ اٜنسػػػٌن 
بل عطفػا علػ  نفسػ  كمػا حػلَّ ّٔػا مػن أسػ ن كحػ ف لكونػ  َف يكػن  األجالء   ال عطفا عل  اٜنسٌن 

من ضمن الكوكبة الي حفَّت باٜنسٌن ت كد عن  لتكوف أٚناؤهم خالدة ك لود سيدهم كقائدهم   ما اف 
 ذكر إالَّ كذكر مع  .

 أنػػػػػػػا ذا عر ػػػػػػػت بحػػػػػػػبكم كمػػػػػػػديحكم
               سػػػػػػػػػى يصػػػػػػػػػاد و القبػػػػػػػػػوؿ  ػػػػػػػػػربكم

 بمصػػػػػػػػػػػرع نسػػػػػػػػػػػق ك  ػػػػػػػػػػػر مصػػػػػػػػػػػرع 
 ضػػػػػػػػػم  االجابػػػػػػػػػ  لل بػػػػػػػػػاد اذا دعػػػػػػػػػي

 

 اٜنسٌن كنف ا ٪نٍن بن زكريا :
، فقػػد زخػػر ديوانػػ  عػػرؼ الشػػاعر كاالمًنعلػػ  بػػن خلػػف اٜنػػوي م ُنبػػ  اٛنػػامح آلؿ بيػػت الرسػػوؿ 

ّنػػدائح ك ػػًنة بػػ كر الصػػفات الكر٬نػػة كاٞنن لػػة العظيمػػة ٟنػػم ، كمػػا انػػ ؿ ُنقهػػم مػػن االحاديػػ  م ػػل حػػدي ا 
 إذ قاؿ  :  الكساء ، تعد ترٗن  ٞنن لة اٜنسٌن 

 أ ػػػػػػدم نجومػػػػػػا صػػػػػػرعت مػػػػػػ  حولػػػػػػو
 أ ػػػػػػدم صػػػػػػػري ا بكػػػػػػت السػػػػػػػما دمػػػػػػػػآ
 أ ػػػػػػدم  ريبػػػػػػا قػػػػػػد بكػػػػػػى الب ػػػػػػت لػػػػػػو

 

 ثػػػػػػػػػػػػرلكىػػػػػػل رأيػػػػػػت أنجمػػػػػػػا علػػػػػػى ال 
 لػػػػػو كمػػػػػ  قبػػػػػل بكػػػػػت يح ػػػػػى ألسػػػػػما
 كأكحػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػر   كبكػػػػػػػػػاه الصفػػػػػػػػػػػػػػػا

 

    أفدم ٤نوما صرعت من حول 
 كيقوؿ ايضا:

 مػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػرجي  هػػػػػػػػػػػػػرىم ربهػػػػػػػػػػػػػم
 ك ػػػػػػػػػػػػػػػاف الكسػػػػػػػػػػػػػػػا  ل خص صػػػػػػػػػػػػػػػهم

 

 كدلػػػػػػػػػػػػػػػت عل ػػػػػػػػػػػػػػهم بػػػػػػػػػ اؾ ال ػػػػػػػػػػػػػػػػبا 
  طػػػػػاب الكسػػػػػػا كالػػػػػػ م  ػػػػػػي الكسػػػػػػا

 

 ُِكيف العرش قبل بدك الضيا  لقد خط يف اللوح أٚناؤهم
، موضحا اف ال فرؽ  كاالماـ اٜنسٌن  كمن خالؿ قصائد  يض  لنا مقارنة بٌن نف ا ٪نٍن 

 بينهما إالَّ اف األكؿ تطوق  النبوة ، كال اين من آؿ بيت النبوة كخإنتها .
احػد القهػار ، كتػرؾ عبػادة علما إف نقػاط االلتقػاء ك ػًنة كمتعػددة ، فكال٨نػا يػدعواف إُف عبػادة ا الو 

األصػػناـ البشػػرية أك اٜنجريػػة   كاٟنػػدؼ مػػن ذلػػك إسػػعاد البشػػرية كإنقاذهػػا مػػن نػػًن العبوديػػة   بػػل اقتصػػار 
العبودية  كحد  ال شريك ل  ، فاف تعدت إُف غًن  حػلَّ الشػرؾ كمػا يتبعػ  مػن ظلػم كقهػر كذؿ مػن قبػل 

عبػػود اٜنػػ  كالعػػدؿ كالسػػعادة .فكال٨نػػا كانػػت صػػرخاهتم اٞنعبػػود لعبػػاد    كحاشػػا أف ٤نػػد ذلػػك عنػػد ا اٞن
مدكيػػة يف أذاف الطغػػػاة الػػػ ين َف يسػػػتطيعوا أف يتحملػػػوا النصػػح كاإلرشػػػاد مػػػن كعظهمػػػا كنصػػػائحهما  بػػػل 

