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 النص لفاعلية تحليلية دراسة  علي بن العباس مراثي في القرآنية

  العباس مراثي في قرآنيال

Quranics used in the elegies of Abbas Ben Ali:An 

analytic study of the effectiveness of Quranic text in the 

elegies of Imam Abbas 

 (1)مصطفى طارق عبد األمير الشبلي  م.م

 Assist. lec. Mustafa T. A. Al-Shibli                                                                                                        

 المستخلص

ضـّمنها الشـعراء يف مـراثيهم للعبّـال عليـ   الـي القرآنيـة املقدسـة اتاآل ابلتحليـل البحـ  هـ ا يتنـاول
اء ســـواء كانــــت أحـــدااث  أو ش وصــــا الســـال ، ومـــن مثّ املقارنــــة بـــن النصـــوص القرآنيــــة الـــي ذكرهــــا الشـــعر 

(، أو قصصا  )كقصة مر ، وأصحاب الفيل(، وبن مـا جـرى علـ  )كموس ، وسليمان، ويعقوب، 
أي الفضــل العبــال عليــ  الســال ، ومــا قــا  بــ  يف واقعــة الطــف، ومــن مث بيــان الــرابط بينهــا وبــن شــ   

 . العبال 
ABSTRACT  
This research is a technical and academic study that deals with the 

analysis of the Holy Quranic verses that poets have included some in their 

eulogy pomes written for (AL-Abbas ibn Ali ibnAbitalib (as)), The study we 

are about is to compare the Quranic texts quoted by poets whether they 

are about people like (Moses, Solomon and Jacob) or an events like 

                                                        
 سة / وحد  التأليف والدراسات.العتبة العباسية املقدّ  - 2
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 10 :العدد

 
(Mary's story or The owners of the Elephant) with what happened to 

Abbas, and what AL-Abbas did in the day of Ashura, and then clarify the 

relationship between them and Abbas characteristic.  

 المقدمة

 سـالن ، يضـلّ  ال ومنهجـا مصـباح ، يطفـأ ال ونـورا   لـ ، وأصـال   للعلـم منبعـا القـرآن جعـل الـ ي هلل احلمـد
 األمـن البـار الصـاو العبد وعل  الطاهرين، الطيبن آل  وعل  واملرسلن، األنبياء خامت عل  والسال  والصال 
 .املؤمنن أمري ابن العبال الفضل أي وموال  سّيد 
 ذلـك مـن وفـرع األقمـار، تلـك مـن قمـر هـو والعبـال النـاط ، القـرآن البيـت هـم أهـل إنّ  خيفـ  الفـ
 .(1)(الناط  القران أ ) :يقول ال ي األصل
 الـن  روافـد مـن أساسـيا   ورافـدا ،)للشـعراء) الشـعري اإلوـا  مصـادر مـن مصـدر هـو القـرآن إنّ  ومبـا

 لو َـّل الـي القرآنيـة اآلات بعـض من  استقوا األدبية، فقد خطاابهتم إثراء إىل يسعون لل ين ومنهال   اإلبداعي،
 الصـامت القـرآنين بـن ذلـك خـالل فجمعـوا مـن مصـاديقها، أحـد مـن وكـان ، العبـال شـ   هبـا

 يف املتجسـد  السـامية القرآنيـة القـيم عـن املوحيـة، والـدالالت الفنيـة، الصـور خـالل مـن معـربين والنـاط ،
  .العبال ش  
 عليـ  العبـال حـ  يف قيلـت الـي األشـعار مـن اوائـل النـم هـ ا خضـم يف للـدخول   الباحـ سـع قـدو 
 .ه ا موضوعي خي  ما است راج أجل من السال 
 ،بناؤها يف مراثي العبال علي  السال و  والداللة، املفهو  حي  من القرآنية يف ولهيد مقدمة عل  سموقُ 
 ااـّور  املباشـر  القرآنيـةوجـاء يف مـوردين األول: ، ااـّور  املباشـر  القرآنيـة منـط يف األول بحـ امل مث ومـن

 غري ااورية. ااّور  املباشر  القرآنيةااورية، وال اين: 
ااـّور ، وهـو علـ  مــوردين األول:  املباشـر  غـري القرآنيـة قـا  علــ  الدراسـةف جـاءأمـا املبحـ  ال ـاين ف

 النتـائ  يف خالـة مث ومـنااـّور  العميقـة،  املباشر  غري القرآنيةبسيطة، و ال اين: ااّور  ال املباشر  غري القرآنية
  .البح  إليها توصل الي

 (:القرآنية: )التمهيد

 .العري األدب ساحة عل  ظهرت الي احلدي ة املفاهيم من القرآنية مفهو  يعد
 يقومـون ألـم حيـ  مـن املقـدل آينالقـر  الـن  مـ  املعاصـرين الشـعراء تعامـل يف املفهـو  هـ ا ويتجلـ 
 غـري أو مباشـر بشـنل اإلضـافة هـ ه كانـت سـواء الشـعري، الـن  يف وإضـافت  القـرآين الـن  ابستحضـار

  مباشر.

                                                        
 .126/ 2ينابي  املود  ل وي القر :  - 1



 

  العباس مراثي يف  رآ ال النص لفاعلية حتليلية دراسة  علي بت العباس مراثي يف ال رآ ية 

89 

حمّمـد  شـعر يف القرآنيـة) بــ املوسـو  حب ـ  يف املصـطلح هـ ا طـر  مـن أول معـن عبـال مشـتا  الدكتور ويُعد
 نصوصـ  تشـنيل يف املبـدع هبـا يتوّسـل الـي اآلليـات مـن آليـة :رآنيـةالق ((:بقولـ  وعرّفـ  ،((7)اسـن آل حسـن

 . (6)ن((( القرآ)املقدل النتاب يف مرسو  ما حبس  (وإيقاعا   بنية) واألنسا  الرؤا جهي من اإلبداعية
والقرآنية تعين ك لك: اإلفاد  النصية من لدن الشعراء وغريهم من املبدعن من القرآن النر ، ويشنل 

 . (5)املورد املقدل أحد مدارك إنتاجية الن  عند الشعراء ال ين رثوا العبال ه ا 
عريقـــة، لتـــد إىل جـــ ور العصـــور اإلســـالمية  وإن مســـألة األخـــ  مـــن القـــرآن النـــر  هـــي ممارســـة كبـــري 

ذا  وال ســيما إ –األوىل، فضــال  علــ  كــون املــأخوذ منــ  نصــا  مقدســا  ذا أثــر كبــري يف نفســية املرســل واملتلقــي 
 .(6) -كا  مسلمن 

 هـ ا قـورن مـا وإذا املقـدل، القـرآين الـن  علـ  الشـعرية، اتنـاء النصـوص أسـال علـ  القرآنيـة وتُبـو
 ومـن املـراد، املفهـو  علـ  الداللـة جهة من أد  جنده ابملعو، تشرتك الي املصطلحاتمن  غريه م  املصطلح

 هـو كمـا ،(3) عليهـا يـتجن وم النـر ، للقـرآن وروثـةامل التسـمية علـ  لنا حافظ املصطلح ه ا جند أخرى جهة
 .الديين ناصوالتّ  القرآين، ناصالتّ  يف احلال

 اللغـوي اللف ـة هـ ه مـدلويل بـن تـوفر املماثلـة هـو كـ لك ينـون أن (القرآنيـة)املفهـو  هبـ ا حـدا والـ ي
 علمـي تراثـي مصـطلح كونـ  عـن فضـال   أخـرى، لف ـة مـ  تركيبها وعد  دالالت ، تعدد وعد  واالصطالحي،

  (8).املصطلح لوض  األساسية والقواعد الشروط هي وه ه مولَّد، غري
 الـي احلـدود وفـ  يسـتعمل ألنـ  وذلـك سرقةـابلـ عليـ  وعمـل طّبقـ  مـن يـتهم م أو املصـطلح، ه ا ينقد وم
 .الـسرقة ملوضوع القدام  نقاد  ر ها

 االقتبـال :(هــ873 ت(احلمـوي حممـد بـن علـيو  ،)هــ922 ت) للسـيوطي (اإلتقـان)كتاب يف جاء فقد
 النـيب ومـد  والعهـود واملـواعظ ارطـ  يف كـان مـا فـاألول ومـردود ومبـا  مقبـول أقسـا  ثالثـة علـ  القرآن من

 هللا نسـب  مـا أحـدتا ضـربن علـ  وال الـ  والقصـ  والرسـائل الغـ ل يف كـان مـا وال ـاين ذلـك وحنـو 
 شناية فيها مطالعة عل  وق  أن  مروان بين أحد عن قيل كما نفس  إىل قل ين ممن ابهلل ونعوذ نفس  إىل تعاىل
 ذلـك مـن ابهلل ونعـوذ هـ ل معـو يف كرميـة آيـة تضـمن واآلخـر حسـاهبم علينـا إن مث إاهبـم إلينـا إن عمالـ  مـن

 :القائل كقول
  ر الالالالاله عشالالالالالاقه الىل أ حالالالالال 
  لفالالالالاله مالالالالالت ينطالالالالالق  رد الالالالاله

 

 توعالالالالد ن ملالالالالا هيهالالالالات هيهالالالات 
 (9)العالالالالاملون   ليعمالالالال ذا ملثالالالال 

 

                                                        
 . 12القرآنية يف شعر الرواد: هام : ص - 7
 . 232أتصيل الن :  - 6
 . 251أتصيل الن :  - 5
 . 279ين ر: أتصيل الن :  - 4
 :17.الرّواد شعر يف القرآنية - 3
 .215 -216 النقدي: املصطلح - 8
 .661، خ انة األدب وغاية األرب: 193/ 2علو  القرآن:  اإلتقان يف - 9
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 املبـا ، املقبول عل  وعملوا االقتبال، من املردود النوع ه ا عن ابتعدوا فقد الشعراء، علي  عمل ما وه ا
أما . الع يمة وش صيت  العبال، الفضل أي املوىل خصائ  عن التعبري يف االقتبال ذلك كان إذا ابلك وما

فقد م لت انعطافة جديد ، عند الشعراء ال ين رثوا العبـال  بنائية )القرآنية( يف مراثي العبال علي  السال 
وسـيلتهم  القرآنيـة كانـت لـ ا ،علي  السال ، وبينوا املواقف البطولية ل ، وما أبداه يف معركة الطف ارالد ،

نصوصـــهم، فربطـــوا بـــن الـــن  والقـــران مـــن حيـــ  األحـــدا ، والشـــ وص كــــ  علـــ  لـــ لك، فقـــد هيمنـــت
 والــدعاء، واألم ــال، صــ  كـــ )قصــة اصــحاب الفيــل( وغريهــا مــن آليــات الرمــ ،)موســ ، وســليمان(، والق

 النبري .  الفنية إمنانياهتم إىل يشري مما الصور ، وابتنار
 علـ  الع ـور سـبيل يف وسـعينا ،العبـال مراثـي علـ  وأجرينـاه الدراسـة يف املصـطلح هـ ا ضـعناقـد و و 

 عليـ  وأجرينـا منهـا واألروع األصـلح وانتقينـا ن ـريال علـ  وع ـر  موضـوعنا، ختـ  الـي الشـعرية النصـوص
  الدراسة.

 ة المحّورة: المباشر القرآنية نمطالمبحث األول: 

 الشـعراء أغل  عمد حي  علي  السال  العبال مراثي يف األكرب النسبة األمناط من النوع ه ا شنل لقد
 يف وضمنوها القرآنية النصوص التعامل ه ا خالل من واستدعوا تعامال مباشرا ، القرآين الن  م  التعامل إىل

  .قصائدهم
 الشعري، خطاب  يف واستضافتها القرآنية البنية الستدعاء فيها الشاعر يعمد أن): لن  النمط ه ا ويعر 

 وتوسـيعا   تن يفـا وتوليـدا ، حـ فا   وداللة ، لف ا   القرآين، للن  التصويرية العملية طري  عن مع  ممت جة وجعلها
(21) (. 

ويقســم هــ ا النــوع مــن األمنــاط إىل قرآنيــة مباشــر  حمــور  حموريــة، وقرآنيــة مباشــر  حمــور  غــري حموريــة، وقــد 
 .(22)اعتمد  ه ا يف ه ا التقسيم عل  ما طرح  الدكتور مشتا  عبال معن 

 أواًل: القرآنية املبابر  املحّور  املحورية:
ّصـــ  ومعنـــاه، أي: برتكيبـــ  وداللتـــ ، فهـــو يستســـلم وهـــو أن يعمـــد الشـــاعر إىل الـــنّ  القـــرآيّن فينقلـــ  بن

ــا يف  لرتاكيبــ  فيوظفهــا يف قصــيدت  علــ  مــا هــي عليــ ، ولســب  ن ولــ  ومــا أراده، ليــ ه  معــ  إليهمــا أيض 
أبيات ، فال جيد املتلقي عناء  يف فهم ما يريده الشاعر
(21) . 

الــن  القــرآين املســتقر واملبــدع إىل  وبتعبــري آخــر أن يتعامــل الشــاعر تعــامال  لف يــا ودالليــا، ولننــ  حييــل
 . (27)ن  قل  البناء يفقد بناءات  األوىل، فهو حيور يف األلفاظ ويقد  ويؤخر

                                                        
 .65 :الرّواد شعر يف القرآنية - 21
 . 287أتصيل الن :  - 22
 . 65التناّص الدييّن يف شعر الّسّيد احلِّمريّي:  - 21
 . 287أتصيل الن :  - 27
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وقد خ  الشعراء يف ه ا املبح  عد  صفات ألي الفضل العبال علي  السال  وهي: )الشـجاعة(، 
 و) و املن لة(و )والدور الرسايل(، )وانتصار الد  عل  السيف(. 

جـــل التعبـــري عـــن شـــجاعة العبـــال الـــي ثبتـــت لـــ  يف كـــل موقـــف مـــن مواقفـــ ، اُـــ  الشـــعراء إىل ومـــن ا
 قصيدت  يف (احلرزي الرضا عبد حممدنصوص خمتلفة من القران، وألفاظ، وقص  ومن ذلك قول الشاعر )

 (:السيف بقّية) بـ املوسومة
 (البسيط)

 عبالالالالالالالالالالالالالالاس  ملاّلالالالالالالالالالالالالالا أترالالالالالالالالالالالالالاله زينالالالالالالالالالالالالالالٌب   الالالالالالالالالالالالالالكرْ 
 لالالالالالالالالالالالبم أ الالالالالالالالالالالّي مثل الالالالالالالالالالال ر عالالالالالالالالالالالاٌر لالالالالالالالالالالالو د عالالالالالالالالالالالي

   الالالالالالالالالالالالالّربر امل هالالالالالالالالالالالالالرر  ا رالالالالالالالالالالالالالا  اللالالالالالالالالالالالالالوا  تالالالالالالالالالالالالالم
 

 ضالالالالالالالالالالّ ر أرامالالالالالالالالالال   جالالالالالالالالالالاليً  الكفالالالالالالالالالالًر ابلبلالالالالالالالالالالالدً  
  الفضالالالالالالالال   يف اجلالالالالالالالالود قبالالالالالالالال  الّسالالالالالالالال   الن  الالالالالالالالدً 

 (34)اليالالالالالالالالالالومر قالالالالالالالالالالد   لالالالالالالالالالالق اإل سالالالالالالالالالالان  يف كربرالالالالالالالالالالدً 
 

بوـدِّ  يف اإلنسـانُ  ُخلـ  قـد) الشـعرية العبـار  إنّ  نوـا ﴿:القرآنيـة اآليـة إىل يف أول وهلـة تشـري (كو لوقو لوقوـدو خو
بوـدو اإلوِّ   أم اللـو وقيـل اسـتغلظ تنبـد إذا للـو يقـال مبعـو الشـد  ولـ ا األصـل يف النبـد و ،(25)﴾نسوـانو يفِّ كو

 .(24)ومشقة أم كل عل  اطل  مث ،النبد يصي 
 ولنـن اآلخـر ، وشـدائد الـدنيا مصـائ  ينابـد ف ن  ،ومشقة تع  يف اإلنسان خل  هللا إن ك لك ويعين

 العبـال قـا  إذا وهـي والـن  عليـ  السـال  العبـال بـن العالقـة تنمـن وهنـا د،أحـ عليـ  يقـدر ال لن يتوهم ال
 ذلـك النريهـة، يـو  يف النتيبـة حـافظ احلـرب أخـا كـان ف نـ  احلـرب لل صـو  يف وتقـد  احلـرب لـواء وانتـاش
 األعـداء يتـوهم ال آخـر جانـ  ومـن األعـداء، علـ  والشـد  رـوالعس الع اب ن ل تقد  ف ذا الشديد، اإلنسان

 .بشجاعت  األعداء شهد ال ي الفضل أبو فه ا أحد، عليهم يقدر ال لن
 : شبنة التعال  بن النّصنويتضح لنا التواف  التا  بن رؤية الشاعر والن  القرآين من خالل 

 النّ  القرآينّ                              النّ  الشعريّ 
 لقد                                             قــــــــد
نوا                                            خل  لوقو  خو

نسوانو                                      االنسان  اإلوِّ
 يفِّ كوبودو يف كبد                                          

ســوى بعــض التالعــ   ّولك ــري ا يف نّصــ  الشــعرّي عــن األصــل يف الــنّ  األ  الشــاعر  يقــّد  أو يــؤخرم
فقــد أعـاد الشـاعر تشــنيل الـنّ  القـرآيّن بدرجــة بسـيطة، يف حــن الـ ي م يـؤدي اىل االحنــرا  عـن املعـو 

