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والعدل وُامة الخیر  یمتاز االسالم كاطروحة نظریة وكحركة رسالیة لبناء إنسان الصالحكلمة المجمع
الرائدة أنھ صنع رجاًال ال مثیل لھم في التاریخ علمًا وایمانًا وسلوكًا ومواقف، من خالل تربیتھم واعدادھم 

وھؤالء الرجال ھم العظماء لیس في المنظور اآلني .)علیھم السالم(في مدرسة اھل بیت النبوة والعصمة
ي، بما كان لھم من دور كبیر في تصحیح المسار والوقوف لحیاتھم فقط، بل على امتداد التاریخ االنسان

بوجھ االنحراف الذي كان یقوده الطواغیت السلطویون وأتباعھم من المنغمسین في أوحال الذّل والعبودیة 
ومن عرفان الجمیل لھؤالء االشخاص الذین بذلوا الغالي وكل ما یملكون أن تخصص الدراسات .للطغیان

الغامألة في  والبحوث لبیان حیاتھم وإیألاح الجوانب الرسالیة  الجھادیة واالدوار التي عاشوھا، 
كما أنھ من المفید أن یّطلع الجمیع على واقع امثال ھذه الشخصیات الفریدة ألنھم القدوة الحسنى . مسیرتھم

رجال  ویقف في القمة منھم.والمثل الطیب الذي ینبغي االقتداء بھ، واالعتبار بسیرتھ ومواقفھ االسالمیة
، ُاولئك الذین أعطوا لالنسانیة على امتداد تاریخھا )علیھم السالم(الوالء والتشّیع ألھل بیت النبوة والعصمة

دروسًا ال تنسى في العزیمة والثبات والجھاد والتضحیة، وكانوا كالشموع التي تحترق لتضيء الدرب 
وعلى العكس مما .ا على معالم الطریقللسالكین، بل كانوا نجومًا یھتدى بھا في الظلمات، ویستدل بھ

ینبغي، فبدل أن یكّرم ھؤالء، وبدل أن یوضعوا في االماكن التي یحق لھم أن یتبوأوھا، وقف والة الجور 
في وجوھھم، وطاردوھم، وحاربوھم، وانتقموا منھم شر انتقام، سجنًا، وتعذیبًا، وقتًال وصلبًا، وإلى غیرھا 

وما نقموا منھم إّال أن (ھا الطغاة ضد الثائرین والرافضین لوجودھم من الوسائل البشعة التي یمارس
وكان الظلم الذي تعرضوا لھ ھو الجزاء الذي نالوه نتیجة اخالصھم لربھم ).یؤمنوا باهللا العزیز الحمید
ر ، حیث التقصی)علیھم السالم(كما أنھم ظلموا من قبل اخوانھم اتباع أھل البیت.وألمتھم ولرسالتھم الخالدة

بحقھم، لعدم االھتمام الكافي بإبراز ادوارھم الرسالیة ومواقفھم الرائدة، فظّلت تلك االدوار والمواقف في 
وسلسلة أعالم .رغم ثراء تاریخنا االسالمي بأمثال ھذه المواقف الرائدة. منسیات التاریخ وفي طّي االھمال

إصدارھا بادرة طیبة في طریق إجالء ھذا )علیھم السالم(الوالء التي یتولى المجمع العالمي ألھل البیت
والكتاب الثاني الذي بین أیدینا من ھذه السلسلة ھو سفیان .التاریخ الناصع، وھذه االدوار الرسالیة الخالدة

وھو الجدیر بأن یعرف ویتعّلم شعره، ألن . بن مصعب العبدي الذي ال یعرفھ وال یعرف شعره إّال القلیل
. »یا معشر الشیعة عّلموا أوالدكم شعر العبدي فإنھ على دین اهللا«: یقول فیھ )معلیھ السال(االمام الصادق

والمكتنز والًء لھم، وشعره مع قّلتھ حافل بالكثیر الكثیر  )علیھم السالم(وھو الشاعر الممتلىء حبًا ألھل البیت
 .المؤمنین من النفحات الوالئیة المفعمة بالموّدة التي فرضھا اهللا أجرًا لرسولھ على عباده
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وقد كان لیراع المحقق السید ھاشم محمد وابداعھ في ھذه الترجمة الھادفة دوٌر اساسي الظھار السلسلة 
بالمستوى الرفیع الذي یجعل منھا دروسًا لالجیال المتعاقبة والطالئع الرسالیة في كل زمان 

الحمد هللا وسالم على المقدمة)    ع(ت المعاونیة الثقافیة                للمجمع العالمي ألھل البی.ومكان
 .عباده الذین اصطفى محمد وآلھ الطاھرین

في حقھ و  )علیھ السالم(دفعني إلى االھتمام بدراسة حیاة ھذا الشاعر، وجمع شعره، قول االمام الصادق 
ي ھذا وقد أثار انتباھ. )یا معشر الشیعة عّلموا أوالدكم شعر العبدي، فإنھ على دین اهللا(: حق شعره

القول، وھّزني بقوة، ودفعني إلى البحث عن الشاعر وشعره، فمن ھو ھذا الشاعر وأین شعره؟ فإننا 
نعرف، ویعرف الكثیر، عن بعض شعراء الشیعة، أمثال الكمیت، والسید الحمیري، ودعبل، والسید 

ل من یعرف الرضي، ومھیار والصاحب بن عباد، وغیرھم من المتقدمین، أو المتأخرین، ولكن القلی
علیھ (العبدي وشعره، مع أنھ كان من الجدیر بل من الضروري التعّرف علیھ، لقول االمام الصادق

 .ھذا في حقھ)السالم

وحین تتبعت المصادر وجدتھا ال تتحدث إّال قلیًال عنھ وعن شعره، ولكنَّ ھذا الشعر القلیل الذي  
، وكان )علیھم السالم(، فلم ینظم بیتًا إّال في أھل البیتوجدتھ، حافل بالكثیر من المعطیات والمفاھیم الرفیعة

ومثالب خصومھم، وینظمھا  )علیھم السالم(یأخذ اآلیات، واالحادیث واالخبار التي تتضّمن فضائل أھل البیت
على  )علیھ السالم(شعرًا، مع ذكر مشاعره وحّبھ لھم، ومن ھنا أدركت السّر وراء تأكید االمام الصادق

، وشّدھم بمبدئھم،  )علیھم السالم(یعّلموا شعره ألوالدھم، لما فیھ من تربیتھم على والء أھل البیتالشیعة أن 
ألنھ الصراط المستقیم، وطریق السعادة والفالح في الدنیا واآلخرة، وتعریفھم، وتعریف غیرھم، بمناقب 

عبدي في شعره مرویة عن ومساوئ خصومھم، وأكثر ھذه االحادیث التي ینظمھا ال )علیھم السالم(ائمتھم
 .، ومذكورة في كتب الشیعة وأھل السّنة )صلى اهللا علیھ وآلھ(الرسول

وبذلك اندفعت أكثر لدراسة ھذا الشاعر، ودراسة شعره، وجمعھ، ولكن كانت ھناك عقبات، برزت في  
مصادر طریق البحث یتمثل أكثرھا في قّلة المصادر، وخاصة غیر الشیعیة عنھ وعن شعره، بل حتى ال

الشیعیة، فإن كتب الرجال، والتراجم والحدیث، ال تشیر إلى حیاتھ أو شعره، إّال اشارات عابرة أو 
متكررة، وأوسع من بحث عن ترجمة حیاتھ، كتاب أعیان الشیعة، والغدیر، فجمعت شتات أخباره 

وھكذا أعطیت المتناثرة ھنا وھناك، واستنتجت منھا بعض المالحظات التي تسلط الضوء على حیاتھ، 
للقارئ صورة أكثر وضوحًا، وتكامًال عنھ، وأنا أعترف بأن ھناك الكثیر من الفجوات، والنقاط الغامضة 
في سیرتھ، عسى أن نوّفق أنا أو غیري إلى الكشف عنھا، أو إلى العثور على المصادر التي تسّلط الضوء 

 .علیھا

البن شھراشوب، إذ ال توجد في ) مناقب آل أبي طالب(وأما شعره فلعّل المصدر الرئیسي لھ ھو كتاب  
غیره إّال أبیات قلیلة جدًا، ولكن ما في المناقب شعر قلیل أیضًا، ال یتالءم وذلك التاكید على تعلیم شعره، 

وقد ). أنا أشعر الناس إّال العبدي( :وذلك الثناء الذي مدحھ بھ مترجموه، أو مدح السید الحمیري لھ بقولھ
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ذكر صاحب المناقب شعره في مواضع متفرقة، وحتى القصیدة أو المقطوعة الواحدة ربما فرق بین 
أبیاتھا، والحظت أن كتابي أعیان الشیعة والغدیر، قد جمعا شعره أیضًا، وقد ذكرا أن المصدر الرئیس 

، مع شيء من التنسیق واالصالح، باإلضافة لذكر بعض لھما ھو كتاب المناقب، إذ جمعا ما في المناقب
القصائد االخرى التي لم تذكر في المناقب، وأما غیر ھذه الكتب الثالثة، فھناك بعض الكتب نقلت بعض 
شعره، أمثال كتاب الصراط المستقیم، والبحار، وإثبات الھداة وغیرھا من مصادرنا، ولكنھ أقل بكثیر مما 

، ولعل مصدرھا الوحید، ھو كتاب المناقب، وقد تتبعت الكثیر من كتب التراجم ھو موجود في المناقب
واألدب والمجامیع الشعریة، غیر الشیعیة فلم أعثر على شعره بل وال على ذكر لھ، وذكرت أسباب ھذا 
التجاھل في موضعھ، ولست أدري ھل ذكر شعره في كتب ُاخرى لم ُاوّفق إلیھا؟ وبذلك اقتصرت على ما 

ھ من شعره في ھذه الكتب، ألن المیسور ال یسقط بالمعسور، وجمعتھ ورتبتھ حسب الحروف وجدت
الھجائیة، ثم رأیت بعض االختالف فیما بینھا، فأشرت إلى نقاط االختالف في الھامش، واخترت في 

ا ُاوّفق المتن، ما رأیتھ أصلح من غیره وكنت أتمنى العثور على شعر لھ أكثر، ولكن لم ُاوّفق لذلك، وربم
 .أنا، أو غیرى إلى ذلك في المستقبل

وقد ذكرت خالل الدراسة، أني وإن لم ُاوّفق إلى دراسة الشاعر دراسة متكاملة، وإلى جمع كل شعره،  
ولكن ربما وفقت إلى تنبیھ القراء علیھ، وعلى شعره، وتذكیر االذھان بھ، وبأمثالھ من رجالنا، وعلمائنا، 

للحضارة االسالمیة خاصة، والبشریة عامة، الكثیر من المنجزات والمعطیات، ولكن وُادبائنا، الذین قدموا 
التاریخ أغفلھم، والباحثون تجاھلوھم، ربما السباب مغرضة أو غیر مغرضة، وقد بذل الكثیر من ھؤالء 

والدفاع عنھ، ومحاولة تطویره  )علیھم السالم(أقصى جھودھم في مجال الحفاظ على تراث أھل البیت
شره، وقمع الشبھات، ومناقشة آراء اآلخرین، وأمثالھا، رغم كل التحدیات، حتى وصل إلینا ھذا ون

والمالحظ أن بعض الكتب القدیمة، أو الحدیثة ال تتعّرض لمثل ھذا الشعر . التراث، بھذه الصورة المشرقة
تجاھلھم الباحثون في  أو أمثال ھؤالء الشعراء، وخاصة ُاولئك الذین تفّرغوا للنظم في أھل البیت، فقد

الشعر واالدب، بالرغم من كفاءتھم الشعریة، وعلى ورثتھم أن یكتبوا دراسات مستقلة، عن أمثال ھؤالء 
 .العلماء أو االدباء، وخاصة ُاولئك الرجال، أو المواضیع، التي تجاھلھا الباحثون

أن نشكرھم عملیًا على ما أجل، یلزم علینا نحن الذین ورثنا عطاءھم، أن نرّد بعض الجمیل لھم و 
، بحراسة تلك الجھود، والحفاظ علیھا، ومتابعتھا، ومحاولة تطویرھا )علیھم السالم(قّدموه لنا وألھل البیت

وكذلك القیام بمثل ھذه البحوث عنھم، وعن منجزاتھم، فإن فیھا احیاء لذكرھم، ونشرًا لمبادئھم، وفیھا 
، والعمل على تعریف الناس بھم، لینالوا السعادة )علیھم السالم(یتمرضاة هللا تعالى الذي أمر بمودة أھل الب

 .والفالح في الدنیا واآلخرة

 ھاشم محمد          
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، وأما )سیفًا(ولیس ) سفیان(اختلف المؤرخون في اسمھ، انھ سیف، أو سفیان، والظاھر أن اسمھ اسمھ
 .القدیم أّدى لھذا التوھم بأن اسمھ سیفسیف فھو إما رجل مجھول، أو أن رسم الخط 

وقد تعرض لھ العّالمة، وابن داود، في موضعین، في القسم االول، والقسم الثاني من رجالھما، في  
 ).سیف(، وفي اآلخر باسم )سفیان(أحدھما باسم 

ذكر ولكن المالحظ أن العالمة في رجالھ ذكر االسم في الموضعین بھذه الصورة، ففي القسم االول  
، ففي )2()سفیان بن مصعب العبدي(، وفي القسم الثاني )1()سیف بن مصعب العبدي ابو محمد(اسمھ ھكذا 

في حقھ  )علیھ السالم(، وفي كال القسمین أشار لروایة الكشي عن االمام الصادق)العبدي(كلیھما ذكر اللقب 
 .، ولعل ھذا یدل على أن محور كالم العالمة ھو رجل واحد في كال القسمین)ّلموا أوالدكم شعر العبديع(

قال ): كش(سیف بن مصعب العبدي أو محمد الشاعر (وأما ابن داود ففي القسم االول ذكر ھكذا  
وأما في القسم . )3()یا معشر الشیعة عّلموا أوالدكم شعر العبدي فإنھ على دین اهللا( )علیھ السالم(الصادق

فحسب، دون أن یضیف إلیھ روایتھ، ولعّلھ  )4()سفیان بن مصعب مجھول: (الثاني من رجالھ فذكر ھكذا
لشاعر العبدي ھو احتمل أن سفیان بن مصعب، ھو رجل آخر غیر الشاعر العبدي، حیث یذھب إلى أن ا

 .سیف بن مصعب، الذي ذكره في القسم االول، وأما سفیان بن مصعب، فھو رجل آخر مجھول

، فما )5(والمالحظ أن ابن داود، لیس تابعًا للعالمة في رجالھ، بل إنھ یعترض على العالمة في كتابھ 
 .تبعّیة ابن داود للعالمة في ذلك غیر صحیحذكر من 

ویختار الشیخ المامقاني، والسید الخوئي اتحادھما، . إذن فھناك إسمان، أحدھما، سیف واآلخر سفیان 
الموجود في كتاب الكشي واختیار ورود ھذا الخبر ـ : وأقول: (قال الشیخ المامقاني. أو أن سیفًا مجھول

بتعّلم شعر العبدي في سفیان بن مصعب العبدي الشاعر، دون سیف،  )سالمعلیھ ال(الذي یأمر فیھ االمام
أحدھما سفیان، واآلخر سیف، ھو ابن طاووس، : والذي أوقع العالمة في ھذا االشتباه حیث عنونھ بوجھین

قال أبو عمرو . سفیان بن مصعب العبدي: قال في التحریر الطاووسي. فإنھ عنونھ مرتین، احداھما سفیان
ونحو ذلك عّلموا أوالدكم شعره، : عاره ما یدّل على أنھ كان من الطیارة، وروي أن أبا عبداهللا قالفي أش

سیف بن مصعب العبدي أبو محمد : واالخرى سیف، قال في التحریر الطاووسي. من طریقین ضعیفین
وكتب صاحب . إشارة إلى الشیعةعّلموا أوالدكم شعر العبدي، : أنھ قال)علیھ السالم(روي عن الصادق
. كأّن سیفًا ھذا وسفیان السابق رجل واحد صّحف اسمھ في أحد الموضعین فلینظر: المعالم في الحاشیة

                                                           
 . 82رجال العالمة الحلي، ص) 1(
 .128رجال العالمة الحلي، ص) 2(
 .القسم االول 108ص: رجال ابن داود) 3(
 .القسم الثاني 24ص: رجال ابن داود) 4(
 .17ص: السید محمد صادق بحر العلوم، في مقدمة رجال ابن داود) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


وكیف كان فالرجل ـ أي سیف ـ مجھول الحال، لكون الروایة المادحة في سفیان ولم یرد في سیف . انتھى
 .)6()ھذا مدح في الروایة وال كلمات علماء الرجال

لم یعنون الكشي إّال رجًال واحدًا، وذكر فیھ ما : أقول: (وذھب السید الخوئي إلى ھذا الرأي أیضًا قال 
تقدم في سفیان، غایة االمر أن النسخ كانت مختلفة، ففي بعضھا سیف، كما في نسخة ابن داود في القسم 

سفیان كما في نسخة المولى عنایة اهللا القھبائي، وعلى كل حال، فال وجھ لعنوانھ االول، وفي بعضھا 
الظاھر صحة نسخة : مرتین، وأغرب منھ عنوانھ تارة في القسم االول، وُاخرى في القسم الثاني، ثم أقول

لبرقي المولى عنایة اهللا القھبائي وأن سیف بن مصعب ال وجود لھ، أو انھ مجھول، فإنھ اتفقت كلمات ا
والشیخ على ضبط الكلمة سفیانًا دون سیف، وكذلك النجاشي في ترجمة الحسین بن محمد بن علي 

 .)7()االزدي، وقد تقدمت روایة أبي داود المسترق عن سفیان بن مصعب العبدي عن كتاب الروضة

أن الشاعر الحقیقي الذي وردت الروایات في وھذه أدلة قویة على اتحاد الرجلین، سفیان وسیف، أو  
 :حقھ ھو سفیان ال سیف، ویدّل علیھ

أكد على تعّلم شعر العبدي، وھو الذي طلب منھ انشاد الشعر، أو طلب من  )علیھ السالم(ـ ان االمام 1 
غیره انشاد شعره، وھذا شاعر واحد، ولیس متعددًا، فیفترض أن الشاعر الذي وردت الروایات حول 

 .ره، ھو شاعر واحد، سواء كان اسمھ سیفًا أو سفیانشع

سیف بن مصعب : ـ ان االب واحد، واللقب واحد، وھو مصعب العبدي، فحین یترجم سیف یذكر 2 
سفیان بن مصعب العبدي، ومن البعید أن یوجد شاعران، الب واحد : العبدي، وحین یترجم سفیان یذكر

على تعّلم شعره، أو طلب  )علیھ السالم(، وكالھما أّكد االمامولقب واحد، وفي عصر واحد، وكالھما شاعر
 .انشاد شعره

ومّما یدل علیھ ما في الكافي من روایة أبي داود المسترق عن سفیان بن مصعب العبدي، وسیأتي ذكر  
علي االزدي الكوفي كتب كتابًا في  ، وما ذكره النجاشي من أن أبا عبداهللا الحسین بن محمد بن)8(ھذا الخبر

، فھذه األدّلة وغیرھا، تدّل على أن الشاعر واحد، والمشھور ان )9(أخبار سفیان بن مصعب العبدي وشعره
وأما سیف فھو إما تصحیف لسفیان، بحسب رسم الخط القدیم، أو أنھ ) سفیان بن مصعب العبدي(اسمھ 

 .یس ھو موضع تأكید الروایاتشخص مجھول، ول

لم یبحث اال عن رجل واحد، ولم  )10(ومما یؤكد أن الرجل واحد، ولیس متعددًا، أن الكشي في رجالھ 
الروایات فیھ، وفي شعره، ولكن نسخ رجال الكشي مختلفة، ففي یعنون إّال رجًال واحدًا، وھو الذي وردت 

، بینما الكشي كان ناظرًا لرجل واحد، ولعل اختالف نسخ )سفیان(، وفي بعضھا اآلخر )سیف(بعضھا 
رجال الكشي، ھو الذي أوھم العالمة وابن داود فذكراھما في موضعین، أو ألن شیخھما ابن طاووس 

                                                           
 .79ص/ 2تنقیح المقال ج) 6(
 .371ص/ 8معجم رجال الحدیث ح) 7(
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ا اعتراض صاحب المعالم على ابن طاووس، حیث یرى أن سفیان وسیفًا ذكرھما في موضعین وقد رأین
 .رجل واحد، في كتاب التحریر الطاووسي

 ).سیف(ولم یتعرض السم ) سفیان(ضبط االسم  )11(ویضاف لذلك كلھ، أن الشیخ في رجالھ 

وكیف كان فقد عرفت : (ح ھو سفیان قالویذھب الشیخ التستري الى اتحاد سیف وسفیان، وان الصحی 
 .)12()صحة نسخة سفیان بتصدیق البرقي والشیخ في الرجال والنجاشي لسفیان

ویلزم علینا في ھذا المجال ان نؤكد على مالحظة لھا اھمیتھا في كتب رجالنا، حیث تذكر بعض  
تفسیر ذلك، مما یلقي الضوء ایضًا على ذكر سیف الرجال مرتین في الكتاب الواحد وفي موضعین، و

 .وسفیان في موضعین في بعض كتب الرجال

فیمكن تفسیر ذلك، اما الجل ان المؤلف یحتمل تعددھما، وانھما شخصان، او الجل الغفلة عن ذكره  
لیس (: في الموضع اآلخر، او عدم االلتفات التحادھما الجل تغیر في االسماء، وذكر في قاموس الرجال

من دأب الشیخ ـ الطوسي ـ في رجالھ وفھرستھ، والنجاشي في كتابھ عنوان رجل مكررًا، حتى في 
االسماء مع الكنى، فلو فعال یحمل على غفلتھما عن عنوانھما االول، او عدم تفطنھما لالتحاد بواسطة 

العناوین للواحد تغیر لفظ العنوان او كون صاحب ھذه الكنیة صاحب ذاك االسم، واما الكشي فیكرر 
 .)13()واالكثر

فقد قسم كتابھ في الرجال لقسمین، االول خصصھ لمن : بالنسبة للعالمة الحلي وابن داود فأما العالمة 
: ورتبتھ على قسمین: (قال في مقدمة كتابھ. یعمل بروایتھ ویعتمد علیھ، والثاني لمن ال یعمل بروایتھ

فیمن تركت روایتھ او توقفت فیھ، او : اعتمد على روایتھ او یترجح عندي قبول قولھ، الثانيفیمن : االول
اذن ). اتوقف عن العمل بنقلھ، اما لضعفھ او الختالف الجماعة في توثیقھ وضعفھ او لكونھ مجھوًال عندي

او توقف فیھ ذكره فطریقة العالمة ان من رجح لدیھ مدحھ ذكره في القسم االول، واما لو رجح ذمھ عنده 
في القسم الثاني، فلیس من شأنھ ذكر االسم مرتین او في القسمین، فان ذكر االسم متعددًا، فان ذلك 

، وفي سیف وسفیان )14(الحتمال تعدد الشخص، كما فعل ذلك في كوكب الدم، وابي طالب االنباري
ن ذكره في القسمین الجل تردده فیھ، بین المدح والذم، العبدي، وسنذكر في فصل الحق انھ یحتمل ا

 .وكذلك انھ ربما ذكر في القسم االول من یتوقف في روایتھ

واما ابن داود الحلي، فقد قسم كتابھ في الرجال ایضًا الى قسمین، ذكر في القسم االول الممدوحین ومن  
لما انھیت الجزء االول من كتاب الرجال (: لم یضعفھم االصحاب، قال في مقدمة القسم الثاني من كتابھ

 ).المختص بالموثقین والمھملین، وجب ان اتبعھ بالجزء الثاني المختص بالمجروحین والمجھولین

                                                           
 .213ص: رجال الشیخ الطوسي) 11(
 .382/ 5قاموس الرجال ) 12(
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فطریقتھ في كتابھ، ان یذكر في القسم االول من ورد فیھ ادنى مدح وان ورد فیھ ذم كثیر، ولم یعمل  
ن الذین لم یضعفھم االصحاب، واما في القسم الثاني فیذكر فیھ بخبره، وكذلك یذكر في القسم االول المھملی

من ورد فیھ ادنى جرح وغمز، ولو كان من اوثق الثقات وقد عمل بروایتھ، لذلك ذكر برید العجلي وھشام 
بن الحكم في القسم الثاني مع جاللتھما ووثاقتھما، لورود قدح فیھما مع ذكرھما ایضًا في القسم االول، اذن 

ذكر الرجل عن تعمد في موضعین، في القسم االول والثاني، فیذكره في القسم االول باعتبار ورود  فربما
، فذكره لسیف وسفیان في كال القسمین، اما )15(المدح فیھ، ویذكره في القسم الثاني باعتبار ورود الذم فیھ

فیھ، او لكونھ مجھوًال مع التفاتھ التحادھما، وسیأتي  الحتمال تعدده كالعالمة، او الجل ورود مدح وذم
 .بعض المالحظات في فصل تقییم العبدي

 

 :االشتباه بینھ وبین ابن حماد 

ابن حماد العبدي، أو العدوي، ھو أبو الحسن علي بن حماد بن عبیداهللا بن حماد العدوي العبدي  
خ الصدوق والشیخ المفید، ومن شیوخ النجاشي، وھو من فحول ، وھو من معاصري الشی)16(البصري

، ترجم لھ أكثر العلما، فذكر الشیخ )علیھم السالم(شعراء الشیعة المجیدین، ولھ شعر كثیر في أھل البیت
والمترجم لھ علم من أعالم الشیعة، ومن صدور شعرائھا، ومن حفظة الحدیث المعاصرین : (االمیني

مدحًا ورثاًء، ولقد أكثر وأطاب، )علیھم السالم(ھ، وھو من المكثرین في أھل البیتللشیخ الصدوق ونظرائ
وجاھر بمدیحھم وأذاع حتى عّده ابن شھراشوب في المجاھرین من شعرائھم، وجمع شعره فیھم صلوات 

ھ بیتًا، وُجلُّ شعره یشف عن تقدم 2200اهللا علیھم مدحًا ورثاًء العالمة السماوي في دیوان یربو على 
الظاھر في االدب، كما أنھ ینم عن علمھ المتدفق، وتضلعھ في الحدیث، وبذل كلھ في بث فضائل آل اهللا، 

ویجدر بكّتابنا أن یتوجھوا إلى أمثال ھؤالء االفذاذ، في . )17()ونشر ما ورد منھا في الكتاب والسنة
حثین عن االدب العربي، ال یكتبون عن أمثال ھؤالء فإن البا. تاریخنا، ویكتبوا دراسات وبحوثًا عنھم

الشعراء واالدباء الذین سّخروا أقالمھم، وخّصصوا شعرھم لنشر مبادئ اھل البیت، كما سنتحدث عن 
 .ذلك في فصل الحق

ولعل اتحاد الرجلین، ابن حماد، وسفیان، بلقب العبدي، واتجاھھما الشعري أو غیرھما من أسباب،  
ه االمر على بعض المترجمین، فنسب بعض أوصاف، أو اشعار كل منھما لآلخر، ولكنَّ أّدى إلى اشتبا

بعض علمائنا المحققین تنّبھوا لھذا االشتباه، وأكدوا على الفرق والتمییز بینھما، وعلى تصحیح االشتباه 
ي الذي وقع فیھ البعض، ونحن سنذكر بعض أقوالھم في ھذا المجال، ونستعرض بعض المالحظات الت

 .تمیز كًال منھما عن اآلخر
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ولعل أول من وقع في ھذا االلتباس، وأوقع اآلخرین فیھ، ھو ابن شھراشوب في كتاب معالم العلماء  
أبو الحسین علي بن حماد بن عبید العبدي : ()علیھم السالم(قال  في فصل المجاھرین من شعراء أھل البیت

إنھ : ویقال تعّلموا شعر العبدي فإنھ على دین اهللا،: )المعلیھم الس(االخباري البصري، قال بعض الصادقین
 .)18()لم یذكر بیتًا إّال في أھل البیت

 .وقد تبعھ في ذلك أمل اآلمل 

 .وقد ناقش علماؤنا، ابن شھراشوب، وصححوا ھذا االشتباه 

ابن شھراشوب أن المراد بالعبدي سفیان بن مصعب العبدي، وزعم : وفي الوجیزة(ففي بھجة اآلمال  
ھذا علي بن حماد الشاعر اآلتي، وھو عجیب، الن ذاك من معاصري النجاشي، وذا من أصحاب 