                                                        
 .ّٔٓص  –ديوان   - َِ
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ِِٗ 

 عشر ثام ال ال دد

ضاقت ّٔم صدكر الظلمة كاٞنتكربين كال حس  زمان  كمكان ، بعد أف تأكد ٟنم أف أصداء اٜن  سػوؼ 
 م من عركشهم كتسلم منهم سطوهتم كسلطا م كأمواٟنم .ت ل ؿ األرض ٓنت أقدامهم كتلقيه

فكاف جػواب اٞنسػتكربين كالظػاٞنٌن أف يسػكتوا هػ   األصػوات متػأملٌن كمعتقػدين أ ػم سػوؼ تصػف  
ٟنم الدنيا ّنل اهتا كطيبها كمتعها  غًن آٌّٔن ّنا ٪نل ّٔم لو َف يسمعوا ما ان ركا ب  كح ركا من    فكاف ما  

 . كقتل اٜنسٌن  رهم مستعينٌن بقوة الباطل عل  قتل ٪نٍن كاف أف أصدركا أكام
فكانت ه   اٞنقاربة صػادقة يف كاقعهػا كمعانيهػا   كقػد ْنلػت ّٔػا ركح التضػحية مػن أجػل اٜنػ  كبػ ؿ 
الغاِف كالنفيس للوصوؿ إُف اٟنػدؼ السػام    كٓنقيػ  الطلػ  اإلٟنػ  مػن كػل ذك عقػل بػاف يػدعو إُف ا 

 سنة كيقتصر يف عبادت   ال شريك ل  ، كه ا ما نلحباٜنكمة كاٞنوعظة اٜن
ك٤نػػػد  يسػػػاكم بينهمػػػا يف القتػػػل   بػػػل أك ػػػر مػػػن ذلػػػك يف الغربػػػة أيضػػػا   فكال٨نػػػا غريػػػ  عػػػن األهػػػل 
كالعشًنة كالوطن  كاخ  يقػرب بينهمػا كجعػل القاسػم اٞنشػرتؾ الػ م ٩نمعهمػا مػن خػالؿ الوصػف كتشػاب  

 نطب  عل  األخر  إذ قاؿ :الظركؼ فاف قاؿ بأحد٨نا شعرا ٤ند  ي
 أ ػػػػػػدم نجومػػػػػػا صػػػػػػرعت مػػػػػػ  حولػػػػػػو
 أ ػػػػػػػدم صػػػػػػػري ا بكػػػػػػػت السػػػػػػػما دمػػػػػػػا
 أ ػػػػػػدم  ريبػػػػػػا قػػػػػػد بكػػػػػػى الب ػػػػػػت لػػػػػػو
 أ ػػػػػػػػدم ق ػػػػػػػػ بل لػػػػػػػػػػػػػػػػبي الػػػػػػػػدي  لػػػػػػػػو
 ضػػػػػػػػَجٍت لػػػػػػػػو األمػػػػػػػػبلؾ يػػػػػػػػـو ق ًلػػػػػػػػػوً 

 

 كىػػػػػػػػل رأت أنجمػػػػػػػػا علػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػثرل 
 لػػػػػو كمػػػػػ  قبػػػػػل بكػػػػػت يح ػػػػػى الػػػػػػػػسما

 اه الَصػػػػػػػفاكأكحػػػػػػػ  الػػػػػػػر   كبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ِِثػػوب األسػػى كالشػػرؾ مػػاس بػػالحلى
 ِّكاى ػػػػز عػػػػرش ذم السػػػػموات ال ػػػػبل

 

 عل  بن خلف اٜنوي م ككربالء :
كػربالء مدينػػة ٔنتلػػف عػػن كػػل اٞنػػدف الػػي جػػاؿ ّٔػػا الشػػاعر سػػواء أكػػاف مكرهػػا أـ راغبػػا   فمن لتهػػا ال 

سػول بيػت ا اٜنػراـ الػػ م  تسػاكيها من لػة   كمكانتهػا ال تضػاهيها مكانػة   كعظمتهػا ال تقارعهػا عظمػة
 أكج  علينا زيارت    إذا كانت هناؾ استطاعة .

فكػػاف ٞندينػػة كػػربالء بأٚنائهػػا اٞن تلفػػة الوقػػ  الكبػػًن يف نفػػس الشػػاعر   مػػا أف ذكرهػػا إالَّ كقػػد هاجػػت 
 عواطف    ك٨نلت دموع  ، فكاف اٜن ف كاٜنسرة كاألَف يقرتف باٚنها   كه ا ما نلحظ  يف قول  :

 لجػػػات ال ػػػ ي كالل ػػػل مظلػػػمعسػػػى د
 تبلغنػػػػػػػػػػػي أرض ألغػػػػػػػػػػػرم ك ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل

 

 كقطػػػػػػع المػػػػػػوامي م لمػػػػػػا ب ػػػػػػد م لػػػػػػم 
 ِْكأ ػػػػدك مػػػػع الػػػػزكار  ػػػػي زم محػػػػـر

 

 ك٤ند  يشًن يف قصيدة أخرل كبصورة ٔنتلف من حي  اٞنشاعر كالعواطف كالشج    إذ قاؿ:
 يػػػػػػا نجومػػػػػػا لػػػػػػم تػػػػػػرضى أ ػػػػػػق السػػػػػػما 