  .يريد أن يصل إلي  أبق  عل  معناه لدعم ما
، قـول ومن الشواهد األخرى عل  هـ ا النـوع مـن القرآنيـة يف تصـوير شـجاعة أي الفضـل العبـال 

 :يف ذكر وقعة كربالء وقد خصت ابل كر أاب الفضل العبال  فر احللي من قصيد الشاعر السّيد جع

                                                        
 (. www.shoaraa.com ت عليهم السال شعراء أهل البي)موسوعة  -26 
 . 6سور  البلد: آية  - 25
 .118/ 11م ل يف تفسري كتاب هللا املن ل: األ - 24

http://www.shoaraa.com/


 
 

91 

 10 :العدد

 

 )النامل(
 ث مالالالالالالالالالت أبيالالالالالالالالاله  الالالالالالالالال اعةبطالالالالالالالالال  تالالالالالالالالالورّ 

 بشالالالالالالالد  مالالالالالالالت  سالالالالالالاله السالالالالالالالم ر   يل الالالالالالال
 ال تفيالالالالالالالالالد مبعشالالالالالالالالالالر عالالالالالالالالالر  املالالالالالالالالالواع ر 

  ا صالالالالالالاع مطالالالالالالب ابجلمالالالالالالاجم  الك لالالالالالال 
 

 بالالالالالالالالين الضالالالالالالالالملة تالالالالالالالالر م  يهالالالالالالالالا أ الالالالالالالالو    
 محتطالالالالالالالالالالالال  الرمالالالالالالالالالالالا    ثلم  ت الالالالالالالالالالال  الالالالالالالالالالالالبيض  

 النبالالالال  العظالالالاليم كمالالالالا عمالالالالواصالالالالموا عالالالالت 
 (37)يالالالالالالالنظم  املث الالالالالالالف   ينثالالالالالالالر    السالالالالالالاليف  

 

ــــ  ينفــــتح علــــ  ــــاءوُلونو  مَّ عوــــ﴿: قولــــ  تعــــاىل مــــن الواضــــح إن الشــــاعر يف البيــــت ال ال  النـَّبوــــ ِّ  عوــــنِّ ۞ يـوتوسو
والشاعر يف ه ا املوض  قد تواف  لاما  م  قصدية اآليـة القرآنيـة، إذا مـا علمنـا ان املقصـود  ،(28)﴾الوعو ِّيمِّ 

 النبأ الع يمأن  قال: ) فقد ورد عن اإلما  الصاد   اآلية هو اإلما  علي بن أي طال  علي   يف
 . (29)( اختال  في  ليس هللا رسول النّ  اختلفوا وفي  علي

، فنمـــا إن اإلمـــا  علـــي كـــان وولـــده العبـــال عليـــ  فالشـــاعر يعقـــد مقارنـــة بـــن اإلمـــا  علـــي 
يسلم، ضرب  بسيف  كون  ممن ختم هللا عل  قلب ، بل هم صم بنم وه ا  صحا لقوم ، وال ي م يهتد، وم 

بعد مـا رأى القـو   ، ك لك العبال (11)﴾يرجعون ال فهم عمي بنم صم﴿ :في  اشار  اىل قول  تعاىل
مـــ  نصـــيحتهم آلخـــر حل ـــة يف املعركـــة لنـــنهم م يهتـــدوا إىل ســـواء الســـبيل، فانصـــاع خيطـــ  يف مجـــامجهم 

، كما إن هناك إشار  واضحة للدور الرسـايل واإلرشـادي مجيلة لشجاعة العبال وكالهم، وهي صور  
 . وعقباهم دنياهم خري في  ما إال يرد وم دعوت  يف ، فقد كان  صحا لقوم ال ي كان للسّيد العبال 

وآخــر قــول نــ كره ممـّـا خــ  بشــجاعت  عليــ  للشــاعر ســعيد العســيلي مــن قصــيد  يف راثء العبــال عليــ  
 :  ، متحداث  هبا عن لسان العبال السال

 )النامل(
 لالالالالالالالالالالو  اجهالالالالالالالالالالو   املهنالالالالالالالالالالد يف يالالالالالالالالالالدي
 لكالالالالالالالالالالنهم  لالالالالالالالالالالف النخيالالالالالالالالالال  تسالالالالالالالالالال  ا
  أان الالالالالالالالال ي أع الالالالالالالالالزت كالالالالالالالالال  كمالالالالالالالالالا م
 يشالالالالالالالالالالالوي  جالالالالالالالالالالالوج الغالالالالالالالالالالالادريت  الالالالالالالالالالالدج

 

 جلعلالالالالالالالالالالالالالرهم عصالالالالالالالالالالالالالفاً بالالالالالالالالالالالالاله مالالالالالالالالالالالالال كوال 
  الغالالالالالالالالالدر أ بالالالالالالالالالر يف ال لالالالالالالالالالوب  الالالالالالالالاليم
  رأ ا    صالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالارماً مصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال والً 

 (13) أكالالالالالون  حالالالالالدي ل لالالالالالو  عالالالالالديم
 

فجعلهــــــم كعصــــــف ﴿وظــــــف الشــــــاعر بقولــــــ : )جلعلــــــتهم عصــــــفا  بــــــ  مــــــأكوال( اآليــــــة القرآنيــــــة: لقــــــد 
، متم لة بقصة أصحاب الفيل، والشاعر قد عمد إىل ه ه القصـة، وحـور بعـض األلفـاظ يف (11)﴾مأكول

 حبـ  أكـل كـ رعاآلية، للداللة عل  الشجاعة الي كان ميتلنها العبـال، فهـو جعـل النفـار يف يـو  الطـف  
 ،، كما ُفعل ذلك لصحاب الفيل، ال ين ارسل عليهم هللا طري ااببيل ترميهم حبجار  من سجيلتبن  وبقي

                                                        
 .671-619سحر اببل وسج  البالبل: - 23
 . 1و2سور  النبأ: آية  - 28
  .1/628شواهد التن يل لقواعد التفضيل:  - 29
 . 28سور  البقر : آية  - 11
 .521.( كربالء )ملحمة ادبية اترخيي ..  - 12
 .5سور  الفيل: آية  - 11
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فهو يرسم لنا صور  للعبال معرب ، وال ينتفي ب لك للتعبري عن شجاعت  بل اضافة إىل كون العبال رمـ  
ده(، فيــ  النفــار وجعلهــم كعصــف مــأكول، هــو كــان يشــوي وجــوههم بقولــ : )يشــوي وجــوه الغــادرين حبــ

ُفرو  شواءو  وومونو  فـولويُـؤومِّنو  شواءو  فومونو  روبُِّّنمو  مِّنو  احلوو ُّ  ووُقلِّ  ﴿اشار  إىل قول  تعاىل:  ر ا لِّل َّالِّمِّنو  أوعوتودو و  إِّ َّ  فـولويونو   و
توغِّيُ وا ووإِّنو  ُسروادِّقـُهوا هبِِّّمو  أوحواطو  لِّ  مبِّواءو  يـُغواثُوا يوسو الوُمهو وِّي كو  .(17)﴾ُمروتـوفوق ا ووسواءوتو  الشَّروابُ  ئوسو بِّ  الوُوُجوهو  يوشو

 يو  الطف. ففي  إشار  واضحة إىل الشجاعة الفائقة الي أبداها أبو الفضل العبال 
أمــا مــا خيــ  من لتــ  الرفيعــة عنــد هللا ســبحان  وتعــاىل فقــد قــال الشــيخ عبــد الواحــد امل فــر مــن قصــيد  

 (: بعنوان )امل ارات األربعة ألي الفضل العبال 
 )البسيط(

 ابب  احلسالالالالنًي أبالالالالو الفضالالالال  بالالالالت  حيالالالالدر   

 ثمثالالالالالالالالالالالالالٌة بربالالالالالالالالالالالالالوًع الطالالالالالالالالالالالالالفًّ عّمررهالالالالالالالالالالالالالا
 صالالالالالب ر مثالالالالال ر بيالالالالالًر هللًا  الالالالالا  هبالالالالالا  

 مالالالالالالالالالالالزار  كفيالالالالالالالالالالاله معالالالالالالالالالالالر ٌ   مشالالالالالالالالالالالهدج

 ضرتهً التالالالالالالرى امللالالالالالالوكر علالالالالالال  أبالالالالالالواًب حالالالالالال
 

 هللا   الالالالالالالالالالالالالالادر لالالالالالالالالالالالالالاله أ الالالالالالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالالالالالالزارات 

 ابلزائالالالالالالالالالالالريت   الالالالالالالالالالالرداً عنالالالالالالالالالالالدر  الالالالالالالالالالالاماتً 

 ًمالالالالالالت كالالالالالال   الالالالالالت  أانٌس أْهالالالالالال   حاجالالالالالالاتً 
 زّ ارًًج يف كالالالالالالالالالالالالالالالالال  أ قالالالالالالالالالالالالالالالالالاتمالالالالالالالالالالالالالالالالالمذ  

 (14)ترمالالالالالالالالي بري الالالالالالالالاًن  ليالالالالالالالال    ينالالالالالالالالات
 

 العبال علي  السال  ببيت هللا، واستعان للفاظ القران، مضمن اآلية القرآنية:م ار لقد شب  الشاعر 
مشـــري إىل  .(15)﴾وأذن يف النـــال ابحلـــ  أيتـــوك رجـــاال وعلـــ  كـــل ضـــامر أيتـــن مـــن كـــل فـــ  عميـــ ﴿

، إذن ف يراد )من، كل، فـ ، أ ل(، واملعـو وهـو حـ  بيـت العبال ر م امشبها هبا  معناها املقصود،
هللا إذا أعلــن وقتــ ، فالنــال يؤتــون إليــ  مــن كــل حــدب وصــوب، هــو قرآنيــة مباشــر  دائــر  يف دائــر  الــن  

 القرآين. 
وقــد اســتعمل الشــاعر بعــض الفــاظ القــران لتقريــ  فنرتــ  مــ  بعــض التحــوير والتقــد  والتــأخري لنــي 

   البيت الشعري ولتوضيح ذلك ن كر التعالي  اآلتية:يتناس  م
            النّ  القرآينّ                            النّ  الشعريّ 

 وأذن يف                                         
 أيتن ابحل  أيتوك رجاال وعل  كل ضامرالنال                            مِّن
 من                           كل
 كل                           ف و 

 عمي  ف                               أ لخ 
 فالشاعر أخر بعض األلفاظ واستعمل )أ ل( بدل )النال( كما يف الن  القرآين.

                                                        
 .19سور  النهف: آية  - 17
 .7/184بطل العلقمي: - 16
 . 13سور  احل  آية:  - 15
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، فنما إن فضل النعبة واستحباب الن ر إليهـا أما عن وج  التقارب بن بيت هللا وم ار العبال 
  فالعبــال (14)لبنـاء حووــا وفيهــا وفضــل مــا يتعلـ  هبــا مــن الــركن واملقــا  أكدتـ  الن ــري مــن الــروااتوا

يقصد ابل ار  ويطا  ب  ويتربك في  كمـا يتـربك بـركن البيـت األع ـم ويلـ م كمـا يلـ م احلجـر األسـود ويلتـ   
 (13)ويستلم كما ميسك امللت   ويستلم ركن احلطيم.

معنوي وروحـي إىل مدينـة فهو ابب  ،يف الدنيا أصبح ابب من أبواب هللا وفضال عن ذلك إن العبال
وإىل  ،وإىل حصـــن اإلميـــان والتقـــوى والقـــرب إىل هللا تعـــاىل ،واملعـــار  والروحانيـــات والفضـــائل ،املعنـــوات
 .(18) وإىل أوليائ   رسول  

قــول الشــاعر )فــاهم   الــي ركــ ت علــ  بيــان الــدور الرســايل للعبــال عليــ  الســال ومــن الشــواهد األخــرى
  هاشم حممد العيساوي( يف قصيدت  )سبحان جودك(:

 )النامل(
 عبالالالالالالالاس  الالالالالالالوق الطالالالالالالالف كنالالالالالالالر  امالالالالالالالة
 قمالالالالالالالالالالرا يالالالالالالالالالالوزع يف السالالالالالالالالالالماء أصالالالالالالالالالالابعا
 مالالالالالالا قالالالالالالا  ربالالالالالال  للممئكالالالالالالة اسالالالالالال د ا

 

 بيضالالالالالالاء مالالالالالالت قالالالالالالرأ ارتفاعالالالالالال  أبالالالالالالالصرك 
 سالالالالالالب ان ربالالالالالال  كيالالالالالالف  الالالالالالاء  صالالالالالالّورك

 (19)لالالالالوال ا سالالالالكاب  لل سالالالالني   الالالالدرك
 

الشعرية )ما قال ربك للمالئنة اسجدوا(، توحي ل  من أول قراء  لقول  عـّ  وجـل:  إّن القارئ للعبار 
ـــانو ﴿ بـورو ووكو ـــتونو ـــجوُدوا إِّالَّ إِّبولِّـــيسو أو و وواسو ودو و فوسو ـــُجُدوا آلِّ ـــةِّ اسو ئِّنو ـــافِّرِّينو  ووإِّذو قـُلونوـــا لِّلوموالو ـــنو الونو ، ولنـــن (71)﴾مِّ

وقرلـا  ح   اآلخر فاستبدل )وإذ( بـ )ما( النافيـة،الشاعر لني يتناس  الوزن، تـصر  ببعض األلفاظ و 
ضرور  الشــعرية وجعلــ  مقــدر  عنــد الســام  كونــ  واضــح املعــو، ونفــ  ـوحــ   )آد ( للــ بـــ)لوال( الـــشرطية
لــوال املوقــف البطــويل، والتفــاين الـ ي قدمــ  العبــال يف ســبيل اإلســال ، واملعــو إن هللا  ،السـجود آلد  

 ، وفضــل  علــ  ســائر امل لوقــات، للمواقــف وارصــائ  والــدور الــ ي يقــو  بــ ، جعــل لإلنســان من لــة كبــري 
لـ لك أمــر املالئنــة أن تســجد لـ  تقــديرا  لــ ، هــ ا علـ  حنــو العمــو ، أمــا علـ  وجــ  ارصــوص ففيــ  اشــاره 

: )إنَّ هللا عل  سائر ارل ، وممّا يؤكد ه ا املعو ما ورد عن رسول هللا  لتفضيل أئمة أهل البيت 
وكـان سـجودهم هلل  ،بارك وتعاىل خل  آد  فأودعنـا صـلب  وأمـر املالئنـة ابلسـجود لـ  تع يمـا  لنـا وإكرامـا  ت

فنيــف ال ننــون أفضــل مــن املالئنــة وقــد  ،إكرامــا  وطاعــة  لنوننــا يف صــلب  عــّ  وجــّل عبوديّــة وآلد  
 .(72)سجدوا آلد  كلَّهم أمجعون( 

يف  ،فمن ذلك قول الشاعر )سـيف الـ حباوي( ل أما خي  االنتصار ال ي كان للحسن والعبا
 قصيدت  )راحل إىل البياض(: 

                                                        
 . 42/ 21ين ر: جام  أحادي  الشيعة:  - 14
 .7/187بطل العلقمي: - 13
 .99ارصائ  العباسية:  - 18
 .211/ 7اجلود:  - 19
 . 76سور  البقر : آية  - 71
 .2/237 الرسائل األمحدية: - 72
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 )البسيط(
 مثالالالالالالالالالال  الفالالالالالالالالالالرا   الالالالالالالالالال ر يف  سالالالالالالالالالالامره
 تلالالالالالالالالالالالالالال  االانجيالالالالالالالالالالالالالال : أر ا  معل الالالالالالالالالالالالالالة
 ارقالالالالالالالال   طالالالالالالالالاك  الالالالالالالاليم، أر  حريتالالالالالالالاله
  ا منيالالالالالالالالالالات اعطهالالالالالالالالالالا ال الالالالالالالالالالاء  علويالالالالالالالالالالال
  الالالالالالصر مالالالالالت هللا جنالالالالالد مالالالالالا هنالالالالالال  مهالالالالالال

 

 حيالالالالالالث اجلالالالالالالرا :  ر د تنالالالالالالز  السالالالالالالورا 
    الالالالالالالالور هللا  يالالالالالالالاله تالالالالالالالالرىلكالالالالالالالالت قناديالالالالالالالال

 قالد  رشالر عنال   صالبا تسال  الصال را
 الالالالالالالالالًة، ل سالالالالالالالالم  ر الالالالالالالالا  املالالالالالالالال  الظفالالالالالالالالرا

 (11)الالالالز م   الالالر  قريالالالب مالالالت ر اك سالالالرى
 

ـــــرخ ﴿ :البيـــــت األخـــــري يف املقطوعـــــة ينقلـــــك مباشـــــر  إىل قولـــــ  تعـــــاىل ـــــنو  نوصو ـــــتوحخ  اّللَِّّ  مِّ ـــــرِّ  قورِّيـــــ خ  ووفـو  ووبوشِّّ
وكل من شارك  صار ال ي حتق  عل  يد احلسن والعبال ، ويف الن  إشار  إىل االنت(77)﴾الوُمؤومِّنِّنو 

 .يف معركة الطف

 علـ  الـد  وغلبـة ،ال لم عل  غلبة السيف: احلسنين كلتا و لبنل مواقف   وقد انتصر العبال 
، فهو نور يضـ  إىل اآلن وم يسـتطي  ظلـم التحريـف أن ابلشهاد  العليا من مع و  هو وفاز، ال ام السيف
 يغطي .
 يًا: القرآنية املبابر  املحّور  غري املحورية:ثان