 .)19()، وذاك عدوي وذا عبدي )علیھ السالم(الصادق

ي في العنوان والروایة، والظاھر سھو قلمھ بإبدال العدوي بالعبد: (وناقشھ أیضا الشیخ المامقاني قائًال 
 .)20()فإن الرجل عدوي ولیس بعبدي كما ال یخفى

إن علي بن حماد بن عبیداهللا الشاعر عدوي ال عبدي، وقد رآه : أقول: (وكذلك السید الخوئي قال 
شھراشوب، فذكر الروایة فیھ، فإن الروایة إنما وردت في النجاشي كما تقدم، وقد التبس االمر على ابن 

 .)21()سفیان بن مصعب العبدي كما تقدم

وناقشھ بصورة أكثر تفصیًال، السید االمین في أعیان الشیعة، فذكره بطولھ، لما فیھ من فوائد تسّلط  
وھو اشتباه یقینًا، فإن ھذا الحدیث رواه : (شھراشوب قال الضوء على ھذا االشتباه، فبعد أن نقل كالم ابن

في سفیان بن مصعب كما ھو في ترجمتھ، وال مجال الحتمال أن یكون ابن  )علیھ السالم(الكّشي عن الصادق
شھراشوب أراد ببعض الصادقین بعض العلماء الثقات، كما في ریاض العلماء، مؤیدًا لھ بانھ لم یعقبھ 

، فإن لفظة  )علیھم السالم(، مع اعترافھ بأن ظاھر سیاق الكالم یقتضي إرادة أحد االئمة )معلیھ السال(بقولھ
وال یمكن أن یكون . التسلیم موجودة في النسخ، واالشارة بھ إلى حدیث الكشي ال ینبغي الشك فیھ

، ألنھ إذا كان أراد بالعبدي في ھذا الحدیث علي بن حماد، ولو سّلمنا أنھ عبدي أیضا)علیھ السالم(الصادق
، وأجاز والد ابن الغضائري المعاصر للنجاشي، وكان 450ابن حماد ھذا قد رآه النجاشي المتوفى سنة 

، او 148سنة  )علیھ السالم(معاصرًا للصدوق كما سمعت ذلك، فكیف یمكن أن یكون معاصرًا للصادق
ان بن مصعب العبدي الشاعر الذي ؟ وإنما ذلك سیف أو سفیتعلموا شعر العبدي: متقدمًا علیھ، حتى یقول
كما في ترجمتھ، وذكره في علي بن حماد سھو نشأ من اشتراك كل  )علیھ السالم(كان من أصحاب الصادق

منھما مع اآلخر في كونھ عبدیا، والغفلة عن الطبقة، مع أن كون علي بن حماد عبدیًا لیس بثابت، وفي 
شھراشوب نفسھ ذكر سفیان بن مصعب العبدي في  أكثر العبارات أنھ عدوي كما عرفت، على أن ابن
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، ونسب في المناقب أشعارًا البن حماد وُاخرى للعبدي مما یدّل على أنھما )علیھ السالم(أصحاب الصادق
 .)22()عنده اثنان

طبقتھ وعصره عن إذًا، فمن المحتمل أن ابن حماد ال یلقب بالعبدي، بل بالعدوي، إضافة إلى تأّخر  
بكثیر، فال یحتمل أن تكون الروایات التي وردت في تعّلم شعره، عن  )علیھ السالم(زمان االمام الصادق

ال العدوي، وعلى ) العبدي(قد وردت في حق على بن حماد، ألنھ قد ذكر فیھا  )علیھ السالم(االمام الصادق
إنشاد شعره،  )علیھ السالم(في حقھ أو یطلب االمامتقدیر أن ابن  حماد عبدي، فال یحتمل أن ترد الروایات 

 .لتأّخر طبقتھ، وعصره، وھذا أمر واضح

ولكن المالحظ أنَّ ابن شھراشوب، كان متوجھا الى الفرق بین الشاعرین والى تقدم سفیان العبدي  
ر لذلك السید ، ولخبرتھ في علم الرجال، كما اشا)علیھ السالم(زمنیا، النھ ذكره من اصحاب االمام الصادق

 االمین، فكیف یحتمل ان یقع في ھذا االلتباس واالشتباه؟

قال : (والمالحظ أنَّ الحدیث الذي ذكره ابن شھراشوب في معالم العلماء في حق علي بن حماد ھو 
 .)تعّلموا شعر العبدي فانھ على دین اهللا:  )علیھم السالم(بعض الصادقین

، فان مثل ھذا الحدیث بھذا المتن لم   )علیھ السالم(االمام الصادقفان كان مراده من بعض الصادقین ھو  
علموا اوالدكم شعر (: یرَو في حق سفیان العبدي، فان الوارد في حّقھ، كما في رجال الكشي، بھذا المتن

ومن ھنا فما ذكره السید الخوئي، والسید ..) تعلموا شعر العبدي(ولم یرد فیھ . )العبدي فانھ على دین اهللا
االمین وغیرھما، من ان ھذا الحدیث ورد في حق سفیان ال ابن حماد، غیر تام، اذ ال یوجد مثل ھذا 

 ...)عّلموا اوالدكم(الحدیث بھذا المتن، وما تقدم في ترجمة سفیان ھو 

ومن ھنا قال صاحب ریاض العلماء إن مراد ابن شھراشوب من بعض الصادقین، ھو بعض علمائنا  
 .من بعض الناسخین) )علیھ السالم((، وإنَّما ُاضیف )23( :)علیھ السالم(  بانھ لم یعقبھ بقولھ الثقات، مؤیدًا لھ

ولعل ما یؤید ھذا الرأي ما ذكره السید الخوئي نقًال عن تقریراتھ في التنقیح في شرح العروة الوثقى  
فقد یستدل علیھ بما رواه عبداهللا : (الوضوء بالماء المضاف قالحول روایة لعبد اهللا بن المغیرة في جواز 

اذا كان الرجل ال یقدر على الماء وھو یقدر على اللبن فال یتوضأ : ابن المغیرة عن بعض الصادقین قال
 ...).باللبن انما ھو الماء او التیمم

المغیرة رواھا عن احد فالصحیح في الجواب ان عبداهللا بن : ()قدس سره(وعلق علیھ السید الخوئي 
فانھ نقلھا عن بعض الصادقین، والمراد بھ بعض العدول، الن صیغة الصادقین  )علیھم السالم(المعصومین

التي ھي صیغة جمع في الروایة ـ لمكان البعض ـ لم یرد استعمالھا وارادة االئمة منھا في شيء من 
من باب التغلیب كالشمسین  )علیھما السالم(والصادقالموارد، نعم الصادقین بصیغة التثنیة یطلق على الباقر 
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والقمرین، وقد عرفت ان الصادقین في المقام لیس بتثنیة، وبالجملة ان تعبیره ببعض الصادقین مشعر 
 .)24( )علیھ السالم(بعدم ارادتھ المعصوم

كما )علیھم السالم(ع وارادوا منھا االئمةبصیغة الجم) الصادقین(إن علماءنا استعملوا : ولكن یمكن القول 
 .یالحظ ذلك في مقدمة الكافي للكلیني، وموارد أخرى

 .وبذلك یرتفع االشتباه من أساسھ، فلم یلتبس األمر على ابن شھراشوب، ولم یشتبھ في ذلك 

مفھومھ إن ابن شھراشوب في معالم العلماء، لم ینقل الحدیث بمتنھ ونصھ، وانما نقلھ ب: اال أن یقال 
فانھ (ومما یؤید ھذا المعنى، تعقیبھ الحدیث بھذه الجملة . ولوازمھ، فان تعلیم االوالد الشعر یقتضي تعلمھ

 ).علموا اوالدكم شعر العبدي فانھ على دین اهللا(، فانھا بنفسھا وردت بعد ھذه الروایة )على دین اهللا

، ھو حدیث آخر، یضاف الى ذلك )بديتعلموا شعر الع(إن ھذا الذي ذكره ابن شھراشوب : او یقال 
 .الحدیث الذي ذكره الكشي، ورد ایضًا في حق سفیان العبدي

من بعض  )علیھم السالم(ویؤید ذلك ما ذكره السید األمین، من أنَّ السیاق یقتضي إرادة أحد األئمة 
 .الصادقین، إضافة الى أنَّ لفظ التسلیم موجود في بعض النسخ

 .حماد بانھ العدوي، ولیس العبدي، فقد دعمھ السید االمین بعدة أدلة واما ما ذكره حول ابن 

ولكن من الممكن أن یكون ابن حماد ملقبًا بكال اللقبین، العدوي والعبدي، كما ذكر ذلك الشیخ  
في قصائده ، ویؤید ھذا الرأي ما سنذكره من ممیزات شعر العبدي، انھ یذكر اسمھ او لقبھ )25(االمیني

 .مشیرًا لنفسھ) العبدي(عادة، ونراه یذكر في بعض قصائده 

روایة عن احد  )تعّلموا شعر العبدي(: وعلى كل حال، فإن كان مراد ابن شھراشوب من ھذا القول 
، فال یمكن أن یكون المراد من ھذا الشاعر ھو ابن حماد، وإنما ھو سفیان بن مصعب، )علیھم السالم(االئمة

 .، فانھ معاصر للصدوق )علیھم السالم(ر ابن حماد وطبقتھ عن زمان االئمةلتأخر عص

ولعل الذي ادى الى ھذا االشتباه وااللتباس، ھو اتحادھما، بلقب العبدي على قول، واشتراكھما في  
، ونظم اآلیات والروایات الشریفة الواردة في حق أھل  )علیھم السالم(تخصیص شعرھما في أھل البیت

، وكالم ابن شھراشوب في معالم العلماء وغموض مراده، او غیرھا من اسباب، كل  )لیھم السالمع(البیت
 .ذلك أّدى الى أن یلتبس االمر على كتب التراجم، فتنسب بعض صفات أو أشعار أحدھما لآلخر

ویمكن لنا أن نذكر بعض المالحظات التي تسلط الضوء على ھذین الشاعرین، وتمیز شعر كل منھما  
 :ن اآلخرع

ـ ان ابن حماد عادة یذكر اسمھ في قصائده، وخاصة في قصائده الطویلة، في ابیاتھا االخیرة، وھذا  1 
لم یكن متعارفًا كثیرًا في الشعر العربي، واما سفیان فلم یعرف عنھ انھ یذكر اسمھ في قصائده، لذلك اذا 

 .ن قویا أنـّھا البن حماد ولیست لسفیان، فمن المظنو)العبدي(أو ) ابن حماد(رأینا قصیدة یذكر فیھا 
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باسمائھم، ویبعد أن تكون )علیھم السالم(ـ إن ھناك بعض القصائد ذكر فیھا الشاعر االئمة االثني عشر 2 
 . )علیھم السالم(مثل ھذه القصائد لسفیان، وإنما ھي البن حماد المتاخر زمنیًا عن زمان األئمة

ـ المالحظ في األشعار والقصائد التي عثرنا علیھا لسفیان، أنـّھا غالبًا قصیرة، تتضمن بعض  3 
ومثالب غیرھم، وقلیًال ما یستخدم الكلمات الغریبة أو  )علیھم السالم(األحادیث الواردة في فضائل أھل البیت

ابن حماد في االھتمام بھا بعض اسالیب الصنعة البالغیة والصور الخیالیة التي اخذ الشعراء في زمن 
 .وانما تمتاز بالتعبیر المباشر، ودون أن تبدأ بما تبدأ بھ القصائد من غزل أو غیره من أغراض الشعر

وأّما قصائد ابن حماد، فالمالحظ في الكثیر منھا أنـَّھا طویلة، وتبدأ ببعض االغراض الشعریة كالغزل  
أو الصور الشعریة الخیالیة أو اسالیب الصنعة البالغیة وغیره، وربما استعمل بعض الكلمات الغریبة، 

 .وغیرھا

أو  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ـ ھناك وصفان وصف بھما المترجمون كال الشاعرین، االول شاعر آل محمد 4 
، وال نرى في ذلك ) )علیھم السالم(بانھ لم ینظم شعرًا اال في اھل البیت(واآلخر  )علیھم السالم(شاعر أھل البیت

، أو   )صلى اهللا علیھ وآلھ(شاعر آل محمد(غرابة، إذ یمكن أن یتصف كالھما بھذین الوصفین، فانَّ وصف 
علیھم (قد وصف بھ بعض شعراء الشیعة الذین نظموا أكثر شعرھم في أھل البیت) )علیھم السالم(أھل البیت

، وكذلك وصف ابن شھراشوب في معالم العلماء بعض )26(كما ذكره السید االمین حول النجدي )السالم
وكذلك من المحتمل أنَّ كًال منھما ـ ابن حماد،  )27()صلى اهللا علیھ وآلھ(الشعراء بأنھم من شعراء آل محمد

المالحظ في األشعار التي تنقلھا المصادر عن ، فإنَّ  )علیھم السالم(وسفیان ـ لم ینظما شعرًا إّال في أھل البیت
 .، وفضائلھم )علیھم السالم(كلیھما، أنھا كلھا تدور حول أھل البیت

 .)28() )علیھم السالم(شاعر أھل البیت(ووصف السید بحر العلوم علي بن حماد بأنھ  

 .)29() )علیھم السالم(ھل البیتشاعر أ(ووصف الذریعة سفیان العبدي بأنھ  

وقد نقلنا كالم ابن . )30()وبذل كلھ في فضائل آل اهللا(وذكر الشیخ االمیني حول دیوان ابن حماد  
 .)31())علیھم السالم(إنھ لم یذكر بیتًا إّال في أھل البیت: ویقال(شھراشوب سابقًا حول ابن حماد، أو سفیان 

وقد سمعت ما قیل انھ لم )علیھم السالم(ولھ أشعار كثیرة في أھل البیت(وذكر السید االمین حول ابن حماد  
، ویشیر )32()، لكن ظھر مما مرَّ أنَّ ذلك القول في سفیان بن مصعب ال فیھ )علیھم السالم(یذكر بیتًا إّال فیھم

،  )علیھم السالم(بذلك الى كالم ابن شھراشوب، ویبدو من كالمھ ھنا أنَّ سفیان لم ینظم اّال في أھل البیت
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،   )علیھم السالم(كل ما عثرنا علیھ من أشعاره ھو في أھل البیت: (ولكن السید االمین في ترجمة سفیان یقول
مجیدًا یبعد أن ال یكون لھ شعر فیما سوى ذلك،  وجلھا نقلناھا من مناقب ابن شھراشوب، ومع كونھ شاعرًا

 .)33()لكن الغرض لم یتعلق بنقل سواھا

، وسّخروا  )علیھم السالم(ان ھناك بعض الشعراء قد خصصوا شعرھم في اھل البیت: ولكن ربما یقال 
غیر ھذا الغرض من االغراض اقالمھم لخدمة مبدئھم ووالئھم فحسب، دون أن یحاولوا النظم في 

االخرى التي ینظم فیھا سائر الشعراء، وبطبیعة الحال ان ھناك أسبابًا دفعتھم الى ذلك، لسنا في مجال 
 .الحدیث عنھا

أو ال؟ فان ما  )علیھم السالم(وعلى كل حال، فال نعلم ھل لھما شعر في غیر ھذا المجال مجال أھل البیت 
فحسب، وان كان المالحظ أّن ابن حماد یبدأ  )علیھم السالم(ور حول أھل البیتوصل الینا من شعرھم، إنما ید

 .شعره ببعض االغراض كالغزل مثًال، ولم نجد مثل ذلك في شعر سفیان

وربما كانت ھناك قصائد طویلة لسفیان، أو أّن شعره الذي وصل الینا كان ضمن قصائد طویلة،  
ن حماد، ولكنھا ضاعت، ولم یدّون مترجموه، أو تتضمن بعض الخصائص التي ذكرناھا لشعر اب

 .الباحثون إّال ھذه االشعار الواصلة الینا لتعلق الغرض بھا

ویظھر من القصیدة العینیة التي سننقلھا، أّنھ یبدأ بعض قصائده باغراض اخرى كما یصنع سائر  
، )علیھم السالم(ة في أھل البیتالشعراء، ولكن ھذه القصیدة ضاعت، ولم نعثر اّال على مطلعھا وابیات  ثالث

 :ویظھر من المطلع انھا قصیدة كبیرة، لم یدّون منھا اّال المطلع لالبیات الثالثة، یقول المطلع

 وھل للیال كن لي فیك مرجع*** أیا ربعھم ھل فیك لي الیوم مربع 

 .بن حمادوسنشیر خالل شعره لبعض االبیات، أو القصائد التي وقع االشتباه أنـّھا لھ أو ال 

لكن یلزم علینا ھنا البحث عن قصیدتین طویلتین، نسبتا في بعض الكتب الى سفیان، وفي بعضھا  
اآلخر الى ابن حماد، وإنما یلزم البحث عنھما ھنا، الننا نحتمل استنادھما البن حماد، فبعد أن ذكرنا 

 .یدتینالممیزات التي تمیز شعر ابن حماد، رأیناھا تنطبق اكثر على ھاتین القص

 :أّما القصیدة االولى فھي قصیدة بائیة، مطلعھا 

 برء لقلبك من داء الھوى الوصب*** ھل في سؤالك رسم المنزل الخرب 

 .)35(بیتًا) 76(، بینما تبلغ حسب نقل الشیخ المامقاني  )34(بیتًا) 86(ویبلغ عدد أبیاتھا حسب نقل الغدیر  

 .وقد ذكرت بصورة كاملة في الغدیر، وفي أعیان الشیعة، وأدب الطف 

                                                           
 .268ص/ 7اعیان الشیعة ج) 33(
 .290ص/ 2الغدیر ج) 34(
 .286ص/ 2تنقیح المقال ج) 35(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ووجدت قصیدة لشاعرنا المترجم ـ اي سفیان بن مصعب ـ في اعیان : أقول: (وقد ذكر في ادب الطف 
النظم، وھي كما یقول السید من كنوز ھذا الكتاب وقلما توجد وھي من فاخر المدح وجید  35الشیعة جزء

 .)36()في غیره، فأحببت ان ال تخلو ھذه الموسوعة منھا

 .ویظھر من كالمھ أنـّھا من نظم سفیان، ویبدو منھ نسبة ھذا الرأي للسید األمین 

جمة علي بن حماد، منسوبة البن حماد نفسھ، ولكن المالحظ ان السید االمین ذكر ھذه القصیدة في تر 
ووجدنا للعبدي ھذه القصیدة الغراء على طولھا وجمعھا : (ذكر السید االمین. ولم یذكرھا في ترجمة سفیان

ثم یذكر اسماء بعض القصائد التي وجدت ) لبدائع المعاني وطالوتھا وانسجامھا مع مجموعة قدیمة نفیسة
أّما قصیدة العبدي فذكرت بھذه الصورة للعبدي شاعر آل : (یقول في تلك المخطوطة القدیمة، ثم

، ویمكن ان یكون المراد بھ علي بن حماد بن عبیداهللا البصري المترجم، ان صح ان  )علیھم السالم(محمد
یوصف بالعبدي، كما مّر في غایة االختصار ولیس المراد بھ سفیان بن مصعب العبدي المعروف بالعبدي 

كما مّر، ولوال  )علیھ السالم(االئمة االثني عشر فیھا، وسفیان بن مصعب كان معاصرًا للصادق قطعًا، لذكره
ذلك، لكان الراجح أن تكون لسفیان بن مصعب، النھ المعروف بالعبدي، وعلي بن حماد وصفھ بالعبدي 

 .ثم یذكر القصیدة بكاملھا )37(..)مشكوك فیھ كما عرفت، والقصیدة ھي ھذه

 .اذًا فالسید االمین ال یجزم بنسبتھا لسفیان بن مصعب 

 .)38(واما صاحب الغدیر فقد ذكرھا في ترجمة سفیان بن مصعب منسوبة الیھ 

وكفى في الحث على : (وكذلك نسبھا الشیخ المامقاني في تنقیح المقال لسفیان بن مصعب، حیث ذكر 
 :بیتًا، منھا قولھ 76لم شعره ـ أي سفیان ـ قصیدتھ البائیة وھي تع

 )39()ودي وأحسن ما ادعى بھ لقبي*** لقبت بالرفض لما ان منحتھم 

 .كما ان ھناك آخرین نسبوا ھذه القصیدة لسفیان بن مصعب العبدي 

االئمة االثني عشر باسمائھم، وذكر العبدي لقبھ  ولكن ذكرنا اننا نحتمل ان القصیدة البن حماد لذكر 
 :فیھا

 طابت ولو جاوزتك الیوم لم تطب*** فاستجل من خاطر العبدي آنسة 

والشتمالھا على بعض الصور الخیالیة وااللفاظ الصعبة، ھذه وغیرھا من المالحظات التي یحتمل  
مالحظ ان ابن شھراشوب لم یشر لھذه على وفقھا أّن القصیدة البائیة البن حماد ولیست لسفیان، وال
 .القصیدة في مناقبھ منسوبة للعبدي، مما یؤید عدم انتسابھا الیھ

 :وأّما القصیدة الثانیة، فھي نونیة، ومطلعھا كما في الغدیر 

 سلي اللیل عني ھل اجن اذا جنا*** اسائلتي عما ُاالقي من األسى 

                                                           
 .171ص/ 1ادب الطف ج) 36(
 .232ص/ 7اعیان الشیعة ج) 37(
 .290ص/ 2الغدیر ج) 38(
 .289ص/ 1تنقیح المقال ج) 39(
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 .وجود أبیات سابقة علیھولعل ھذا البیت لیس مطلع القصیدة، إذ یحتمل  

وقفنا البن حماد : (وقد ذكر الشیخ االمیني ھذه القصیدة في ترجمة ابن حماد منسوبة لھ، حیث قال عنھا 
على قصیدة في مجموعة عتیقة مخطوطة في العصور المتقادمة، وقد ذكر ابن شھراشوب بعض أبیاتھا، 

، وتبعھ البیاضي في 294ء الثاني صالمترجم لھ في الجز) سفیان بن مصعب(ونسبھ الى العبدي 
ثم یذكر القصیدة بكاملھا، ..) ، وغیره، والقصیدة للمترجم لھ ـ أي ابن حماد ـ وھي)الصراط المستقیم(

ابیات، وكذلك السید جواد شبر في أدب الطف في ترجمة ابن حماد منسوبة ) 107(ویبلغ عدد أبیاتھا 
 .)40(لھ

، ولكن المالحظ أّن عدد االبیات )41(محسن االمین فقد ذكرھا في ترجمة سفیان منسوبة لھ وأما السید 
التي ذكرھا السید االمین من ھذه القصیدة أقل بكثیر من العدد الذي ذكره الشیخ االمیني في الغدیر، كما أّن 

، ولعل )42()مناقب آل ابي طالب(اجزاء كتابھ ابن شھراشوب ذكر مقاطع من ھذه القصیدة متفرقة في 
السید االمین أخذھا من المناقب، بعد أن جمعھا في قصیدة واحدة من مواضعھا المختلفة، ولیس في 
د االبیات التي ذكرھا السید االمین، وابن شھراشوب ذكر البن حماد، بینما حسب نقل الشیخ االمیني، فق

 :صرح ابن حماد باسمھ في أحد أبیاتھا االخیرة، حیث ذكر فیھا

 واحرى بھ ان ال یخیب بھ ظنا*** وظن ابن حماد جمیل بربھ 

وعلى كل حال، فالقصیدتان من روائع الشعر العربي، ویشتمالن على الكثیر من فضائل أھل  
تھما ودراستھما، والجل ذلك ذكرناھما ُاخذ أكثرھا من النصوص والروایات، یلزم مراجع )علیھ السالم(البیت

 .في دیوانھ

وھناك أبیات شعریة ُاخرى، وقع االشتباه فیھا أنـّھا البن حماد أو لسفیان، ذكرناھا، لقصرھا، وألجل  
قوة احتمال نسبتھا لسفیان، وقد ذكرنا الخالف حولھا في مواضعھا من الدیوان، وقد ذكرتا في المناقب، 

 .ل ما في المناقب للعبديوقد التزمنا أن ننقل ك

ویجدر أن نذكر ھذه المالحظة، وھي أن الشیخ االمیني ذكر بعض األبیات الشعریة في موضعین من  
كتابھ، في ترجمة ابن حماد، وفي ترجمة سفیان، فینسب بعض االبیات الشعریة لسفیان في ترجمتھ، 

البن حماد في ترجمتھ، ولعلھ ألجل ما ذكرناه من احتمال نسبتھا لكل منھما ذكرھا في وینسبھا بنفسھا 
 .الموضعین، واشرنا لھذه المالحظة في مواضعھا

كما أننا نالحظ بعض االبیات تنسب للعبدي، ولغیره كالمفجع، وھذا أمر طبیعي لدى الشعراء القدامى  
الباحثون بشعرھم وجمعھ، بل حتى اولئك الذین اھتم  وخاصة اولئك الذین لم یدونوا شعرھم، ولم یھتم

 .الباحثون بشعرھم، وبتدوینھ، نسبت بعض أبیات غیرھم لھم،أو نسبت بعض أبیاتھم الشعریة لغیرھم

                                                           
 .168ص/ 2ادب الطف ج) 40(
 .268ص/ 7اعیان الشیعة ج) 41(
 . 541،  527،  66ص/ 3، ج222/ 1ج) 42(
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وقد الحظت في المناقب، وغیره كذلك، أّن ھناك بعض االبیات الشعریة نسبت البن حماد، ونسب ما  
وب، لسفیان، وھذا ما یثیر التساؤل حولھا، فربما كانت ھذه االبیات، یشابھھا في الوزن والقافیة واالسل

وربما غیرھا أیضًا البن حماد، الن نسبتھا البن حماد اكثر ثبوتًا، وخاصة أنـّھا تقع ضمن قصائد طویلة 
البن حماد، بل ربما احتمل أن یكون مراد ابن شھراشوب في كتاب المناقب، من العبدي ھو ابن حماد، 

عبر عنھ احیانًا بابن حماد، واخرى بالعبدي، التحادھما في اللقب، فیكون كل ما ذكر من شعر ولكنھ 
للعبدي في المناقب البن حماد، حسب ھذا االحتمال، فلعل مراد ابن شھراشوب من ابن حماد والعبدي 

 .رجل واحد

مفروض أن كل شاعر ولكن مجرد التشابھ في الوزن والقافیة، ال یبرر نسبة شعر شاعر آلخر، الن ال 
 .ینظم في مختلف االوزان والقوافي، فمن المحتمل أن یكون كل منھما نظم في نفس الوزن والقافیة

وأما التشابھ في االسلوب فقد ذكرنا أن ابن حماد وسفیان كلیھما، یسلكان مسلكًا واحدًا في االتجاه  
 .)علیھم السالم(الشعري، من نظم االحادیث، والتعرض لفضائل أھل البیت

ولو كان مجرد التشابھ في الوزن والقافیة واالسلوب، یبرر نسبة شعر آلخر، لدبت الفوضى في میدان  
الشعر، فینسب شعر شاعر الخر، فالمھم مالحظة االسم الذي نسب الیھ الشعر في الكتاب، والحكم 

 .قب بالعدوي ال العبديبالظاھر یفرض ذلك إضافة الى ما ذكرناه، من احتمال كون ابن حماد یل

ومن البعید أن یلتبس االمر على ابن شھراشوب، فیعبر عن ابن حماد بالعبدي، أو بالعكس، لما ذكرناه  
من خبرتھ بالرجال والشعراء، وتوجھھ الى الفرق بینھما، ومما یدل على تفریقھ بینھما، ما ذكره المناقب 

ویحتمل ) قال العبدي، وروي عن ابن حماد: (فذكر) قةحدثنا الشیخ الث: (حول االبیات التي تبدأ بقولھ
 .من الناسخ ال المؤلف) وروي عن ابن حماد(اضافة 

ومما یدل على بطالن ھذا االحتمال، ما یالحظ في الكثیر من مواضع كتاب المناقب، ان ابن  
فلو كانا رجًال شھراشوب یذكر في موضوع واحد وصفحة واحدة ابیاتًا للعبدي، وابیاتا اخرى البن حماد، 

، فان طریقتھ، اذا ذكر ابیاتًا )43(موضوع واحد وصفحة واحدة واحدًا في رأیھ، لما فرق بینھما باالسم في
ھا بینما یذكر عدة ابیات البن حماد، وبعد) ولھ ایضًا: (اخرى للشاعر نفسھ في موضوع واحد أن یقول