 لػػػػػػػػػػػػغركبك موسػػػػػػػا لػػػػػػػم تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ث 
 

   ػػػػػف أضػػػػػحت لقػػػػػى علػػػػػى البو ػػػػػا  
 ِٓك سػػػػػػػاىا الكسػػػػػػػوؼ  ػػػػػػػي  ػػػػػػػرببل 
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  ي   ره الحويزم كصورة األماـ الحس    

ِّٗ 

كصػػحب  الكػػراـ بالشػػموس كالكواكػػ  لكػػ  يقػػر م بكػػربالء  ك٤نػػد  يف صػػورة أخػػرل ٬ن ػػل اٜنسػػٌن
كأهلها ، كه الء الشموس هم منارات اٟندل للتائهٌن عن اٜن    كالراغبٌن يف سلوؾ طري  النجاة كاٜنريػة 

 كالكرامة :
  موسػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػانوا ىػػػػػػػػػداة البرايػػػػػػػػػايػػػػػػػػػا 

 

 ِٔ  ػػػػػف خيَصػػػػػٍت  ػػػػػي  ػػػػػرببل بػػػػػأ وؿ 
 

إف لكػػربالء نغمػػة خاصػػة مػػا أف تػػرددت يف رأس الشػػػاعر إال ك٤نػػد ٟنػػا الوقػػ  الكبػػًن يف اثػػارة مشػػػاعر  
 كٓنفي  عواطف    ٣نا تكوف سببا يف ذرؼ الدم  كا مارها يف مقلتي  :

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرببل  لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلق
 

 ِٕ يػػػػػػػػػػػػػػا عظػػػػػػػػػػػػػػم ىات ػػػػػػػػػػػػػػ  البل ػػػػػػػػػػػػػػ  
 

ش صا فقط ، بل باٞنكاف  من هنا يتأكد لنا أف عل  بن خلف اٜنوي م َف يكن متعلقا باٜنسٌن
 . ال م تشرؼ باحتضاف جسد  الكرمي لي داد أ٨نية يف قلوب كل األشراؼ كال وار ك١نف اٜنسٌن 

 اىغاحٍث : 

كصلنا اآلف إُف خإنة جولتنا م  الشاعر كاألمًن  علػ  بػن خلػف اٜنػوي م ، كقػد تبػٌن لنػا انتمػاء  إُف 
 يف اٛند التاس  عشر . كعل  كج  اٝنصوص اإلماـ موس  بن جعفر  آؿ بيت الرسوؿ 

يف   كمراحل حيات  من  شباب  كنبوغ موهبت  السياسية كاهتمام  بقضػايا شػعب  كأهلػ  ككطنػ    كا٦نراطػ 
 مدارس العلم كال م كاف كالد  معلم  األكؿ .

  تعرفت عل  مواقف  الوطنية ضد اٞنستعمر ) الشا  الصفوم ( ٣نا كاف سببا باعتقال  كنفي    كمن   
 عودت  إُف أرض  ككطن  كانت اب  أمًنا للدكلة الشعشعية .

كصػػػحب   اإلمػػػاـ اٜنسػػػٌن َف يكػػػن الشػػػاعر ٬نػػػر يف كصػػػف  لواقعػػػة ألطػػػف األليمػػػة الػػػي استشػػػهد ّٔػػػا
كاؿ بيتػػػ  أمػػػال  األجػػػالء كػػػ  يسػػػتدر الػػػدموع أك ليهػػػي  عػػػواطفهم كيشػػػح  ٨نمهػػػم يف حػػػ  اٜنسػػػٌن 

بالنفوذ أك اٜنصوؿ عل  مكان  اجتماعية أك سياسية أك مركجا لقصائد  يف موسم معٌن أك مناسبة سنوية 
ف أنػ   منقػ ا كمعلمػا كقائػدا كرمػ ا للتضػحية الي ينته ها كباقية الشعراء . لكن  عرفػ  اٜنػ  اٞنعرفػة فكػاف أ

 كاإلي ار من اجل إحقاؽ اٜن  كإزهاؽ الباطل ع كنصرة الدين ع كاألخ  بيد اٞنظلـو حىت يسرتد ل  حقوق .
كمػػػػا أشػػػػرت انػػػػ  اسػػػػتطاع أف يػػػػربط بػػػػٌن األحػػػػداث التار٫نيػػػػة يف مسػػػػًنة العظمػػػػاء كاألنبيػػػػاء كاٞننقػػػػ ين 

كأثرهػا  لنتائ . كما كان  ابرز اٞنواق  الي حل ّٔا اإلماـ اٜنسٌنبش صية اٜنسٌن من حي  اٞنواقف كا
كاؿ بيتػ   كدكرهػا يف إٟنػاـ مشػاعر ١نػف الرسػوؿ  )كربالء( يف نفوس ابٌن كاٞنتعلقٌن باؿ البيت 

 كمنهم شاعرنا موضوع البح  
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