وهــو أن يعمـــد الشـــاعر إىل الــنّ  األّول )القـــرآيّن( فيـــأيت برتاكيبـــ  ولنــن بتوظيـــف جديـــد؛ أي: داللـــة 
فـ ّن األمـر  القرآنيـة ، أّمـا يف هـ هوريـةااقرآنيـة املباشـر  ااـور  أخرى، وهي مرحلة أعل  يف التوظيف مـن ال

وذلــك ألّن االستســال  للــنّ  يف احلالــة األوىل كــان  ااوريــة،حــد  وهــي الــنّ  دون يتوقــف علــ  درجــة وا
 .الداللةو  الن  عل  درجتن وهي

 .(76)تقو  عل  جمارا  النّ  الشعرّي للنّ  القرآيّن، ومن مثّ االحنرا  إىل مقصديّة خمتلفة(وهي )
هــ ا املبحــ  هــي: )الشــجاعة(،  ومـن ارصــائ  العباســية الــي صــورها الشــعراء مـن خــالل القرآنيــة يف

 )من لة العبال عند احلسن(، )دروه الرسايل(.
 بقيّـة) بــ املوسـومة قصـيدت  يف، (75)( احلـرزي الرضـا عبـد حممـد)الشـاعر قـولفممـا ورد عـن شـجاعت  

 (:السيف
 )البسيط(

  جالالالاء يعالالالد  الىل جالالالي  العالالالدى  ضالالالباً 
  لالالالالالالالالالو رأتالالالالالالالالاله  النصالالالالالالالالالارى يالالالالالالالالالومر  ارتالالالالالالالالاله

 

 حملرشالالالالالالالالالالالدً أ ديالالالالالالالالالالالًه حمرشالالالالالالالالالالالداً يالالالالالالالالالالالدعو  
 (16)قالالالالالالالالْر هالالالالالالالو هللا  مل ي ولالالالالالالالْد  مل يلالالالالالالالدً 

 

ُهـوو  قُـلو ﴿: القرآنيـة اآلات إىل وهلـة أول يف تشـري (يلـد وم يولـد م)الشـعرية العبـار  الـن  يف ه ا ونلحظ
ُ الصَّموُد   موو يولِّدو ووموو يُولودو   ووموو يوُنن لَُّ  ُكُفو ا أوحودخ  ُ أوحودخ   اّللَّ  . (73)﴾اّللَّ

                                                        
   .211/ 6اجلود:  - 71
 . 27سور  الصف: آية  - 77
 .212خصائ  األسلوب يف شعر املديح عند الّسّيد احلِّمريّي:  - 76
 .27مرت ترمجت : يف هام  رقم:  - 75
 (. www.shoaraa.com ت شعراء أهل البي)موسوعة  -74 
 .6 – 2سور  اإلخالص: آية  - 73
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اثبات وحدانية هللا  لمراد من اآلية القرآنية، وهو التأكيد عل ل عبار  فيها مبالغة وإفراط، وهي خمالفةوال
تعـــاىل، واإلخـــالص يف عبادتـــ  والتوجـــ  اليـــ  وحـــده، وانـــ  ال يقصـــد يف احلـــوائ  غـــريه، وتن يـــ  عـــن  ـــات 

 مــن واقعــ  القــراين ن ّ نقــل الــااــداثت، وهنــا ينمــن اإلحنــرا  عــن الــن  املقــدل، مــن حيــ  ان الشــاعر 
 .ولنن ابست مار النلمات والرتاكي  نفسها وهو العبال  إىل واق  جديد األّول

 ،(يولـد وم يلـد م)القرآنيـة اآليـة بـن ات  ا  تنـافر  هنـاك نلحـظ الشـعري البيـت يف العقائديـة الناحيـةفمـن 
 اإلسالمية، ابلعقيد  خيل وه ا ،ور اآليةفهي قرآنية غري حمورية كولا بعيد  عن حم ،(هللا هو)الشعرية والعبار 
 وتعـاىل، تبـارك قدسـ  بسـاحة تليـ  وحـد  فيهـا ووحدتـ  ،ا ـ  عـ  ابهلل األلوهيـة اختصـاص تفيـد اآليـة لنـون

 فـرض معـ  يستقيم ال ما الوحد  من ي بت ألن  ذلك يينف القرآين التعليم لنن العدد، فرض إمنان وتستبعد
 لعـد  االخـر عـن كـان البـاب هـ ا يف يءشـ مـن فـرض مـا وكـل ،الصفات يف وال ال ات يف ال ولاي  ك ر  أي
 عمـا وسـبحان  ،يــشركون عمـا هللا تعـاىل ،األخـرى عـن لـ  مفروضـة صـفة وكـل ،صـفات  عـن تعـاىل ف ات  احلد

 .(78)يصفون
 مـن ختـرج الـي الن يفـة األشـياء سـائر وال ،كالولـد ،ك يـف يءشـ منـ  خيـرج تعـين م يلـد( م) والعبـار 
 ،عناصـرها مـن الن يفـة األشـياء ختـرج كمـا ،يءشـ مـن خيـرج وم ،يءشـ مـن يتولد وم أي يولد( وم)،امل لوقن

 ابهلل اراصـة األلوهيـة الصـفات مـن وهـ ه األرض، مـن والنبـات ،الدابـة مـن والدابـة ،يءالشـ مـن يءكالشـ
 .(79)النر  للش   التع يم ابب من العبال ش   عل  واطالقها ،وتعاىل سبحان 

 الت ليـ  عـن يف موحـدون هـم الـ ين النصـارى حـال لسـان عـن يتحـد  الشـاعر إن ذلـك عـن وفضـال  
 واالبـن األب)األقـانيم  إن: يقولـون فهـم أخـرى جهـة مـن الن ـر  تنفـ  ال عدديـة وحـد  الوحـد  مـن وي عنون
 حـي إنسـان ألنـ  واحـديء شـ فهـو العـام احلـي كاإلنسـان واحـد  يوهـ ثالثـة واحليـا ( والعلم ال ات( )والرو 
  .وعلم وحيا  إنسان ألن  ثالثة وهو عام

ـيُح ابوــُن اّللِّ ذولِـّكو ﴿: تعـاىل قولــ  يف مؤكــدا   جنــده املعــو وهـ ا ــوواهِّهِّمو  ووقوالوــتو النَّصوــاروى الوموسِّ قـوــووُوُم لِّوفـو
 .(61) ﴾ ؤوفوُنونو ُيضواهُِّؤونو قـووولو الَّ ِّينو كوفوُرواو مِّن قـوبوُل قواتـولوُهُم اّلّلُ أواَّ يُـ 

 عليـ  تولـده خـالل مـن ذلـك علـ  مسـتدلن هللا ابـن املسـيح لنّ  القـول إىل ذهبـوا النصـارى إنّ  خيفـ  وال
ـيُح ابـوُن  ﴿ :وتعاىل سبحان  هللا قال. أب غري من السال  ووقوالوتِّ الويـوُهوُد ُع ويـورخ ابوُن اّللِّ ووقوالوتو النَّصواروى الوموسِّ

 .(62) ﴾م لِّوفـووواهِّهِّمو ُيضواهُِّؤونو قـووولو الَّ ِّينو كوفوُرواو مِّن قـوبوُل قواتـولوُهُم اّلّلُ أواَّ يـُؤوفوُنونو اّللِّ ذولِّكو قـووووُُ 
 ضـد ثـور  رجـل كـان انـ  بـل فحسـ ، وآخـر  ونسـك عباد  رجل كان املسيح السّيد ظنّ  من توهم ولقد

 تغريية ثور  حتد  الي الدينية الرسالة سبيل يف وهجر وطرد ع ب وان  الفاسيدين، واحلنا  واالستبداد ال لم
 .(61) احليا  مناحي شىت يف

                                                        
 .92 – 4/91، 2/796تفسري املي ان:  - 78
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 والشـجاعة، والنرامـات ارصوصـيات، مـن لعيسـ  مـا رأوا ملـا النصارى ان الشاعر مقصد نفهم هنا ومن
 .هللا ابن ه ا قالوا

 و فضـائلوال النرامـات مـن لـ  مـا اورأو  غارتـ  يـو  العبـال شـ   ارأو  إذا النصـارى هـؤالء ولنـن
 لشـ   الشـاعر مـن التع يم منهما يراد جمازان (هللا هو) (هللا ابن) والتعبريان هللا، هو ه ا قالوا ارصائ ،

 .العبال
 ابخ  هـو اي (هللا هـو) هـ ا قـالوا والفضـائل، الفضـل أبـو وهـو العبـال رأوا إذا النصـارى ان جانـ  ومـن
 بش صـ  النبهـارهم وذلـك املسـيح،  منـ اسـتق   يالـ وهـو والشـجاعة، الفضـائل يف وأصـلخ  املسـيح لسـيد 
 .النر 

شــبنة التعــال  بـــن ولنــي يتضــح مــا تقــد  مــن التعــال  بــن رؤيـــة الشــاعر والــن  القــرآين مــن خــالل 
 : النّصن

            النّ  القرآينّ                    النّ  الشعريّ 
 قل هو هللاقالت هو هللا                    

 م يلد                          يولدم 
                        يلد                          وم يولدوم 

نقــل الداللــة مــن صــورهتا يف الــنّ  األّول إىل فــنلحظ الشــاعر مــ  حماف تــ  علــ  امللفــوظ القــد  لآليــة 
 .صور  جديد  يف النّ  ال اين يلغي تشنيل مفردات سابقة ويرسم صور ا جديد 

ومـــن الشـــواهد األخـــرى عـــن شـــجاعت  قـــول الشـــاعر الســـّيد مهـــدي احللـــي يف قصـــيد  انشـــأها يف راثء 
 :العبال 

 )النامل(
   شالالالالالالال    الالالالالالالرج النعالالالالالالالاس  عيالالالالالالالونر أبالالالالالالالال
  كالالالالالالالالالال ن قالالالالالالالالالالائمر سالالالالالالالالالاليفه، مالالالالالالالالالال  سالالالالالالالالالالّله
 ملالالالالالالالالالالا رأى ا عالالالالالالالالالالالداء   الالالالالالالالالالالامخر  ًسالالالالالالالالالالاله
 دعالالالالالوا الن الالالالالاء،  ال جنالالالالالاءر ملالالالالالت  الالالالالدتْ 
  الالالرأ ا قالالالد ا سالالالد الفضالالالاء  كالالال ن ًمالالالت الالالالال

 

 اً  الكفالالالالالالالالا   الت حالالالالالالالالنير  عالالالالالالالالاس الالالالالالالال 
 يف كالالالالالالالالالف )حيالالالالالالالالالدر  (  الالالالالالالالالديد  البالالالالالالالالالاس
 مالالالالالالت ذلالالالالالال  الطالالالالالالوًد العظالالالالالاليم الراسالالالالالالي
 بًيالالالالالالالالالالالًد الالالالالالالالالالالالورى م طوعالالالالالالالالالالالةر ا  فالالالالالالالالالالالاس

 (41) الالالالالالالالالالال ا الىل أم السالالالالالالالالالالالماء ر اسالالالالالالالالالالالي
 

ـــنو ﴿نلحـــظ يف هـــ ا الـــن  الشـــعري اآليـــة القرآنيـــة  تو حِّ ـــرونو فـونوـــادوووا ووالو ـــن قـو ـــبولِّهِّم مِّّ ـــن قـو نوـــا مِّ لونو ـــمو أوهو كو
عنــد دخولــ   فالعبــال  (65)املنــاص املنجــا : وقيــل ،العــ اب مــن فــرار حــن الت معنــاه ،(66)﴾مونوــاصو 

ر  املغشـي عليـ  او املغمـ   ـساحة امليدان جعل النعال حيوي عيولم بسيف ، فصاروا ين رون اىل العبال ن

                                                                                                                                            
 .149النر :  القرآن يف املسيح السّيد حيا  :ين ر - 61
  .196 -191/ 2ديوان السيد مهدي احللي: - 67
 .7سور  ص: آية: - 66
 .8/561قرآن: التبيان يف تفسري ال - 65
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وقت الفرار  اىل ساحة امليدان وقالوا ليس اآلن وقت النعال بل هو العبال استغاثوا عند ن ول علي ، 
 من املوت ال ي سيلح  بنا، ومن الع اب ال ي وق  علينا.

 فهم كما يقول السّيد جعفر احللي:
 )النامل(

 بالالالالالالو الفضالالالالالال  الفالالالالالالوارس  كصالالالالالالاأ ثالالالالالال  
 مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاكر ذ   س لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله مر الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدا

 

   الالالالالالالالالالرأ ا أ الالالالالالالالالالالالد ثبالالالالالالالالالالا م أن يهزمالالالالالالالالالالالوا 
 (46)الال   الالالالالالالالالالالالالالالالر  رأسالالالالالالالالالالالالالالالاله الالمر الالالالالالالالالالالالالالالالد

 

يسـتطيعون الفـرار مـن الغضـ  الـرابين وقـالوا اآلن وقـت الفـرار، ويف الواق  الم توتـوا عنـدما ظنـوا إلـم 
 ولننهم وجدوا االرض والسماء قد ُسدت امامهم فاستسلموا للموت ااّتم عليهم.

ــــال  ــــن  إشــــار  واضــــحة للموقــــف البطــــويل الشــــجاع للعب ، فهــــو يف تقدمــــ  حنــــو االعــــداء  ويف ال
 كالش   ال ي يفر من املوت يف ساحة املعركة.

 ول السّيد جعفر احللي: كما يق
 )النامل(

  لالالالالالالالالالاله الىل اإلقالالالالالالالالالالدام سالالالالالالالالالالرعة هالالالالالالالالالالارب
 

 (47) ك منالالالالالالالالالالا هالالالالالالالالالالو ابلر الالالالالالالالالالدم يسالالالالالالالالالاللم 
 

 . ووصفها األكمل ونعتها األمتّ  للشجاعة امل ل األعل  وفه
 ولتوضيح االختال  بن اآلية والن  الشعري ن كر ه ه التعالي  اآلتية: 

            شعريالنّ  القرآين                     النّ  ال
 والت                            والت
 حن                           حن  
 نعال                           مناص

فـنلحظ بعـد ان ضــّمن الشـاعر معـو اآليــة وهـو الفـرار، احنــر  وينمـن هـ ا االحنــرا  ابسـتبدال كلمــة 
فضـال عـن ذلـك االخـتال  املوجـود بـن معـو النلمتـن )مناص( والي تعين )املنجا ( اىل كلمة )نعـال(، 

 .وداللتهما، فالشاعر طور يف املعو واضا  إلبراز املوقف البطويل لش   العبال 
 فمــن ذلـك قــول الشـاعر الشــيخ عبـد احلســن احلــوي ي ،أمـا مــا خيـ  من لــة العبـال عنــد احلسـن 

 :عل  لسان اإلما  احلسن  راثيا  العبال بن علي 
 لنامل()ا

  الالالالالالال   الالالالالالالدبنه  حيالالالالالالالث ال الالالالالالال  للهالالالالالالالدى
  جهالالالالالال  ال يالالالالالالرى مجالالالالالالا ً  بعالالالالالالدر  أأ الالالالالاليّ 

 ضي  أ ر علال  الظمالا  الا ي احلشالاالت 
 لالالالالال   الالالالالاهدتْ   أعي الالالالاليناحليالالالالالا   أرجالالالالالو

  أصالالالالالالالالالاليم(بكالالالالالالالالالالر  ) الالالالالالالالالالدٌب  أ ْعالالالالالالالالالالًو    
 مجالالالالالالاليم الصالالالالالالال  اجلميالالالالالالال ر  قلالالالالالالاليب بالالالالالالال ر 

  يعالالالالالالالالالالود جسالالالالالالالالالالم  ابلالالالالالالالالالالدماء  الالالالالالالالالاليم
 يد جالالالالالالالديمبالالالالالالالدان علالالالالالالال   جالالالالالالاله الصالالالالالالالع

                                                        
 .671ديوان السّيد جعفر احللي: - 64
 .672ديوان السّيد جعفر احللي: - 63
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 هات ذا يصالالالالالون مالالالالالت الفالالالالالوا م  الالالالالدرر مرالالالالال
 

 (48) يكالالالالالالالالالالالالالون يف  لبا الالالالالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالالالالال موال
 

نلحــظ ان الشــاعر ضــمن الــن  املقــدل مباشــر  وهـــو قولــ  )بنــر  واصــيال(، وقــد ورد هــ ا اللفـــظ يف 
  اآلات القرآنية التالية:

ووَّلِّنو  أوسواطِّريُ  ووقواُلوا﴿ تـوتـوبـوهوا األو رو    عولويو ِّ  ُلولو  فوهِّيو  اكو يال   ُبنو  (69)﴾ووأوصِّ

رو    ووسوبُِّّحوهُ ﴿ يال   ُبنو   (51)﴾ووأوصِّ

ّللَِّّ  لِّتُـؤومُِّنوا﴿ رو    ووُتسوبُِّّحوهُ  ووتـُووقُِّّروهُ  ووتـُعو ُِّروهُ  ووروُسولِّ ِّ  ابِّ يال   ُبنو   (52)﴾ووأوصِّ