 .یذكر ابیاتًا اخرى للعبدي

بل حتى في المواضع التي یذكر فیھا العبدي وحده، أو ابن حماد وحده، فما ھو المبرر، ألن یغیر اسم  
 .ابن حماد للعبدي، بل الظاھر من اختالف االسم اختالف المسمى ایضًا

موجود، واالدلة یضاف لذلك، انھ حسب ھذا االحتمال یقتضي أن یكون سفیان العبدي رجًال غیر  
المسّلمة على خالفھ، أو انھ اذا كان موجودًا، فالشعر المذكور في المناقب لیس لھ، بینما الكثیر من 
الباحثین والعلماء امثال الشیخ االمیني والسید االمین وغیرھما، قد فھموا بان ھذا الشعر لھ، إضافة لالدلة 

 .التي ذكرناھا

                                                           
 . 425،  95ص/ 3، وج213ص/ 2یالحظ نماذج لذلك، المناقب ج) 43(
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كر في دیوانھ كل ما ذكره ابن شھراشوب في المناقب، من شعر والجل ھذه االدلة والمؤیدات، سنذ 
للعبدي، وان احتمل نسبتھ لغیره، فنذكر من القصیدة النونیة، التي احتملنا نسبتھا البن حماد، ما ذكره 
كتاب المناقب من أبیاتھا منسوبة للعبدي، وان ذكر الغدیر بعض أبیاتھا منسوبة البن حماد، والمالحظ أّن 

یات التي ذكرھا المناقب للعبدي، غیر موجودة في القصیدة التي نسبھا الغدیر البن حماد، وان بعض االب
اتفقا في ابیات اخرى، ذكرت في المناقب منسوبة للعبدي، وفي الغدیر البن حماد، وقد ذكرنا أّن االبیات 

 .المذكورة في المناقب واالعیان لیس فیھا ذكر البن حماد

ذكر انھ وجد قصیدة ابن حماد في مخطوطة قدیمة، ولم یذكر مدى اعتبار ھذه  مع أّن الشیخ االمیني 
المخطوطة، ومن ھو مؤلفھا، بینما كتاب المناقب، كتاب معتبر ومشھور، وكذلك كتاب الصراط المستقیم 

 .للبیاضي، وغیرھما، وقد نسبوا ھذه االبیات للعبدي

والقافیة، أو االسلوب والفكرة، ال یبرر نسبة شعر  ولعل مما یؤید ما ذكرناه، من أن التشابھ في الوزن 
. آلخر، ما ذكره الشیخ االمیني، من أن بعض االبیات الشعریة لشاعر ُادرجت في قصیدة لشاعر آخر

والذي أحسبھ أن لجملة من الشعراء قصائد علویة على ھذا البحر والقافیة، : (وبذلك وجد ھذا االلتباس قال
حرفت أبیات منھا عن مواضعھا فُادرجت في قصیدة اآلخر، كما أنـّك تجد أبیاتًا مبثوثة بین الناس، ربما 

من شعر الناشئ في خالل أبیات السوسي المذكور في مناقب ابن شھراشوب، وكذلك ابیاتا من شعر ابن 
ي حماد في خالل ابیات العوني، وأبیاتًا من شعر الزاھي في خالل شعر الناشئ، وأبیاتًا من شعر العبدي ف
 )44()خالل شعر ابن حماد، وبذلك اشتبھ الحال على الرواة فعزي الشعر الى ھذا تارة، والى ذلك اخرى

وعلى ھذا االحتمال، فاذا دلت المصادر المعتبرة على نسبة شعر لشاعر ما، كالعبدي مثًال، فیجدر أن 
 .ننسبھ الیھ، وان شابھ ھذا الشعر شعر آخر كابن حماد

 

 

                                                           
 .28ص/ 4الغدیر ج) 44(
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 عـام والدتھ ووفاتھ

 

لم یذكر التاریخ سنة والدتھ ووفاتھ، كما ھو المالحظ في الكثیر من الرجال، ولكن السید االمین،  
، وال أعلم مصدر ذلك، ولعلھ استنتاج وتخمین )45(ھجریة) 120(وبعض مترجمیھ، ذكروا أّن سنة وفاتھ 

منھم، بینما الشیخ االمیني في الغدیر، بعد أن اعترف بأنھ لم یقف على تاریخ لوالدتھ، ووفاتھ، استنتج من 
بعض القرائن واالخبار الواردة في العبدي، أّن سنة وفاتھ، بعد ھذه السنة التي ذكرھا السید االمین، بحیث 

لم نقف على تاریخي والدة المترجم لھ ووفاتھ، : (قال الشیخ االمیني. وفاة السید الحمیري تقرب من سنة
واجتماعھ  )علیھما السالم(ولم نعثر على ما یقربنا الیھما، إّال ما سمعت من روایتھ من االمام جعفر بن محمد

، ومالحظة تاریخي ، ومع أبي داود المسترق178والمتوفى سنة  105مع السید الحمیري المولود سنة 
والدة أبي داود المسترق الراوي عنھ ووفاتھ، یؤذننا بحیاة شاعرنا العبدي الى حدود سنة وفاة الحمیري، 

كما في رجال الكشي، وعاش  230كما في فھرست النجاشي، أو في سنة  231فان أبا داود توفي سنة 
على اختیار  160لى قول النجاشي، وع 161سبعین سنة، كما ذكره الكشي، فتكون والدة أبي داود سنة 

الكشي، وبطبع الحال كان لھ من عمره حین روایتھ عن المترجم أقل ما تستدعیھ الروایة، فیستدعي بقاء 
من كون وفاة المترجم في حدود  37ص/ 1المترجم أقًال الى أواخر أیام الحمیري، فما في أعیان الشیعة ج

 ).المسترق باربعین سنة، خال من كل تحقیق وتقریبقبل والدة الراوي عن أبي داود  120سنة 

 .وھذا تحقیق دقیق أكثر دقة وصوابًا من رأي السید االمین 

. فاذا أردنا أن نقترب أكثر لتحدید سنة وفاتھ، فعلینا أن نتعرف على أعمار ووفیات بعض معاصریھ 
، وأبو داود المسترق واسمھ 178 ، والسید الحمیري توفي سنة148توفي سنة  )علیھ السالم(فاالمام الصادق

، وقد حدد عمره في 231او  230سلیمان بن سفیان، وھو الذي یروي عن سفیان بن مصعب، توفي في 
الى عام ) عّمر(بعض نسخ الكشي بسبعین عامًا، وفي بعضھا اآلخر بتسعین، وعبّر النجاشي عنھ انھ 

، وأما اذا كان عمره تسعین عامأ 160دتھ ، فعلى تقدیر ان عمره كان سبعین عامًا، تكون سنة وال230
 .140فتكون سنة والدتھ 

، ولكن )وعاش سبعین سنة(وقد ذكر الشیخ االمیني عن ابي داود المسترق أنھ في رجال الكشي  
، وكذلك في )46()وعاش تسعین سنة: (المالحظ أنھ في النسخة التي علیھا تعلیقات السید الداماد قد ذكر فیھا

، وھكذا نرى أن )47(رجال المامقاني قد نقل عن رجال الكشي ذلك، وان ذكر سبعین سنة في نسخة اخرى

                                                           
 .  92ص/ 2، والتعلیقات على رجال السید بحر العلوم، رجال السید بحر العلوم، ج267ص/ 7اعیان الشیعة ج) 45(
 . 609ص/ 2رجال الكشي ج) 46(
 . 60/ 2تنقیح المقال ج) 47(
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نسخ رجال الكشي مختلفة في تحدید عمر أبي داود، وال یمكن الجزم بان عمره كان سبعین سنة، وان 
وعمر (التي حددت عّمره بسبعین سنة، اضافة الى ان تعبیر النجاشي في رجالھ النسخة الصحیحة ھي 

) تسعین سنة(یفھم من ھذا التعبیر أنھ معمر فیناسب كون عمره . )48()الى سنة احدى وثالثین ومائتین
وى عن سفیان بن مصعب، وأنھ كان ینشد شعر وكتب الرجال والتراجم تذكر أن أبا داود المسترق قد ر

السید الحمیري، مما یوحي ھذا التعبیر بأنھ قد تلقى ھذا الشعر من السید نفسھ، فیفترض أن أبا داود قد بلغ 
مرحلة من العمر والوعي، لیتلقى الروایة والشعر من سفیان بن مصعب، والسید الحمیري، لیحفظھا، 

 .د الشعر لالخرینوبعد ذلك یروي الروایة، أو ینش

ثم إن قصة لقاء السید الحمیري بالعبدي، التي نقلھا االغاني، تفید أن العبدي كان في عمره مقاربًا للسید  
الحمیري، أو اكبر منھ عمرًا، لیعرض السید الحمیري علیھ شعره، ولیتقبل رأیھ فیھ، ثم یصدر فیھ ھذا 

 .د الحمیري كان معتزًا بشعره، مع أن السی)انا اشعر الناس اال العبدي: (القول

كثیرًا، إذ ان االخبار التي تنقل )علیھ السالم(اضافة الى انھ ال یعلم بقاء العبدي بعد وفاة االمام الصادق 
 . )علیھ السالم(عنھ، وعن شعره، انما حدثت في زمان االمام الصادق

 .140ھذه ادلة وشواھد تؤید ان عمر أبي داود المسترق كان تسعین عامًا، وان والدتھ كانت في سنة  

، 140، ألّن أبا داود على اكثر التقادیر ولد سنة 120ولكن ال یمكن القول إن وفاة العبدي في سنة  
لسنة أو قبلھا، ألن فكیف یروي عنھ، اضافة الى ان لقاء السید الحمیري بھ ال یمكن ان یكون في ھذه ا

بكثیر، بما یتالءم مع  120، إذن فال بد أن تكون سنة وفاة العبدي بعد سنة 105والدة السید الحمیري سنة 
 .روایة أبي داود منھ، ومالقاة السید الحمیري معھ

ھجریة، وبذلك نقترب اكثر من رأي الشیخ االمیني، فھو  170و 160ونحن نقدر وفاة العبدي بین سنة  
 .ر صوابًا من غیرهاكث
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 أخـبار العبدي

 

وأما عن اخباره، والروایات فیھ أو عنھ، فھي قلیلة، فانھا اما روایات، تتضمن طلب االمام  
منھ انشاد شعره، أو طلب من  )علیھ السالم(من الشیعة تعلیم أوالدھم شعره، أو طلب فیھا )علیھ السالم(الصادق

وسمع منھ حدیثًا، فنظمھ شعرًا، وقد ذكرنا بعض  )علیھ السالم(االمامغیره انشاد شعره، أو انھ حضر مجلس 
 .ھذه الروایات في دیوانھ

عن ابي داود المسترق سلیمان بن سفیان، أن : (وذكر أبو الفرج في االغاني قصة لقائھ بالسید الحمیري 
 :السید والعبدي اجتمعا، فانشد السید

 یبة من قتل المحلینایوم الخر*** إّني أدین بما دان الوصي بھ 

 وشاركت كفھ كفي بصفینا*** وبالذي دان یوم النھروان بھ 

تابعت كفھ كفي، لتكون تابعًا ال : أخطأت، لو شاركت كفك كفھ، كنت مثلھ، ولكن قل: فقال لھ العبدي 
 .)49()أنا أشعر الناس إّال العبدي: شریكًا، فكان السید بعد ذلك یقول

الروایة كما تدل على معاصرة العبدي للسید الحمیري، تدل أیضًا اما على أّن العبدي أكبر سنًا  وھذه 
من السید، لیعرض شعره علیھ ولیأخذ برأیھ، ویقول ھذا القول فیھ، أو أنھ مقارب لھ في العمر، وكذلك 

 .تدل على منزلتھ الشعریة

عن محمد بن الحسین عن ابي داود  روي عن سھل بن زیاد: (وذكره الكلیني في روضة الكافي 
قولوا ُالم فروة : فقال )علیھ السالم(دخلت على ابي عبداهللا: المسترق، عن سفیان بن مصعب العبدي، قال

فرو جودي : (، فقلتانشدنا: فجاءت فقعدت خلف الستر، ثم قال: قال تجيء فتسمع ما صنع بجدھا،
فاجتمع أھل الباب، الباب،   )علیھ السالم(أبو عبداهللافصاحت، وصحن النساء، فقال : قال. بدمعك المسكون

 .)50()صبي لنا غشي علیھ، فصحن النساء: )علیھ السالم(فبعث الیھم أبو عبداهللا: المدینة على الباب، قال

التعبیر بحریة عن وتدل ھذه الروایة على ما كان یعیشھ الشیعة آنذاك من ظروف إرھابیة تمنعھم عن  
 .شعرھم ومجالسھم، وھي تدل أیضًا على روایة أبي داود عنھ

 :وذكر الكشي روایتین في حقھ 

حدثني أبو داود سلیمان بن سفیان : حدثني حمدان بن أحمد الكوفي، قال: محمد بن مسعود، قال( 
 .عرًا تنوح بھ النساءقل ش : )علیھ السالم(قال أبو عبداهللا: المسترق، عن سیف بن مصعب العبدي قال

                                                           
 .22ص/ 7االغاني ج) 49(
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: حدثني محمد بن جمھور، قال: حدثنا اسحاق بن محمد البصري، قال: وعن نصر بن الصباح قال 
یا معشر :  )علیھ السالم(قال ابو عبداهللا: حدثني ابو داود المسترق، عن علي بن النعمان عن سماعة، قال

 .)51()الشیعة علموا أوالدكم شعر العبدي، فانھ على دین اهللا

: وھذه الروایة، تشابھ روایة اخرى وردت في حق ابي طالب رضوان اهللا علیھ، وشعره ذكرھا البحار 
یعجبھ ان یروي شعر ابي طالب  )علیھ السالم(كان امیر المؤمنین: قال صلوات اهللا علیھعن موالنا الصادق (

 .)52()وعلموه اوالدكم فانھ كان على دین اهللا، وفیھ علم كثیرتعلموه، : وان یدّون، وقال

وروى ابن قولویھ في كامل الزیارات، عن أبي العباس عن محمد بن الحسین عن الحسن بن علي بن  
، أنھ  )معلیھ السال(أبي عثمان عن الحسن بن علي بن أبي المغیرة، عن ابي عمارة المنشد، عن أبي عبداهللا

 .)53()حتى سمعت البكاء من الدار )علیھ السالم(فانشد وبكى)علیھ السالم(أمره بانشاد رثاء العبدي في الحسین

وھناك بعض االخبار عنھ، سنذكرھا خالل ذكرنا لشعره، وربما یستفاد من ھذه االخبار اعتبار العبدي  
انشاد شعره منھ أو من غیره، وسنشیر الى ھذه  )علیھ السالم(عره، بحیث یطلب االمامرجالیا، واعتبار ش

 .المالحظة

الحسین بن علي االزدي : (فقد ذكر النجاشي في رجالھ. وقد كتب البعض كتابًا عن العبدي وعن شعره 
ھ كتب، كتاب أخبار أبو عبداهللا ثقة، من أصحابنا، كوفي، كان الغالب علیھ علم السیر واآلداب والشعر، ول

 .)54()أبي محمد سفیان بن مصعب العبدي وشعره

سلیمان بن سفیان أبو داود المسترق المنشد، روى عن سفیان بن مصعب عن جعفر : (وذكر النجاشي 
بن علي قال أبو الفرج محمد بن موسى . ، وعّمر الى سنة أحد وثالثین ومائتین  )علیھما السالم(بن محمد

رأیت أبا داود المسترق وانما : حدثنا أبي، قال: القزویني رحمھ اهللا، حدثنا اسماعیل بن علي الدعبلي، قال
في سنة خمس وعشرین ومائتین یحدث عن سفیان بن . سمي المسترق النھ كان یسترق الناس بشعر السید

 .)55()ثین ومائتین، ومات سلیمان سنة إحدى وثال )علیھما السالم(مصعب عن جعفر بن محمد

إذن، فقد كان العبدي، من االھمیة، بحیث ُیكتب كتاب حول أخباره وشعره، ولكن ال نعلم مصیر ھذا  
 .الكتاب

وقد ذكر في أكثر كتب التراجم والرجال من كتبنا، بعض أخباره، وشعره، ذكرناھا خالل ھذه الدراسة،  
تب االدب، والمعاجم االدبیة المعروفة، سوى ما نقلناه عن االغاني، وحتى في ولكن لم أجد لھ ذكرًا في ك

وبالرغم من . كتب رجالنا، فلم تسلط االضواء على تاریخ حیاتھ، ولم تنقل لنا إّال بعض أخباره أو شعره
 أنـّھ كان یتمتع بمواھب، وبشعر رفیع المستوى، وكان یجدر على كتب االدب والتراجم، أن تبحث عنھ،

                                                           
 .704ص/ 2رجال الكشي ج )51(
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وتتعرض لھ، ولكن نرى عدم تعرضھا لھ، ولست أدري ما ھي االسباب وراء اختفاء أخباره وشعره، 
 .والغموض في سیرة حیاتھ، وعدم تعرض الكتب لھ

ولكن المالحظ أّن ھذه الظاھرة ال تختص بھ، فھناك الكثیر من رجالنا، اختفت أخبارھم، وسیرة  
 .حیاتھم، ومعطیاتھم

 .ًا لھذه الظاھرة، ولعل االسباب الحقیقیة غیرھاویمكن أن نتصور أسباب 

ظروف التقیة واالرھاب والسریة التي كان یعیشھا رجال الشیعة عامة، بحیث لم یبرزوا : منھا 
من العبدي  )علیھ السالم(لالضواء، كما ذكرنا في الروایة السابقة عن الظرف السري الذي طلب فیھ االمام

ب عن ُاولئك االفراد الذین كانوا یبرزون لالنظار، وتسلط علیھم االضواء، إنشاد شعره، والتاریخ إنما یكت
 .ویتناقل المجتمع أخبارھم وشعرھم

أوألن التاریخ ال یكتب عن ھؤالء المؤمنین المكافحین، اما لخوف الكتاب والمؤرخین، أو الجل  
تحاول نشر أصوات الظروف الحاكمة آنذاك، بحیث كانت تحاول التغطیة على اصوات الحق، بینما 

االنحراف والضالل، اضافة الى اھتمام الكثیر من الباحثین بحسب ظروف حیاتھم، باالغراض الشعریة 
االخرى، كالغزل والوصف والھجاء وغیرھا وال یھتمون كثیرًا بالشعر المذھبي مثًال، وقد رأینا أّن العبدي 

 .لم ینظم شعرًا في غیر أھل البیت

ختفاء أخباره وسیرتھ، بل وشعره أیضًا أّن الكثیر من رجالنا لم یكونوا باحثین وربما كان السبب في ا 
عن الشھرة، وحب الظھور، فقد بلغ البعض منھم المستویات الرفیعة في مختلف المجاالت، وزودوا 
الحضارة االسالمیة، بل البشریة، بالكثیر من المعطیات الزاخرة، ولكنھم قاموا بكل ھذه األنشطة بكل 

وتواضع، دون ان یتحدثوا عن أنفسھم، ومنجزاتھم، ودون أن یطلبوا من أحد الحدیث او الكتابة  صمت
عنھا، ودون أن یستجیبوا لرغبات من یرید الحدیث عنھا، وربما بقیت آثار أعمالھم، ولكن ال نملك صورة 

نھم، أو التي واضحة عنھم، وعن خصوصیات حیاتھم الشخصیة، سوى تلك االخبار العامة، أو البارزة ع
شاھدھا الغیر فتناقلھا أو كتب عنھا، وربما كان السبب اختفاء المصادر التي تتحدث عنھ وعن شعره كما 

 .سنشیر لذلك

وربما كان السبب في ذلك، أّن شعر العبدي كان قلیًال، لذلك لم یھتم بشعره، وبشخصھ ذلك االھتمام  
 .الكبیر

عدم اھتمام الباحثین عن االدب العربي قدیمًا وحدیثا، بالشعراء  ولعل ھذه المالحظات وأمثالھا تفسر لنا 
وخاصة بالشعراء الذین لم ینظموا شعرًا إال في  )علیھم السالم(أو بالشعر الذي خصص للنظم في أھل البیت

الشعر كشاعرنا العبدي، وابن حماد، بالرغم من أّن الكثیر من ھؤالء الشعراء أو )علیھم السالم(اھل البیت
 .یرتفع الى المستویات العالیة في الشعر العربي

وعلى كل حال، فربما ال یجدینا كثیرًا التعرف على سیرة الشاعر الشخصیة وعن سنة والدتھ ووفاتھ،  
من  )علیھم السالم(بل كل ما یجدینا ھو التعرف على شعره، ومعتقداتھ، وروایاتھ التي ینقلھا عن اھل البیت
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ما وصل الینا ھو القلیل من شعره، وكنت أتمنى العثور على كل شعره، ولكن قلة خالل شعره، ولعل 
المصادر، وضیق المجال، لم یسمحا بذلك، ویكفي ان حاولت تسلیط االضواء، والتذكیر والتنبیھ على ھذا 
الشاعر الموالي، وتوجیھ االنظار واالذھان الیھ، مما یحفزني أو یحفز غیري للبحث عنھ، وعن شعره 

انشاد شعره، )علیھ السالم(على تعلم شعره، وطلبھ)علیھ السالم(معالم شخصیتھ، وخاصة بعد تأكید االمامو
وأرجو ان یدفعني ھذا العمل المتواضع، أو یدفع غیري، الى االھتمام أكثر في سبیل التعرف على بقیة 

رجالنا الكبار الذین لم شعره وأخباره، من شتى المصادر، وكذلك الى االھتمام بامثالھ من شعرائنا، و
 .یبحث عنھم، وعن أعمالھم وحیاتھم

 

 تقییم العبدي رجالیًا 

اّن اھم موضوع حول العبدي، الحدیث حول تقییمھ رجالیًا، فقد تضاربت اآلراء واختلفت حول تقییمھ،  
لى فمن مادح لھ وقادح، لذلك یجدر بنا أن نبحث عن ھذا الموضوع بصورة موسعة، النھ یسلط الضوء ع

 .شخصیتھ، وحول جدوى االھتمام بشعره، وتدوینھ وحفظھ

وفي البدایة نذكر األقوال القادحة في الرجل، ألن االقوال المادحة ناظرة الیھا، والى تقییمھا،  
ومناقشتھا، لذلك نذكر االقوال القادحة أوًال، ثم نذكر االقوال المادحة في البدایة بنصھا، دون أن نتدخل في 

 .یمھا، وبعد ذلك نذكر رأینا في تقییم الرجل وشعرهنقدھا، وتقی

ونذكر في البدایة اآلراء واألقوال في مدحھ ومدح شعره وبعد ذلك نذكر االقوال واآلراء التي قدحت  
 .فیھ وفي شعره

 

 أقوال القدح 

وال حاجة العادتھما، ثم علق ذكره الكشي، بعد أن نقل روایتین في حقھ، ذكرناھما في فصل أخباره،  
 .)56()في أشعاره ما یدل على أنھ كان من الطیارة): الكشي(قال أبو عمرو : (علیھما الكشي بقولھ

ومراده من الطیارة الغالة، إذن فالكشي ذكر في حق العبدي أّن في شعره ما یدل على أنھ كان من  
 .ح فیھ، كما فھمھ البعضالغالة، ولعل ھذا یدل على قد

، دون أن یذكره بمدح أو قدح، كما ھي  )علیھ السالم(وعّده الشیخ الطوسي من أصحاب االمام الصادق 
 .)57()سفیان بن مصعب العبدي الشاعر كوفي: (طریقتھ في رجالھ، فقال عنھ

في اشعاره ما ): الكشي(لعبدي قال أبو عمرو سفیان بن مصعب ا: (وذكر في التحریر الطاووسي فقال 
ونحو ذلك، من علموا اوالدكم شعره، : قال )علیھ السالم(یدل على أنھ كان من الطیارة، وروي أن أبا عبداهللا

 .)58()طریقین فیھما ضعف
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ـ حیث ذكره في القسم الثاني  واقتفى أثره العالمة الحلي في رجالھ ـ كما ذكرنا ھذه المالحظة سابقًا 
في أشعاره ما یدل على أنھ كان من : سفیان بن مصعب العبدي، قال أبو عمرو: (المعد للضعفاء فقال

ونحو ذلك من طریقین ضعیفین، ولم علموا أوالدكم شعره، : قال )علیھ السالم(الطیارة، وروي أن أبا عبداهللا
 .)59()من المتوقفین یثبت عندي عدالة الرجل وال جرحھ، فنحن فیھ

سیف بن مصعب العبدي أبو محمد، روى الكشي من طریق : (وذكره في القسم األول من رجالھ 
یشیر علِّموا أوالدكم شعر العبدي، : أنھ قال )علیھ السالم(ضعیف، ذكرنا سنده في كتابنا الكبیر عن الصادق

 .)60()ي عدالتھالى الشیعة، وھذا ال یثبت عند

فكأنھ جعلھ رجلین، سیفًا وسفیان، فذكر سیفًا فیمن یترجح قبول قولھ، (وقد اعترض علیھ السید االمین  
 .)61()وسفیان فیمن یتوقف فیھ

إما أّن العبدي لم یثبت عنده عدالتھ، أو أّن ھذا ) وھذا ال یثبت عندي عدالتھ: (ومراد العالمة من قولھ 
في تعلیم االوالد شعره ال یدل على عدالتھ، فان تعلیم شعر رجل، ال یدل على  )علیھ السالم(القول من االمام

 .عبیر في رجال العالمةولعل االحتمال الثاني ارجح كما یظھر من نظائر ھذا الت. عدالتھ

وكما ذكرنا، فإن صاحب المعالم فھم اتحاد سیف وسفیان من التحریر الطاووسي ولعلھ ھو المصدر  
للعالمة ویمكن التأمل في كالم السید األمین حیث یحتمل أّن محور كالم العالمة في كال القسمین ھو رجل 

ورة في رجال الكشي في كال القسمین، والكشي واحد، وھو الشاعر العبدي، النھ نقل نفس الروایة المذك
زكریا أبو یحیى (كان ناظرًا لرجل واحد، وال ینافي ذكر العالمة لھ في كال القسمین، فقد ذكر مثًال 

، ولعل ھذا یعبر عن تردده فیھ، ولكن على ضوء )62(في القسم االول والثاني) الموصلي لقبھ كوكب الدم
 .یقتھ التي ذكرناھا سابقًا یمكن احتمال التعدد كما ذكرناطر

إضافة الى عدم منافاة رأي العالمة في القسم االول عنھ في القسم الثاني، فان رأي العالمة في كلیھما  
یتناسب مع التوقف في الرجل ) وھذا ال یثبت عندي عدالتھ(ھو التوقف، فان ھذا التعبیر في القسم االول 

افق رأیھ في القسم االول مع القسم الثاني، وال یعترض بان ذكره في القسم االول الذي خصصھ أكثر، فیتو
لمن یعتمد على روایتھ یدل على اعتبار روایتھ، فاننا نقول، إن العالمة ذكر في القسم االول بعض الرجال 

لقسم االول وقال مع تصریحھ فیھ بالتوقف في روایتھم، كما في اسماعیل بن الخطاب، فانھ ذكره في ا
، )63()ولم یثبت عندي صحة ھذا الخبر ـ الوارد في توثیقھ ـ وال بطالنھ، فاالقوى الوقف في روایتھ: (عنھ

 .وكذلك قال في اسامة بن زید وغیرھما

                                                                                                                                                                                     
 .146ص/ التحریر الطاووسي) 58(
 .228ص/ رجال العالمة الحلي) 59(
 . 82ص/ رجال العالمة الحلي) 60(
 .  268ص/ 7اعیان الشیعة ج) 61(
 .224و 75ص/ رجال العالمة) 62(
 .10ص/ رجال العالمة) 63(
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الرجل یضاف لذلك، ما ذكرناه سابقًا، انھ ذھب البعض الى انھ لیس من طریقة العالمة في رجالھ ذكر  
مرتین او في القسمین من كتابھ، فان ذكره مرتین، فھذا یدل على احتمالھ تعددھما عنده، وال یذكر في 
القسم االول اال من یترجح عنده قبول قولھ، ویعتمد علیھ، وھنا ربما كان العالمة یحتمل تعددھما، ویرجح 

 .اًال على التوقف فیھقبول من ذكره في القسم االول، وان كان تعبیره في القسم االول د

سفیان بن مصعب : (وذكر ابن داود العبدي في القسم الثاني من رجالھ الذي أعّده للضعفاء قال 
سیف بن : (، ویظھر منھ توقفھ فیھ، وذكره ایضًا في القسم االول الذي أعّده للممدوحین فقال)64()مجھول