مو  وواذوُكرِّ ﴿ رو    روبِّّكو  اسو يال   ُبنو   (51)﴾ووأوصِّ

واملعـو  ،(56) املغـرب إىل عصرـالـ بعد ما هو، أما األصيل: ف(57)الشمس طلوع إىل النهار أول: البنر و 
يف اآلات القرآنية دار حول )اإلمالء، والتسبيح، وال كر(، وإذا ما علمنا إن الشاعر قصد الندب والبناء 
والعويل، نلحظ االختال  التا  يف املعو وان حصل االتفا  يف اللفظ، فـاالختال  وارد مـ  املعـو العـا  

 لآلية.
الوقــت،  ةظــّل يندبــ  طيلــبعــد فقــد أخيــ  العبــال  شــهيد واملعــو إن اإلمــا  املعصــو  احلســن ال

صريعا بن  ومحلـ   ملا رأى العبال  وقد أكدت الرواات ه ا املعو فقد روي ان االما  احلسن 
 .(55)اىل اريمة وقال: )اآلن اننـسر ظهري وقلت حيلي(

أستاء ل  ف  اوامة رآه مقطوع اليدين من ال ندين، مفضو و  أخي  العبال  عندوقف  احلسن ف
 .وأحرت  قلب  ح    وترقرقت عربت  وجدا  علي 

، هـو يف الغيـور األيدمعـة احلسـن الصـبور وأسـبل مصـاب  عـرب  اإلمـا   افتقـادهإن من أجـرى وال شك 
فهـــو يســـتح  ان تســـتدر الع مـــاء عليـــ  حلـــ  أجفالـــا،  وأ اهـــا مف ـــرا ، وارتفاعـــاأع ـــم الـــدرجات  ـــوا  

 الدموع دما.وتبني علي  بدل 
قـــول الشـــاعر )مهـــدي النهـــريي( يف فنجــده ب أمــا مـــا خيـــ  الـــدور الرســايل الـــ ي قـــا  بـــ  العبـــال 

 قصيد  )واقف عل  شرفة املعو(:
 )الطويل(

 علالالالالال  حالالالالالر ا حالالالالالمم ينالالالالالوي ا الالالالالالضرارج
  يبركالالالالالالالالالالالالالالالالالالر ا  الالالالالالالالالالالالالالالالالالياء مثّ يعا هالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
 ل الالالالد جالالالالاء مالالالالت أقصالالالال  املدينالالالالة  الالالالاعراً 

 ابملالالالالالالالالالالالالالالالاء النالالالالالالالالالالالالالالاليّب جالالالالالالالالالالالالالالالرارج  الالالالالالالالالالالالالالال   
 لرنمالالالالالالالالالالو  كا  الالالالالالالالالالاء يب الالالالالالالالالال  ابركالالالالالالالالالالارج
  الالالالالالالارس يف صالالالالالالالمر الوجالالالالالالالوج ا رشالالالالالالالارج
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 10 :العدد

 
 بالالالالالالاله آمالالالالالالالت النخالالالالالالال  العراقالالالالالالالي  ا رمالالالالالالال 

 

 (56)الليالالالالالالالالالاله  الالالالالالالالالالواً  اسالالالالالالالالالالرطا  مالالالالالالالالالالدارج
 

( ينبئنــا مــن أول وهلــة بقولــ  لقــد جــاء مــن أقصــ  املدينــة شــاعرا  ان الشــطر األول مــن البيــت ال الــ  )
عو  روُجلخ  الومودِّينوةِّ  أوقوصو  مِّنو  ووجواءو ﴿تعاىل:   . (53)﴾الوُمروسولِّنو  اتَّبُِّعوا قـووو ِّ  او  لو قوا يوسو

، بـ لك الرجـل ، فالشـاعر يشـب  العبـال عالقة ل يل بيـاين بينمهمـا واقتبـال بالغـي واضـحوهناك 
ال ي جاء من اقـص  املدينة هادا و صح لقوم ، ويف ذلك أتكيد واضح علـ  الـدور الرسـايل الـ ي كـان 

 .ميارس  العبال 
 ط القرآنية غير المباشرة المحّورة: المبحث الثاني:نم

وألّن القرآن هو  ،(58)أّن يستلهم الشاعر لف ة أو لف تن لتوظيفهما يف ان ا  لغوّي جديد(ومعناها )
 ، فقـد هـيمن علـ  ذاكـرهتم، فسـرعان مـا حتـال ذاكـرهتم علـ املصدر االول امللهم لشـعراء أهـل البيـت 

رد أن تتلقـف أذ ه كلمـة أو كلمتـن ممّـا يـدور يف هـ ا النتـاب آية من آات القرآن أو سور  من سوره، جمل
 املقّدل.

خمتلفــة املســتوات مــن حيــ   ،يف القرآنيــة غــري املباشــر  ويف طــور حب نــا هــ ا وجــد  مراثــي العبــال 
 تغي  الن  القرآين، فهناك تغي  بسيط، وهناك تغي  عمي . 

 أواًل: القرآنية غري املبابر  املحور  البسيطة:
إّن هـ ا ويعين ه ا النوع ان حيشر الشاعر لف ة واحـد  مـن الفـاظ القـران النـر  يف عباراتـ  الشـعرية، و 

، وهـ ا النـوع أقـل وضـوحا مـن القرآنيـة املباشـر قـرآيّن بعينـ ، النّ  الـامللفوظ الواحد يقو  بدور اإلشار  إىل 
 . وصحيتاج إىل عناء كبري ملعرفة منامن التقاط  في  م  النص ال ي ال

القرآنية أع م ممّا هي احلال يف  القرآنية ثقافة أكرب وإحاطة ابلنّصوصويف ه ا النوع حيتاج املتلقي إىل 
 القرآنية املباشر  العميقة. غري إشار  واحد ، وهو أك ر وضوح ا من ها إذ ال دليل علىاملباشر ، 

 ا املـورد مـن الفصـل ال ـاين فهـي: أما ارصائ  العباسية الي صورها الشعراء مـن خـالل القرآنيـة يف هـ
 )اإلي ار(، و)كون  املستغا (، و)جوده وكرم (، و)شجاعت (.

 هللا عجـل املهـدي اإلمـا  منتـداب   الـي قاوـا قصـيدت  يف سـبي كـاظم الشـاعر قـول فمما خي  إي اره 
 : العبال الفضل أي راثء يف وخيتمها فرج ،

 )النامل(
 اقالالالد حالالالق قالالالو   احلالالالق  يالالاله لالالالدى الظمالالال
 ذكالالالالالالالر احلسالالالالالالالنير  كيالالالالالالالف ينسالالالالالالال  قلبرالالالالالالاله

   يالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ثر ن أال تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرى اليثالالالالالالالالالالالالالالالالالالالارج 
 رهالالالالالالالالالالالالتر الظمالالالالالالالالالالالالا  كبالالالالالالالالالالالالارج  صالالالالالالالالالالالالغارج

                                                        
 .56/  2اجلود:  - 54
 . 11سور  يس: آية  - 53
،  1122االردن، -ابــراهيم مصــطف  حمّمــد الــدهون، عــام النتــ  احلــدي ، اربــد التنــاص يف شــعر أي العــالء املعــري: د. - 58
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 مالالالالالالالالالالالالالال  املالالالالالالالالالالالالالالزاد ر مل ي ْقالالالالالالالالالالالالالاله  قلب الالالالالالالالالالالالالاله
  قالالالالالالالالالالالالالد ا رالالالالالالالالالالالالالالض  برالالالالالالالالالالالالالاررج   الالالالالالالالالالالالالاهم

 

 كالالالالالالالالالالالالالالاجلمر  الالالالالالالالالالالالالالّب بالالالالالالالالالالالالالاله ا  ام  أ ارج
 (59)نرضي برالالالالالالالالارجاليالالالالالالالالومر الالالالالالالالالو   ان يالالالالالالالال

 

 ثرون(؛ وذلــــك يف قولــــ  تعــــاىل:ينفــــتح الشــــاعر علــــ  اآليــــة القرآنّيــــة يف ملفــــوظ )ويــــؤ  وليف البيــــت األ

ـُدونو يفِّ ُصـُدورِّهِّ ﴿ ـاجورو إِّلـويوهِّمو ووالو جيوِّ ميـوانو مِّـن قـوـبولِّهِّمو حيِّبُّـونو موــنو هو َـّا أُوتُــوا ووالَـّ ِّينو تـوبـوـوَُّؤوا الـدَّارو وواإلوِّ ـة  ممِّّ مو حواجو
هِّمو وولووو كوانو هبِِّّمو خوصواصوةخ وومون يُو و شُ  لُِّحونو وويـُؤوثُِّرونو عولو  أونُفسِّ لوئِّكو ُهُم الوُمفو  . (41) ﴾حَّ نـوفوسِّ ِّ فوُأوو

 (في  احل  قول ح :)بقول  انتباهنا ولفت الشعري، البيت داخل املقدل للن  تضمين  الشاعر أكدوقد 
 أول مـن نستحضـر ُعلنـا النلمـة فهـ ه يـؤثرون( و) املقدل الن  اورد مث ومن النر ، القران هو احل  وقول
  مر .

ملفـوظ قـرآيّن أصـال وإالّ فـــ:   ان اللف ـة وـا احيـاء مميــ  ال لتلنـ  مجيـ  األلفـاظ، وذلـك أللــا ويف الواقـ
نّصيًّا إال يف بعض املفـردات ذات اإلحيـاءات املميـ   الـي تـرتبط  ن تعالقا  مينن أن تنوّ  ))األلفاظ املفرد  ال

الــي تنــون مشــرتكة بــن مــا  ، أو تلــك األلفــاظ(42)بــنّ  معــن م ــل )مشــنا ( و )هــاروت( و )القــدر(((
يقول  النال وما هو يف القـرآن إالّ ألـا توظـف يف سـيا  ومطلـ  قـرآيّن فتحسـ  علـ  ملفوظـات القـرآن، 

( جـاء مقـرو   لجـواء مشـاهبة ألجـواء وويـُـؤوثُِّرونو وهنا ملفوظ ) ،(41)إذ: )إّن األسلوب وج  من وجوه املعو(
 النّ  القرآيّن. 

روي يف هـ ا املعـو عـن ، فقـد   سـيد  ومـوال  اي الفضـل العبـال واإلي ار من صفات وخصـائ
 حىت قطعت بنفس  أخاه وفدى وأبل  آثر فلقد ،العبال هللا رحم)): أن  قال  احلسن بن علي اإلما 
 ،طالـ  أي بـن جلعفـر جعـل كمـا اجلنـة يف املالئنـة مـ  هبمـا يطـري جنـاحن هبما وجل ع  هللا فأبدل  يداه
 . (47)( (القيامة يو  الشهداء مجي  هبا يغبط  من لة تعاىل هللا عند للعبال وأن

 بنفس  وعل  نفس ، أما اي اره بنفس  فواضح من أراجي ه آثر قد العبال سيد  إن خيف  وال
 إذ يقول:

 *نفسي لنفس الطاهر الطهر وقا*
 ذقــت املــاء وابــن : الكأنــ  يقــولعلــ  نفســ  فــ اك حــن رمــ  املــاء مــن يــده   وأّمــا إي ــاره للحســن 

 ، وذلك واضحخ جليخ يف أرجوزت  املشهور :رسول هللا عطشان م  كون  قد أشر  عل  التلف من ال مأ
 اي  فالالالالالالالس مالالالالالالالت بعالالالالالالالد احلسالالالالالالالني هالالالالالالالو 
 هالالالالالالالالالالالالال ا حسالالالالالالالالالالالالالني  الالالالالالالالالالالالالارب املنالالالالالالالالالالالالالون

 

  بعالالالالالالالالالالالالالالالالالالدج ال كنالالالالالالالالالالالالالالالالالالر أن تكالالالالالالالالالالالالالالالالالالو  
 (64)شربني ابدر املعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنيال تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
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اجلبلّـّي ال بـداعي  االرتنـازسـبيل  لـيس علـ  يف هـ ا الشـعر أنّـ  آثـر أخـاه احلسـن  قد صـرّ  
الطب  الفطرّي وال طاوع في  ارل  الغري ّي وإمّنا كـان ذلـك عـن فقـ  يف الـدين وعلـم مبـا للمـؤثر علـ  نفسـ  

 :من ع يم األجر وابألخّ  إذا كان اإلي ار لإلما  املفرتض الطاعة ذلك حي  يقول في 
  لالالالالالالالالالاليس هالالالالالالالالالال ا مالالالالالالالالالالت  الالالالالالالالالالعار ديالالالالالالالالالالين

 

 (65) ال  عالالالالالالالالالالالالالالالا  صالالالالالالالالالالالالالالالادق الي الالالالالالالالالالالالالالالني 
 

متفقــة مــ  ، قرآنيــةال ههــ  تالشــاعر أن يتوافــ  برؤيتــ  مــ  قصــديّة اآليــة النرميــة، فنانــ ولقــد اســتطاع
 الن  يف املعو والداللة، فهي قرآنية غري مباشر  حمورية ان صح التعبري. 

 د حسن حبر العلو لسيّ املستغا  وامللتج  ال  ي يستغا  ب  فمن ذلك قول الشاعر ا اما كون  
 بعنوان )ا أاب الفضل(: يستغي  ب ، بعد ان يبن من لت  عند هللا:   وى وجهها إىل العبالشن يف

 )ارفيف(
 خبيالالالالالالالال ر  تكالالالالالالالالونر  نْ أ تْ أ الالالالالالالال  ًمالالالالالالالال أ الالالالالالالالرر 
 دْ اجلرالالالالالالالالالالال تغمالالالالالالالالالالالر   لالالالالالالالالالالالو  الالالالالالالالالالالئرر  أ الالالالالالالالالالالرر 
 ً ْئالالالالالالمل يكالالالالالت  الالالالالري ما لالالالالالو  الالالالالئرر  أ الالالالالرر 

 ّفْيالالالالالالالالالالالالالالالجيالالالالالالالالالالالالالالري بك اإللالالالالالالالالالالالالالالهً   قضالالالالالالالالالالالالالالاء  
 عظالالالالالالالالالالاليمٌ  اآللالالالالالالالالالالهً  عنالالالالالالالالالالالدر  بالالالالالالالالالال  جالالالالالالالالالالاجٌ 
 فسالالالالالالالاً تسالالالالالالالامرْ   منالالالالالالال ر  الذ  الالالالالالالرى هللا  

 اتً نهالالالالالالالالالاجلر  مالالالالالالالالالت ر ضالالالالالالالالالةً   فالالالالالالالالال ٌ  هالالالالالالالالالير 
  اليالالالال  -أاب الفضالالالال ً  اي -ر  الالضالالالال ينمّسالالالال
 حالالالالالالالالّ   الفضالالالالالالالال ً  ابأ اي ر  الين الضالالالالالالالالمّسالالالالالالالال
 هشالالالالالالاليماً  الزمالالالالالالالانً    الالالالالالال  ً  تْ ًمالالالالالالال ت  دْ ع الالالالالالال

 حشالالالالالالالالالالالالالالاً     امل ثهالالالالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالالالالالدا  الالالالالالالالالالالالالالدير 
 

الالالالالالالالالالالالالال،  ر اجلالالالالالالالالالالالالالالاجً    اآلذان للطلبالالالالالالالالالالالالالالاتً  رر قالْ
 بعالالالالالالالالالد املمالالالالالالالالالاتً   حتيالالالالالالالالي النفالالالالالالالالالوسر بر 
 آتً  ر  النشالالالالالالالال ي   طالالالالالالالالوي مالالالالالالالالا   ،  ي  رر الالالالالالالالال

  اإلثبالالالالالالالالالالالالالات منالالالالالالالالالالالالالرياً يف احملالالالالالالالالالالالالوً الالالالالالالالالالالالال ر 
الالالالالالالالالالالالالالالالالالتر  دْ قرالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ذاتً  قالالالالالالالالالالالالالالالالالالدسً   ه  رر مْ نه سر

  ال الالالالالالالالالالالالالالرابتً  يف مراقالالالالالالالالالالالالالالي الكمالالالالالالالالالالالالالالا ً 
 كا ً ْشالالالالالالالالالالاملً  مالالالالالالالالالالت آيالالالالالالالالالالةً  ملالالالالالالالالالال ٌ   هالالالالالالالالالالير 
 جهالالالالالالاي سالالالالالالره  عالالالالالالمه  امالالالالالالريً  تر ًمالالالالالالالالالالالالالس  

 يب معالالالالالالالالالالالالالالالالالاريف  لالالالالالالالالالالالالالالالالالداي سالالالالالالالالالالالالالالالالالخرتْ 
 يف الفلالالالالالالالالالالالالالالالالالواتً  الالالالالالالالالالالالالالالالالالراي    ه  تالالالالالالالالالالالالالالالالرر ثالر عْ بالر 

 (66)ي عالالالالالالالالالالواذيل  عالالالالالالالالالالداي ّكالالالالالالالالالال بالالالالالالالالالالنير 
 

الن  هو احتوائ  عل  الن ري من مـواطن القرآنيـة غـري املباشـر ، وهـي بسـيطة كولـا املالحظ عل  ه ا 
  اشتملت عل  اشارات واضحة، توحي لنا ابلن  القرآين املقدل.