یا معشر الشیعة علموا أوالدكم شعر :  )علیھ السالم(قال الصادق): كش: (عرمصعب العبدي أبو محمد الشا
 .)65()العبدي فانھ على دین اهللا

ویظھر من ھذا التعبیر اعتباره، النھ ذكره في قسم الممدوحین كما أنـّھ لم یعقب علیھ كما عقب علیھ  
أو بما یدل على توقفھ فیھ، إضافة الى أّن ما ذكره ابن داود في  العالمة، بما یدل على عدم اعتبار روایتھ

قد ذكرنا في فصل سابق أنھ لعل ابن داود كان یرى ) سفیان بن مصعب مجھول: (القسم الثاني، حیث قال
سفیان بن مصعب ھو رجل آخر، غیر الشاعر الذي وردت الروایة حول شعره، والذي ذكره في القسم 

ین، وأّما سفیان ففي رأیھ ھو رجل آخر مجھول، وعلى ھذا االحتمال، یمكن ان نعتبر االول المعد للممدوح
ابن داود من العلماء المادحین للشاعر، ولعل ھذا االحتمال اقرب من القول بان ابن داود یعتبرھما رجًال 

لقسمین، كما واحدًا، وانما ذكرھما في القسمین جریًا على طریقتھ فیمن ورد فیھ مدح وذم ان یذكره في ا
ذكرنا سابقًا، فان االقوى انھ یرى الشاعر الذي ورد فیھ النص ھو الذي ذكره في القسم االول وھو سیف 
وبقرینة ذكره في ھذا القسم فیراه من الممدوحین، واما سفیان الذي ذكره في القسم الثاني فھو رجل آخر 

 .مجھول

غیر صحیح، إضافة لما  )66(عالمة الحلي في ذلكفما ذكره الشیخ المامقاني من أّن ابن داود تبع ال 
ذكرناه سابقًا أّن ابن داود لھ استقاللھ في تقییماتھ، وال یتبع في كتابھ العالمة الحلي، فانھ یعترض على 

 .العالمة في رجالھ أحیانًا

اء الرجال، والروایات وذكر السید الخوئي في معجم رجال الحدیث، بعد أن استعرض آراء علم 
إن الرجل ممدوح استنادًا الى ما تقدم من الروایات، ولكنھ : قیل: أقول: (الواردة في العبدي وشعره، یقول

ال یتم، وذلك لضعف الروایات، على أّن روایتین منھا عن الرجل نفسھ، ھذا مع أنـّھ ال داللة فیھا على 
 .)67()بن داود، واهللا العالمحسن الرجل بوجھ، فالصحیح ما ذكره العالمة وا

                                                           
 .228/ رجال ابن داود الحلي) 64(
 . 82ص/ المصدر السابق )65(
 .40ص/ 2تنقیح المقال ج) 66(
 .163ص/  8معجم رجال الحدیث ج) 67(
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ما یدل على اتحاده مع سفیان، أو على انھ رجل ) سیف بن مصعب العبدي(ویذكر في ترجمة  
 .)68(مجھول

 .والمالحظ أنـّنا احتملنا اختالف راي ابن داود مع رأي العالمة 

وخبر الكشي الثاني وان : (...)علموا اوالدكم(وقال الشیخ التستري حول الروایة الواردة في شعره  
بتعلم شعره، اال انھ بعد ضعف سنده بنصر واسحاق ومحمد بن جمھور ال  )علیھ السالم(تضمن امر الصادق

 .)69()یبقى اعتبار لھ، ویبقى قول الكشي ـ الذي سبر اشعاره وحكم بغلوه ـ سالما

 

 أقوال المدح 

 :قال الشیخ المامقاني في تنقیح المقال، بعد أن استعرض اآلراء التي وردت حول قدحھ 

إنَّ الطیارة فرقة من الغالة، وقد نبھناك غیر مرة، على أنَّ نسبة الغلو من القدماء ال یعتنى : أوًال: أقول( 
 .كان یعد عند القدماء غلوًا )علیھم السالم(الیوم في مراتب االئمة بھا، الن ما ھو من ضروریات مذھبنا

اجتھاد في قبال أمر ) وان في اشعاره ما یدل على أنـَّھ كان من الطیارة: (إنَّ قول أبي عمرو: وثانیًا 
أمره بتعلیم األوالد اشعاره، ونصھ على أنـَّھ على دین اهللا، فلو كان فیھ غلو، لكان  )علیھ السالم(الصادق

 .بتعلیم االوالد الصافیة أذھانھم أشعاره من المحال

 .واستضعاف طریق الروایة كما ترى 

فاألظھر أنَّ الرجل إمامي ممدوح، فیكون حدیثھ من الحسان، ولقد أجاد في الوجیزة والبلغة حیث عداه  
 .ممدوحًا

علیھ (في مصیبة أبي عبداهللا الحسین ایاه بان ینشد أبیاتًا )علیھ السالم(ویمكن أن یعد مدحًا لھ أمر الصادق 

 .)70(..) )السالم

 :ویقول السید االمین في اعیان الشیعة بعد أن استعرض أقوال القادحین فیھ 

ویمكن الجواب عّما نسب الیھ من الغلو، بأنَّ القدماء كانوا یرون ما لیس من الغلو غلوًا، وكان كثیر ( 
منزلة خاصة، یرون التجاوز عنھا غلوًا، مع خطأھم في )علیھم السالم(عتقدون أن لالئمةمن القدماء ی

اعتقادھم ذلك، ولھذا لم یعول المتأخرون على رمیھم بذلك، وانھ على دین اهللا، وضعف الطریق لم یصح 
وحًا، كما یظھر من مراجعة أقوال الرجالیین في رجال السند، ولذا عد في محكي الوجیزة والبلغة ممد

 .)71(...)ویؤید مدحھ روایة الروضة اآلتیة

 .وجوابھ ھذا یشابھ الجواب الذي ذكره الشیخ المامقاني عن أقوال القدح والضعف 

                                                           
 .370ص/  8معجم رجال الحدیث ج) 68(
 .161ص/ 5قاموس الرجال ج )69(
 .40ص/ 2تنقیح المقال ج) 70(
 .268ص/ 7اعیان الشیعة ج) 71(
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ومن جملة من مدحھ بالوثاقة، بل بما ھو فوق الوثاقة، ما ذكره الشیخ األمیني في كتابھ الغدیر، ننقل  
 :فیھ من الشواھد، والمؤشرات البینة على وثاقة العبدي، واعتبارهالنص بطولھ لما 

عّده شیخ الطائفة في رجالھ من أصحاب االمام الصادق، ولم یك صحبتھ مجرد الفة معھ، أو محض ( 
اختالف الیھ، أو أنَّ عصرًا واحدًا یجمعھما، لكنھ حظي بزلفة عنده، منبعثة عن صمیم الود، وخالص 

إنَّھ على : شیعتھ بتعلیم شعره أوالدھم، وقال)علیھ السالم(یشوبھ اي شائبة، حتى أمر االمام الوالء، وایمان ال
 .دین اهللا

علیھ (وینم عن صدق لھجتھ، واستقامة طریقتھ في شعره، وسالمة معانیھ عن أي مغمز، أمر االمام 

 .إّیاه بنظم ما تنوح بھ النساء في المآتم كما رواه الكشي في رجالھ )السالم

في مناقب العترة الطاھرة، فینظمھ في الحال، ثم یعرضھ  )علیھ السالم(وكان یأخذ الحدیث عن الصادق 
 .علیھ

والقارئ اذا ضّم بعض ما ذكرنا من حدیث المترجم لھ الى اآلخر، یقف على رتبة عظیمة لھ من ...  
ن حالھ، وصحة مذھبھ، الدین، یقصر دون شأوھا الوصف بالثقة، ویشاھد في طیات الحدیث والتاریخ حس

تفوق شؤون الحسان، فال مجال للتوقف في ثقتھ كما فعلھ العالمة الحلي، وال لعده من الحسان، كما فعلھ 
وزن، كما رآه ابو عمرو الكشي في ) اي الغلو واالرتفاع في المذھب(غیره، وال یبقى لنسبتھ الى الطیارة 

ب الصحیح، والوالء المحض لعترة الوحي، والتشیع شعره، ولم نجد في شعره البالغ الینا اّال المذھ
 .الخالص عن كل شائبة سوء

ویزیدك ثقة بھ واعتمادًا علیھ، روایة مثل أبي داود المنشد سلیمان بن سفیان المسترق المتسالم على  
نظراء الحسن بن محبوب، ومحمد بن الحسین بن أبي ثقتھ عنھ، وأبو داود ھو شیخ االثبات األجلة، 

 .الخطاب، وعلي بن الحسن بن فضال

كما أنَّ إفراد مثل الحسین بن محمد بن علي األزدي الكوفي المجمع على ثقتھ وجاللتھ تالیفًا في أخبار  
ظم من كتبھ، یؤذن بموقفھ الشامخ عند أعا 49المترجم لھ وشعره، كما عده النجاشي في فھرستھ ص

 .المذھب، وینبئ عن اكبارھم محلھ من العلم والدین

والمتأمل فى شعره یرى موقفھ العظیم في مقدمي رجال الحدیث، ومكثري حملتھ، ویجده في ...  
الرعیل األول من جامعي شتاتھ، وناظمي شوارده، ورواة نوادره، وناشري ُطرقھ ویشھد لھ بكثرة الدرایة 

صلوات اهللا ة، وولعھ الشدید في بث األخبار المأثورة في آل بیت العصمة والروایة، ویشاھد ھمتھ العالی

 .)72()علیھم

 

 :رأي في تقییم العبدي 

                                                           
 .297ـ  295ص/ 2الغدیر ج) 72(
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العبدي، وكل منھم یذكر أدلة رأینا مما سبق أن علماءنا تضاربت آراؤھم، واختلفت أقوالھم حول  
وجیھة في ھذا المجال، وقد رأینا أنَّ العلماء الذین مدحوا الرجل، ذكروا أدلة قویة وواضحة على اعتباره 
 :أو اعتبار شعره، تغنینا عن اعادتھا، ولكن نحب أن نضیف لما ذكروه شیئا، اضافة لتوضیح بعض أدلتھم

دلة القادحین، وغایة ما توصلوا الیھ، ھو التوقف في العبدي، أو أنـّھ الحظنا أنَّ النتیجة التي تدّل علیھا ا 
مجھول، حیث ال یملكون دلیًال على مدحھ، مع تضعیف الروایات المادحة لھ، وكل ما یتصور ھناك من 
دلیل للقدح فیھ، ھو ما ذكره الكشي، بأنـَّھ من الطّیارة أو الغالة، وقد عرفت، وستعرف مناقشتھ، اضافة 

 .ذكره البعض من تضعیف اسانید بعض الروایات التي وردت في حقھلما 

وأّما المادحون للعبدي، فانھم یعرضون أدلة قویة على مدحھ، واعتبار شعره، وروایتھ، ویكفي في ذلك  
، ونشر فضائلھم ومناقبھم، )علیھم السالم(شعره الذي یندفع بكل بسالة ووعي، للدفاع عن مبادئ أھل البیت

 .صومھم، ومناقشة مخالفیھم، ولعل ھذه من المؤشرات على مدح الرجل بل ووثاقتھومجابھة خ

إذن، فالقادحون یقولون، إننا ال نملك على مدحھ دلیًال، وھذا یفید التوقف فیھ، أو أنـّھ رجل مجھول،  
مة كما صرح بذلك العالمة، وحتى السید الخوئي یذھب لذلك، بینما المادحون یذكرون أن لھم أدلة محك

 .تدل على مدحھ واعتباره

والمالحظ، وكما ذكر ذلك بعض العلماء، أنَّ تقییمات المتأخرین ـ وتبدأ من زمان المحقق الحلي  
والعالمة فمن بعدھما ـ قدحًا أو مدحًا، انَّما تصدر عن حدس واجتھاد، ولیس عن حس، بینما تقییمات 

غیرھم، فھي صادرة عن حس، ومعاصرة للرجل، المتقدمین، أمثال الكشي، والنجاشي، والشیخ الطوسي و
، وقد ناقش )الطیارة(وبما أنـَّھ ال یوجد تقییم من المتقدمین في حق العبدي، اّال ما ذكره الكشي بأنـَّھ من 

علماؤنا ھذه النسبة، كما ذكرنا مناقشتھم، إضافة  الى ان الكشي بنفسھ یعترف بأنـَّھ فھم غلو العبدي من 
مھ ھذا خاصة صادر عن حدس واجتھاد، ولیس عن حس ومشاھدة لسیرة الرجل، خالل شعره، فتقیی

وبذلك ال یملك تقییمھ ذلك االعتبار الذي یصدر منھ في حق آخرین، من خالل معایشتھ لھم، وأما 
الروایتان اللتان ذكرھما الكشي، فھما تدالن على اعتباره وتوثیقھ، وال تدالن على جرحھ، وأما تقییم 

فھو صادر عن اجتھاد وفھم للنصوص والروایات، الصادرة في حق الرجل، أو من خالل  المتأخرین،
دراسة شعره وأقوالھ، لذلك یمكن لنا أن نفھم من النصوص، أو من شعره، خالف ما فھموه، وبذلك یناقش 

 .حتى في تقییم الكشي

ن الصفات، الموجبة للقدح أو والمالحظ أنَّ اعتقاد الغلو، أو الوثاقة والعدالة، أو الفسق، وغیرھا، م 
المدح في الرجل، ھي من الصفات النفسیة التي ال یحس االنسان بھا نفسھا، وانما یتعرف علیھا من خالل 

 .مظاھرھا، ومبرزاتھا، ومن المظاھر أقوال الشخص وافعالھ

علیھم (ھل البیتإن نسبة الغلو للعبدي ناشئة من بعض أبیاتھ الشعریة، التي قالھا في مدح أ: فربما یقال 

 : )علیھ السالم(، منھا قولھ في أمیر المؤمنین )السالم

 أوٌل آخٌر سمیٌع علیم*** لك قال النبي ھذا علي 
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 جھارًا وقولھا مكتوم*** ظاھٌر باطٌن كما قالت الشمس 

حیث نسب الیھ بعض الصفاة التي تنسب هللا تعالى، ولكن یالحظ مالءمتھا لبعض االحادیث والروایات  
، )73(، وقد ذكر ابن شھراشوب في المناقب بعض ھذه االحادیث )علیھم السالم(صادرة عن المعصومینال

، )لك قال النبي( )صلى اهللا علیھ وآلھ(وكما یصرح العبدي بذلك، بأنَّ ما ذكره في ھذه االبیات منقول عن النبي
، وكذلك ربما  )صلى اهللا علیھ وآلھ(بما وصفھ الرسول )سالمعلیھ ال(وبذلك تخرج عن الغلو، النھ وصف االمام

 دل على الغلو ما ذكره السید االمین حول ھذه االبیات، التي ذكرناھا في دیوانھ، وتبدأ بھذا البیت

ویعلق علیھا السید االمین بما نقلناه  بحبھ وھواه غایة الشغف *** یا من شكت شوقھ االمالك اذ شغفت 
، بما یخرجھا عن الغلو، وھكذا سائر شعره، الذي یلوح منھ الغلو، انھ یستھدف في )74(عنھ في دیوانھ

الواقع معاني ومفاھیم بعیدة عن الغلو، إضافة الى ورود امثالھا في االحادیث والروایات عن 
 .  )علیھم السالم(المعصومین

القدح فیھ، أو التوقف فنناقشھ بما ذكره الشیخ المامقاني  وأما ما ذكره البعض من نسبة الغلو الیھ، أو 
والسید االمین، وقد نقلنا كالمھما، أنھ كان ھناك بعض االختالف في اآلراء بین الشیعة سابقًا ولذلك كان 
ینسب بعضھم الغلو للبعض اآلخر، فكانت نسبة الغلو شائعة بینھم، وھي ال توجب القدح والجرح في 

بب في ذلك عدم وضوح بعض معتقدات الشیعة ومفاھیمھا لدى البعض، وحتى عن الرجل، ولعل الس
الشیعة أنفسھم آنذاك، كما تقتضیھ طبیعة االعتقاد، وخاصة تلك المعتقدات والمفاھیم غیر الرئیسیة، أو 
 التي لم یمر على والدتھا زمان طویل، فال تكون متمیزة وواضحة، كما ھي الیوم في االذھان، بعد أن مرَّ
علیھا تاریخ طویل، وجھود كبیرة ومضنیة، بذلھا علماؤنا ورجالنا عبر ھذه القرون الطویلة، رغم كل 
التحدیات والعقبات في مجال دراسة ھذه المعتقدات والمفاھیم، وتركیزھا، وتوضیحھا، ونشرھا ومن ھنا 

المسائل االعتقادیة ربما وجد بعض االختالف في اآلراء آنذاك في بدایات والدتھا، وخاصة حول بعض 
 .)75(غیر الرئیسیة

وھذا الموضوع وھو مدى وضوح المعتقدات وبلورتھا وبقاؤھا دون تغیر أو تعرضھا للتغییر تحتاج  
 .الى دراسة علمیة موسعة لیس ھنا موضع بیانھا

وبالجملة الظاھر أنَّ القدماء كانوا مختلفین في المسائل االصولیة : (قال الوحید البھبھاني في فوائده 
فاسدًا او كفرًا، غلوًا أو تفویضًا، أو جبرًا او تشبیھًا، أو غیر ذلك،  أیضًا، فربما كان شيء عند بعضھم

وكان عند آخر مما یجب اعتقاده، أو ال ھذا وال ذاك، وربما كان منشأ جرحھم باالمور المذكورة وجدان 
وربما الروایة الظاھرة فیھا منھم ـ كما اشرنا آنفًا ـ وادعاء أرباب المذاھب كونھ منھم، أو روایتھم عنھ، 

                                                           
 .206ص/ 2المناقب ج) 73(
 .270ص/ 7اعیان الشیعة ج) 74(
 38یالحظ في ھذا المجال، كتب علم الدرایة والرجال، فقد بحثت عن نسبة الغلو بین القدماء بصورة موسعة، امثال فوائد الوحید البھبھاني ص) 75(
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كان المنشأ روایتھم المناكیر عنھ، الى غیر ذلك، فعلى ھذا ربما یحصل التأمل في جرحھم بأمثال االمور 
 .وقد ذكر ھذه الفقرة بعد تحقیق واسع عن الغلو ونسبة الغلو بین القدماء)76()المذكورة

ومثلھ الرمي بالغلو، فتراھم یقولون كان من الطّیارة، أو من اھل االرتفاع (...  وقال الشیخ الخاقاني 
وامثالھما، والمراد أنھ كان غالیًا، فال بد من التأمل والتثبت في ذلك، فال یجوز التسرع في الرمي بذلك 

ث عن ھذا الموضوع بصورة موسعة، وذكر وقد بح )77()تقلیدًا لمن رمى، سیما لو كان القدح من القدماء
 .الكثیر من الشواھد في ذلك

باالضافة، الى أنَّ شعر العبدي موجود تحت نظرنا، وبین أیدینا، یمكن دراستھ، ومالحظتھ، وحین  
ندرسھ ونالحظھ، ال نرى فیھ أي اثر للغلو واالرتفاع، بل كما ذكرنا، وذكره علماؤنا، لیس فیھ اّال تعبیر 

ومناقبھم ومدحھم والثناء علیھم، ولیس فیھ اال االعتقاد الصحیح كما )علیھم السالم(أھل البیت عن فضائل
 .ذكره الشیخ االمیني

علیھم (واالئمة )علیھ السالم(واما ما یذكره في شعره من عبارات المدح والثناء في االمام أمیر المؤمنین 

م داللتھا على الغلو، ولعلھا ھي السبب في نسبة ، وما یذكره من فضائلھم وكراماتھم، مما یتوھ )السالم
 .الغلو الیھ

فالمالحظ ذكر امثالھا، بل ما یفوقھا، في بعض االحادیث، والروایات، واألشعار واألقوال، دون أن  
ینسب الغلو ألصحابھا ولرواتھا، إضافة لذلك، فقد ذكرنا انھ كان ینظم مضمون اآلیات واألحادیث الثابتة، 

، یعترف بھا الشیعة  )علیھم السالم(في حق أھل البیت )صلى اهللا علیھ وآلھ(دیث الصادرة عن النبيوخاصة االحا
وأھل السنة وذكرت في كتبھم، فكیف یمكن نسبة الغلو واالنحراف للعبدي، وقد صورت مثل ھذه األقوال 

صلى (دیث الثابتة عن النبيواألحادیث عن الكثیر، فیلزم أن ینسب الغلو للكثیر ویلزم كذلك نسبة الغلو لالحا

 . )اهللا علیھ وآلھ

إضافة الى أنَّ بعض علمائنا، ذكروا شعر العبدي في كتبھم، دون أن یشیروا للغلو فیھ، ولو كان فیھ  
غلو لما ذكروه، أو لنبھوا على غلوه ولما ذكروا الروایات المحفزة على تعلمھ، بل أنَّ بعض الثقات ألّف 

وشعره، كما ذكره النجاشي، ورأینا أنَّ أبا داود المسترق المجمع على وثاقتھ، كتابًا في أخبار العبدي 
یروي عنھ، ویحدث الناس بروایاتھ، یضاف لذلك ما ذكره المادحون أمثال الغدیر وتنقیح المقال واألعیان 
اتھ من شواھد وقرائن، لو ضم أحدھا لآلخر، ألوجب الوثوق واالطمئنان باعتبار العبدي، واعتبار روای

 .وربما أغنانا عن وجود نص على وثاقتھ واعتبار روایاتھ

فاذا كان السبب في التوقف، أو القدح في العبدي وضعفھ ھو نسبة الغلو الیھ، فال نرى في ھذه : إذن 
النسبة سببًا للقدح في الرجل، بل وال التوقف فیھ، إذ لیس في شعره الغلو، أو االنحراف العقائدي لما ذكر 

ومدحھم، ومناقشة مخالفیھم، وقد رأینا أّن القادحین فیھ  )علیھم السالم(س فیھ اال فضائل أھل البیتأنـَّھ لی

                                                           
 .، ملحق برجال الخاقاني38ج/ فوائد الوحید البھبھاني ) 76(
 .147ص/ رجال الخاقاني ) 77(
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كالكشي، ومن جاء بعده، وتبعوه في ھذا الرأي، انما نسبوا الغلو الیھ، من خالل مالحظتھم لشعره، فیكون 
ال یناقش في ھذا الحدس قدحھم ھذا خاصة ناشئًا من الحدس، ال الحس، وما ذكرناه من مالحظات وأقو

والفھم من شعره، یضاف لذلك ان العلماء، ذكروا بان مجرد رمي الرجل بفساد العقیدة، او ببعض 
المعتقدات الفاسدة والمنحرفة، ال توجب نفي اعتباره وصدقھ في النقل، لذلك یصطلح على حدیثھ بالموثق، 

قال الشیخ الطوسي في مقدمة . س والتدلیساال ان یكون مطعونا في النقل، وغیر مأمون من الوضع والد
ان كثیرًا من المصنفین واصحاب الفصول كانوا ینتحلون المذاھب الفاسدة وان كانت : (كتابھ الفھرست
، ولذلك ال یشترط في اعتبار الروایة ایمان الراوي او عدالتھ، وانما یشترط وثاقتھ في النقل )كتبھم معتمدة

 .ال یؤمن منھ الدس والوضعوعدم الطعن في نقلھ، او انھ 

وربما یقال في مناقشة شبھة الغلو ان طبیعة الشعر في ذاتھ، بما یعتمد علیھ من أسالیب فنیة،  
وخصائص شعریة، وبالغیة، یختلف عن البحث العلمي، والنثر، وخاصة الذي یستعرض الروایات 

عن فضائل رجل مثًال، فربما یذكر في الشعر بعض المبالغة، من أجل تحقیق واالحادیث، أو الذي یتحدث 
الھدف المنشود منھ، من التأثیر، والتوفر على القیمة الفنیة والخصائص الشعریة، وبذلك ربما یوحي 
للبعض ھذا المعنى المبالغ فیھ، وان كان ھذا االحتمال ضعیفًا في شعر العبدي، لما ذكرناه من التزامھ 

شدد في أكثر شعره بالتعبیر المباشر، واالبتعاد عن الصور الخیالیة، ونظم النصوص واالحادیث الم
 . )علیھم السالم(الواردة في فضائل أھل البیت

وإذا تنزلنا عن كل ھذه المناقشات، التي تدعم مدح العبدي، واعتباره، وافترضنا صحة ما ذكر في  
 ).لما قیل، وال تنظر لمن قال انظر: (ضعفھ، أو التوقف فیھ، فاننا نقول

فان ما وصل الینا من شعره لیس فیھ غلو، او انحراف، أو أّیة فكرة تستوجب القدح فیھ، أو ضعفھ، أو  
، ولیس فیھ اال فضائل أمیر )لیس فیھ إال االعتقاد الصحیح(التوقف فیھ، بل كما ذكره الشیخ االمیني 

، ومدحھم، ومجابھة خصومھم، ومناقشة مخالفیھم،  )یھم السالمعل(، وعترتھ الطاھرة )علیھ السالم(المؤمنین
،  )علیھم السالم(وغیرھا من المجاالت، التي یلزم حفظھا، ونشرھا، ألنَّ في ذلك حفظًا لتراث أھل البیت

ومناقبھم وكراماتھم، ولعلھ ألجل ما فیھ من تراث، یلزم الحفاظ علیھ، ونشره، وتعریف الشیعة، 
ومعتقداتھم، وتعلیمھم طریقة الحوار مع مخالفیھم، مما نالحظھ )علیھم السالم(أھل البیت وأوالدھم، بمناقب 
كل ذلك یؤكد صحة حث الشیعة على تعلم شعره، وتعلیمھ ألوالدھم، ولعلھ السبب أیضًا . في شعر العبدي

 .لذكر علمائنا شعره في كتبھم، والحث على تعلمھ

، نشر شعر العبدي وامثالھ الن فیھ نشرًا لجانب من ومن ھنا نرى من الجدیر، بل من الضروري 
، ومناقشة لبعض الشبھات التي یوجھھا المخالفون لخطھم،   )علیھم السالم(تراثنا، ونشرًا لفضائل أھل البیت

وتعلیمًا للشیعة مثل ھذه الفضائل حتى یكونوا على بصیرة من ایمانھم، واكثر انشدادًا الئمتھم، ومذھبھم، 
لى الحوار مع الخصوم والمخالفین، وحتى یتعرف غیر الشیعة أیضًا على فضائل أئمة واكثر قدرة ع

الشیعة، ومناقبھم وصحة معتقداتھم، ووھن المعتقدات المخالفة لھم، ألنَّ أكثر االحادیث التي نظمھا 
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، وذكرت  )آلھصلى اهللا علیھ و(آنذاك، قد رویت عن النبي )علیھم السالم(العبدي، وامثالھ من شعراء أھل البیت
 .في كتب أھل السنة وصحاحھم

ومما یؤسف لھ أنَّ الشعر الموجود بین أیدینا للعبدي ھو قلیل جدًا، ولكن ھذا النزر القلیل یعبر عن  
عقیدتھ، والتزامھ الصحیح، فھو كالسید الحمیري في التزامھ بنظم االحادیث الواردة في فضائل أھل 

م، مع الفرق، بأنَّ ما وصل الینا من شعر السید الحمیري كثیر، واما ما ومثالب خصومھ )علیھم السالم(البیت
 .وصل الینا من شعر العبدي فھو قلیل جدًا

وأما ما ذكره القادحون فیھ، من ضعف طرق الروایات التي وردت في مدح العبدي، كما ذكر ذلك ابن  
واھد یمكن التوصل من خاللھا الى طاووس، والعالمة، والسید الخوئي، فانَّ ما ذكرناه من مالحظات وش

الوثوق واالطمئنان باعتباره أو اعتبار شعره وروایاتھ یجیب عن ھذا االعتراض، وربما اغنتنا عن 
 .االحتیاج لطریق على اعتباره كما ذكر

وفي : (إضافة الى أنَّ بعض العلماء ذھبوا الى صحة بعض ھذه الطرق واعتبارھا، ففي بھجة اآلمال 
ل والظاھر عدم الضعف في الحدیث األول، كما یأتي فالحظ، اال أنـَّھ ال یفید مدحًا معتدًا منتھى المقا

، وھو الحدیث األول في )قل شعرًا تنوح بھ النساء(: )علیھ السالم(ومراده من الحدیث األول قولھ. )78()بھ
: ، ولعل مراده من قولھ)79()واستضعاف طریق الروایة كما ترى: (الكشي، وذكر في تنقیح المقالرجال 

، اّما عدم الضعف، أو أنَّ مراده أنـَّھ على تقدیر ضعف الطریق، یمكن استفادة اعتبار العبدي، )كما ترى(
 .أو شعره من قرائن وشواھد ذكرنا بعضھا

وضعف الطریق لم یصح، كما یظھر من مراجعة أقوال : (د األمین حول ضعف الطریقوذكر السی 
 .)80()الرجالیین في رجال السند، ولذا عد في محكي الوجیزة والبلغة ممدوحًا

لمصادر ویبقى احتمال أخیر، ھو أنَّ نسبة العلماء الغلو للعبدي، انما تستند الى شعر لھ، لم تنقلھ ا 
 .والكتب، وانما نقلت الشعر الخالي من الغلو

ولكنَّ ھذا االحتمال قائم على الفرض والتخمین، وال یملك أساسًا علمیًا، كما ھو المالحظ في الروایات  
واألحادیث، فان مصادر وكتب الحدیث، كما نقلت الروایات واألحادیث التي ال تتضمن الغلو أو 

یات المتضمنة للغلو أو االنحراف، سواء صّرحوا بأنھا موضوعة، أو غیر االنحراف، كذلك نقلت الروا
معتبرة، أو لم یصرحوا، ثم جاء المتأخرون، فحققوا في ھذه االحادیث والروایات، ومّیزوا بین الصحیح 
والسقیم منھا، وأّما في شعر العبدي، فلم نجد في الشعر الذي نقلتھ المصادر والكتب، ما یتضمن الغلو أو 

 .النحرافا

                                                           
 .396ص/ 4بھجة اآلمال ج) 78(
 .40ص/ 1تنقیح المقال ج) 79(
 .268ص/ 7اعیان الشیعة ج) 80(
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إضافة لما ذكرناه من اختالف آراء القدماء في الغلو، وفي نسبة بعضھم الغلو للبعض اآلخر، كل ذلك  
 .مما یوھن ھذا االعتراض أیضًا

إن الھدف من توثیق الرجل، ھو االعتماد على روایاتھ، والمالحظ في العبدي أنـَّھ یحاول : واخیرًا نقول 
خاصة، واالئمة  )علیھ السالم(ة في فضائل االمام أمیر المؤمنیننظم الروایات واألحادیث الوارد

عامة، فیأخذ بعض فضائلھم أو كراماتھم وینظمھا في شعره، كما فعل ذلك السید  )علیھم السالم(الطاھرین
الحمیري، وبذلك یعتبر شعر العبدي، من األحادیث التي یمكن االستناد الیھا مصدرًا في فضائل أھل 

 .)صلى اهللا علیھ وآلھ(ومناقبھم، وبعض ھذه األحادیث یسندھا للرسول )لسالمعلیھم ا(البیت

وربما یتساءل كیف یمكن االعتماد على مثل ھذه االحادیث التي نظمھا العبدي في شعره، بحیث نعتبره  
 .من رواة ھذه االحادیث، مع ھذه اآلراء المتضاربة، واألقوال المختلفة في تقییم الرجل؟

وفضائلھم، والتي  )علیھم السالم(ظ أنَّ مثل ھذه األحادیث والروایات الواردة في أھل البیتولكن المالح 
نظمھا العبدي في شعره، لم ینفرد العبدي في روایتھا، بل إنھا رویت بطرق وأسانید اخرى، عن الشیعة 

، وفي وأھل السنة، وقد ُاشیر لمصادرھا، ونصوصھا، وبطرق مختلفة في كتاب مناقب آل أبي طالب
 .كتاب الغدیر

إذن، فال نرید االعتماد على روایاتھ فحسب، لعدم انفراده بھذه الروایات واألحادیث، بل إّنھا شائعة،  
ومذكورة في مصادر مختلفة، معتبرة عند الشیعة وأھل السنة، وھذا مما یدعم اعتبار العبدي نفسھ، 

رفة، ومخالفة للمعتقدات الصحیحة السلیمة، كما وتوثیقھ، حیث ال یتبنى معتقدات شاذة، أو مغالیة أو منح
ھو المالحظ في الغالة، حیث یتبنون آراًء ومعتقدات شاذة، ومتطرفة، ومخالفة للمعتقدات الصحیحة، وھذا 

 .أیضًا مما یوھن نسبة الغلو للعبدي

مكن اعتبارھا إذًا، فاذا كان العبدي ثقة أو ممدوحًا، فان األحادیث والروایات التي نظمھا في شعره، ی 
من جملة األحادیث والمصادر المعتبرة التي یعتمد علیھا، وان لم یكن العبدي معتبرًا في روایتھ، فال یؤثر 
ذلك في اعتبار شعره، لعدم انفراده بھذه االحادیث، ألن ھذه االحادیث والفضائل شائعة، مذكورة في 

 .مصادر معتبرة عند الشیعة، وأھل السنة
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 العبدي نظرة في شعر

 

وقبل أن نبحث حول تقییم شعره، والخصائص الفنیة فیھ، وممیزاتھ وحول دیوانھ، یجدر بنا أن  
 :نستعرض آراء بعض العلماء في شعره

 

 :آراء العلماء في شعره 

والبعض اآلخر قد بالغ في المالحظ ان بعض علمائنا قد اثنى على شعر العبدي من الناحیة الفنیة ( 
مدحھ، ومن بین اولئك من مارس نظم الشعر أو تذوقھ ومّیز بین غّثھ من سمینھ فقد ذكرنا أنَّ ابن 

ممن لھ خبرتھ في الشعر الجید غالبًا، قد أكثر من نقل شعر العبدي، وقد ذكرنا رأي السید ...) شھراشوب
اھا عن االغاني، ونستعرض ھنا بعض آراء العلماء الحمیري في شعر العبدي، في قصة مالقاتھ التي نقلن

 .في شعره

رأیت لھ في مجامیع أصحابنا القدیمة  )علیھ السالم(العبدي شاعر في زمان الصادق: (قال الشیخ المامقاني 
وأبنائھ، لكنھ اقوى منھ وأمتن،  )علیھ السالم(شعرًا كثیرًا یشبھ شعر السید الحمیري في جمعھ فضائل علي

 .)81(..)یھ ذكر مثالب أعدائھمویزید عل

یرجع للعبدي، ال للسید ) لكنھ(وما ذكره الشیخ المامقاني حول شعر العبدي ـ اذا قلنا ان ضمیر  
الحمیري ـ وأنـَّھ أقوى وأمتن من شعر السید الحمیري، لعلھ مبالغ فیھ، فما عثرنا علیھ من شعر العبدي، ال 

الوصف، فان ھناك قصائد للسید الحمیري یتفوق فیھا على الكثیر من شعراء عصره، وقد  یملك مثل ھذا
أثنى على شعر السید الحمیري الكثیر من معاصریھ، وغیرھم، ولكن ربما یفھم ھذا المعنى من تفوق شعر 

ولعل ھناك ، )أنا أشعر الناس اال العبدي: (العبدي على شعر السید الحمیري، من قول السید الحمیري نفسھ
شعرًا للعبدي یظھر فیھ تفوقھ، واال فان الشعر الواصل الینا، والذي بین أیدینا، ال یستوجب مثل ھذا 

 .الحكم

علیھم (أشعاره ـ ھو في مدح أھل البیت  كل ما عثرنا علیھ منھا ـ: (ووصف السید االمین شعر العبدي 

عر فیما سوى ذلك، لكن الغرض لم یتعلق بنقل ، ومع كونھ شاعرًا مجیدًا، یبعد أن ال یكون لھ ش )السالم
وحسبك بمن یقول فیھ السید ذلك وانتقاده : (، ثم یذكر قصة مالقاة السید الحمیري معھ ویعلق علیھا)سواھا

على السید بما ذكر یدل على شدة معرفتھ بمواقع الكالم ونقد الشعر ویدل ھذا الخبر على أنـَّھ كان معروفًا 
 .)82()بالعبدي

                                                           
 .286ص/ 2تنقیح المقال ج) 81(
 .268ص/ 7اعیان الشیعة ج) 82(
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إنَّ الواقف على شعر شاعرنا ـ العبدي ـ وما فیھ من الجودة والجزالة : (ویصف الشیخ االمیني شعره 
والسھولة والعذوبة والفخامة والحالوة والمتانة یشھد بنبوغھ في الشعر، وتضلعھ في فنونھ، ویعترف لھ 

 .)83()من اھلھ في محلھ) أشعر الناس(عراء علیھ بأنھ بالتقدم والبروز، ویرى ثناء الحمیري سید الش

والمتأمل في شعره یرى موقفھ العظیم في مقدمي رجال : (ویقول الشیخ االمیني في موضع آخر 
الحدیث، ومكثري حملتھ، ویجده في الرعیل األول من جامعي شتاتھ، وناظمي شوارده، ورواة نوادره، 

یشھد لھ بكثرة الدرایة والروایة، ویشاھد ھمتھ العالیة، وولعھ الشدید في بث األخبار وناشري طرفھ، و
 .)84()، وستقف على ذلك كلھ في ذكر نماذج شعرهصلوات اهللا علیھمالمأثورة في آل بیت العصمة 

وعالقاتھ ـ : (یري بالعبديوقال السید محمد تقي الحكیم في كتاب شاعر العقیدة، حول عالقة السید الحم 
أي السید الحمیري ـ بالكوفة فیما یظھر لم تقتصر على المحدثین، وذوي السلطان، وإنَّما تجاوزتھم الى 

 )علیھم السالم(االمتزاج بشتى الطبقات، وبخاصة بالشعراء الذین یحملون فكرتھ في الدفاع عن أھل البیت
خ عن عالقاتھ مع شاعرین علویین إمامیین، اشتھرا بالوالء واستقصاء مآثرھم الطیبة، وقد حّدثنا التاری

، وھما سفیان بن مصعب العبدي، وجعفر بن عفان الطائي الملقب بالمكفوف،  )علیھ السالم(لالمام الصادق
وقد اعتز باالول منھما، واعتمد على ذوقھ الشعري وأكبره، فكان ال یھمھ أن یقرأ علیھ ما یجد عنده من 

ھ فیھ، وربما اعتمد على بعض مالحظاتھ الفنیة مع اعتزازه بنفسھ، ومن ذلك ما حّدثوا أنـّھ شعر ویأخذ رأی
ثم نقل تصحیح العبدي لشعره، وقد ذكرناھا سابقًا، وعلَّق ..) سمع لعمران بن حطان شاعر الخوارج بیتًا

وھذا االعتراف . عبديأنا اشعر الناس اال ال: وقد أعجبتھ المالحظة فأخذ بھا وظل یقول بعد ذلك: (علیھا
منھ مع اعتزازه بشاعریتھ، لم یكن مبعثھ ھذا التعدیل فیما أرى، وإنما سبقتھ للشاعر مكانة في نفسھ 

 .)85()تصحح معھا ھذا االعتراف

 

 :ممیزات شعر العبدي 

 :شعرهنستعرض ھنا بعض ممیزات شعره، بحسب فھمنا، وبحسب ما ذكره مترجموه وناقدو  

 )علیھم السالم(ـ إنَّ شعره یتضمن النصوص واألحادیث واآلیات الشریفة الواردة في فضائل أھل البیت 1 
ومثالب خصومھم، ومناقشة مخالفیھم، فانھ یحاول نظم الروایات واألحادیث، وخاصة األحادیث المروّیة 

 .حیث ذكروھا في كتبھم وصحاحھم ، والتي یعترف بھا أھل السنة أیضًا، )صلى اهللا علیھ وآلھ(عن النبي

فحسب، ولم ینظم في سائر المجاالت  )علیھم السالم(ـ إنَّھ خصص شعره للنظم في أھل البیت 2 
 .واألغراض الشعریة االخرى بحسب ما عثرنا علیھ من شعره، وأشار لھذه المالحظة مترجموه

                                                           
 .296ص/ 2الغدیر ج) 83(
 .297ص/ 2الغدیر ج) 84(
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عن النصوص الواردة في فضائل أھل  ـ المالحظ في شعره أنـَّھ كثیرًا ما یستعمل التعبیر المباشر 3 
، ونظمھا بالشعر، وال یستعمل غالبًا الصور الشعریة الخیالّیة، والمطالع الغزلیة، التي  )علیھم السالم(البیت

یستعملھا الشعراء غالبًا، ولكّنھ بالرغم من استخدامھ التعبیر المباشر، وتجنب الخیال، لم یفقد شعره اللغة 
تمیزه عن االسلوب النثري، حیث یستخدم بعض األسالیب الشعرّیة والبالغّیة، والروح الشعریة التي 

والمالحظ أنَّ شعره ھو شعر احتجاج وبرھنة، والتزام مشدد بنظم الروایات، لذلك ربما فقد بعض 
 .الخصائص الشعریة المذكورة

بدیھة لمناسبة ما، كما ـ من خالل شعره یتبّین أنـّھ كان سریع البدیھة، لذلك نظم بعض شعره على ال 4 
فنظم شعرًا على الفور، ولعل )علیھم السالم(في أھل البیت )علیھ السالم(لو سمع فضیلة أو حدیثًا من االمام

الصفة العامة لشعره أنـَّھ من السھل الصادر عن عاطفة جّیاشة، وعقیدة ثابتة، ووالء شدید ألھل 
 .لنفوس، ولعلھ السبب في الحث على حفظ شعره وتعلمھ، ولذلك كان لھ تاثیره في ا )علیھم السالم(البیت

ـ یمتاز شعره بالقصر وعدم طول القصائد غالبًا بحسب ما عثرنا علیھ، ولعل ھذا الشعر كان ضمن  5 
قصائد طویلة لم تصل الینا، وبذلك یفترق عن شعر ابن حماد الذي یتمیز بالقصائد الطوال، اضافة الى ان 

اسمھ في قصائده، واما سفیان العبدي، فلیس من المتعارف ذكر اسمھ أو لقبھ في ابن حماد غالبا ما یذكر 
شعره، وربما دل على أن قصائد العبدي كانت طویلة عدم الترابط بین أبیات بعض قصائده، مما یدل على 

علیھ (سقوط وحذف بعض االبیات منھا، كما في قصیدتھ التي یشیر في آخرھا لثواب زیارة االمام الحسین

وقد اشرنا للفوارق بین شعره وشعر ابن حماد في فصل سابق . ، وسنشیر لذلك في خالل شعره)السالم
 .فلیالحظ

ـ المالحظ أنـّھ یستعمل األوزان الخفیفة، والمجزوءة، وكذلك یستعمل بعض األسالیب الفنیة كاسلوب  6 
دیث التي ذكر في متنھا ھذا السؤال السؤال والجواب واالستفھام، وربما استخدم ھذا االسلوب اتباعًا لألحا

والجواب، وكذلك المالحظ أنـَّھ یستعمل في شعره األلفاظ المأنوسة االستعمال، الواضحة المعنى، والخفیفة 
على اللسان والسمع، ویتجنب استخدام األلفاظ الغریبة االستعمال، الغامضة المعنى، والثقیلة على السمع، 

تھدف بھذه السھولة في األلفاظ، بیان كونھ شاعرًا ملتزمًا رسالیًا لم ینظم والصعبة على اللسان، وربما یس
علیھم (الشعر للترف والفن فحسب، وإنما نظمھ ألجل الوصول ألھدافھ المنشودة، من نشر مبادئ أھل البیت

شار وفضائلھم، وربما ضحى أحیانا ببعض األسالیب الفنیة، من أجل الحفاظ على ھذا الھدف، وقد أ )السالم
وقیل لھ ـ : (لذلك السید الحمیري، الشاعر الرسالي الذي یشابھ شعره شعر العبدي في بعض ھذه الممیزات

اقول ما یفھمھ الصغیر والكبیر وال یحتاج الى التفسیر : السید الحمیري ـ لم ال تقول فیھ شعرًا غریبًا؟ فقال
 :ثم انشأ

 )86()جھك فارحممدحت علیًا غیر و*** ایا رب اني لم ارد بالذي بھ 

                                                           
 .147ص/ معالم العلماء) 86(
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وكذلك العبدي مع قدرتھ على اللغة، وإحاطتھ باالستعماالت األدبیة، ومن ھنا وألجل ھذه الخصائص  
 .في شعره، فان شعره یمكن قراءتھ واالستشھاد بھ في مختلف األزمنة

ولم نجد في ما عثرنا علیھ من شعره، ما یبدأ بھ الشعراء السابقون من مطالع غزلیة، أو غیر غزلیة  
من األغراض اُالخرى، وقد ذكرنا ھذه المالحظة سابقًا، وذكرنا أنَّ لھ قصیدة عینیة بدأھا كما یبدأ 

علیھم (فضائل أھل البیت الشعراء قصائدھم، ولكن لم یذكر من ھذه القصیدة غیر مطلعھا، وأبیات ثالثة في

ولكن یبدو منھا أنھا قصیدة طویلة، لم یذكر لنا منھا اّال ھذه األبیات األربعة، وكذلك ما ذكر لھ  )السالم
ویبدو منھا ) فرو جودي بدمعك المسكوب(مترجموه من قصیدة، لم یذكروا منھا اّال شطرًا واحدًا وھي 

لى أن نحتمل وجود قصائد ُاخرى للعبدي، أو كانت ھذه ومن قصتھا انھا قصیدة طویلة، وھذا ما أّدى ا
األبیات الشعریة القصیرة التي نقلھا مترجموه ضمن قصائد ربما كانت طویلة، ولكن لم ینقل المترجمون 

لتعلق الغرض بھا، كما ذكره السید  )علیھم السالم(إّال ھذه األبیات الشعریة الواردة في فضائل أھل البیت
ى أنَّ المتعارف عند أكثر الشعراء آنذاك، حتى الرسالیین منھم، أنـَّھم یبدأون قصائدھم األمین، إضافة ال

بأغراض ُاخرى، أو یستخدمون االسالیب الفنیة المذكورة، من الصور الخیالیة وغیرھا، وحسب ھذا 
بأغراض االحتمال، فربما كان الكثیر من ھذه الخصائص، متوفرًا في شعره، من طول القصیدة، واالبتداء 

ُاخرى، والصور الخیالیة، والكلمات الصعبة وغیرھا، وخاصة أننا نعلم من خالل شعره، ومدح السید 
الحمیري لھ، وثناء مترجمیھ، أنـّھ یملك الوسائل الشعریة، والقدرة األدبیة على نظم الشعر بھذه 

 .الخصائص

 .ال یملك مصدرًا یبرره، ویعتمد علیھولكن یبقى ھذا مجرد احتمال،  

 :أمثال)علیھم السالم(ـ ُیالحظ أحیانًا أنھ یذكر مشاعره وحبھ ووالءه ألھل البیت 7 

 عمري وفي بغضكم ُاعادي*** ال زلـت فـي حبكـم ُاوالـي 

 إیـّاكـم وھـو خـیر زاد*** ومـا تـزودت غـیر حـبي 

 اعتمادي في عرصة المحشر*** وذاك ذخـري الـذي علـیھ 

، ومع أنـَّھ یذكر مشاعره في مدحھ  )علیھ السالم(وكما في قصیدتھ المیمیة في رثاء االمام الحسین 
ورثائھ، ولكن مثل ھذه المشاعر الخالصة تدل علیھا نصوص وروایات، فھو حتى في مشاعره أیضًا یتبع 

 .النصوص والروایات

عبدي، وال نبالغ فیھ، فانھ یمكن القول إن شعر العبدي واخیرًا، یجدر بنا ان نقول الحق في تقییم شعر ال 
ـ ال یملك  ال یرتفع لمستوى القمم الشعریة في عالم الشعر العربي، فان ما رأیناه من شعره ـ والحق یقال

تلك المقومات والعناصر التي یتوفر علیھا شعر القمم الشعریة، ولعل العبدي كان یملك المؤھالت 
لھذا المستوى كما یظھر من كالم السید الحمیري في حقھ، ولكن . من مستوى شعرهوالقدرات، التي ترفع 

 )علیھم السالم(التزامھ المشدَّد بالتعبیر المباشر، ونظم النصوص والروایات، ونشر فضائل أھل البیت
الغ في ومبادئھم، أّدى بھ الى التضحیة بالكثیر من األسالیب الفنیة والشعریة في ھذا السبیل، فنحن ال نب
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شعره الى الدرجة التي ترفعھ على سائر الشعراء، كما ذھب الیھ البعض، بل نقول انَّ شعره من الشعر 
الجید، ولعل المجال الذي نظم فیھ، واالسلوب الذي انتھجھ، وغیر ذینك من االسباب، أدَّت الى عدم 

 .ارتفاع شعره الى مستوى الشعراء الكبار

، وان احتمل السید االمین نظمھ في غیر  )علیھم السالم(في أھل البیتوالمالحظ أنـّھ قد خصص شعره  
ھذا المجال، وقد ذكرنا ھذه المالحظة سابقًا، وخاصة أنـّھ یملك الثروة األدبیة والموھبة الشعریة، التي 
تمكنھ من النظم في غیر ھذا المجال، فیمكن القول إنھ نظم في مجاالت ُاخرى، ولكن ضاع شعره ھذا، 

 .اب ذكرنا بعضھا في فصل سابقألسب

ویحتمل أنَّ ما نظمھ العبدي من شعر كان قلیًال، ال یتجاوز ما وصل الینا اّال بقلیل، ولعل قلة شعره ھو  
، فھو )الشعراء المقتصدین(الذي قصده ابن شھراشوب، حیث اعتبر العبدي في كتابھ معالم العلماء من 

فحسب، لذلك لم یصل الینا منھ اّال ھذا  )علیھم السالم(ھل البیتمن الشعراء المقّلین، وقد خصص شعره في أ
 .الشعر القلیل

 

 

 : )علیھم السالم( تقسیم شعراء أھل البیت 

: قال. الى أربع طبقات )علیھم السالم(شعراء أھل البیت) معالم العلماء(قسم ابن شھراشوب في كتابھ  
المجاھرون، والمقتصدون، . ى أربع طبقاتوھم عل)علیھم السالم(باب في بعض شعراء أھل البیت(

، وقد ذكر لكل طبقة أسماء بعض الشعراء، وذكر العبدي في قسم المقتصدین، )87()والمتقون، والمتكلفون
ولم یوضح ابن شھراشوب مراده من ھذه المصطلحات، كما لم یوضحھا غیره، من الذین تعرضوا لتقسیم 

یث انھ قد تعرض لھذا التقسیم، الكثیر من كتب التراجم، فیذكرون مثًال في ترجمة فالن ابن شھراشوب، ح
أنَّ ابن شھراشوب جعلھ في الشعراء المجاھرین، أو المقتصدین، ولم یوضحوا مراده من ھذا المصطلح، 

كن التامل فیھ، ولم نجد بحسب تتبعنا، من قسم ھذا التقسیم، ولعلھ أول من ارتأى ھذا التقسیم، لذلك ربما یم
 . )علیھم السالم(واختیار تقسیم آخر، لشعراء الشیعة، أو لشعراء أھل البیت

إذن، فقد اعتبر ابن شھراشوب العبدي من قسم الشعراء المقتصدین، وقد عّد من ھذا القسم ایضًا دعبل  
رین، السید والكمیت والسید الرضي وأبو تمام وغیرھم، بینما عد من القسم األول، وھو قسم المجاھ

 .الحمیري، والصاحب بن عباد، ومھیار وغیرھم

، فانھ لم یوضح مراده، ولم یوضحھ غیره، وما نذكره ھنا )المقتصد(وال أعلم ما مراده من مصطلح  
من تفسیرات فھي محتمالت، ال نعلم مدى صحتھا، فیحتمل أن یكون مراده من المقتصد أنـّھ قلیل النظم 

عترض على ھذا التفسیر، بان البعض من الشعراء الذین ذكرھم لھذا القسم قد في أھل البیت، ولكن قد ی
ھو من كان على الحد ): المقتصد(نظم الشعر الكثیر في أھل البیت، لذلك یحتمل أن یكون مراده من 
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الوسط بین االفراط والتقتیر، وھذا التفسیر أكثر تناسبًا لظاھر اللفظ من : الوسط، الن القصد لغة بمعنى
فسیره بقلیل النظم، فھؤالء الشعراء المقتصدون على حد وسط بین القسم االول، وھم المجاھرون والقسم ت

الالحق، ولكن یبقى ما مراده من الحد الوسط، فھل ھو في كمیة الشعر، فلیس شعره كثیرًا وال قلیًال في 
وال یتطرق كثیرًا  أھل البیت، أو من حیث محتویات الشعر، فال یتعرض لكل المسائل والمواضیع،

للمسائل الحادة خاصة، والتي تثیر اآلخرین، أو المراد الحد الوسط في لغة الشعر، فال یتطرف كثیرًا في 
اسلوب التعبیر عن الفضائل والمثالب، وعن والئھ وبراءتھ، أو المراد أنـَّھ على حد وسط من حیث تعاملھ 

أو دائمًا معھم، كما ال یتقي كثیرًا، أو المراد من الحد في حیاتھ وشعره مع المخالفین، فال یتشدد كثیرًا 
، ما كان الشاعر فیھ أكثر تطرفًا، وجرأة في )المجاھرین(الوسط كل ھذه المعاني، بینما المراد من قسم 

 .أحد ھذه المعاني، أو في جمیعھا

في أھل  ، فلعل مراده، ھم الشعراء الذین یتقون ویتكتمون على شعرھم)المتقین(وأما مصطلح  
، وربما على عقیدتھم أیضًا، مع أنـّھم من الشیعة في الواقع، وھذا المعنى ھو الظاھر من )علیھم السالم(البیت

 .كلمة المتقین

وشعراء ھذه االقسام الثالثة كلھم من الشیعة عقیدة ووالًء، والذین ینظمون الشعر في أھل البیت عن  
 .عقیدة ووالء

یمكن تفسیره بأنـَّھ ما كان الشاعر فیھ من غیر الشیعة، ولكنھ یتكلف أحیانا ف) المتكلفین(وأّما مصطلح  
علیھم (النظم في أھل البیت، إّما الستیقاظ وجدانھ في بعض اللحظات، أو ألنھ یحمل الحب ألھل البیت

ألجل لما یتمتعون بھ من خصائص وخصال كبیرة، ولكنھ ال یعتقد بھم كما یعتقد الشیعة بأئمتھم أو  )السالم
بعض الدوافع الدنیویة، أو لغیرھا من أسباب، وبعض الشعراء الذین ذكرھم لھذا القسم یتالءم مع ھذا 

 .التفسیر، أمثال مروان بن أبي حفصة، وحسان بن ثابت

اعلم أنَّ رشیدالدین أبا جعفر محمد بن علي بن : (وذكر السید االمین، حول تقسیم ابن شھراشوب ھذا 
علیھم (ازندارني، عقد في آخر كتابھ معالم العلماء بابًا لبعض شعراء أھل البیتشھراشوب السروي الم

المجاھرون، والمقتصدون، والمتقون، والمتكلفون، وقد ذكرنا أكثر : وھم على أربع طبقات: قال )السالم
 ).الذین ذكرھم في مطاوي ما تقدم من الطبقات، ونذكر اآلن ما لم نذكره ھناك، لعدم علمنا بطبقتھ

ومن المتكلفین مضافًا الى ما مرَّ، حسان بن ثابت، مروان بن أبي حفصة، : (وذكر السید االمین أیضًا 
ھو أبو العالء المشھور، عصره معلوم، كما أنَّ (ابنھ محمود، ابو زید التمیمي، منصور الفقیھ المعري 

، وفي عد حسان و مروان ) اھـ(وذلك حزب كبیر واهللا المشكور : قال) حسانًا ومنصورًا عصرھما معلوم
في شعراء أھل البیت نظر الشتھارھما بخالف ذلك، إّال أن یرید أنـَّھما یتكلفان مدحھم، وإن انطووا على 

یوم الغدیر، ولكنَّھ ینافیھ أنـَّھ عد معھم من عرف بالتشیع نحو  )علیھ السالم(خالف ذلك، كما مدح حسان علیًا
 .)88()لصولي، وأنَّ مروان لم یؤثر عنھ مدح فیھم، واألمر سھلأشجع السلمي وإبراھیم بن العباس ا
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ویظھر من السید االمین أنَّ ابن شھراشوب لم یوضح مراده من ھذه المصطلحات، كما أنَّ السید  
السید االمین حول حسان ومروان وأنـَّھما لیسا من االمین نفسھ لم یذكر تفسیرًا واضحًا لھا، وما ذكره 

الشیعة، یمكن أن یقال إنـھ لیس مراد ابن شھراشوب تقسیم شعراء الشیعة، بل تقسیم الشعراء الذین نظموا 
وذلك حزب : (كما في عنوان التقسیم وإن لم یكونوا من الشیعة، لذلك ذكر )علیھم السالم(حول أھل البیت