( والــي تشــري يف أول وهلــة إىل قولــ  بعــد املمــاتِّ  وحتيــي النفــولو وأول هــ ه اإلشــارات العبــار  الشــعرية )
ءو  ُكلِّّ  عولو  ووأونَّ ُ  الوموووتو  حُيويِّي ووأونَّ ُ  احلوو ُّ  ُهوو  اّللَّو  لِّونَّ  ذولِّكو ﴿ تعاىل: وهي صفة من صفات  ،(43)﴾قودِّيرخ  شويو

 هللا سبحان  وتعاىل.
والـ ي لــيس فوقـ  بــر  ومـن جانـ  آخــر فقـد اوحـت لنــا ابلـرب الــ ي كـان ميتلنـ  شــ   العبـال 

جمـازا صـفة الطـوي للماضـي والنشـر لـآلت  اضافة اىل غريها من الصـفات كالشـجاعة الـي ل لـت ابمتالكـ  
ــمواء نوطوــوِّي يـوــوو و  ﴿: ( وهــي تــوحي لنــا بقولــ  تعــاىلآتِّ  رُ ـنشــويُ  طــوي مــاضو فيُ كمــا يف العبــار  )  كوطوــيِّّ  السَّ

                                                        
 .7/737بطل العلقمي:  - 45
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لِّّ  جِّ أو و  كوموا لِّلوُنُت ِّ  السِّّ نوا ووعودا   نُّعِّيُدهُ  خولو و  أووَّلو  بودو ة مـن صـفات هللا، ي صفوه (48)﴾ فواعِّلِّنو  ُكنَّا إِّ َّ  عولويـو
( فهـي تشـري يف واإلثبـات يف ااـوِّ وك لك اعطـاء القـدر  اإلويـة يف ااـو واالثبـات كمـا يف العبـار  الشـعرية )

هُ  وويـُ وبِّتُ  يوشواءُ  موا اّللُّ  ميووُحو﴿: اول وهلة اىل قول  تعاىل ال شك ان من جعل  هللا ، و (49)﴾الونِّتوابِّ  أُ ُّ  ووعِّندو
اريـة تقـو  علـ  البيـ  والشــراء، وفقـط مـ  الـ ين ينتس  ه ه الصـفات اال ويـة هـو علـ  عالقـة وطيـد  ُو

النمال فاختارهم هللا واشرتى  ااختارهم هللا ينونون مع  يف ه ا التجار ، وأبو الفضل من أولئك ال ين رقو 
 اّلّلو  إِّنَّ ﴿نيـة: القرآ( والـي تـوحي ابآليـة نفسـا   منـكو  إذ شـرى هللاُ من  نفسـ ، وهـ ا واضـح ابلعبـار  الشـعرية )

تـوروى ُم أونُفسوُهمو  الوُمؤومِّنِّنو  مِّنو  اشو ُمُ  لِّونَّ  ووأومووواوو تُـُلونو  اّللِّ  سوبِّيلِّ  يفِّ  يـُقواتُِّلونو  اجلونَّةو  وو تـوُلونو  فـويـوقو ّقا   عولويو ِّ  ووعودا   وويـُقو  حو
يـلِّ  التـَّـووروا ِّ  يفِّ  ــدِّهِّ  أوووىفو  ووموـنو  ووالوُقــروآنِّ  وواإلِّجنِّ ــُرواو  اّللِّ  مِّـنو  بِّعوهو تـوبوشِّ ــُتم الَـّ ِّي بِّبـوـيوعُِّنمُ  فواسو يـوعو  الوفوــووزُ  ُهـوو  ووذولِّــكو  بِـّ ِّ  ابو

 شك ان النفس الي تنون ملح من آية املشنا  كما عرب الشاعر عن نفس العبال  وال ،(31)﴾الوعو ِّيمُ 
ر يـوحي مـن اول وهلـة اىل (، فهي عل  عالقة كبـري  مـ  هللا، وقـول الشـاعنا ِّ شو املِّ  من آيةِّ  ملحخ  وهيو بقول  )

ــمواوواتِّ  نُــورُ  اّللَُّ ﴿: قولــ  تعــاىل وروضِّ  السَّ ــنوا و  نُــورِّهِّ  مو وــلُ  وواألو ــا كومِّشو ــبوا خ  فِّيهو والــي تعــين أهــل  (32) ﴾... مِّصو
، فهو فـرع مـن تلـك الشـجر ، وهـو وسـيلة مـن الوسـائل الـي أمـر  هللا ان نبتغيهـا إليـ  بقولـ  (31)البيت
يلوةو  إِّلويو ِّ  ووابـوتـوُغوا اّللَّو  اتَـُّقوا آوموُنوا الَّ ِّينو  أويُـّهوا او ﴿تعاىل  جند الشـاعر قـد جعـل مـن العبـال  ل لك ،(37) ﴾الوووسِّ
دوى إِّذو  ووأويُـّوبو ﴿( وهـي تـوحي بقولـ  تعـاىل -أاب الفضـلِّ  ا -رُّ ـالض ينمسّ وسيلة إىل هللا بقول  )   روبَـّ ُ   و
و  أويّنِّ  ــينِّ ــمُ أورو  ووأونوــتو  الضُّــرُّ  موسَّ كونــ  معصــو  تــراه ينــاجي ربــ  مباشــر  امــا حنــن   فــالنيب  ،(36)﴾الــرَّامحِِّّنو  حو

وسـيلة إىل هللا سـبحان  وتعـاىل نقـدمها امـا  حاجتنـا  والعبـال  العاصون فنجعل من أهل البيـت 
 وطلباتنا عس  هللا ان يستجي  ويتقبل لنا حبقهم. 

 عـن بعـض الصـفات املتجسـد  بشـ   العبـال  وقد اخت  الشعراء من قصة السيد  مر  صور  للتعبـري
كاجلود والنر  والعطاء، وكون  املستغا  وامللج  يف الشدائد، مصورين ذلك من خالل النصوص القرآنية 

، ومن ذلك قول الشاعر )جمتى التنـان( يف قصـيدت : )عنـا خ يف السـماء الي حتدثت عن السيد  مر  
 ال امنة(:

 )النامل(
 يالالالالالالالالالالالالالالالة  لالالالالالالالالالالالالالالالة  كالالالالالالالالالالالالالالالاّن رايرالالالالالالالالالالالالالالال  ا ب

 مالالالالالالالالالالت الالالالالالالالالالالف عالالالالالالالالالالام  العالالالالالالالالالالراق حمبالالالالالالالالالالة 
  ال الالالالالالالالالالر مالالالالالالالالالالت مالالالالالالالالالالن  احملبالالالالالالالالالالة قلعالالالالالالالالالالة

 

 هالالالالالالالالالزت هبالالالالالالالالالا كالالالالالالالالالف العالالالالالالالالالراق  مالالالالالالالالالرمي 
 يف الالالالالالالالالالالر   يبالالالالالالالالالال رها الفالالالالالالالالالال اد املغالالالالالالالالالالرم

  (75)مهمالالالالالا  غالالالالال  االرهالالالالالاب ال ترهالالالالالدم 
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جعــل الشــاعر مــن لفــظ )الن لــة، ومــر ( جـــسرا  للوصــول إىل الــن  القــرآين املقــدل، ليلفــت املتلقــي 
  عناء من خالل الدالئل اإلشارية.بشنل سري  وبسيط من غري

ـ وعِّ  إِّلويوـكِّ  ووُهـ ِّي﴿فقـراء  البيـت األول مـن املقطوعـة حييلـك مباشـر  إىل قولــ  تعـاىل:  لوـةِّ  جبِِّّ ــاقِّطو  النَّ و  ُتسو
نِّيًّا ُرطوب ا عولويوكِّ   .(34)﴾جو

رم ا للشمو   عد  م حتظ شجر  يف تراثنا العري مبا ح يت ب  الن لة من تنر  حىت ألاوال خيف  ان  
ابلن لة من حي  الوفاء والعطاء، فهي  واألصالة والعطاء املتجدد، ومن هنا شّب  الشاعر راية العّبال 

 .تلقي ب الوا عل  رؤول املؤمننراية ما زال عطاؤها، وما زالت 
قصـــيد  )رســـالة مـــن كفـــن  ( يفر  حممـــد ارويلـــدي)قـــول الشـــاعر : وكـــ لك يف نفـــس املعـــو املتقـــد  ت

 قطيعن م تقرأ بعد(:
 )النامل(

 لرحالالالالالالاب ذكالالالالالالرك حمرمالالالالالالا أتالالالالالال  رسالالالالالالي 
   بضالالالالالالالالر يف صالالالالالالالالدري.. ال ينا علالالالالالالالال 
  كالالالالالالالالم ا رظرتالالالالالالالال  يف  ياهالالالالالالالالب عرمالالالالالالالالة

 ابلرمالالالالالالالالالالالالالالالالو  دجنالالالالالالالالالالالالالالالالة أمشالالالالالالالالالالالالالالالالط  أان
 حترالالالالالالالالالالالالالالوي أكفالالالالالالالالالالالالالالا أل الالالالالالالالالالالالالال  لعلالالالالالالالالالالالالالالين 

 

  يالالالالالالالالالراعي جالالالالالالالالالاءت جلالالالالالالالالال ع  مر الالالالالالالالالا 
 يرنظمالالالالالالالالالالالالاكرسالالالالالالالالالالالّيه جسالالالالالالالالالالالالدا لكالالالالالالالالالالالي 

 الكواكالالالالالالالالب حيثمالالالالالالالالا أ الالالالالالالالق العالالالالالالالالني يف 
 اليمالالالالالالالالالالالالالالالر عيالالالالالالالالالالالالالالالين املنالالالالالالالالالالالالالالالام  حتلمالالالالالالالالالالالالالالال

 (77)رار قالالالالالد توكالالالالال  مهرمالالالالالاالعمالالالالالر ا ضالالالالال
 

 ووُهــ ِّي﴿ م ــل )جــ عك، ومــر (، ذاهبــة ابلســام  إىل اآليــة القرآنيــةاســتعملت الشــاعر  ألفاظــا  بســيطة 
لوةِّ  جبِِّّ وعِّ  إِّلويوكِّ  نِّيًّا ُرطوب ا عولويوكِّ  ُتسواقِّطو  النَّ و  .(38)﴾جو

عن براءهتا فنألا تقول للعبال:   فنلحظ الشاعر  ختاط  العبال للفاظ بسيطة يف صياغتها تعرب فيها
كتـاي أو صـحيفي البيضــاء جاءتـك لتنتــ  عنـك، لنــين ف عـة أمـا  هــ ه الش صـية الع يمــة الـي جلــأت 

استغاثت لي الفضل العبـال إىل ج ع الّن لة، كما ألا  روعي وف عي، كما جلأت مر   منأإليها لت
 الفضل العبال هو املستغا  ال ي يستغا  ب .  وأبو ،وشبهت  ابلن لة الي استغاثت هبا مر  

ومن ذلك  وقد ضمن الشعراء الن ري من النصوص الي دلت داللة واضحة عل  شجاعة العبال 
 قول الشواهد عل  ذلك قول الشاعر )أمحد العلياوي( يف قصيد ))قّصة اجلود والقرى((:

 )النامل(
 صالالالالالعب لالالالالاله الطرقالالالالالات تنشالالالالالر  سالالالالالعها

 كمالالالالا يالالالالرى   هالالالالو الالالالال ي الن  الالالالاء  الالالالاء
 حالالالالالالالالالرب جناهالالالالالالالالالا  لالالالالالالالالالة   الالالالالالالالالر لالالالالالالالالاله
  تصالالالالالالالا   الشالالالالالالال ر السالالالالالالال يب مباركالالالالالالالاً 
  الليالالالالالالالالاله تنظالالالالالالالالالر مالالالالالالالالالت بعيالالالالالالالالالد  مامالالالالالالالالالة

 لينالالالالالالالالا  مالالالالالالالالت  الالالالالالالالا  املكالالالالالالالالّر  رارهالالالالالالالالا 
 ّر مل ملالالالالالالالالالالالالالالالف  زاد  سالالالالالالالالالالالالالالالارها الالالالالالالالالالالالالالال ب

 ر بالالالالالالالالاً تلالالالالالالالالّف علالالالالالالالال  يديالالالالالالالاله سالالالالالالالالوارها
 مالالالالالالالت سالالالالالالالو   الالالالالالالن  للغصالالالالالالالون  ارهالالالالالالالا
 مالالالالالال  سالالالالالالّ  منهالالالالالالا يف اجلالالالالالالديب   ارهالالالالالالا

                                                        
 . 15سور  مر : آية - 34
 .2/211اجلود: - 33
 . 15سور  مر : آية - 38
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  ران لالالالالالالالالاله ال صالالالالالالالالالص ال الالالالالالالالالدمي حكايالالالالالالالالالة
 جلالالالالالال ت الليالالالالالاله الشالالالالالالمس يالالالالالالوم تكالالالالالالّورت
  دعرالالاله حيمالالالي ا   الالالالق يغسالالال  جبهالالالة الالالالالال
  ا الالالالالالالالرّد  يالالالالالالالاله البالالالالالالالال س يالالالالالالالالوم أجارهالالالالالالالالا
  دجالالالالالالالالالال  علالالالالالالالالالاليهم ال يلالالالالالالالالالالني مراسالالالالالالالالالاله

 

  يهالالالالالالالالالالالالا ي لالالالالالالالالالالالالف ر حهالالالالالالالالالالالالا  حوارهالالالالالالالالالالالالا
 جاءتالالالالالالالالالالالالالاله حتمالالالالالالالالالالالالالال  ذهّلالالالالالالالالالالالالالالا  قرارهالالالالالالالالالالالالالالا
 ضالالالالالالالالوء العريالالالالالالالالق  أن يصالالالالالالالالون ذمارهالالالالالالالالا
  أ الالالالالالالالالالالالاع مالالالالالالالالالالالالت  سالالالالالالالالالالالالائها أ بارهالالالالالالالالالالالالا

 (79)  حالالالا  عميالالالاً يف السالالاليو   الالالفارها
 

يـة داخـل الـن  يف أك ـر مـن موضـ  ممّـا جعـل الـن  يفـيض مجـاال  عـن طريـ  اإلجيـاز فقد ل لّـت الننا
ارب  ال اتية ففي قول  )تن ر من بعيد  واالختصار واإلمياء عل  وف  حالة الشاعر ورؤيت  اراصة وثقافت  ُو
ـــة واضـــحة عـــن صـــفي  غمامـــة، جلـــأت إليـــ  الشـــمس، تلـــّف علـــ  يديـــ  ســـوارها( كّلهـــا كنـــاات فيهـــا دالل

فقـد أعطـت البطولـة والشـجاعة الشـاعر قـدر  علـ   لشجاعة والنر  الي ُّسدت يف شـ   املرثـي ا
ـــال  مـــن عائلـــة عرفـــت  ختيـــل املعـــاين املبتنـــر  خيـــال دحـــض األشـــياء مبعـــاين رائعـــة، وال خيفـــ  أّن العّب

ال ُــارى فــال شــّك وال ريــ  يف أن ميلــك العّبــال شــجاعة  ابلشــجاعة والبطولــة فوالــده أمــري املــؤمنن 
 فهو فرع من ذلك األصل فهو كما يقول السّيد جعفر احلّلي:

 )النامل(
 بطالالالالالالالالال  تالالالالالالالالالوّرث مالالالالالالالالالت أبيالالالالالالالالاله  الالالالالالالالال اعة

 

 (80) يهالالالالالا أ  الالالالالو  بالالالالالين الضالالالالالملة تالالالالالر م 
 

ولقــد وصــف أحــد زعمــاء جنــد ي يــد شــجاعة العّبــال وأخوتــ  وأصــحاب  بقولــ : )اثرت علينــا عصــابة، 
حتطم الفرسان ميينا  و اال ، وتلقي بنفسها عل  املوت، ال  أيديها عل  مقارض سيوفها، كاأُلسود الضارية،

تقبل األمان، وال ترغ  يف مال، وال حيول حائل بينها وبن حياض املنّية أو النصر، فلو كففنا عنها رويدا  
 .(82)ألتت عل  نفول العسنر حب افريها(

ل وقتـل بيـد واحـد  عـددا  غـري ملّا قطعت ميين  أخ  السيف بيساره وواصل القتا وروي أّن العّبال 
 .(81)قليل

، وك لك وقد صور الشاعر ذلك بقول : ))حرب جناها و ت ل ..(( األعداد الي قتلها العّبال 
 يصّور االنتصار الباهر وهو انتصار الد  عل  السيف.
 ثانيا: القرآنية غري املبابر  املحور  العميقة:

يهيّـ  أجـواء الـنّ  إلعانـة حيـ  ان الشـاعر يف هـ ا النـوع خيتلف ه ا النوع عن القرآنية البسيطة مـن 
 يعتمد عل  إضاء  اإلشار  الي غالب ا ما تنون بسيطة، مب ّيلت  وال قرآيناملتلقي عل  ال هاب إىل النّ  ال

 . التقافهاويف الواق  ان االشار  ال تغي  هنا، ولننها تنون حمور  بعض الـشيء وبعيد  ممّا يصع  

                                                        
 .43/  7اجلود:  - 39
 .672سحر اببل وسج  البالبل: السّيد جعفر:  - 81
 .82العّبال بطولة الرو  وشجاعة السيف، هادي حمّمد:  - 82
 . 154، سيد  وموال  أبو الفضل العبال، السيد أمحد شنر احلسيين:ين ر: قمر بين هاشم - 81
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إن الــن  القــرآين يف هــ ا النــوع ينــون مغيــ  عــن املتلقــي غيــااب قــد يفقــده حــ  امللنيــة  وبتعبــري آخــر
االبداعية الي ورثها املبدع اجلديد، اذ ال تنـاد تقـف علـ  صـر  الـن  القـد  إال علـ  بعـض اشـارات قـد 

 . (87)يقوى ضوؤها 
شـجاعة العبـال يف هـ ا املبحـ  ال ـاين مـن الفصـل ال ـاين ) وصور الشعراء من خصائ  العبـال 

واي اره(، و)علم  وفضل (، و)صربه(، و)جوده(، و)ع مة اجلر  ال ي ارتنب  األعداء(، و)كون  احلامي(، 
 و)الشهيد ارالد(، )وتفاني (.

 احلاج املال مهدي الشهاي الدرازي البحراين: فمما خصت ب  الشجاعة واإلي ار قول الشاعر
 )الطويل(

 مالالالالا مالالالالا ذاق  عالالالالم املالالالالا  قالالالالد كظالالالاله الظ
  آب اىل حنالالالالالالالالو امبالالالالالالالالا حيمالالالالالالالال  السالالالالالالالال ا
  لكنالالالالالالالالالاله مل يكفهالالالالالالالالالالالم  اسالالالالالالالالالالالر   هلالالالالالالالالالالالم
 ك  الالالالاله سالالالالالليمان البسالالالالالاط مالالالالال  اسالالالالالروى
  الالالالالالا وا مجيعالالالالالالاً  يفالالالالالالة  هالالالالالالو صالالالالالالامر

 

  الالالالد  كها صالالالالدق املواسالالالالات مالالالالت  الالالال  
  كالالالالم  فلالالالالة ر ى حشالالالالاها  كالالالالم  فالالالال 
 بالالال آك السالالال ا  الالالوراً أ الالالرياً  الالال  الف الالال 
 علالالالال  ا الالالالهب كالالالالالري   ال الالالالوم كالنمالالالال 

 (84)لنعالالال  الالالداس علالالال  ا الالالف اليالالالا و  اب
 

فوة   الرِّيحو  وولُِّسلويوموانو ﴿القرآنية:  حتيل إىل أجواء اآلية الراب  إّن أجواء البيت وروضِّ  إِّىلو  لِّومورِّهِّ  ُوورِّي عواصِّ  األو
نوــــا الَّــــيِّ  روكو ــــا ابو ءو  بُِّنــــلِّّ  ووُكنَّــــا فِّيهو ــــيو ــــالِّمِّنو  شو ينتفــــي ابإلشــــار  الضــــعيفة يف ملفــــوظ  فالشــــاعر ال ،(85)﴾ عو
( يف الــنّ  القــرآيّن، وإمّنــا عمــد إىل إضــافة ولســليمان الــريحالــ ي حييــل إىل ملفــوظ ) )الــريح(و (ســليمان)

 . العامل اآلخر وهو معو النّ  وداللت  النلّية
 ولسـليمان: اآليـة فتقـول  سليمان لنيبل هللا منحها الي املواه  من جان  إىل ةاآلي  هه تشريو 
 وكنـا بنـل بـ  عـارفون ألننـا ،عجيبـا لـيس األمـر وهـ ا فيهـا ابركنـا يال األرض إىل ُري لمره عاصفة الريح
 كيفيـــة ونعلـــم ،عليـــ  واألن مـــة احلاكمـــة والقـــوانن ،الوجـــود عـــام أســـرار علـــ  مطلعـــون فـــنحن عـــاملن شـــ 

 ومســلم خاضـ  شــ  كـل فــ ن حـال كــل وعلـ  ،العمـل هــ ا وعاقبـة نتيجــة كـ لك ونعلــم ،عليهـا السـيطر 
 .وقدرتنا علمنا أما 
 املســائل أك ـر ومـا ،الع ـيم النـيب هـ ا صر ـتـ حتــت وضـعت إويـة خارقـة موهبـة كانـت ألـايف الواقـ  و 
 البحـــر كـــالقطر  مـــن جنهلـــ  مـــا مقابـــل يف معلوماتنـــا إنق! تفصـــيلها وجنهـــل ،اإلمجـــايل نعلـــم بوجودهـــا الـــي

 .(84) الع يم اجلبل مقابل كال ر  أو ،اايط

                                                        
 . 287أتصيل الن :  - 87
 .11-28ديوان النصر  املهدية:  - 86
 .82سور  األنبياء:  - 85
  .21/111االم ل يف تفسري كتاب هللا املن ل:  - 84
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والــن  الشـــعري، فـــاذا مــا نــــ ر  اىل املعجـــ   الــي حصـــلت للنـــيب  وامــا عـــن العالقـــة بــن اآليـــة القرآنيـــة
سليمان فهي أمر خـار  للعـاد  فهـي معجـ   حقيقيـة ينطبـ  عليهـا تعريـف املعجـ  ، كمـا يقـول السـيوطي: 

 . (83)املعارضة  عن سام ،ابلتحدي مقرون ،للعاد  خار  أمر املعج  
فهــو م أيت لمــر خــار  للعــاد  وقــوانن   فمــن هــ ه الناحيــة ال توجــد عالقــة بــن الــن  والعبــال

الطبيعة خاصة اذا ما علمنا ان اغل  العلماء يعلون عن أن قضية كربالء م ُتوو عل  اإلعجاز الغييّب، وااّل 
 لنـــان ليـــد اإلعجـــاز ان تبيـــد األعـــداء وان حتـــر  كيـــا هتم ابصـــب  مـــن الغيـــ ! وأن ينـــون للحســـن 

 .(88) وكربالء شأن آخر
حبــ  اذا كــان االعجــاز مــن من ــار  كــان حبــ  هــو معجــ   احلســن   حلقيقــة العبــال ولنــن يف ا

االنتصار فيحصل االتفا  بن الن  القرآين واملعـو الـ ي قصـده الشـاعر مـن حيـ  االعجـاز، وذلـك اذا 
، مــا علمنــا ان االنتصــار احلقيقــي لــيس مبجــرد االســتمرار يف احليــا  والبقــاء يف الــدنيا، بــل هــو انتصــار احلــ 

بتحقــ  األهــدا  املطلوبــة مــن املواقــف والوقــائ ، واســتمرارها يف كيــان االنســانية وأداء اثرهــا، وهــو مــا قــد 
 حصل من كربالء.

وان كانت املعج   الي حتققت م  النيب سليمان هي السري علـ  الـرا ، فـاّن املعجـ   الـي حتققـت يف  
( نفسـ ، حيـ  ا يف كـربالء هـو )العبـال كربالء هي من نوع آخر، ف ّن أعل  م اهر اإلعجاز وأتهـ

احتــوى مبفــرده علــ  كــل تلــك املنــار  واملــآثر يف  اتــ  وســريت ؛ فبلــج مــن املقــا  والرفعــة )درجــة يغبطــ  هبــا 
 الشهداء يو  القيامة(

 كـان أكــرب معجــ   ألخيـ  اإلمــا  املعصــو ، وذلـك ألّن قتــل احلســن   –بــال شــك - فالعبـال 
كمـا   ،أخرب عن ، وهو مـن أخبـاره ابلغيـ  لمـور حتققـت يف املسـتقبل النيب  هو من دالئل النبو ، ألنّ 

 اورده ارابب النت  اجلام  لدالئل النبو .
فه ه كلها معج ات؛ لتحققها واقرتان اخبارها ابليقن، فليست اال من الـوحي املبـن مـن رب العـاملن 

 عل  نبي  االمن.
وهـو مــن أعالمهـا واعيالـا وعليـ  تــدور  –يف كـربالء  يف واقعــة الطـف وبـ لك فـان وجـود العبـال 

أك ــر قضــااها املهمــة، ووجــوده فيهــا وجــود عضــوي يف اجنازهــا، كــل ذلــك يدخلــ  يف املعجــ   ويتحقــ  بــ  
 .(89)اإلعجاز 

وقيام  بتلك املهمات ويف مجي  ادوارها احلساسة، وو من خوار  م  احلسن ف روج العبال 
، ومــن والنــيب ســليمان  ملعــو صــح وجــ  التقــارب والتم يــل بــن العبــال العــاد ، وعلــ  وفــ  هــ ا ا

 . جان  اخر في  بيان واضح للموقف البطويل الشجاع للعبال 

                                                        
 .224/ 1اإلتقان يف علو  القران:  - 83
 .174ؤمنن  ات  وسريت : العبال أبو الفضل ابن أمري امل - 88
 .174العبال أبو الفضل ابن أمري املؤمنن  ات  وسريت :  - 89
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ومـن الشــواهد األخـرى يف هــ ا البـاب الــي خصــت شـجاعت  عليــ  السـال  قــول الشـاعر احســان حممــد 
شاكر
 

 يف قصيدت  )مرثية للقمر( إذ يقول: 
 )املتقارب(

الالالالالالالالالالوس   الالالالالالالالالالم  ال لالالالالالالالالالالوبً ر عالالالالالالالالالالب  ب   ر
 قالالالالالالالالالالالاب  الليالالالالالالالالالالال ر الرًّ   تسالالالالالالالالالالالطو ت الالالالالالالالالالالز   

 سالالالالالالالالالالال اً ختالالالالالالالالالالالا   الالالالالالالالالالالالر  سر ق  مر  تطًفالالالالالالالالالال
 

  ر ملالالالالالالالالالالال   م صالالالالالالالالالالالطركرًة منالالالالالالالالالالال ر ذ عالالالالالالالالالالالرا 
 كالالالالالالالالراكالالالالالالالان بً   يفالالالالالالالرض  ماضالالالالالالالي  مالالالالالالالالا

 (90)راهًم يف الع الالالالالالالرس ت الالالالالالال ىثالالالالالالالارر الالالالالالالالده  ً 
 

ار  إىل قولـ  كان يبـادر إىل قطـ  الـرؤول، ويف التعبـري إشـففي البيت ال ال  إشار  إىل أن العبال 
  (92): )فطف  مسحا ابلسو  واألعنا ( تعاىل عن النيّب داود 

وفضــل  وتقــواه قــول الشــاعر احلــاج املــال مهــدي  ومــن الشــواهد االخــرى الــي خصــت علــم العبــال 
 الشهاي الدرازي البحراين: 

 )الطويل(
  الالالالالالالالالالالو الفالالالالالالالالالالال  اي صالالالالالالالالالالالا  ابلعلالالالالالالالالالالالم  الع الالالالالالالالالالال 
 حماسالالالالالالالالالالالالالت  عالالالالالالالالالالالالال  املالالالالالالالالالالالالالرء عنالالالالالالالالالالالالالوان  ضالالالالالالالالالالالالالله

 لر وى اذا صالالالالالالالالالالالالاحا الفالالالالالالالالالالالال  ال  ضالالالالالالالالالالالال  كالالالالالالالالالالالالا
  مالالالالالالالالالالالت حالالالالالالالالالالالاز هالالالالالالالالالالال ا الوصالالالالالالالالالالالف مث مدحرالالالالالالالالالالاله

 

  الالالالالالالالالد    قالالالالالالالالالو  الفصالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالا هالالالالالالالالالو ابهلالالالالالالالالالز  
 كالالالالالالالالالالالالالالال ل  مسالالالالالالالالالالالالالالالا يه عنالالالالالالالالالالالالالالالا يت لل هالالالالالالالالالالالالالالالال 
 بعلالالالالالالالالالالالالالالالالالالم  الالالالالالالالالالالالالالالالالال دى للفالالالالالالالالالالالالالالالالالالرائض  النفالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

 (91)اصالالالالالالالالبر  لكالالالالالالالالت ال كفضالالالالالالالال  ايب الفضالالالالالالالال 
 

البيت األول ضمن الشاعر بشنل صريح آيتن قرآنيتن ففي قول : )فدونك قول الشطر ال اين من يف 
﴾ إِّنَُّ  لوقووولخ فوصولخ ۞﴿ ما هو ابو ل(، يشري اىل قول  تعاىل: الفصل ووـو ولِّ ، ففـي هـ ا البيـت (97) ووموا ُهـوو ابِّ

قرآنيـة مباشــر  حموريــة، ولننــا أدرجنــاه يف هــ ا املبحـ  لنــون الشــاعر أراد ان يقــول لنــا دونــك اي ينفيــك 
يشري إىل قول   ول اين: )حماسن....(. فهقول الفصل ال ي هو ليس هب ل بل هو قول قرآين وانشد البيت ا

ُنمو  إِّنو ﴿تعاىل:  ونُفسِّ سونُتمو ألِّ سونُتمو أوحو  .(96)﴾فـولوهوا أوسوأومُتو  ووإِّنو  أوحو
ابإلضافة إىل غريها من اآلات الي ينبأ هبا الن  الشعري، ففي الشطر األول من البيت األول يتضح 

ــتووِّي الَّــ ِّي﴿لنــا قولــ  تعــاىل:  ــلو يوسو أو و ﴿كــ لك   عــ  وجــل ، وقولــ (95)﴾نو يـوعولوُمــونو ووالَّــ ِّينو الو يـوعولوُمــونو قُــلو هو
الوُفجَّارِّ  وروضِّ أو و جنووعوُل الوُمتَّقِّنو كو دِّينو يفِّ األو الوُمفوسِّ ُلوا الصَّاحلِّواتِّ كو  .(94)﴾جنووعوُل الَّ ِّينو آموُنوا ووعومِّ

وك لك  ،(93)﴾ووُعُيونو  نَّ الوُمتَّقِّنو يفِّ جونَّاتو إِّ ﴿قول  تعاىل:  األوىل وهلةالنلحظ من  ال ويف البيت ال 
نـويوا﴿قول  ع  وجل:  ـ ِّهِّ الـدُّ ـُنواو يفِّ هو سو ا  لِّلَّـ ِّينو أوحو اُر  ووقِّيلو لِّلَّ ِّينو اتَـّقووواو مواذوا أونـ ولو روبُُّنـمو قـواُلواو خوـريو حوسوـنوةخ وولـودو

رو ِّ  يـورخ وولونِّعومو دواُر الوُمتَّقِّنو اآلخِّ   .(98)﴾خو
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صــار ميتلــك هــ ه املميــ ات  إذاالشــ    أنّ واملعــو العــا  للــن  الشــعري الــ ي يقصــده الشــاعر، هــو 
، فهـو يسـتح  لن لدحـ ، ولنـن ال خيفـ  عليـك ا  ورعـ ا  ، ومتقيـ، وفاضال  عاقال   ا  عامل ينون رجال   أنيعين 

ي بـ ل مهجتـ  يف ، فهـو الـ أيها املـاد  انـ  ال فضـل وال عطـاء يضـاهي فضـل وعطـاء وجـود العبـال 
 سبيل الدين، وأعط  كل ما ميلك يف سبيل إعالء كلمة احل .

 ابلرتكي  عل  القيم االنسـانية واملواقـف البطوليـة للعبـال  ويستمر الشعراء يف مراثيهم للعبال 
 )ا  يف قصيد (غين جّبار العمار)قول الشاعر ذلك ومن  من خالل القرآنية العميقة واملتم لة بصربه 

 د املاء... غيض املاء(:سيّ 
 )النامل(

 ط  الالالالالالالالال مرأس الفالالالالالالالالالرات أتالالالالالالالالال  الليالالالالالالالالال  
 أيالالالالالالالالالالالالوب قالالالالالالالالالالالالا لي  جرحالالالالالالالالالالالالي  لالالالالالالالالالالالالة

 

  لنبالالالالالالالالالالالالال  )حرملالالالالالالالالالالالالالة( بالالالالالالالالالالالالاله امضالالالالالالالالالالالالالاء 
 (99)ر عالالالالالالالر يالالالالالالالديها  العالالالالالالال  ق دعالالالالالالالاء

 

إىل املــــشرعة واغرتافــ  املـــاء وعـــد   صــور الشـــاعر لنـــا يف البيــت األول وصـــول أبـــو الفضــل العبـــال 
متحداث عن لسان العبال صلوات هللا علي  بقول : )أيوب قافلي( وه ه شرب  ل ، ويتحول يف البيت ال اين 

هُ  إِّ َّ ...﴿: العبـــار  تـــوحي لنـــا بقولـــ  تعـــاىل عنـــدما خياطـــ  النـــيب أيـــوب  ـــدو و ـــابِّر ا ووجو ـــمو  صو  إِّنَّـــ ُ  الوعوبوـــدُ  نِّعو
الـــ ي   ( تصـــوير لع مـــة العطـــ  الـــ ي أم بـــ  وقـــد شـــبه  ابلشـــجرحـــي خنلـــةقولـــ : ) . ويف(211) ﴾أووَّابخ 

 . رب عن  املاء املاوـألجل أن يتسيفعلون  يف الن يل 
معصومة يف داخل ِّ.. وكألا   علي  امنا أراد ان يقتل آخر صيحات النفس الال ان أاب الفضل سال  هللاو 

.. ال كانــت ُــره خبــيطِّ اآلدميــة  إشــنال فيــ و.. وكــأن هللا اختــربه هبــ ه املشــقة الــي مــا اىل فعــلو مبــا و حوســنو
 ها مشقة يف رفعةِّ نفس ِّ اىل درجةِّ العصمة. بعد

 ويف نفس ه ا املعو يقول الشاعر إحسان حمّمد شاكر يف قصيدت  )مرثية للقمر(: 
 )املتقارب(

  لالالالالالالالالالالالالالو ألالالالالالالالالالالالالالف  أيالالالالالالالالالالالالالوب يف  احالالالالالالالالالالالالالد
 

 (303)عل  بعض بلواك ما اسالطاع صال ا 
 

 جمــازي يبغــي وصــربه الع ـيم، ويف تعبــري الشـاعر مبالغــة، وتعبـري فهـو يصــور ع مـة موقــف العبـال 
املعصـو  بقولـ  يصـف العبـال   من  التصوير الع ـيم للصـرب البـالج الـ ي صـربه العبـال وهـ ا مـا اكـده اإلمـا

ُر وواأل: ))  .(211)((ُ  الّدافُِّ  عونو اوخي فونِّعومو الّصابُِّر اجملاهُِّد ااامِّي الّناصِّ

وهـــ ا املعـــو جنـــده يف قـــول ومــن املعـــاين األخـــرى هـــي التفــاين مـــن أجـــل االســـال  واإلمـــا  احلســن 
 الشاعر )احسان حممد شاكر( إذ يقول يف قصيدت  املوسومة )مرثية للقمر(: 
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 )املتقارب(
    الالالالالالالالرر اصالالالالالالالالط ًنعرر لالالالالالالالالنفس احلسالالالالالالالالنيً 
  قلب الالالالالالالالالالالالالالالالال ر رّ ضرالالالالالالالالالالالالالالالالاله  ذ  اجلالالالالالالالالالالالالالالالالالم ً 

 

  أمالالالالالالالالالرا علالالالالالالالالال  عالالالالالالالالالنًي حيالالالالالالالالالدرر  رْل الالالالالالالالالاً  
 (301)لد  الالالالالالالالاله ،  غالالالالالالالالالّ اج عر الالالالالالالالالاً   كالالالالالالالالالرا

 

ــطونـوعوُتكو ﴿موســ  فقــد قــال احلــ  تعــاىل خماطبــا  النــيب  ــي وواصو ــنو و ﴿وقــال ايضــا:  ،(216)﴾لِّنـوفوسِّ  وولُِّتصو
ـرُ  اروولو ُ  لو ُ  أوالو ﴿: واملراد بـ )خلقا وامرا(، اي ظاهرا وابطنا، جاء يف اآلية ،(215)﴾عويوينِّ  عولو  ومو ، (214)﴾وواألو
سـال  واحلـ  رجل خص  هللا وخلق  من اجل كربالء، وصنع  لنــصر  اال ال اهر والباطن. والعبال  اي

قـال لـ  ا عندما سّل سيف  يف حادثـة أخيـ  احلسـن قال للعبال فقد روي ان االما  احلسن 
 اخي اغمدن سيفك ليس ه ا يومك وامنا يومك يف كربالء. 