، وإن لم یكونوا من الشیعة، ولعلھ كان لمروان مثًال )علیھم السالم(ر في أھل البیتحیث نظم الكثی) عظیم
 .قد ظفر بھ ابن شھراشوب، واختفى علینا )علیھم السالم(شعر في مدح أھل البیت

ویبقى اعتراض السید االمین على التقسیم، من ذكر األشجع السلمي، وإبراھیم الصولي من المتكلفین،  
ذي ذكرناه، فانھ یظھر من حیاتھما أنھما كانا من الشیعة، ولكن حین نراجع سیرة حیاتھما، على التفسیر ال

نراھا مضطربة وغامضة، فابراھیم كان یتھرب من االنتساب للشیعة، واما األشجع فال یعرف عنھ كثیرًا، 
 .لح المتكلفینفربما كان برأي ابن شھراشوب، أنھما لم یكونا من الشیعة، وبذلك یتالءم وتفسیرنا لمصط

وربما قلنا بتوسع معنى المتكلفین بما یشمل الشیعي الضعیف في عقیدتھ ووالئھ، بحیث ال یملك ذلك  
علیھم (االعتقاد العمیق الذي یملكھ شعراء االقسام الثالثة، لذلك ربما تكلف الشعر في أھل البیت

 .لبعض العوامل التي تدفعھ لھذا النظم)السالم

، ولم یوضح مراده  )علیھم السالم(ابن شھراشوب ذكر ھذا التقسیم لشعراء أھل البیتإن : واخیرًا نقول 
من ھذه المصطلحات، وقد حاولنا تفسیرھا بحسب مراجعة شعرھم، وحیاتھم، ولسنا في یقین من أن مراد 
، الواضع ما ذكرناه من تفسیرات، ویمكن لنا أن نناقش في إدراجھ بعض الشعراء في ھذا القسم دون ذاك

فمثًال، جعل دعبًال والكمیت والشریف الرضي في قسم المقتصدین، مع أنـَّھ یمكن القول إنـھم من قسم 
المجاھرین، على حسب التفسیر الذي ارتأیناه لھذه المصطلحات كما أنـَّھ یمكن االعتراض على أصل ھذا 

من )علیھم السالم(ل البیتالتقسیم ومدى صحتھ، ویمكن اختیار تقسیم آخر لشعراء الشیعة، أو شعراء أھ
خالل مراجعة حیاتھم، وشعرھم، ومستویات شعرھم، والمفاھیم التي یتظمنھا شعرھم، ومجاالتھ وغیرھا، 
من المسائل التي لھا تاثیرھا في تقسیم الشعراء، وقد الحظنا مناقشة السید االمین لتقسیم ابن شھراشوب، 

 .واهللا العالم بحقائق االمور

یلزم ان نؤكد علیھا، أنـَّنا من خالل مراجعة كتاب المناقب، ندرك بوضوح ما یتمتع بھ والمالحظة التي  
ابن شھراشوب من ثقافة شعریة واسعة، وخبرة وذوق رفیع في الشعر، یدل على ذلك انتقاؤه الجید ألفضل 

ذلك یدل  الشعراء واألشعار في كتابھ، وكثرة ما اختاره من الشعر، باالضافة الى تقسیمھ المذكور، كل
علیھم (على خبرتھ وثقافتھ الواسعة حول الشعر والشعراء، وخاصة في الشعر الذي نظم حول أھل البیت

، ومما یؤسف لھ أنـَّھ لم یذكر كل ما نظم من شعر لھم في ھذا المجال، أو لم یذكر سائر الشعراء ـ  )السالم
ى ذلك، لثقافتھ وخبرتھ، مع معاصرتھ لھم ـ من الذین نظموا في أھل البیت، والمفروض قدرتھ عل  لو كانوا

وتوفر المصادر آنذاك، والشعراء الذین ذكرھم في كتابھ كثیرون، وبعضھم من الشعراء الكبار المعروفین 
ابن الرومي، وأبي تمام، وأبي : ، أمثال )علیھم السالم(في عالم الشعر العربي، قد نظموا الشعر في أھل البیت
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ي، وبشار والخلیل بن أحمد، وكثیر عزة، وابن ھانئ، ودیك الجن، وابن نؤاس، وأبي العالء المعر
الحجاج، وكشاجم والناشئ الصغیر، وأبي الفرج، والحیص بیص، وغیرھم من القمم الشعریة، والنجوم 
الالمعة في تاریخ الشعر، وربما ذكر بعض األبیات الشعریة ألمثال ھؤالء، غیر مذكور في دواوینھم، أو 

لشعریة المطبوعة أو المخطوطة، مما یثیر التساؤل حول وجود شعر لھم في مجال أھل المجامیع ا
 .ضاعت أو ضیعت، في مجاھل التاریخ )علیھم السالم(البیت

 

 :التحریف في الشعر 

مع حجم ھذه الدراسة رأیت من الجدیر أن أبحث بصورة مستقلة، وان كانت موجزة، لتتناسب  
 )علیھم السالم(وموضوعھا، عن موضوع التحریف والتالعب في الشعر الذي نظم حول فضائل أھل البیت

ومثالب خصومھم، وكان بودي أن أبحث ھذا الموضوع في دراسة موسعة وأن أتتبع الكثیر من الشواھد 
الحدیثة، ربما لعوامل مغرضة،  والمؤشرات على ھذا التالعب والتحریف، فان بعض الكتب القدیمة، أو

أو غیر مغرضة، ال تتعرض لذلك، كما ال تتعرض لھذا الجانب المذھبي من شعر ھؤالء الشعراء، فرأیت 
من الجدیر البحث عنھ، وذكر بعض الشواھد، وقد أشار لذلك بعض علمائنا، أمثال القاضي الشوشتري، 

مین في بعض مواضع االعیان الى ذلك، كما أنَّ والسید االمین، والشیخ األمیني، حیث أشار السید األ
الشیخ االمیني في الغدیر أشار لذلك في بعض مواضع كتابھ، وقد ذكر الكثیر من الشواھد والمؤشرات 

 .على ذلك كما سنشیر الیھ

وقد برز في ذھني ھذا الموضوع، خالل مراجعتي لكتاب المناقب بخاصة، وكذلك الكتب االخرى التي  
حیث شد نظري الكثیر  )علیھم السالم(لقصائد أو األبیات الشعریة التي نظمت حول أھل البیتذكرت بعض ا

من أسماء الشعراء، والبعض منھم، یعتبر من القمم الشعریة، والنجوم الالمعة في الشعر العربي، رأیتھم 
أو بعض  ومثالب خصومھم، ثم حاولت مراجعة دواوینھم،)علیھم السالم(نظموا في فضائل أھل البیت

المجامیع الشعریة، فرأیت أنَّ بعض ھذا الشعر المذكور لھم في المناقب وغیره، لم یذكر فیھا، وھذه 
الظاھرة دفعتني أكثر الى متابعة ھذا الموضوع، والبحث عن بعض الشواھد علیھ ھنا وھناك، حیث رأیت 

من دواوین شعرھم، ما یتعلق أیدي التحریف والتالعب تمتد الى ھؤالء الشعراء الكبار أیضًا، فتحذف 
، بل حتى بعض كتب التراجم، والمعاجم، والمجامیع الشعریة لم تتعرض الى ھذا  )علیھم السالم(بأھل البیت

ولما لم یكن في المعاجم : (الجانب من شعرھم كما أشار لذلك الشیخ األمیني في ترجمة الزاھي الشاعر
 .)89(..)منھ عنایة بشعره المذھبي الراقي فنحن نذكر شطرًا

وقد احتملت وجود شعر لھم في ھذا المجال، غیر المذكور في كتاب المناقب وغیره، ولكنھ ضاع في  
وعرف واقع  )علیھم السالم(مجاھل التاریخ، ولم یصل لنا اّال ھذا النزر القلیل، ألنَّ من ذاق محبة أھل البیت

حتى لو لم یكن ملتزمًا ذلك االلتزام المشدد في حیاتھ، باحكامھم، وحتى  أمرھم، ال بد أن ینظم الكثیر فیھم،
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علیھم (لو عاش التقیة، أو التزلف على ابواب الحكام، أو الخوف من عیونھم المتربصة بمحبي أھل البیت

 . )السالم

أنھم وما رأیناه من شواھد لھم في ھذا المجال، والبعض منھ مذكور في دیوانھم المطبوع، تدل على  
، كما أنَّ ھناك شواھد من شعرھم لم تذكره المجامیع  )علیھم السالم(كانوا یعتقدون الوالء ألھل البیت

الشعریة، ولكن ذكرتھا بعض الكتب، وھي تدل على تحریف بعض األیدي وتالعبھا بالشعر، وخاصة 
ي سائر المجاالت، أمثال ، كما یالحظ مثل ھذا التالعب ف  )علیھم السالم(الشعر الذي نظم حول أھل البیت

 .كتب الحدیث والتاریخ والتراجم والسیر وغیرھا

ولست أدري، ھل حدث ھذا التحریف والتالعب من المتأخرین، من الناشرین لھذه الكتب أو غیرھم،  
فحین أرادوا طبع ھذه الكتب أو المجامیع الشعریة، حذفوا ھذا الشعر منھ، كما تصرفت بعض دور النشر، 

أو مثالب خصومھم،  )علیھم السالم(كتب، وحرفوھا، وحذفوا منھا ما یدل على فضائل أھل البیتفي بعض ال
حتى لو كانت الطبعة االولى او السابقة مشتملة على ھذه الفضائل أو المثالب، كما یالحظ ذلك في كتاب 

لحدیث الشریف الذي لمحمد حسین ھیكل، حیث حذفوا منھ في الطبعة الالحقة ا)  )صلى اهللا علیھ وآلھ(محمد(
في بدایات  )وانذر عشیرتك االقربین(حین نزول اآلیة الشریفة  )علیھ السالم(ورد في فضل أمیر المؤمنین

وقد أشار لھذه المالحظة السید األمین، حول حذف . 1354، مع ذكره في الطبعة االولى سنة )90(البعثة
أّما عدم وجود أكثر : (من دیوانھ قال )علیھم السالم(بعض األبیات الشعریة التي نظمھا المتنبي في أھل البیت

كشكول البھائي لما طبع، جملة  ھذه االشعار ـ للمتنبي ـ في دیوانھ، فغیر غریب، بعدما رأینا أنـَّھ ُاسقط من
 .)91()من الشعر الذي في أھل البیت، وبعدما حرف كتاب مكارم االخالق عند طبعھ

أو أنَّ ھذا التحریف، والتالعب، من المتقدمین أنفسھم، كما أشار لذلك القاضي الشوشتري، في كتابھ  
ال یخفى أنَّ الفرصة لم تتھیأ للمتنبي ألن یجمع شعره في حیاتھ، : (مجالس المؤمنین، حول شعر المتنبي

ولكن بعد وفاتھ جمعھ بعض األفراد، وقد حذفوا منھ ما ال یتالءم مع رأیھم ومذھبھم، لذلك یالحظ 
االختالف الكبیر بین نسخ دیوانھ، كما ھو المالحظ في دیوان حافظ الشیرازي ـ الشاعر االیراني 

، ولیس ھذا باألمر المستغرب، بعد أن علم الجمیع تعرض األحادیث النبویة الشریفة )92() المعروف ـ
للوضع والتحریف، لعوامل تذكر في محلھا، مع ما تملكھ ھذه االحادیث من القداسة واألھمیة، فكیف في 

نتحلون األحادیث التي وردت في لقد رأینا بعض الرواة ی. شعر الشعراء، أو كالم اآلخرین وأحادیثھم
فضائل أھل البیت، ومثالب خصومھم، ومساوئ مخالفیھم، فینسبون الفضائل لخصومھم، أو رأینا 

أو . ، فیحذفونھا من كتبھم )علیھم السالم(مالحقتھم العنیفة لمثل ھذه االحادیث النبویة الواردة في أھل البیت
جلون فیھا األحادیث الموضوعة، وكذلك یطاردون بمختلف سائر الكتب، أو یحرفون فیھا، أو أنـَّھم یس

                                                           
یالحظ في ھذا المجال كتاب دراسات وبحوث في التاریخ االسالمي للسید جعفر مرتضى حیث یذكر شواھد عدیدة حول ھذه التحریفات في ) 90(

 .الكتب
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وسائل االرھاب، واالغراء أحیانًا، من یحاول الحدیث عن ھذه الفضائل واألحادیث، وروایتھا، أو كتابتھا، 
ولسنا في مجال الحدیث عن ظاھرة الوضع والتحریف في األحادیث، وعواملھا، وأصحابھا، فقد تحدث 

 .رھم، عن ذلكالكثیر من علمائنا، وغی

أو أّن ھذا الشعر كان من الشاعر نفسھ، حیث حذفھ من دیوانھ، أو لم یذكره فیھ، وإّنما قام الشعراء  
بذلك، تقیة، وخوفًا على أنفسھم، من السلطات الحاكمة أو غیرھم آنذاك، أو خوفًا على دنیاھم، وعدم 

ء الشعراء، وان كانوا من المحبین ألھل الوصول لبعض المكاسب الدنیویة، وقد ذكرنا أنَّ البعض من ھؤال
، بل من الشیعة، وكان والؤھم ووجدانھم، یتحرك في بعض اللحظات، ویدفعھم بقوة  )علیھم السالم(البیت

الى النظم في أھل البیت، ولكن البعض منھم، لم یكن ملتزمًا ذلك االلتزام المشدد بتعالیم أھل البیت، وكان 
بشعرھم، ومن المتزلفین على أبواب السالطین والحكام وموائدھم، فكانوا البعض منھم من المتكّسبین 

یخافون على أنفسھم، أو دنیاھم، من االعالن عن ھذا الشعر ونشره، أو تسجیلھ في كتبھم، ودواوینھم، 
:   )علیھ السالم(قال الصدوق في عیون أخبار الرضا: (كمانالحظ ذلك حول إبراھیم بن العباس الصولي

، أظھرھا، ثم اضطر الى سترھا، وتتبعھا وأخذھا   )علیھ السالم(ـ الصولي ـ مدائح كثیرة في الرضا إلبراھیم
، وكان یخشى من وصول شعره للمتوكل، بعد أن أصبح من رجاالت بالطھ، وكان یتتبع )من كل مكان

رق كل ما نظمھ شعره الموجود عند بعض االفراد، وربما دفع مقابلھ أمواًال باھضة، لینتزعھ منھ، وقد أح
 .)93())علیھم السالم(في مدح أھل البیت

وربما كان كل واحد من ھذه العوامل الثالثة سببًا في حذف ھذا الشعر أو التالعب فیھ كما ھو الحق،  
د فالطابع حذف بعضًا منھ، والناسخ حذف البعض اآلخر، والشاعر نفسھ حذف ھذا القسم من شعره، وق

والظاھر أنَّ النسخة المطبوعة من : (أشار الشیخ األمیني الى بعض ھذه العوامل في ترجمتھ البن تمام قال
دیوان أبي تمام، ھو ترتیب الصولي، ألنھا مرتبة على الحروف، اّال أنَّ فیھا سقطًا كثیرًا من شعره، ألنَّ 

أّنھ رأى  )رحمھ اهللا(ر أحمد بن الحسینلھ شعر في أھل البیت كثیر، وذك: 102النجاشي قال في فھرستھ ص
نسخة عتیقة ولعلھا كتبت في أیامھ أو قریبًا منھ، وفیھا قصیدة یذكر فیھا األئمة حتى انتھى الى أبي جعفر 

، وال یوجد في الدیوان المطبوع شيء من ذلك الكثیر عدا   اھـ. ، ألنـَّھ توفي في أیامھ )علیھ السالم(الثاني
ھذا الكتاب، فإّما أنَّ األمانة في طبع الكتاب حذفت تلكم القصائد عند تمثیل الدیوان الى رائیتھ المذكورة في 

عالم الطباعة كما صنعت مع غیره أیضًا، أو أنـَّھا لم تصل الیھا عند النشر، أو أنَّ المطبوع اختصار أبي 
 .)94()العالء المذكور

الى آخر قصیدتھ (.. صیدة كشاجم التي نظمھا في أھل البیت وذكر الشیخ األمیني أیضًا حول ق 
بیتًا، وقد أسقط ناشر دیوانھ من القصیدة ما یخالف مذھبھ، ولیست  47الموجودة في نسخ دیوانھ المخطوط 
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، وأشار كذلك في موضع آخر لتصرف الناشر أو الناسخ في )95()ھذه بأول ید حرفت الكلم من مواضعھ
 .)96(یوان حسان والفرزدق والكمیت وأبي فراس حیث حذفوا بعض القصائد منھاد

إنَّ أمثال ھذا الشعر لیس من نظم ھؤالء الشعراء الكبار، وانما ھو من وضع : وربما یقول البعض 
 .أصحاب ھذه الكتب، التي ذكرت ھذا الشعر، أو غیرھم، وربما كان من وضع بعض الشیعة مثًال

ولكن المالحظ ان مؤلفي ھذه الكتب، أمثال ابن شھراشوب من العلماء األبرار، الثقات، الذین لم یعرف  
عنھم الوضع واالختالق، حیث أنَّ دراسة حیاتھم وكتبھم تؤدي الى الوثوق واالطمئنان، بل القطع بعدم 

مالحظة معاصرتھم لزمان  تالعبھم بمثل ھذه األبیات الشعریة، وعدم نسبة شيء الى غیر صاحبھ، مع
 .ھؤالء الشعراء، أو ما یقارب عصرھم، فھم اعرف بھم من غیرھم

باالضافة الى أنَّ بعض ھذا الشعر، ذكره أھل السنة أنفسھم في كتبھم، كما ذكروا بعض األحادیث  
على  ومثالب خصومھم، وال یتصور في حقھم الدافع والمحفز)علیھم السالم(الواردة في فضائل أھل البیت

 .الوضع واالختالق

 )علیھم السالم(كما أنَّ بعض ھذا الشعر، ألمثال ھؤالء الشعراء الكبار الذي یتحدث عن أھل البیت 
وفضائلھم، مذكور في مجامیعھم ودواوینھم الشعریة، المخطوطة أو المطبوعة، كبعض قصائد أبي 

والمؤشرات على امكان صدور ھذا الشعر غیر المذكور فیھا منھم، نؤاس، وأبي تمام، وھذا من الشواھد 
 .فاذا ُاضیفت لھذا االمكان، نقل الثقات لھ، فھذا یؤدي الى الوثوق بأنـَّھ صادر منھم

 .كما أنَّ اسلوب الشعر في بعض ھذه األبیات، یشابھ سائر شعر الشاعر، مما یؤید انتساب ھذا الشعر لھ 

، لم  )علیھم السالم(من ھذا الشعر، الذي نظمھ شعراء مشھورون في أھل البیت ونذكر ھنا بعض النماذج 
یذكر في دیوانھم المطبوع، مع التأكید على أنـَّھ قد ذكر لبعضھم في دیوانھ المطبوع شعر في مدح أھل 

 :أمثال أبي تمام في قصیدتھ التي تبدأ بھذا البیت )علیھم السالم(البیت

 رویدك ال یغتالك اللوم والوزر*** عفر أظبیة حیث استنت الكثب ال

 :وكذلك قصیدة ابن الرومي التي یبدأھا 

وال یتالءم مع موضوع الدراسة  طریقان شتى مستقیم واعوج *** أمامك فانظر أيَّ نھجك تنھج 
وھل ھو موجود في  )علیھم السالم(وایجازھا، البحث عن سائر الشعراء وشعرھم الذي نظموه في أھل البیت
مذكور في مختلف  )علیھم السالم(دواوینھم أو ال؟ فھناك الكثیر ـ كما ذكرنا ـ لھم شعر كثیر في أھل البیت
 .الكتب، وإّنما نقتصر ھنا على ذكر بعض المعروفین من الشعراء الكبار

 : )علیھ السالم(ولبشار بن برد ھذه األبیات في مدح االمام زین العابدین 

 غدا أریحیًا عاشقًا للمكارم*** اد علیھ جاللة أقول لسج

 جھارًا ومن یھدیك مثل ابن فاطم*** من الفاطمیین الدعاة الى الھدى 
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 )97(یكون ظالمًا للعدو المزاحم*** سراج لعین المستضيء وتارة 

األبیات الشعریة في مدح أھل كما أنَّ في دیوان المعري سقط الزند، وكذلك في لزوم ما ال یلزم، بعض  
 :كما في قصیدتھ النونیة ومنھا )علیھ السالم(البیت

 علي ونجلھ شاھدان*** وعلى اُالفق من دماء الشھیدین 

 

 :أبو نؤاس 

، وقد الحظت  )علیھم السالم(ذكر ألبي نؤاس ابیات شعریة عدیدة في مختلف الكتب، في أھل البیت 
 :د ھذه األبیاتنسختین من دیوانھ المطبوع فلم أج

 : )علیھ السالم(ما ذكره في مدح االمام علي بن موسى الرضا: منھا 

 في فنون من المقال البدیھ*** قیل لي انت أوحد الناس طرًا 

 یثمر الدھر في یدي مجتنیھ*** لك من جوھر الكالم نظام 

 والخصال التي تجمْعن فیھ*** فلماذا تركت مدح ابن موسى 

 )98(كان جبریل خادمًا ألبیھ*** إمام قلت ال اھتدي لمدح 

 

 

 : )علیھم السالم(ومنھا مدحھ ألھل البیت 

 تجري الصالة علیھم اینما ذكروا*** مطھرون نقیات ثیابھم 

 فما لھ في قدیم الدھر مفتخر*** من لم یكن علویا حین تنسبھ 

 صفاكم واصطفاكم أیـّھا البشر** *واهللا لما برا خلقًا فاتقنھ 

 )99(علم الكتاب وما تاتي بھ السور*** فانتم المأل االعلى وعندكم 

 :ومنھا قولھ 

 صفراء ذات تلھب وتشعشع*** ومدامة من خمر حانة قرقف 

 كصفا الولي الخاشع المتشیع*** رقت كدین الناصبي، وقد صفت 

 وامص درتھا كدرة مرضع*** باكرتھا وجعلت انشق ریحھا 

 وعنوا بأروع في العلوم مشفع*** في فتیة رفضوا العتیق ونعثًال 

 )100(غیر البطین الھاشمي األنزع*** وتیقنوا أْن لیس ینفع في غد 

 : )السالمعلیھ (ومنھا قولھ في مدح أمیر المؤمنین 
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 أن ال یكون لھ في فضلھ ثان*** فھو الذي قدم اهللا العلي لھ 

 عما تجمجمن من كفر وایمان*** فھو الذي امتحن اهللا القلوب بھ 

 أمسوا من اهللا في سخط وعصیان*** وإّن قومًا رجوا إبطال حقكم 

 ما أنزل اهللا من آي وقران*** لن یدفعوا حقكم اّال بدفعھم 

 )101(صنو النبي وأنتم غیر صنوان*** بیت انھم فقلدوھا ألھل ال

 : )علیھ السالم(وقال حین لقائھ باالمام موسى بن جعفر 

 وعارض فیھ الشك اثبتك القلب*** إذا أبصرتك العین من غیر ریبة 

 نسیمك حتى یستدل بك الركب*** ولو أنَّ ركبًا امموك لقادھم 

 )102(وما خاب من اضحى وانت لھ حسب*** ا جعلتك حسبي في اموري كلھ

 

 :ابن الرومي 

وقد ذكر البعض منھ في دیوانھ، نذكر ھنا بعض ما  )علیھم السالم(ذكر لھ شعر كثیر في مدح أھل البیت 
 :لم یوجد في الدیوان المطبوع

 عشق النساء دیانة وتحرجا*** یا ھند لم اعشق ومثلي ال یرى 

 في الصدر یسرح في الفؤاد تولجا*** ي للوصي مخیم لكن حب

 سبب النجاة من العذاب لمن نجا*** فھو السراج المستنیر ومن بھ 

 یوم القیامة من ذنوبي مخرجا*** واذا تركت لھ المحبة لم اجد 

 جھًال وأّتبع الطریق األعوجا*** قل لي أأترك مستقیم طریقھ 

 وأرى سواه لناقدیھ مبھرجا*** وأراه كالتبر المصفى جوھرًا 

 عال محل الشمس أو بدر الدجى*** ومحلھ من كل فضل بّین 

 یوم الغدیر لسامعیھ ممجمجا*** قال النبي لھ مقاًال لم یكن 

 مثلي وأصبح بالفخار متوجا*** من كنت مواله فذا مولى لھ 

 خطبوا واكرمھ بھا اذ زوجا*** وكذا إذا منع البتول جماعة 

 یبغي لقصد النھروان المخرجا*** ولھ عجائب یوم سار بجیشھ 

 )103(بیضاء تلمع وقدة وتاججا*** ردت علیھ الشمس بعد غروبھا 

 :والبن الرومي ایضًا 

 ولي علیان فانظر من اعدت ولي*** لي أحمدان لدنیاي وآخرتي 
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 .29ص/ 3، الغدیر ج258ص/  8، االعیان ج248ـ  230ص/ 2المناقب ج) 103(
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 ومن على كتفیھ خاتم الرسل*** تم ملك الدنیا بخنصره من خا

 إْن عشت أو مت للتامیل واألمل*** تعلقت راحتي منھم بأربعة 

 كما باثنین ما استشفعت یشفع لي*** منھم باثنین ما استسمحت یسمح لي 

 )104(وللمعیشة حسبي أحمد وعلي*** فللشفاعة حسبي أحمد وعلي 

 

 :بو تمامأ 

، ولكن ما )105()كثیر)علیھم السالم(لھ شعر في أھل البیت: (ذكرنا أنَّ النجاشي قال عن ابي تمام في رجالھ 
وقد ذكرنا أنَّ قصیدتھ الرائیة . وصلنا من شعره في ھذا المجال قلیل، وضاع شعره الكثیر ھذا، ویا لالسف

معروفة، قد ذكرت في بعض طبعات دیوانھ، وال توجد في طبعات ُاخرى، وقال عنھ العالمة الحلي، ال
 ).كثیر)علیھم السالم(كان إمامیا، ولھ شعر في أھل البیت: (وابن داود الحلي في كتابھما في الرجال

 :ولـھ قصیـدة یذكر فیھا األئمة المعصومین غیر موجودة في دیوانھ المطبوع 

 صفوة اهللا والوصي إمامي*** واالمین نبیي  ربي اهللا

 وعلي وباقر العلم حامي*** ثم سبطا محمد تالیاه 

 مأوى المعتر والمعتام*** والتقي الزكي جعفر الطیب 

 الذي طال سائر األعالم*** ثم موسى ثم الرضا علم الفضل 

 والمعرى من كل سوء وذام*** والمصفى محمد بن علي 

 مولى األنام نور الظالم*** والزكي االمام ثم ابنھ القائم 

 لترك الظالم بدر التمام*** أبرزت منھ رأفة اهللا بالناس 

 وفرع النبي ال شك نام*** فرع صدق نمى الى الرتبة القصوى 

 من رأي ھزبري ھمام*** فھو ماض على البدیھة بالفیصل 

 في االنجام وماذا یكون*** عالم باالمور غارت فلم تنجم 

 )106(ذو الجالل واالكرام*** ھؤالء االلى اقام بھم حجتھ 

، فكیف ذكر االمام الھادي 232  ولكن قد یعترض على بعض ابیات ھذه القصیدة ان ابا تمام توفي سنة 
ولكن ربما یقال ان ھناك احادیث نصت . ھمع تاخرھم عن)علیھم السالم(واالمام العسكري واالمام المھدي

 .على االئمة باسمائھم فلعلھ نظم مضمون ھذه االحادیث

                                                           
 .281ص/ 1كنز الفوائد ج) 104(
 .1408، دار االضواء، بیروت 335/ 1رجال النجاشي ) 105(
 .280ص/ 3، اثبات الھداة ج269ص/ 1المناقب ج) 106(
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اضافة الى ان ھذه القصیدة ربما كانت ھي القصیدة التي اشار الیھا الغضائري وانھ انتھى فیھا الى  
ابو تمام الطائي كان : (اضافة غیره ففي رجال النجاشي، ولعل البقیة كانت من   )علیھ السالم(االمام الجواد

 .امامیًا ولھ شعر في اھل البیت كثیر

 

 :المتنبي 

ولكنھا حذفت من دیوانھ، ألنـَّھم ذكروا أنـَّھ  )علیھ السالم(قیل ان للمتنبي قصائد في مدح أمیر المؤمنین 
ووالءھم، وعرف واقعھم وحقیقتھم، )السالمعلیھم (كان من الشیعة، ویبعد للشیعي، الذي ذاق محبة أھل البیت

فقد : (قال عنھ السید االمین في األعیان. أن ال ینظم فیھم الشعر، وخاصة المتنبي، أمیر شعراء العصور
علیھ (سمعت ما رواه صاحب نسمة السحر عن والده أنَّ للمتنبي عدة قصائد في مدح أمیر المؤمنین علي

یوانھ، وسواء صحت ھذه الروایة أم لم تصح ففیما نقل من شعره في اسماھا العلویات حذفت من د)السالم
، نقلھ أبو الفتح  )علیھ السالم(ھذا المعنى كفایة، فمنھ قولھ وقد عوتب على تركھ مدح أمیر المؤمنین علي

شرح دیوان المتنبي مما استدركھ من ذیل لشرح  ، وذكره البرقوقي في)107(الكراجكي في كنز الفوائد
الواحدي المطبوع في اوروبا وفي رسالة جمعھا االستاذ عبدالعزیز الراجكوتي الھندي من أربع نسخ 
خطیة، وذكره صاحب نسمة السحر قائًال إنھ رأى في بعض أخباره أنـَّھ آخر شعر قالھ، وقد عوتب في 

قالوا جمیعًا إنـَّھ قال حین عوتب على ذلك، . )علیھ السالم(مؤمنین عليترك مدیح أھل البیت ال سیما أمیر ال
 :ولیست في دیوانھ

 اذ كان نورًا مستطیًال شامال*** وتركت مدحي للوصي تعمدًا 

 )108(تذھب باطال ضوءالشمس وصفات*** واذا استطال الشيء قام بنفسھ 

نت الشام بید االخشید محمد بن طغج فسار الیھا سیف الدولة فافتتحھا وھزم عساكر وقولھ لما كا 
االخشید في صفین، أورده البرقوقي في شرح دیوان المتنبي فیما استدركھ من ذیل لشرح الواحدي 
المطبوع في اوروبا، وفي رسالة جمعھا االستاذ عبدالعزیز الراجكوتي الھندي جمعھا من أربع نسخ خطیة 

 :قال المتنبي، ولیست في دیوانھ: ورده صاحب نسمة السحر بذكر من تشیع وشعر فقالواوأ

 خیر الخالئق واألنام سمي*** یا سیف دولة ذي الجالل ومن لھ 

 فانجاب عنھا العسكر الغربي*** انظر الى صفین حین اتیتھا 

 )109()حتى كأنك یا علي علي*** فكأنھ جیش ابن حرب رعتھ 

                                                           
 . 529ص/ 2، مجالس المؤمنین ج281ص/ 1كنز الفوائد، ج) 107(
ومما یؤسف لھ ان ھذین البیتین «: حول ھذین البیتین 146ص/ 1غة واسانیده جوقال السید عبدالزھراء الخطیب في كتابھ مصادر نھج البال) 108(

وحذفھما في  536ص/ 2حذفا من بعض طبعات من دیوان المتنبي، حتى ان االستاذ عبدالرحمن البرقوقي ذكرھما في الطبعة ذات الجزءین ج

 .»)وعلى ھذه فقس ما سواھا(الطبعة ذات االربعة االجزاء 
 .  515ص/ 2اعیان الشیعة ج) 109(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


وقد ذكرنا ما ذكره القاضي الشوشتري في مجالس المؤمنین، واحتملھ ایضا السید األمین في اعیان  
 .الشیعة، من أنَّ ھناك قصائد للمتنبي حذفھا جامعو دیوانھ

، ونقلھا  )علیھ السالم(وقد نسب مجالس المؤمنین للمتنبي بعض األبیات الشعریة في مدح أمیر المؤمنین 
السید األمین في اعیانھ، وقد رأینا أنـَّھا نسبت لغیره أیضًا في بعض الكتب نذكرھا ھنا، ونذكر من نسبت 

 .الیھ من الشعراء

ففي مجالس المؤمنین نقل للمتنبي ھذین البیتین عن الشیخ األجل عبدالجلیل الرازي في كتابھ نقض  
 :الفضائح

 م كان الفوز عندي جحیمھاجھن*** أبا حسن لو كان حبك مدخلي 

 بان أمیر المؤمنین قسیمھا*** وكیف یخاف النار من كان موقنًا 

 :وأضاف كشف الغمة بیتًا لھما مع تغییر في البیتین 

 دماء نفوس حاربتك جسومھا*** رضیت بان ألقى القیامة فایضًا 

 جحیمًا فان الفوز عندي جحیمھا*** أبا حسن لو كان حبك مدخلي 

 )110()بأنَّك مواله وأنت قسیمھا*** النار من مات مؤمنًا  وكیف یخاف

 .وقد ذكر البیتان في أدب الطف، ونسبھما للصاحب بن عباد، ذكرھما في ترجمتھ 

 :س المؤمنین األبیات التالیة، وكذلك نسبھا الیھ السید األمین في األعیانوكذلك، نسب الیھ في مجال 

 ذكره یخمد نارًا موصده*** قیل لي قل في علي ِمَدحًا 

 صار ذو اللب الى أن عبده*** قلت ھل أمدح من في فضلھ 

 لیلة المعراج لما صّعده*** والنبي المصطفى قال لنا 

 فأراني القلب أن قد برده*** وضع اهللا على ظھري یدًا 

 )111(في مكان وضع اهللا یده*** وعلي واضع أقدامھ 

 .)113(، وكذلك نسبت للشافعي)112(ونسبت ھذه األبیات في كتاب المناقب ألبي نؤاس 

وإذا أردنا أن نبحث عن التحریف الذي تعرض لھ الشعر، وحذف بعض القصائد أو المقطوعات  
، وكذلك عدم التعرض لھذا  )علیھم السالم(واألبیات من دواوین الشعراء، وخاصة ما نظم في أھل البیت

شعریة واألدبیة، لطال البحث كثیرًا وتوسع، لذلك الجانب من شعر الشعراء في المجامیع والمعاجم ال
نكتفي بھذه االشارة العابرة، وھذه الشواھد القلیلة، مع التأكید على أن ھذا الموضوع یحتاج الى دراسة 
اكثر عمقًا ودقة وتتبعًا للشواھد والمصادر التاریخیة، ولكن ھنا اشرنا الى بعض آراء الباحثین في ھذا 

 .المجال

                                                           
 ).بان(، وبدل مات )قانصًا(، ولكن في االعیان بدل فایضًا  516ص/ 2، اعیان الشیعة ج530ص/ 2مجالس المؤمنین ج) 110(
 . 516ص/ 2، اعیان الشیعة ج  529ص/ 2مجالس المؤمنین ج) 111(
 .، مع اختالف في عدد االبیات، وبعض الكلمات399ص/ 1المناقب ج) 112(
 .179ص/ 1ھامش االحتجاج للطبرسي، ج) 113(
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 :شعر العبديحول جمع  

جمعت في ھذه الدراسة ما عثرت علیھ من شعر العبدي، وما رأیناه من شعره ھو شعر قلیل جدًا، ال  
ومن )علیھم السالم(یتالءم وتلك الروایات الصادرة في مدحھ، وما ذكره مترجموه من أنـَّھ شاعر أھل البیت

د ُاخرى لھ، قد ضاعت واختفت علینا، الثناء علیھ وعلى شعره، وھذا ما أّدى الى أن نحتمل وجود قصائ
الختفاء مصادرھا، كالكتاب الذي ذكره النجاشي، حول أخبار العبدي وشعره، والذي أّلفھ االزدي، فانھ 

 .غیر موجود بین أیدینا، وھذا مما نأسف لھ جدًا

المصدر الرئیس لشعره، ھو إذن، فالمالحظ في شعر العبدي قلة المصادر التي ذكر فیھا شعره، ولعل  
البن شھراشوب، الذي ذكر أبیاتًا شعریة للعبدي، في مواضع متفرقة من ھذا ) مناقب آل أبي طالب(كتاب 

الكتاب، وقد اعتمد علیھ السید االمین في أعیان الشیعة حیث جمع شعر العبدي من كتاب المناقب، ویحتمل 
 )علیھم السالم(یھ من أشعاره ـ العبدي ـ ھو في أھل البیتكل ما عثرنا عل: (أنـَّھ مصدره الرئیس حیث قال

 .)114()وجلھا نقلناه من مناقب ابن شھراشوب

ولعل السید األمین ذكر في أعیان الشیعة، كل ما ھو موجود في المناقب، وكذلك الشیخ األمیني، فقد  
رئیسي، وأّما غیر المناقب والغدیر، من كتب التراجم نقل في الغدیر عن المناقب أیضًا، وھو مصدره ال

وغیرھا، فانھا تعرضت للعبدي، بصورة مقتضبة وعابرة، لم تذكر من ترجمتھ وتقییمھ وشعره، اّال القلیل 
 .جدًا

وقد تتبعت الكثیر من المصادر والكتب في الرجال، والتراجم، واألدب والتاریخ، وغیرھا، فلم اعثر  
للعبدي، غیر ما ذكرناه ھنا، وخاصة المؤلفات غیر الشیعیة، حیث لم تتعرض لھ على شعر، أو ذكر 

ولشعره، وال اقول إني استقصیت كل المصادر، فاني أعترف بأنَّ ھناك مصادر أخرى، لم تتوفر الفرصة 
لمراجعتھا او ال توجد نسخھا، ككتاب األزدي حول أخبار العبدي وشعره، والذي ذكره النجاشي، وقد 

ھذا المصدر وغیره للعوامل نفسھا التي أدَّت الى اختفاء الكثیر من كتبنا التراثیة ولعل لھ شعرًا في  اختفى
 .مصادر ُاخرى، لم ُاوفق الیھا، ولعلي أنا أو غیري یوفق الیھا في فرصة اخرى

لعبدي وقد الحظت أنَّ المناقب ذكر أبیات القصیدة الواحدة متفرقة في مواضع من ھذا الكتاب، ألنَّ ا 
وفضائلھم، واألحادیث والروایات الواردة في ھذا المجال، )علیھم السالم(كما قلنا كان ینظم مناقب أھل البیت

،   )علیھم السالم(لذلك كان كتاب المناقب یستشھد في كل باب، وفي كل فصل یتعرض فیھ لمناقبھم
ربما یدل على تلك المنقبة ولألحادیث الواردة في تلك المناقب، ببعض أبیات شعریة للعبدي وغیره 

 .والفضیلة أو الحدیث الوارد فیھا

وجاء السید األمین فجمع األبیات المتفرقة من كتاب المناقب، في قصیدة واحدة، لذلك نالحظ تصرف  
السید األمین فیما ھو مذكور في المناقب من شعر العبدي، وھو عمل حسن، حیث نّسق تلك األبیات 

                                                           
 .268ص/ 7اعیان الشیعة ج) 114(
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ة، ولكن ربما یتأمل في تقدیمھ بعض األبیات على اخرى، أو تاخیرھا حیث انَّھا المتفرقة في قصیدة واحد
في المناقب غیر مرتبة، بترتیبھا الطبیعي، وإنما ذكرت متفرقة، فلعل السید األمین ارتأى ترتیبھا بحسب 

ینقل رأیھ وذوقھ، وقد أصاب في بعضھا، ویتأمل في البعض اآلخر، وقد صرح السید األمین نفسھ أنـَّھ 
 .ھذا الشعر من كتاب المناقب، ولذلك ال یحتمل نقلھ من مصادر ُاخرى

كما أنَّ المالحظ أنَّ األبیات الشعریة المذكورة في المناقب، فیھا بعض األخطاء، في الوزن، أو القافیة،  
مكنًا من أو اللغة أو النحو وغیر ذلك، وال یعلم ھل كان الخطأ من األصل، وھو بعید ألنَّ الشاعر كان مت

ھذه المجاالت، وال یحتمل خطؤه في ذلك، أو من الناسخ، أو من المطبعة، والسید األمین حاول تصحیح 
الكثیر من ھذه األخطاء الموجودة في المناقب، وكان مصیبًا في الكثیر منھا، ولكنھ ال یشیر لتصحیحھ، مع 

اقب، ولست أدري ھل كان یملك نسخة أنـَّھ یذكر في مقدمة بعض القصائد أنـَّھ ینقلھا عن كتاب المن
مصححة للمناقب غیر المطبوعة، ذكر فیھا الشعر بصورتھ الصحیحة، أو أنـَّھ كان یملك مصادر ُاخرى 
غیر كتاب المناقب، یذكر فیھا شعر العبدي، وھذا االحتمال بعید، لما ذكرنا أنَّ السید االمین نفسھ یعترف 

 .ید األمین بنفسھ صححھابنقلھا من كتاب المناقب، أو أنَّ الس

وھكذا نرى السید األمین قد تصرف في بعض أشعار العبدي المذكور في كتاب المناقب المطبوع، من  
محاولتھ ترتیبھا، أو تصحیح الكثیر من اخطائھا، أو ما اعتقده من أخطاء، دون أن یشیر الى محاولتھ في 

 .لو كانت محاولتھ واقعة حقًا ھذا الترتیب والتصحیح، وكان من الجدیر االشارة لذلك،

ولكن الحظت أحیانا أنَّ ما في كتاب المناقب أفضل واجود مما ھو مذكور في األعیان، لذلك أختار  
تصحیح األعیان أحیانا، وربما أختار ما ھو مذكور في كتاب المناقب، مع اختالفھ عن األعیان، بحسب 

 .فھمي القاصر، وقد أشرت لذلك كلھ في ھذه الدراسة

وقد الحظت أن الغدیر یتابع كتاب المناقب، حتى في أخطائھ التي صححھا السید األمین في كتابھ  
أعیان الشیعة، وقد أشرت لذلك خالل شعره، ولم یحاول الغدیر تصحیحھا، مع أنَّ الخطأ في بعضھا 

 .واضح

معظمھا في كتاب اما االحادیث التي تعرض لھا العبدي في شعره، ومصادر ھذه االحادیث، فقد ذكر  
وینقلھا عن مصادر  )صلى اهللا علیھ وآلھ(المناقب، وكتاب الغدیر، فالغدیر عادة ما یذكر أحادیث عن الرسول

 .أھل السنة وكتبھم حول ھذه األبیات، وأّما المناقب، فینقل األحادیث عن مصادر من الشیعة، وأھل السنة

بین المناقب واألعیان والغدیر، وأنَّ بعض شعر  وقد ذكرت أنَّ ھناك بعض االختالف في شعر العبدي، 
العبدي مذكور في المناقب بصورة متفرقة، وغیر مرتبة، فربما فرق بین القصیدة أو المقطوعة الواحدة 
في مواضع عدیدة من كتابھ، مع مالحظة وجود بعض األخطاء اللغویة والنحویة والعروضیة في النسخة 

ید األمین في االعیان، ترتیب ھذه القصائد أو المقطوعات، وكذلك المطبوعة للمناقب، وقد حاول الس
تصحیح أخطائھا، ولكن الحظت في بعض األبیات، أنَّ ما في المناقب أصح مما في األعیان، وربما كان 
كالھما صحیحًا، لذلك فانني أضع في المتن في أعلى الصفحة العبارة الصحیحة، واشیر في الھامش الى 
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بین األعیان والمناقب، والغدیر أحیانا، واذا كان كالھما صحیحًا، فأختار أحدھما في نقاط االختالف 
 .المتن، وُاشیر في الھامش الى التعبیر اآلخر

 

 

 

 

 

*     *     * 
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 القسم الثاني من الكتاب

 

ونذكر في ھذا القسم ما عثرنا علیھ من شعر العبدي، ومما یؤسف لھ أنـَّھ شعر قلیل ال یتناسب وحجم  
ویحتمل أن یكون شعرًا قلیًال في نفسھ، كما یحتمل أنـَّھ كان الثناء علیھ في الكتب التي بحثت عن ترجمتھ، 

كثیرًا، ولكنَّھ ضاع أو ضّیع، ولعل مما یؤید االحتمال الثاني، وأنَّ شعره كان كثیرًا، أنَّ العبدي كان یملك 
وربما  الموھبة والثقافة الشعریة واألدبیة التي تمّكنھ من النظم الكثیر، ویؤیده ثناء السید الحمیري علیھ،

، )علیھ السالم(كان سریع البدیھة، كما یظھر من بعض األبیات التي نظمھا حین سماعھ لحدیث من االمام
وكذلك یظھر من بعض أبیاتھ الشعریة أنـَّھا كانت ضمن قصائد مطّولة، ویدل على عدم التناسب بین 

من احتمال نظمھ في أغراض أبیات المقطوعة أو القصیدة الواحدة، باالضافة لما ذكره السید األمین، 
علیھم (ولكن لم یصل من شعره اّال ھذا القلیل الذي نظم في أھل البیت )علیھم السالم(ُاخرى، غیر أھل البیت

 .)السالم

ھذه وغیرھا مؤشرات ومؤیدات على أنَّ شعر العبدي كان كثیرًا أكثر مما وصل الینا، ولكنَّھ اختفى في  
 .ّال ھذا الشعر القلیلمجاھل التاریخ، ولم یبق لنا، ا

وقد ذكرت خالل الدراسة، أن ھناك بعض القصائد أو المقطوعات كما نسبت للعبدي، نسبت لغیره  
أیضًا، كما نسبت بعض األبیات البن حماد، وقد الحظت أن ممیزات شعر ابن حماد تنطبق علیھا أكثر، 

 :كقصیدتھ الرائیة التي تبدأ

 یھـا یـرى وال زمـھریـراف*** أولیس االلھ قال لنا ال شمس 

ولكن بالرغم من قوة احتمال ) وقالوا رسول اهللا ما اختار قبلھ: (وكذلك القصیدة النونیة التي تبدأ بقولھ 
نسبتھا البن حماد، ذكرتھا في شعر العبدي، ألجل أنَّ الكثیر من المصادر المعتبرة، نسبتھا للعبدي، أمثال 

 .كتاب المناقب وغیره

الدراسة، أن كتاب الغدیر والمناقب، قد ذكرا األحادیث اّلتي أشار الیھا العبدي في  وقد ذكرت خالل 
شعره، وقد استخرج الشیخ األمیني ھذه األحادیث من كتب أھل السنة واحادیثھم، والحظت أن الشیخ 

الكبیر في األمیني في الغدیر اھتم كثیرًا بالعبدي وشعره، واستخراج أحادیثھ، ولم یھتم مثل ھذا االھتمام 
استخراج األحادیث التي أشار الیھا سائر الشعراء حین بحث عن ترجمتھم في كتاب الغدیر، ولعلھ ألجل 
التزام العبدي المشدد بنظم متون األحادیث، وألجل أنـَّھ ذكر األحادیث الھامة التي تدل على فضائل أھل 

ألحادیث رواھا أھل السنة، وذكروھا في كتبھم في شعره، باإلضافة الى أنَّ أكثر ھذه ا )علیھم السالم(البیت
 .وصحاحھم
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ولقد قام الشیخ األمیني في ھذا الموضع، وفي مواضع ُاخرى من كتاب الغدیر بمھمة الدفاع عن أھل  
ونشر فضائلھم، رغم كل المصاعب والعقبات، فتتبع أكثر المصادر واألحادیث بدون  )علیھم السالم(البیت

وده في مثل ھذه البحوث التي ربما لم یھتم بھا الكثیر، اّال جماعة قلیلة من سأم وكلل، وبذل أقصى جھ
علمائنا تفرغوا أو اھتموا بھذه البحوث، وتتبعوا الكثیر من الكتب، وبذلوا الجھود المضنیة والكبیرة، في 

الدالة  ومواجھة الھجمات التي یشنھا خصومھم، واستقصاء األحادیث )علیھم السالم(الدفاع عن أھل البیت
، وبذلك وّفروا لآلخرین مواد بحوثھم، ومناھجھا، وعّرفوھم على أكثر )علیھم السالم(على فضائل أھل البیت

األحادیث والمصادر، ووّفروا بذلك الكثیر من األوقات الثمینة، ومن ھؤالء الرّواد األفذاذ صاحب 
 .العبقات، والسید شرف الدین، والشیخ األمیني وغیرھم

نَّ الشیخ األمیني عندما یذكر الحدیث، یذكر مصادره وأرقام الصفحات، وربما تجاوزت والمالحظ أ 
المصادر للحدیث الواحد أكثر من ستین مصدرًا، ولكنَّ المالحظ أنـَّھ یشیر الى المصدر بطبعتھ القدیمة، 

بذل جھد كبیر، وربما ال توجد نسخ ھذه الطبعة، مع اختالف الطبعة الحدیثة عنھا، لذلك ربما نحتاج الى 
لنعثر على الحدیث في الكتاب، بطبعتھ الجدیدة، ومن ھنا كان من الضروري على الباحثین تطبیق ھذه 

 .األحادیث على الطبعات الجدیدة لھذه المصادر والكتب

وقد حاولت ھنا أن أذكر الحدیث، أو األحادیث التي أشار الیھا العبدي في شعره، من مصادر ُاخرى  
الشیخ األمیني، أو أرجع لنفس المصادر في طبعاتھا الجدیدة، أو أرجع لنفس الطبعة التي غیر ما ذكره 

أشار الیھا الشیخ األمیني، ولم أكتف بنقلھ فحسب، كما تفرضھ األمانة العلمیة، وربما كانت ھناك أحادیث 
 .لم یتعرض لھا الشیخ األمیني، وقد ذكرتھا من مصادرھا

یث من كتب أھل السنة ومصادرھم، اّال في بعض الموارد، حیث ذكرت وفي الغالب أذكر ھذه األحاد 
الحدیث من مصادر شیعیة مع التأكید على أنَّ ما تذكره مصادر أھل السّنة من أحادیث، ذكرت أیضًا في 

 .المصادر الشیعیة

م صحة ما وإّن من الفوائد المترتبة على ذكر األحادیث التي یشیر الیھا العبدي في شعره، ھو اثبات عد 
قیل، من أنَّ شعر العبدي یتضمن الغلو أو االنحراف، ألنَّ أكثر ھذه المفاھیم والفضائل التي تضمنھا شعر 
العبدي، قد وجدت وربما ما یفوقھا في أحادیث معتبرة، دّونت في كتب ومصادر معتبرة، عند الشیعة 

فیلزم ـ لو صح ما قیل عن شعر العبدي  وأھل السنة، وذھب الى القول بھا العلماء والباحثون من الطرفین،
 .ـ أن ننسب الغلو أو االنحراف الى أكثر األحادیث، والكتب والعلماء، وھذا ما ال یمكن التفّوه بھ

وكذلك انما ذكرت ھذه االحادیث من مصادر اھل السنة، لنثبت ھذه الحقیقة وھي أن اكثر معتقدات  
موجودة في كتب  )علیھم السالم(التي ینسبھا الشیعة الى ائمتھم الشیعة، واكثر الفضائل والمناقب والكرامات

وقد بذل علماؤنا اقصى جھودھم في استخراج امثال ھذه األحادیث من مصادر . اھل السنة وصحاحھم
اھل السنة انفسھم التي تدل على فضائل اھل البیت وكراماتھم، فال مبرر للتھجم على الشیعة انھم ینفردون 

 .، او انھم ال یملكون لھا مستندات ومصادر معتبرة یؤمن بھا غیرھمبھذه المعتقدات
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، وذكرت بكاملھا )مناقب آل ابي طالب(للعبدي مقطوعة ذكرت مقاطعھا في مواضع متفرقة من كتاب  
، مع اختالفھ في تقدیم )الغدیر(، وذكر قسم كبیر منھا في كتاب )أعیان الشیعة(ـ على ما أظن ـ في كتاب 

أو تاخیرھا، وفي بعض الكلمات عن كتاب أعیان الشیعة، ونذكرھا ھنا من كتاب األعیان،  بعض األبیات
 :مع االشارة الى مواضع وجودھا في المناقب والغدیر، واالختالف فیما بین ھذه الكتب

 محّمٌد والقوُل منھ ما خفى*** َأشھد باِهللا لقد قال لنا 

 َض ومن حلَّ السماسكَن االر*** لو أنَّ إیماَن جمیع الخلق ممن 

 )1(یوفي بایماِن عليٍّ ما وفى*** یجعل في كفة میزان لكي 

 

 :الحدیث 

عن عمر بن : 73العالمة السید علي بن شھاب الدین الھمداني الحسیني الشافعي في مودة القربى ص 
لو أنَّ إیمان : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ(أشھد أّني سمعت رسول اهللا. ھذا علي بن أبي طالب: (.. الخطاب قال

 .)ي بن ابي طالبأھل السموات واالرض وضع في كفة، ووضع إیمان علي في كفة، لرجح إیمان عل

یا أبا الحسن لو وضع : لعلي بن أبي طالب )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا( 64وفي ینابیع الموّدة ص 
إیمان الخالئق وأعمالھم في كفة میزان، ووضع عملك یوم ُاحد على كفة، لرجح عملك على جمیع ما 

 .)عمل الخالئق

لسموات السبع واألرضین السبع وضعت في كفة، لو أنَّ ا(ونظیره ما ورد عن عمر بن الخطاب  
 .)ووضع إیمان علي في كفة لرجح إیمان علي

أخرجھ ابن السمان، والحافظ السلفي في المشیخة البغدادیة، والفضائلي عن الریاض النضرة للمحب  
، وفرائد السمطین 623، 617ص/ 11، وكنز العمال ج100، وذخائر العقبى ص206ص/ 3الطبري ج

 .77، والمناقب للخوارزمي ص254ص/ 1ج

لعمرو ابن  )علیھ السالم(في ضربة علي )صلى اهللا علیھ وآلھ(ولعلھ یشیر لھذا المعنى، ما ورد عن الرسول 
، یالحظ كنز )لمبارزة علي یوم الخندق أفضل من عمل امتي الى یوم القیامة(: عبد ود، في یوم الخندق

 .  58، والمناقب للخوارزمي ص254ص/ 1، وفرائد السمطین ج623ص/ 11العمال ج

وقد روى المخالف والمؤالف من طرق مختلفة، منھا عن أبي ( 292ص/ 1وفي مناقب آل ابي طالب ج 
لو وزن إیمان علي بایمان : )صلى اهللا علیھ وآلھ(بصیر، ومصقلة بن عبداهللا بن عمر بن الخطاب عن النبي

وسمع أبو رجاء . على إیمان امتي الى یوم القیامة امتي ـ وفي روایة وایمان امتي ـ لرجح إیمان علي

                                                           
 :ھكذا في المناقب، في األعیان) 1(

 یوفي بأعمال علي ما وفى*** یحّل في كفة میزان لكي 
 .ولعل ما في المناقب أوفق مع الروایات 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


مھًال ویلكم اتسبون أخا رسول اهللا وابن عمھ وأول من صدقھ وآمن : العطاردي قومًا یسبون علیًا، فقال
 ).وانَّھ لمقام علي مع رسول اهللا ساعة من نھار خیر من أعماركم جمیعًا! بھ؟

 الخلق برًا وتقىجمیِع *** لو أنَّ عبدًا لقَي اَهللا بأعماِل 

 أعماُلھ وُكبَّ في ناِر لظى*** ولم یكْن والى علیًا حبطْت 

 

 :الحدیث 

ولو أنَّ عبدًا عبداهللا، بین الركن والمقام : )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال النبي( 331ص/ 1في فرائد السمطین ج 
/ 2ي فرائد السمطین أیضًا جوذكر مثلھ ف )ثم لقي اهللا مبغضًا لھ ولعترتھ أكّبھ اهللا على منخریھ في جھنم

 .312، وكفایة الطالب ص297ص

یا علي لو أنَّ عبدًا عبد اهللا : أنـَّھ قال لعلي )صلى اهللا علیھ وآلھ(عن النبي( 28وفي مناقب الخوارزمي ص 
عزَّوجلَّ مثل ما قام نوح في قومھ، وكان لھ مثل ُاحد ذھبًا فأنفقھ في سبیل اهللا، ومد في عمره حتى حج 

ام على قدمیھ، ثم قتل بین الصفا والمروة مظلومًا، ثم لم یوالك یا علي لم یشم رائحة الجنة ولم ألف ع
 .)یدخلھا

ولو أنَّ عبدًا عبَد اهللا بین الصفا : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(عن رسول اهللا( 317وفي كفایة الطالب ص 
قل ال أسألكم (على منخریھ في النار ثم تال والمروة ألف عام، ثم ألف عام، ثم لم یدرك صحبتنا، أكبَّھ اهللا 