ومــن ذلـك قـول الشـاعر )ســجاد جلــر  الـ ي ارتنبـ  األعـداء وبشـاعت  اُـ  الشـعراء إىل تصـوير ع مـة ا
 عبد احلميد عد ن(: 

 طويل()ال
 جالالالالال  عها سالالالالال  ةجالالالالالوال الطغالالالالالا   كالالالالالم

 

 (307) امالالت مالالارقني علالالال  ا يائهالالا عكفالالالو  
 

ِّ  ذوا او  قوــاُلوا﴿ ــرونـونو ــأوُجوجو  أيووُجــوجو  إِّنَّ  الوقو ــُدونو  وومو وروضِّ  يفِّ  ُمفوسِّ ــلو  األو ــا لوــكو  جنووعوــلُ  فـوهو  ُووعوــلو  أونو  عولوــ  خوروج 
نـونوا نـوُهمو  بـويـو لساتر ال ي وضع  االعـداء وتسـرتوا خلفـ  هبـ ا السـد الـ ي ، فقد شب  الشاعر ا(218)﴾ سودًّا ووبـويـو

 ورد يف الن  القرآين ويف ذلك تصوير ملوقف الغدر ال ي قاموا ب ، واجلو ال ي يتنبد يف ش صيتهم.
 ويقول الشاعر )خالد الداحي(:

 )البسيط(
 لالالالالالالالالالالو جالالالالالالالالالالاءج سالالالالالالالالالالائ  يالالالالالالالالالالوم مبسالالالالالالالالالالغبة

 

 (309)عينالالالاج قالالالالر قبالالال  الالالالراحرني  عالالالم  
 

غوبوةو  ذِّي يـووو و  يفِّ  إِّطوعوا خ  أووو ﴿ل قراء  ابلن  املقدل يشعرك الن  من او  ، وال شك وال ري  (221)﴾موسو
فهو ال ي ال يرد أي سائل يطل  من   ،هو التجسيد احلي ملبادئ القران النر الفضل العبال  ان ااب

 والشواهد عل  ذلك ك ري. 
دما شب  العبال ابلسيد املسيح بقولـ  عن (:(النبري)احل   وأبلشيخ حمسن اوأكد ه ا املعو الشاعر )

 : ال ابن أمري املؤمننإىل روضة العبّ  ال ي أهديو  مِّ لو قصيد  يف العو من 
 (البسيط)
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الالالالاله    كالالالالان ابالالالالت  مالالالالرمير يالالالال ي كالالالال ه ذي عرمر
  اليالالالالالالالالالالالومر ضالالالالالالالالالالالاه ج العبالالالالالالالالالالالاس  من بالالالالالالالالالالالةً 
 أمالالا تالالرى الرجالال ر ا عمالال  الالال ي   ر الالرْ 
 مسرشالالالالالالالالفعاً  يب الفضالالالالالالالالً  الكالالالالالالالالالرمًي الىل

 عيالالالالالالالالٌد ال  ظالالالالالالالالرير لالالالالالالالاله اس كالالالالالالالالان للنالالالالالالالال
 

الالالالالالال  النالالالالالالالاسر عمالالالالالالالا كالالالالالالالان مالالالالالالال  ورا    م 
 مالالالالالالالالازا  سالالالالالالالالعي   اي عبالالالالالالالالاس  مشالالالالالالالالكورا
 عينالالالالالالالالاج ملاّلالالالالالالالا أتالالالالالالالال  العبالالالالالالالالاسر مالالالالالالالال عورا
 هللًا اجلليالالالالالالالالالالً   لالالالالالالالالالالم ي رجْعالالالالالالالالالاله  سالالالالالالالالالالورا

 العيالالالد  مالالالا عالالالاد  يالالاله املالالالرء  حمبالالالورا
(333) 

 

ا يــربه األكمــ  كمــ فنمــا كــان الســيد املســيح  فالشــاعر جعــل العبــال يضــاهي الســيد املســيح 
ــروائِّيلو  بوــينِّ  إِّىلو  ووروُســوال  ﴿جــاء يف قولــ  تعــاىل:  ــُتُنمو  قوــدو  أويّنِّ  إِّسو ئـو ــنو  آبِّويوــةو  جِّ ُلــ ُ  أويّنِّ  روبُِّّنــمو  مِّ ــنو  لوُنــمو  أوخو ــنِّ  مِّ  الطِّّ

ئوةِّ  يـو مو و  ووأُبورِّئُ  اّللَِّّ  إبِِّّذونِّ  طويـور ا فـويوُنونُ  فِّي ِّ  فوأونـوُفخُ  الطَّريوِّ  كوهو وكو وبـوروصو  األو يِّيووأُ  وواألو  مبِّوا ووأُنـوبُِّّئُنمو  اّللَِّّ  إبِِّّذونِّ  الوموووتو  حو
ُرونو  ووموا أتووُكُلونو  ويـوة   ذولِـّكو  يفِّ  إِّنَّ  بـُيُـوتُِّنمو  يفِّ  تـودَّخِّ ـُتمو  إِّنو  لوُنـمو  آلو ، فنمـا كـان يقـو  املسـيح (221)﴾ُمـؤومِّنِّنو  ُكنـو

وائ  ابلنرامـة بفضـل هللا يشـفي املرضـ ، ويقضـي احلـ هب ه االعمال ابلعج   بقدر  هللا، صار العبـال 
 وقدرت .

 الخاتمة

 ن كر أهم النتائ  الي توصل إليها البح ، وهي عل  النحو اآليت:نود أن ويف لاية املطا  
 دي ة يف الساحة األدبية، وأهم ما فيها هو اااف ة عل  قدسية الن  القرآين.القرآنية من املفاهيم احل .2
 وحمتـل االمتـ اج، لـا  الشـاعر ممتـ ج مـن عاليـة بدقـة كان لعبالا مراثي يف القرآنية اآلية تضمن إن .1

  .الشعري البيت نسي  يف موقع 
بّن املعام وواضح كشـف عـن اسـتعمال جيـد مـن قبـل  كان بناء الن  القرآين يف مراثي العبال  .7

 هي بل املعقد  ابلعملية ليست الشعري البيت عن القرآنية اآلات فصل آخر جند جان  ومنالشعراء، 
 االسـرتجاعية القراء ـ)بـ تسـم  العمليـة وهـ ه منتجـة، منوذجيـة قـراء  الشـعري الـن  يقـرأ ملن جدا   بسيطة

 التأولية(. 
تعــددت أنـــواع القرآنيــة يف مراثـــي العبــال عليـــ  الســال  فمنهـــا موافقــ  للـــن  يف اللفــظ واملعـــو ومنهـــا  .6

وابتنـار ، وضـرب امل ـلاآلخـر االسـتغاثة، خمالفة، وتعدد املقصود منها فبعضـها يشـري للرمـ ، والـبعض 
 ، وه ا ما يدل عل  اإلمنا ت الفنية النبري  للشعراء.الصور 

 .شنلت القرآنية غري املباشر  ااّور  بنوعيها البسيطة والعميقة النسبة األقل يف مراثي العبال  .5
، ويوسف، ويعقوب لقد وجد الشعراء يف بعض القص  واألم ال القرآنية كـ )قصة موس ، وسليمان .4

 والصرب والتضحية(.  ،( وسيلة للتعبري عن بعض ارصائ  العباسية كـ )الشجاعة، واإلي ار
وأخريا  حنمد هللا ال ي وفقنا إللا  ه ا البح ، ونرجو من  أن جيعل  موض  قبول سيدي وموالي أي  .3

 .الفضل العبال 

                                                        
 .94-95: (النبري) أبو احل الشيخ حمسن ديوان  - 222
 .69سور  آل عمران:  - 221
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  ي بحثهاستشهد البارث بنصوصه  ف شعراء الذينال تراج ملحق ب
 . (227)ة الوادي املقدل(ة للقمر(، )مرثيّ والئي، ل  )مرثيّ  عراقيخ  شاعرخ  :د شاكرإحسان حممّ  .2
 .(226) .2938عراقي وكات  وإعالمي ولد يف النوفة سنة  شاعرالدكتور أمحد العلياوي:  .1
ـــدين احلســـيين محـــد ابـــن الســـيّ أد ابـــن الســـيّ جعفـــر  :احللـــي د جعفـــرالســـيّ  .7 د حممـــد حســـن آل كمـــال ال

 مــن مؤلفاتــ :نشــأ يف مدينـة احللــة،  ،د الــ هنمتوقّــ ،حاضــر البديهـة (، شــاعرخ 2725-2133)ياحللـ
، ودفـــــن يف النجـــــف 2725، تـــــويف يف ســـــنة  هـــــل البيـــــتأ، ديـــــوان شـــــعر يف راثء (اجلعفـــــرات)

(225)األشر  عند قرب والده
.  

  الطباطبـائي حبـر العلـو بـن حسـن بـن إبـراهيم  بن السيد حممد تقـيحسن ا حبر العلو : السيد حسن .6
، نشـــأ يف النجـــف األشـــر  يف ظـــل أســـر  ، أديـــ  فاضـــل، وشـــاعر مطبـــوعهــــ( 2611 - 2763)

  .(224)ه2611تويف سنة  ،-ط  -: ديوان شعر مؤلفات من ، علمية دينية
 ، يسـنن يف مركـ  ارـال  يف حماف ـة 2966شاعر عراقـي مبـدع ولـد يف داىل سـنة خالد الداحي:  .5

 .(223)داىل 
 .(228)شاعر  عراقية من شاعرات النجف األشر  لدي:ر  حممد اروي .4
شـاعر عراقـي ولــد يف حماف ـة ذي قـار يف  حيـة الفهــود سـجاد بـن عبـد احلميـد بــن عـد ن املوسـوي:  .3

 .(229)  2982سنة 
 بـــن الشـــيخ ســـلمانابــن عبـــد احلســـن بـــن حممــد بـــن يوســـف بـــن حســن : ســـعيد الرشـــايفاحلــاج ســـعيد 

أدبية، تتلم  علـ  أبيـ   ومؤر ، نشأ يف لبنان نشأ  هـ(، شاعر،2626-2768لعسيلي الرشايف العاملي )
)ديـوان الشـاعر : مـن مؤلفاتـ : ديـوان شـعر بعنـوان ،مـن عمـره ن م الشعر وهو يف العاشـر  ،يف فنون الشعر

 ســــنة)أبــــو طالــــ  كفيــــل الرســــول(، وغريهــــا، تــــويف  ،( )ملحمــــة اإلمــــامن علــــي واحلســــن ،احلــــ ين(
 .(211)نانلب فن يف بلدهودُ  ،هـ2626

ســــيف حســــن حســــن الــــ حباوي: شــــاعر عراقــــي ولــــد يف النجــــف األشــــر  يف مدينــــة النوفــــة ســــنة  .8
2981 . (212)  

                                                        
 .492 :ين ر: أدب اانة أو شعراء ااسن بن علي - 227
 .7/44ين ر: اجلود: - 226
 .2/255 العرايقيات:، 27/188الشيعة:  أعال طبقات ، 8/216 دب الطف:أ: ـرينض - 225
 .5/195: واألدبعلي يف النتاب والسنة ، 156/ 7شعراء الغدير: ين ر:  - 224
 .1/46ين ر: اجلود: - 223
 .2/211ين ر: اجلود: - 228
 .7/81ين ر: اجلود: - 229
: معجـــم مــؤرخي الشـــيعة ،4/122موســوعة شـــعراء الغــدير:  ،1/714 :لنامــل ســـلمان اجلبــوري معجــم الشـــعراءين ــر:  - 211

 .241الفنر واألدب:  ، املنت   من أعال 2/759
 .211/ 6ين ر: اجلود:  - 212
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محـد بـن دروش بـن أبن عمـران بـن حسـن بـن يوسـف بـن احلسن  عبد احلوي ي: الشيخ عبد احلسن .9
، مـــن فاضـــل ديـــ أو  ،شـــاعر شـــهري ،هــــ(2733 -2183آل قمـــر احلـــوي ي اللي ـــي اريـــاط ) نصـــار
هـ 2733، تويف يف كربالء املقدسة، سنة (فريد  البيان يف النيّب والوصيّ )، -ط-ديوان شعر  ت :مؤلفا

  (211) .ريفـالشالعلوي ونقل إىل النجف ودفن ابلصحن 
بــن جــواد بــن حســن بــن ابقــر الشــهري  نمحــد بــن حســأبــن  الواحــد عبــدامل فــر:  الشــيخ عبــد الواحــد .21

: مؤلفاتــ مــن  ،ابرع ديــ ، وشــاعروأمــؤر ، و  ،حــ هـــ(، عــام، حمقــ ، واب2795 -2721ابمل فــر)
شـر  ودفـن ىل النجـف األإونقـل  ،هـ2795تويف يف الدير سنة  ،- -ديوان شعر(، بطل العلقمي)

  (217)هبا.
 ، لــ  عــد  دواويــن منهــا:)عل  2957شــاعر عراقــي ولــد يف مدينــة النــوت ســنة  غــين جبــار العمــار: .22

 ،دمـــوع العمـــار يف مصـــائ  االئمـــة األطهـــار ،طـــرأتخـــرت ك ـــريا ايهـــا امل ،الوقـــو  عـــدوا ،ابب ســـنر
 .(216)ابنت ار سبأ( 

 ، ل  جمموعة 2944عراقي، ولد يف حماف ة الديوانية سنة  شاعرفاهم بن هاشم بن حممد العيساوي:  .21
 .(215)شعرية بعنوان )األشجار ال حتسن املوت( 

علـــي بـــن ســـبي  حممـــد الشـــيخ النـــاظم بـــن أي علـــي احلســـن بـــن أي احلســـن أبـــوكـــاظم الســـهالين:  .27
 ، ومـن أفصـح الـ اكرين البلغــاء،عصــره خطبــاء أشـهر مـن ،(هــ2761 – 2158السـهالين احلمـريي)

 ،–ط –ديـوان شــعر كبـري  ـاه )منتقــ  الـدرر يف النــيب وآلـ  الغــرر(  كـان شـاعرا  فحــال ، مـن مؤلفاتــ :
لـــوي هــــ، ودفـــن يف الصـــحن الع2761، تـــويف يف النجـــف األشـــر  عـــا  أغلبـــ  يف أهـــل البيـــت 

  .(214)الـشريف

 ، لـ  2987بن عبد ااسن بن علي التنان، شاعر حبريين، ولد يف )املنامـة( سـنة  جمتى التنان: جمتى .26
 .(213)طابع  األدي اراص، تشنل القضاا اإلنسانية حمورا هاما يف نصوص  

 اهري.شــعراء النويــت املعاصــرين، شــاعرخ مبــدع، يُلقــ  بشــبل اجلــو  حممــد عبــد الرضــا احلــرزي: أحــد .25
(218) . 
ابن السيد داوود ابن السيد سليمان بن داوود بن حيدر الشرع بن أمحد هدي احللي: م السيد مهدي .24

، لــ  ديــوان مــن جــ أين األول مــؤر خ و ، لغــويخ و  شــاعر، ديــ خ وأ، هـــ(، عــامخ 2189 -2111امل يــدي، )
 هــــ2189ة وراثء ، وال ـــاين شـــعر املناســـبات واألخوانيـــات، تـــويف ســـن مـــدحا   خيـــ  أهـــل البيـــت 

                                                        
مشــــاهري املــــدفونن يف الصــــحن العلــــوي ، 172/ 5، شــــعراء الغــــري:2141نقبــــاء البشـــــر: ، 685/ 2الطليعــــة: ين ــــر:  - 211
  .128رقم  233الشريف: 
 711 :دبعال  الفنر واألأ، املنت   من 242/ 4شعراء الغري: ،743/ 7ماضي النجف وحاضرها:ين ر:  - 217
 .2/38اجلود: ين ر: - 216
 .7/98ين ر: اجلود: - 215
 .251/ 3، شعراء الغري 1/779، ماضي النجف وحاضرها: 1/245ين ر: معار  الرجال:  - 214
 .42/ 6ين ر: اجلود:  - 213
 (.www.shoaraa.comالسال  ت عليهم موسوعة شعراء أهل البيين ر:  - 218
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 ، بـــدأ يف  2938عراقـــي مقتــدر، ولــد يف مدينـــة النوفــة ســنة  مهــدي شــاكر حممـــود الّنهــريي: شــاعر .23
 ، صـــدرت لـــ  اجملمـــوع الشـــعرية األوىل)هـــو يف حضـــر  التجلـــي( واجملمـــوع 2992كتابـــة الشـــعر ســـنة 

 .(271)الشعرية ال انية )مواسم إيغال خباصر  األرض( 
ابــن احلــاج حممــد ابــن احلــاج امحــد ابــن احلــاج امحــد ال شــهاب  مهــدي الشــيخ املــال مهــدي الشــهاي: .28

الــدرازي البحــراين، أديــ  كامــل وشــاعر مقتــدر ابرع، لــ  ديــوان شــعر مطبــوع بعنــوان النصــر  املهديــة 
 . (272)للعرت  اامدية 

أديـ ،  وشـاعرخ  فاضـل، هــ(، خطيـ خ  2715-2166): الشيخ حمسـن بـن حممـد أبـو احلـ  احلـائري .29
تتلم  يف الفق  عل  الشيخ عبد احلسن الطهراين، ويف األدب عل  احلاج حممد علي  نشأ يف كربالء، 

فــــــن يف الصــــــحن احلســــــيين هـــــــ، ودُ 2715تــــــويف ســــــنة  ،كمونــــــة احلــــــائري،من مؤلفاتــــــ : )احلــــــائرات(
 . (271)ريفـالش

 المصادر والمراج 

 القرآن النر . .2
 دار: الناشـرب، املنـدو  سـعيد:  حتقيـهــ(، 922)ت السـيوطي الـدين جـالل اإلتقان يف علو  القرآن: .1

 هـ. 2624، 2/ طالفنر
بـــريوت،  /هــــ(، مؤسســـة التـــاريخ العـــري2612بعـــد  الطـــف أو شـــعراء احلســـن: جـــواد شـــرّب)ت أدب .7

  . 1112 -هـ2611 /2ط
األســلوب واألســلوبّية: كراهــا  هــا ، ترمجــة: كــاظم ســعد الــدين، جملــة آفــا ، سلســلة كتــ  شــهريّة  .6

  . 2985، كانون ال اين، 2، العددتصدر عن دار افا  عربّية
  . 2981 /5بريوت، ط /هـ(، الناشر: دار العلم للمالين2621األعال : خري الدين ال ركلي)ت  .5
 ،العـاملي هــ(، حتقيـ  وختـري : حسـن األمـن2732الشيعة: السـيد حمسـن األمـن العـاملي)ت  أعيان .4

 بريوت. /الناشر: دار التعار  للمطبوعات
 )معاصر(.  الشريازي منار   صر الشيخكتاب هللا املن ل: األم ل يف تفسري   .3

                                                                                                                                            
، 212 -211/ 12، ال ريعــة:748/ 4، أعيــان الشــيعة:755/ 1:، الطليعــة216 -212/ 7ين ــر: معــار  الرجــال: - 219

  .112/ 3دب الطف:أ
 .51/ 2ين ر: اجلود: - 271
 ين ر: ديوان النصر  املهدية يف العرت  اامدية، مقدمة الديوان. - 272
، معـــار  166 ، معجـــم خطبـــاء كـــربالء:2/79/ 9، ال ريعـــة: 238ين ـــر: معجـــم رجـــال الفنـــر واألدب يف كـــربالء:  - 271
 .115، راقدون عند احلسن: 1/282 الرجال:
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هــ(، الناشـر: منتبـة احليدريـة / النجـف األشـر ، 2731األنوار العلوية: الشيخ جعفـر النقـدي )ت  .8
 هـ. 1/2782ط

  .هـ2617 /1ط، بريوت /(، الناشر: مؤسسة الوفاءهـ2221)ت ي: حممد ابقر اجمللساألنوارحبار  .9
انتشارات هـ(، الناشر: 2795ة الشيخ عبد الواحد ابن الشيخ أمحد امل فر)ت بطل العلقمي: العالم .21

 هـ. 2615، 2ط /املنتبة احليدرية
 هـ. 2616، 2د. مشتا  عبال معن )معاصر(، الناشر: مرك  عبادي، صنعاء/ طأتصيل الن :  .22
هـــــ(، حتقيــــ  وتصــــحيح: أمحــــد حبيــــ  قصــــري 641التبيــــان يف تفســــري القــــرآن: الشــــيخ الطوســــي)ت  .21

 هـ.2619/ 2العاملي، الناشر: منت  اإلعال  اإلسالمي، ط
هـــ(، الناشــر: مؤسســة النـــشر اإلســالمي التابعــة جلماعــة 2611تفســري امليــ ان: الســيد الطباطبــائي)ت .27

 املدرسن/ قم. 
-التناص يف شعر أي العالء املعري: د. ابراهيم مصـطف  حمّمـد الـدهون، عـام النتـ  احلـدي ، اربـد .26

 .276، 2ط  ،1122، األردن
 هـ. 2799هـ(، 2787)ت  الربوجردي السيدجام  أحادي  الشيعة:  .25
: الناشـر، الـربدوين العلـيم عبـد أمحـد:تصـحيح: حتقيـ هــ(، 432)ت  القرطيب اجلام  ألحنا  القرآن: .24

 .لبنان - بريوت - العري الرتا  إحياء دار
صـدره قسـم الشـؤون الفنريــة يف إصـدار أدي واثئقـي خــاص مبسـابقة مهرجـان اجلـود العــاملي، ياجلـود:  .23

 العتبة العباسية املقدسة.
، 2السيد حسن جني  حممد، الناشر: دار اوادي، بريوت/ ط :النر  القرآن يف املسيح السّيد حيا  .28

 هـ. 2617
 بـدي  إميـل/طريفـي نبيل حممد: حتقي هـ(، 2197)ت  عبد القادر بن عمر البغدادي خ انة األدب: .29

  . 2998/ 2/ بريوت، طالعلمية لنت ا دار: الناشرب، يعقو 
 هـ. 2615، 2حممد إبراهيم النلباسي، الناشر: دار احلوراء، بريوت/ ط ارصائ  العباسية: .11
: الشــيخ عبــد احلســن بــن عمــران بــن حســن بــن ديــوان احلــوي ي يف مــدائح ومراثــي أهــل البيــت  .12

ليــ : محيــد جميــد هــّدو، هـــ(، مجــ  وتع2794آل قمــر احلــوي ي اللي ــي اريــاط )ت  يوســف بــن نصــار
 هـ. 2785 /2، طاملقّدسة كربالء  /الناشر: مؤسسة األعلمي للمطبوعات

هــ(، دراسـة وحتقيـ : د. مضـر 2189السيد مهدي بـن داود احللـي )ت ديوان السيد مهدي احللي:  .11
 هـ. 2671، 2سليمان احللي، الناشر: شركة األعلمي للمطبوعات، ط

ري(: الشـيخ حمسـن بـن حممـد حسـن بـن حمسـن بـن حممـد الشـهري ديوان الشيخ حمسن أبو احلـ  )النبـ .17
هـــــ(، حتقيـــ : جليــــل كــــر  أبـــو احلــــ ، الناشـــر: بيــــت العلــــم 2715لي احلـــ  ار عمــــي احلـــائري)ت

  هـ.2616 /2بريوت، ط /للناهبن
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الشـيخ املـال مهــدي ابـن احلــاج حممـد الـدرازي، الناشــر: دار املرتــض ، بــريوت/ ديـوان النصـر  املهديــة:  .16
 هـ. 2672، 2ط

هـ(، الناشر: دار األضواء/ 2789ال ريعة إىل تصانيف الشيعة: العاّلمة الشيخ آقا ب رك الطهراين )ت .15
 هـ.2617/ 7بريوت، ط

سامي جواد املن ري الناظمي )معاصر(، الناشر: شركة دبو  / بـريوت، :  راقدون عند احلسن .14
 هـ. 2676/ 2ط

 املصــطف  دار:الناشــرهـــ(، 2725)ت  القطيفــي لبحــراينا طعــان آل أمحــد الشــيخالرســائل األمحديــة:  .13
 هـ. 2629، 2/ طالرتا  إلحياء 

 /2بــــريوت، ط /دار ال هــــراءالناشــــر: ، هـــــ(2611)ت زور  اريــــال: الســــيد حســــن آل حبــــر العلــــو  .18
 هـ.2793

هـــ(، حتقيــ : الشــيخ حممــد احلســن آل  2725الســيد جعفــر احللــي )ت  ســحر اببــل وســج  البالبــل: .19
 هـ. 2617، 2ء، الناشر: دار األضواء، بريوت/ طكاشف الغطا

 /شــــعراء الغــــري أو النجفيــــات: علــــي اراقــــاين، الناشــــر: منتبــــة آيــــة هللا الع مــــ  املرعشــــي النجفــــي  .71
 هـ. 1/2618ط،قم

، اامــــودي ابقــــر حممــــد الشــــيخ: حتقيــــ (، 5)  احلســــناين احلاكمشــــواهد التن يــــل لقواعــــد التفضــــيل: .72
 ال قافــــة إحيــــاء جممــــ  -اإلســــالمي واإلرشــــاد ال قافــــة لــــوزار  التابعــــة والنشــــر الطبــــ  مؤسســــة: الناشــــر

 هـ. 2622، 2/ط اإلسالمية
هــ(، الناشـر: دار إحيـاء الـرتا  2789طبقات أعال  الشيعة: العاّلمـة الشـيخ آقـا بـ رك الطهـراين )ت .71

 هـ.2/2671العري/ بريوت، ط
هــ(، حتقيـ : كامـل سـلمان 2731الطليعة مـن شـعراء الشـيعة: الشـيخ حممـد بـن طـاهر السـماوي )ت .77

 هـ.2611/ 2اجلبوري، الناشر: دار املؤر  العري/ بريوت، ط
الســيد حممــد رضــا اجلــاليل )معاصــر(، الناشــر: العبــال أبــو الفضــل ابــن أمــري املــؤمنن  اتــ  وســريت :  .76

 هـ. 2776، 2منتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة، كربالء/ ط
 املدرسي )معاصر(، الناشر: دار اوادي. هادي السيد جاعة السيف، العّبال بطولة الرو  وش .75
 /مطبعـــة العرفـــانالناشـــر: العراقيــات: رضـــا، وظـــاهر، وزيـــن، مجــ : أصـــحاب مطبعـــة العرفـــان بصــيدا،  .74

 هـ.2772صيدا، 
، حتقيـ : فـرات األسـدي، هــ(2671)ت حسـن الشـاكريعلي يف النتاب والسـنة واألدب:  .73

 هـ.2628 /2ط، الناشر: املؤلف
/  ســورا – دمشــ  - الفنــر دار: الناشــر)معاصــر(،  القــامول الفقهــي: الــدكتور ســعدي أبــو حبيــ  .78

 هـ. 2618، 1ط
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د إحســـان الشـــيخ حـــاجم التميمي)معاصـــر(، الناشـــر: دار الشـــؤون ال قافيـــة  :الـــرّواد شـــعر يف القرآنيـــة .79
  . 1127، 2العامة/ ط

، 2شــر: دار النتــاب العــري، بــريوت/ ط)معاصــر(، الناالســيد أمحــد شــنر احلسيين: قمــر بــين هاشــم .61
 هـ. 2613

 هـ(، الناشر: دار ال هراء/ بريوت. 2626سعيد العسيلي)ت كربالء )ملحمة ادبية اترخيي ...(:  .62
هــــــ(، الناشـــــر: دار 2733الشـــــيخ جعفـــــر ابقـــــر آل حمبوبـــــة )تماضـــــي النجـــــف وحاضـــــرها:  .61

 هـ. 2614/ 1األضواء/ بريوت، ط
هـ(، حتقي : جلنة من العلماء وااققن األخصـائين، الناشـر: 568جمم  البيان: الشيخ الطربسي)ت  .67

 هـ.2625/ 2مؤسسة األعلمي / بريوت، ط
 هـ. 2611، 2إحسان حممد شاكر )معاصر(، ط مرثية للقمر: .66
هـ(، حتقي : السيد حممد ابقـر األبطحـي، الناشـر: دار املفيـد، بـريوت/ 627)ت  للشيخ املفيد :امل ار .65

 هـ. 2626، 1ط
هـــــ(، 2672 املــــدفونن يف الصــــحن العلــــوي الشـــــريف: الشــــيخ كــــاظم عبــــود الفــــتالوي )ت مشــــاهري .64

  . 2/1111الناشر: منشورات االجتهاد/ قم، ط
هـ(، تعلي : حممـد حسـن حـرز الـدين، الناشـر: 2745معار  الرجال: الشيخ حممد حرز الدين )ت .63

 هـ.2615منتبة آية هللا الع م  املرعشي النجفي/ قم، 
الســيد ســلمان هــادي آل طعمة)معاصــر(، الناشــر: مؤسســة الــبال / بــريوت،  ء كــربالء:معجــم خطبــا .68

 هـ.2629/ 2ط
، الناشــــر: دار ااجــــة )معاصــــر(يف كــــربالء: ســــلمان هــــادي آل طعمة واألدبمعجــــم رجــــال الفنــــر  .69

 هـ.2611 /2بريوت، ط /البيضاء
 ،يــــــــــة/بريوتمعجــــــــــم الشــــــــــعراء: كامــــــــــل ســــــــــلمان اجلبوري)معاصــــــــــر(، الناشــــــــــر: دار النتــــــــــ  العلم .51

 هـ. 2/2616ط
مؤسسـة دائـر   :اإل اعيليـة: صـائ  عبـد احلميـد، الناشـر -ال يديـة -معجم مؤرخي الشـيعة/ األماميـة .52

 هـ.2616 /2ط ،/قممعار  الفق  اإلسالمي
  .العري، بريوت لبنانمعجم املؤلفن: عمر رضا كحالة، دار إحياء الرتا   .51
حتقي : تعلي : حسن الغفاري، مطبعة العلمية  هـ(،253: أبو خمنف األزدي)ت مقتل احلسن  .57

 قم. –
هـــ(، الناشــر: مؤسســة 2672الشــيخ كــاظم عبــود الفــتالوي )تاملنت ــ  مــن أعــال  الفنــر واألدب:  .56

 هـ. 2629/ 2املواه / بريوت، ط
هــ(، الناشـر: منشـورات 2761)ت  ،منتق  الدرر يف النيب وآل  الغـرر: الشـيخ كـاظم سـبي السـهالين .55

 هـ. 2625 /2ضي، طالشريف الر 
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الســيد حممــد علــي احللــو )معاصــر(، الناشــر:  :شــعراء ااســن بــن علــي  أواانــة  أدبموســوعة  .54
 هـ.2629/  2مؤسسة دار النتاب اجل ائري/ قم، ط

رسول كاظم عبد الساد  )معاصر(، كر  جهـاد احلّسـاين )معاصـر(، الناشـر: موسوعة شعراء الغدير:  .53
 هـ. 2672، 2نجف األشر / طالعتبة العلوية املقدسة، ال

 منتبــة: الناشـر، صــفهايناإل احلسـيين الـدين ضــياءهــ(، حتقيـ : 2192)ت  الناشــاين الفـيضالـوايف:  .58
 هـ. 2614/ 2/، ط صفهانإ – العامة  علي املؤمنن أمرياإلما  

 مجــال علــي ســيد :هـــ(،حتقي 2196)ت القنــدوزي إبــراهيم بــن ســليمان :القــر  لــ وي املــود  ينــابي  .59
 .هـ2624 ،2ط احلسيين، ر اش

 الرسائل واألطاريح

عبــد األمــري مــاذي مــ كور، رســالة ماجســتري، كليــة اآلداب، التنــاص الــديين يف شــعر الســيد احلِّمــريي:  .2
 هـ. 2676اجلامعة املستنصرية، 

التناّص يف الشـعر األندلسـي يف عهـد دولـة بـين األمحـر: إسـراء عبـد الرضـا عبـد الصـاح  كليـة الرتبيـة  .1
  .1114جامعة بغداد/للبنات/

خصـــــائ  األســـــلوب يف شـــــعر الّســــــّيد احلِّمـــــريّي: رافـــــد جاســــــ  /كليـــــة الرتبيـــــة األساســــــية/اجلامعة  .7
 . 1122املستنصريّة/

 المجالت والدوريات

 هـ. 2618، 6، ج78د. أمحد مطلوب، جملة اجملم  العلمي العراقي، م   املصطلح النقدي: .2
 المواق  االلكترونية
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