 .))علیھ اجرًا اّال المودة في القربى

 عن ملكیھ الكاتبین إذ دنا*** وإنَّ جبریل االمین قال لي  

 )2(عليٍّ زلة وال خنا*** إنَّھما ما كتبا قط على الطھر 

 

 :ثالحدی 

إنَّ ملكي علي :  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: عن جابر قال( 127في المناقب البن المغازلي ص 
بن أبي طالب لیفتخران على سائر األمالك، لكونھما مع علي، النھما لم یصعدا الى اهللا منھ قط بشيء 

 .305ص /2ویالحظ الغدیر ج. )یسخطھ

 ن ُرّدْت الشمُس لھ بعد العشام*** من زالت الُحّمى عن الطھِر بھ 

 

 :الحدیث 

 .نذكر ھنا حدیث رّد الشمس، ألنَّ الحدیث عن زوال الحمى عن الرسول سنذكره في أبیات الحقة 

صّلى الظھر بالصھباء من  )صلى اهللا علیھ وآلھ(عن أسماء بنت عمیس أنَّ رسول اهللا: (ومتن الحدیث 
د صلى رسول اهللا العصر، فوضع رأسھ في حجر علي، أرض خیبر، ثم أرسل علیًا في حاجة فجاء، وق

                                                           
 .وھو غیر صحیح) انھما ما كتبوا(ھكذا في األعیان، في الغدیر ) 2(
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الّلھم إنَّ عبدك علیًا احتبس نفسھ : )صلى اهللا علیھ وآلھ(ولم یحركھ، حتى غربت الشمس، فقال رسول اهللا
فطلعت الشمس حتى رفعت على الجبال، فقام علي فتوضأ : قالت أسماء. على نبیھ فرّد علیھ شرقھا

 ).وصلى العصر، ثم غابت الشمس

 .381، وفي كفایة الطالب ص183ص/ 1ج) فرائد السمطین(وذكر نظیره في  

أسماء ثالثة وأربعین من علماء أھل السنة، اّلفوا  126ص/ 3ج) الغدیر(وذكر الشیخ األمیني في كتابھ  
رسائل مستقلة حول حدیث ردِّ الشمس، أو ذكروا الحدیث في كتبھم، منھم أبو القاسم الحاكم ابن الحداد 

ومنھم ) كشف اللبس في حدیث ردِّ الشمس(الحسكاني النیسابوري الحنفي، لھ رسالة في الحدیث سماھا 
، 11ص/ 2ج) مشكل اآلثار(الحافظ أبو جعفر الطحاوي، في كتابھ : من ذكر الحدیث في كتابھ، أمثال

م الطبري، رواه في ھذان الحدیثان ثابتان، ورواتھما ثقات، ومنھم الحافظ أبو القاس: أخرجھ بلفظین وقال
 .إنَّھ حسن، وغیرھم كثیر فلیراجع: ، وقال105ص/ 1معجمھ الكبیر ج

 .140ص/ 3وورد حدیث رد الشمس في الریاض النضرة ج 

 . 96وفي المناقب البن المغازلي ص 

 . 53وتذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ص 

 .126والصواعق المحرقة ص 

 .217وفي مناقب الخوارزمي ص 

 .، ففیھ أحادیث كثیرة في ذلك166ص/ 41ویالحظ البحار ج 

 یخَش علیھ بلٌل وال ندى*** من عّبَر الجیَش على الماء ولم 

انھ أراد أن  )علیھ السالم(وعن أمیر المؤمنین: (467ص/ 2لعلھ یشیر الى ما رواه في اثبات الھداة ج 
 ).یمشي على الماء فجمد حتى مشى علیھ وعبره وجازه

 .ر على نص بھذا المعنى رغم تتبعي الكثیر لذلكولم اعث 

 كاَن رسوُل اهللا ُحمَّ واشتكى*** ویوَم عاد المرتضى الھادي وقد 

 فكاد َأن یحرقھا فرط الحمى*** فمسَّ صدَر المصطفى بكفِّھ 

 )3(فزالْت خیفة من الندا*** فقال یا ُحّمى كذا فعلِك بالطھِر 

 )4(َأعطاك رّبي یا أخي ھذا العطا*** قال النبيُّ الحمُد هللا لقد 

 ھـذه الحّمى وعوفي وبرا*** أكلُّ شيء خائٌف بأسك حتى 

 

 :الحدیث 

                                                           
 .وما في األعیان أصح) ل یا أخي كذا فعلكفقا(ھكذا في األعیان، في المناقب ) 3(
 .وكالھما صحیح) أعطاك ربي یا أخي اھنا العطا(ھكذا في األعیان، في المناقب ) 4(
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صلى اهللا علیھ (مرض رسول اهللا: )علیھ السالم(عن الباقر: (159ص 2ج) ب آل أبي طالبمناق(في كتاب  

أیسّركم أن تدخلوا على : المسجد، فاذا جماعة من االنصار، فقال لھم )علیھ السالم(مرضة، فدخل علي )وآلھ
یده من نعم، فاستأذن لھم فدخلوا، فجاء علي وجلس عند رأس رسول اهللا، فاخرج : قالوارسول اهللا؟ 

ام ملوم اخرجي عن : ، فاذا الحمى تنفضھ نفضًا شدیدًا، فقال)صلى اهللا علیھ وآلھ(اللحاف وبین صدر رسول
یابن أبي طالب لقد ُاعطیت من خصال (: وانتھرھا، فجلس رسول اهللا، ولیس بھ بأس، فقالرسول اهللا، 

 .)الخیر حتى أنَّ الحمى لتفزع منك

 .مثلھ 86ص) حالخرائج والجرائ(وذكر في كتاب  

 .203ص 41والبحار ج 

 كفرًا وقالوا ضلَّ فیھ واعتدى*** فصدَّ قوَمھ  )5(َأشَبھھ عیسى

 وقاَل ما كان حدیثًا یفترى*** فجاءه الوحُي بتكذیبھُم 

 

 :الحدیث 

صلى (لما قال النبي: )علیھ السالم(أبو بصیر عن الصادق: (167ص 2ج) مناقب آل أبي طالب(ذكر في  

یا علي لوال أنـَّني أخاف أن یقولوا فیك ما قالت النصارى في المسیح لقلت الیوم فیك مقاًال :  )اهللا علیھ وآلھ
قال الحارث بن عمر الفھري لقوم من ال تمر بمأل من المسلمین، اّال أخذوا التراب من تحت قدمیك، 

ما وجد محمد البن عمھ مثًال اّال عیسى بن مریم یوشك أن یجعلھ نبیًا من بعده، واهللا إنَّ آلھتنا : أصحابھ
وانھ لعلم للساعة فال (: ، الى قولھ)ولما ُضِرب ابُن مریم مثًال(التي كنا نعبد خیر منھ، فأنزل اهللا تعالى 

اآلیة، ) إن ھو اّال عبد أنعمنا علیھ(وفي روایة أنـَّھ نزل أیضًا . )صراط مستقیم تمترن بھا واتبعون ھذا
إذا كنت : فقالاتِق اَهللا وارجع عما قلت من العداوة لعلي ابن أبي طالب، : )صلى اهللا علیھ وآلھ(فقال النبي

ابناك سیدا رسول اهللا، وعلي وصیك من بعدك، وفاطمة بنتك سیدة نساء العالمین، والحسن والحسین 
شباب أھل الجنة، وحمزة عمك سید الشھداء، وجعفر الطیار ابن عمك یطیر مع المالئكة في الجنة، 

ویلك یا حارث، ما فعلت : والسقایة للعباس عمك، فما تركت لسائر قریش، وھم ولد أبیك؟ فقال رسول اهللا
 ...)ذلك ببني عبدالمطلب، ولكن اهللا فعلھ بھم

یا علي : فقال)صلى اهللا علیھ وآلھ(دعاني رسول اهللا: عن علي قال( 125ص 13وذكر في كنز العمال ج 
إنَّ فیك من عیسى مثًال، أبغضتھ الیھود حتى أبھتوا امھ، وأحبتھ النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي 

 ).لیس بھا

، وخصائص أمیر المؤمنین 64، وكفایة الطالب ص623ص 11وذكر مثلھ في كنز العمال أیضًا ج 
، 121، والصواعق المحرقة ص92، وذخائر العقبى ص121للنسائي ص )علیھ السالم(ي بن أبي طالبعل

 .72، وأسمى المناقب ص233والمناقب للخوارزمي ص

                                                           
 ).شبھھ عیسى(ھكذا في األعیان، وفي المناقب ) 5(
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 )6(یكون في العالم جھرًا وخفا*** علَّمھ اُهللا الذي كان وما 

 

 :الحدیث 

صلى اهللا علیھ (إنَّ رسول اهللا(: أنـَّھ قال )علیھ السالم(عن أمیر المؤمنین: 77ص) ینابیع المودة(في كتاب  

علَّمني ألف باب، وكل باب منھا یفتح ألف باب، فذلك ألف ألف باب، حتى علمت ما كان وما یكون  )وآلھ
 ).الى یوم القیامة، وعلمت علم المنایا والبالیا وفصل الخطاب

 .مثلھ 296ص 1اصول الكافي ج وفي 

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(علَّمني رسول اهللا :عن علي قال: (13ج) 36372(حدیث  114وفي كنز العمال ص 
 .)ألف باب كل باب یفتح ألف باب

أنا مدینة العلم وعلي : )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: عن ابن عباس قال( 22ص 4وفي اسد الغابة ج 
 ).اد العلم فلیات بابھبابھا فمن أر

أنا مدینة الحكمة وعلي (: أنـَّھ قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(عن رسول اهللا 637ص 5وفي سنن الترمذي ج 
 .147ص 13، وذكر مثلھ في كنز العمال ج)بابھا

واهللا ما نزلت آیة اّال وقد علمت فیما نزلت وأین نزلت : عن علي قال( 128ص 13وفي كنز العمال ج 
 ).زلت، إنَّ ربي وھب لي قلبا عقوًال ولسانا طلقًا سؤوًالوعلى من ن

: فسئل عن علي، قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(كنت عند النبي: عن ابن مسعود( 146ص 13وفي كنز العمال ج 
) قسمت الحكمة عشرة أجزاء فاعطي علي تسعة أجزاء والناس جزءًا واحدًا، وعلي أعلم بالواحد منھم

 .4ص 3ب جوروي مثلھ في االستیعا

 7، وتھذیب التھذیب ج614، 600ص 1أیضًا، في كنز العمال ج )علیھ السالم(ویالحظ عن علم االمام 
 .78وأسنى المناقب ص 220، 122، وكفایة الطالب ص296ص

 یعرفھ سائُر من كان روى*** إّنا روینا في الحدیث خبرًا 

 فقال كم عدُة تطلیق اإلما*** أّن ابَن خطاب أتاه رجٌل 

 لألمة اذكره فأوما المرتضى*** فقال یا حیدُر كم تطلیقة 

 سائلھ قال اثنتان وانثنى*** بأصبعیھ فثنى الوجھ الى 

 قال لھ ھذا علّي ذو العال*** قال لھ تعرُف ھذا قال ال 

 

 :الحدیث 

ما إنَّ رجلین أتیا عمر بن الخطاب، وسأاله عن طالق األمة، فقام معھ( 258قال في كفایة الطالب ص 
أّیھا األصلع، ما ترى طالق األمة؟ فرفع رأسھ، : فمشى، حتى أتى حلقة في المسجد فیھا رجل أصلع، فقال

                                                           
 ).یكون في العالم جھر وخفى(ھكذا في األعیان، في المناقب ) 6(
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سبحان اهللا، جئنا وأنت أمیر : تطلیقتان، فقال أحدھما: ثم أومأ الیھ بالسبابة والوسطى، فقال لھما عمر
تدریان : أن أومأ الیك، فقال لھماالمؤمنین، فمشیت معنا حتى وقفت على ھذا الرجل، فسألتھ، فرضیت منھ 

لسمعتھ وھو  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ھذا علي بن أبي طالب، أشھد على رسول اهللا: ال، قال: َمن ھذا؟ قاال
إنَّ السماوات السبع، واالرضین السبع، لو وضعا في كفة ثم وضع إیمان علي في كفة، لرجح : یقول

 .ھذا حسن ثابت: في كفایة الطالب وقال عن ھذا الحدیث )إیمان علي بن أبي طالب

 

 

 

 .77وذكره الخوارزمي في المناقب ص 

 )7(وابناه خیُر من تحّفى واحتذى*** ُمحمدٌّ وصنوه وابنتھ 

 وُمنشئ الخلق على وجھ الثرى*** صّلى علیھ ربُّنا باري الورى 

 واختارھم من اَألنام واجتبى*** صفاھم اهللا تعالى وارتضى 

 )8(وال دحا األرض وال انشا الورى*** لوالھم ما رفع اُهللا السما 

 

 :الحدیث 

لما خلق اهللا تعالى : أنـَّھ قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(، عن النبيعن أبي ھریرة( 36ص 1في فرائد السمطین ج 
آدم أبا البشر، ونفخ فیھ من روحھ، التفت آدم یمنة العرش فاذا في النور خمسة أشباح سجدًا وركعًا، 

فمن ھؤالء الخمسة األشباح الذین أراھم : ال، یا آدم، قال: ھل خلقت أحدًا من طین قبلي؟ قال: قال آدم
ھؤالء خمسة من ولدك، لوالھم ما خلقتك، ھؤالء خمسة شققت لھم خمسة : ي وصورتي؟ قالفي ھیئت

أسماء من اسمائي، لوالھم ما خلقت الجنة والنار، وال العرش وال الكرسي، وال السماء وال األرض، وال 
ر وھذه المالئكة وال االنس وال الجن، فأنا المحمود وھذا محمد، وأنا العالي وھذا علي، وأنا الفاط

فاطمة، وأنا االحسان وھذا الحسن، وانا المحسن وھذا الحسین، آلیت بعزتي أن ال یأتیني أحد بمثقال 
ذرة من خردل من بغض أحدھم اّال ادخلھ ناري وال ُابالي، یا آدم، ھؤالء صفوتي بھم انجیھم وبھم 

نحن سفینة النجاة من تعلق : )ھ وآلھصلى اهللا علی(فقال النبياھلكھم، فاذا كان لك اليَّ حاجة فبھؤالء توسل، 
 ).بھا نجا، ومن حاد عنھا ھلك، فمن كان لھ الى اهللا حاجة، فلیسأل بنا أھل البیت

 حتى یوالیھم باخالص الوال*** ال یقبل اُهللا لعبد عمًال 

 

 :الحدیث 

                                                           
 .والصحیح رفعھ كما في األعیان والمناقب) وابنیھ(وفي الغدیر ) 7(
 .والصحیح ما في األعیان. وفیھ خطأ عروضي في الوزن) لوالھم اهللا ما رفع السماء(وفي الغدیر ) 8(
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نذكر ھنا أحادیث ، و...)لو أنَّ عبدًا لقي اهللا(: ذكرنا سابقًا ما یدل من حدیث على ھذا البیت في قولھ 
 .ُاخرى

یا أبا عبداهللا : دخلت على علي، فقال: عن أبي عبداهللا الجدلي قال: (297ص 2في فرائد السمطین ج 
أال أنبئك بالحسنة التي من جاء بھا أدخلھ اهللا في الجنة، والسیئة التي من جاء بھا اكبَّھ اهللا في النار ولم 

 .312ونظیره في كفایة الطالب ص، )حبنا، والسیئة بغضناالحسنة  :بلى، قال: قلتیقبل معھا عمًال؟ 

لو أنَّ رجًال صفن بین الركن والمقام، فصلى (: )صلى اهللا علیھ وآلھ(وعن ابن عباس في حدیث عن النبي 
 ).وصام ثم لقي اهللا وھو مبغض ألھل بیت محمد دخل النار

 .وصححھ 149ص 3أخرجھ الحاكم في المستدرك ج 

أنـَّھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(عن االمام السبط الشھید عن جده رسول اهللا( 172ص 9ج وفي مجمع الزوائد 
والذي . وجلَّ وھو یوّدنا، دخل الجنة بشفاعتنا  الزموا مودتنا اھل البیت، فانھ من لقي اهللا عزَّ: قال

 ).رواه الطبراني في األوسطنفسي بیده ال ینفع عبدًا عملھ اال بمعرفة حقنا، 

 حتى یوالیھم وال یزكو الدعا*** المرًئ صالَتھ وال ُیتّم 

رّبما یكون اشارة لما ذكرناه، من أنَّ االنسان لو عبد اهللا وصّلى وصام ال ..) وال یتم المرئ صالتھ( 
، أو اشارة الى أنـَّھ لو لم یذكر في صالتھ الصالة )علیھم السالم(تقبل أعمالھ اذا لم یكن موالیًا ألھل البیت

 :ل محمد ال تقبل صالتھ، وتدل علیھ أحادیث منھاعلى محمد وآ

قلنا یا رسول اهللا قد علمنا كیف نسلم علیك فكیف : عن بریدة قال: (163ص 1في مجمع الزوائد ج 
الّلھم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وآل محمد، كما جعلتھا على : قولوا: نصلي علیك، قال

: ، وفي نفس الصفحة من الذخائر ذكر19، وذكر مثلھ في ذخائر العقبى ص)آل ابراھیم إنَّك حمید مجید
لو صلیت صالة لم اصل فیھا على محمد وعلى آل محمد ما رأیت : أنـَّھ كان یقول)رضي اهللا عنھ(وعن جابر(

 ).أنـَّھا تقبل

 .24ص 2وذكر نظیره في فرائد السمطین ج 

: وقال عنھ رجالھ الثقات(، 160ص 10لزوائد جإشارة الى ما ذكر في مجمع ا) وال یزكوا الدعا( 
 ).الدعاء محجوب حتى یصلي على محمد وأھل بیتھ: قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(اّنھ

 ما قال جبریُل لھم تحت العبا*** لو لم یكونوا خیَر من وطا الحصى 

 یفاخُر األمالَك إذ قالوا بلى*** ھل أنا منكم شرفًا ثم عال 

 

 :الحدیث 

ین البیتین الى حدیث الكساء، وھو خبر صحیح متواتر، وأشار فیھما الى ما ورد في لفظ أشار في ھذ 
أدرج معھم تحت الكساء جبرائیل ومیكائیل، وقد ذكره )صلى اهللا علیھ وآلھ(بعض رواة حدیث الكساء، من أنـَّھ

 .107في ھامش نور األبصار، ص) االسعاف(، والصبان في 112ص) نور األبصار(الشبلنجي في 
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 2ج) اسد الغابة(وأّما حدیث الكساء فقد ذكره ورواه الكثیر من العلماء، فرواه ابن األثیر الجزري في  
صلى اهللا علیھ (لما نزلت ھذه على النبي: قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(عن عمر بن أبي سلمة ربیب النبي( 12ص

فاطمة وحسنًا وحسینًا، فجلَّلھم  )صلى اهللا علیھ وآلھ(فدعا النبياآلیة، في بیت ُام سلمة، ) ...إنَّما یرید اهللا(: )وآلھ
وذكره ، )ھؤالء أھل بیتي، فأذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیرًا: بكساء، وعلي خلف ظھره ثم قال

، وتذكرة األئمة لسبط ابن الجوزي 29ص 4، وج413ص 3، وج20ص 2أیضًا في اسد الغابة ج
 4، ج331ص 1، ومسند أحمد بن حنبل ج37ص 3اب ج، واالستیع509ص 2، واإلصابة ج244ص
 .166ص 9، ومجمع الزوائد ج372، وكفایة الطالب ص163ص 3، وكنز العمال ج107ص

 ما شكَّ فیھ أحٌد وال امترى*** وقد روى عكرمٌة في خبر 

 سّبوا علیًا فاستراع وبكى*** مرَّ ابن عباس على قوم وقد 

 الخلق جلَّ وعال سبَّ إلھ*** وقال مغتاظًا لھم أیُّكم 

 سّب رسول اهللا ظلمًا واجترا*** قالوا معاذ اهللا قال أیكم 

 سبَّ علیًا خیَر من وطا الحصى*** قالوا معاذ اهللا قال أیكم 

 )9(وسبتي سّب اإللھ وكفى*** یقول من سبَّ علیًا سبني 

 1، وذكرت على مقاطع في المناقب ج298ص 2ذكر قسم كبیر من ھذه المقطوعة في كتاب الغدیر ج 
 .69ص 7، ونقلناھا بكاملھا من أعیان الشیعة ج173، 22ص 3، وج167، 159، 292ص

 :الحدیث 

 .ذكرت ھذه القصة في مصادر متعددة، نذكر قسمًا منھا ھنا 

مع عبداهللا بن العباس وسعید بن جبیر یعوده، فمرَّ على ضفة كنت : (82ص 1ذكر في كفایة الطالب ج 
، فقال لسعید بن جبیر ردني إلیھم، فوقف علیھم )علیھ السالم(زمزم، فاذا قوم من أھل الشام یشتمون علیًا

صلى اهللا (فأیُّكم الساب رسول اهللا: سبحان اهللا ما فینا أحد سبَّ اهللا، قال: أیُّكم الساب هللا عزَّوجلَّ؟ فقالوا: فقال

فأیُّكم الساب علي بن أبي : ، قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(سبحان اهللا ما فینا أحد سبَّ رسول اهللا: ؟ قالوا)علیھ وآلھ
سمعتھ إذ نادى )صلى اهللا علیھ وآلھ(فاشھد على رسول اهللا: أّما ھذا فقد كان، قال: ؟، فقالوا)علیھ السالم(طالب

من سبك فقد سبني، ومن سبني فقد سبَّ اهللا، ومن سّب اهللا أكّبھ : ووعاه قلبي، یقول لعلي بن أبي طالب
 :ثم توّلى عنھم وقال یا بني، ماذا رأیتھم صنعوا؟ قال، فقلت لھ یا أبھاهللا على منخریھ في النار، 

 نظر التیوس الى شفار الجازر*** نظروا الیك بأعین محمّرة 

 :فقال زدني فداك أبوك، فقلت 

 نظر الذلیل الى العزیز القاھر*** بصارھم خزر العیون نواكس أ

 :زدني فداك أبوك، فقلت، لیس عندي مزید، فقال لكن عندي: فقال 

 )والمیتون مسبة للغابر*** أحیاؤھم عار على أمواتھم 

                                                           
 .وما في األعیان أصح) وسبني سبَّ اإللھ وكفى(ھكذا في األعیان، وفي المناقب ) 9(
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 3، ومناقب آل أبي طالب ج 81، وفي مناقب الخوارزمي ص302ص 2وذكر في فرائد السمطین ج 
 .21ص

 أھُل الفضائِل والمناقْب***  آُل النبـيِّ محـّمد

 )10(والمنقذون من اللوازب*** المـرشدون مـن العـمى 

 )11(السابقون الى الرغائب*** الصادقون الناطقون 

 

 :الحدیث 

یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اهللا (یة الشریفة أشار بذلك لما روي في تفسیر الصادقین لآل) الصادقون( 
اتقوا : أخرج ابن مردویھ، عن ابن عباس في قولھ( 290ص 3ففي الدر المنثور ج )وكونوا مع الصادقین

 .36وذكر مثلھ في كفایة الطالب ص) مع علي بن أبي طالب: ، قالاهللا وكونوا مع الصادقین

 ر قولھ تعالىأشار بذلك الى ما ورد في تفسی) السابقون(  

 . )علیھ السالم(وأنـَّھا نزلت في علي) والسابقون السابقون اولئك المقربون(

، والسیوطي في الدر 377، والكنجي في كفایة الطالب ص2ص 9ذكره الھیثمي في مجمع الزوائد ج 
 .320، وابن المغازلي في المناقب ص154ص 6المنثور ج

 في القرآن واجب*** فوالؤھم فرٌض من الرحمن 

 

 :الحدیث 

لما أنزل اهللا عّزوجلَّ : وفي روایة سعید بن جبیر عن ابن عباس( 21ص 16قال في تفسیر القرطبي ج 
علي : یا رسول اهللا، من ھؤالء الذین نودھم؟ قال: قالوا) قل ال أسألكم علیھ اجرًا اّال المودة في القربى(

 ..).)رضي اهللا عنھ(عن عليویدل علیھ أیضًا ما روي وفاطمة وابناؤھما، 

 .25، وذخائر العقبى ص309وورد مثلھ في المناقب البن المغازلي ص 

 )12(وفوقھ ناج وناكب*** وھم الصراط المستقیم  

 )13(شریف في المناسب*** صدِّیقة ُخلقت لصدِّیق 

 

 

 :الحدیث 

 ).الصراط المستقیم(سنذكر األحادیث حول  

                                                           
 .الشدة: اللزب) 10(
 ).الصارفون الناطقون(ھكذا في األعیان، وفي المناقب ) 11(
 ).فوقھ ناج وناكب  وھم الصراط فمستقیم(ھكذا في األعیان وفي المناقب ) 12(
 ).شریك في المناسب(لمناقب والغدیر، وفي االعیان ھكذا في ا) 13(
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 .)علیھا السالم(أشار بذلك الى فاطمة الزھراء): صدیقة( 

صھرًا مثلي ولم ُاوت ُاوتیَت ثالثًا لم یؤتھن أحد وال أنا، ُاوتیت «: لعلي )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا 
أنا مثلي، وُاوتیت زوجة صّدیقة مثل ابنتي ولم ُاوت مثلھا زوجة، وُاوتیت الحسن والحسین من صلبك، 

 .202ص 2الریاض النضرة ج. »ولم ُاوت من صلبي مثلھما، ولكنَّكم مّني، وأنا منكم

ما : اّال أنَّھا قالت عن عائشة رواه الطبراني في األوسط وأبو یعلي( 201ص 9وفي مجمع الزوائد ج 
 ).ورجالھما رجال الصحیح. رأیت أحدًا قط أصدق من فاطمة

ما رأیت أحدًا أصدق لھجة من فاطمة اّال أن یكون الذي : عن عائشة قالت( 44وفي ذخائر العقبى ص 
 .أخرجھ ابن عمر) )صلى اهللا علیھ وآلھ(ولدھا

في كثیر من )صلى اهللا علیھ وآلھ(عنھ الرسول حیث قال )علیھ السالم(أشار الى اإلمام علي): الصدیق( 
 11، وكنز العمال ج39ص 1األحادیث إنَّھ الصدِّیق األكبر، والفاروق األعظم، ُیالحظ فرائد السمطین ج

، والمناقب 44ص 1، وسنن ابن ماجة ج16ص 4، واسد الغابة ج164، 122ص 13، وج 616ص
 .187، وكفایة الطالب ص32للخوارزمي ص

 ُطھرین من دَنِس المعایب*** ارھا اختاره واخت

 سطربظلِّ العرش راتب*** اسماھما ُقرنا على 

 وامیُنھ جبریل خاطب*** كاَن االلُھ ولیَّھا 

 

 :الحدیث 

أشار بھ الى حدیث كتابة أسماء فاطمة وأبیھا وبعلھا وبنیھا، في ظل العرش، ولقد ..): اسماھما قرنا( 
 .كتبت على باب الجنة

 .259ص 1طیب البغدادي في تاریخھ جكما أخرجھ الخ 

: )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: عن ابن عباس قال 214ورواه الخطیب الخوارزمي في مناقبھ ص 
ال الھ اّال اهللا، محمد رسول اهللا علي حبیب اهللا، : لیلة عرج بي الى السماء رأیت على باب الجنة مكتوبًا

 ).خیرة اهللا، على مبغضیھم لعنة اهللاوالحسن والحسین صفوة اهللا، فاطمة 

 .72ص 2وكذلك ذكر في فرائد السمطین ج 

 ـٌة تعالْت في المواھب*** والمھُر خمُس األرِض موھبـ 

 )14(ُطیِّبت تلك المناھب*** ونھابھا من حمل طوبى 

مع اختالف في تاخیر بعض األبیات أو تاخیرھا عن  27ص 7، وأعیان الشیعة ج305ص 2الغدیر ج 
 .الغدیر

                                                           
في القافیة، وخاصة لو أتت مباشرة بعد   = =   احدة، وتكرار كلمة و)طیبت تلك المواھب(الغنیمة، ھكذا في المناقب، وأّما في األعیان : النھاب) 14(

 .ولعلَّھ خطأ مطبعي) وتھابھا(قافیة البیت السابق مستھجن في الشعر، وأّما في الغدیر فھكذا 
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 .225، 128ص 3لمناقب جوفي بعض الكلمات ایضًا، وفي ا 

 

 :الحدیث 

صلى اهللا علیھ (أنـَّھ: 95ص 2أشار بھ الى ما رواه الحموي في فرائد السمطین ج) والمھر خمس األرض( 

یا علي إنَّ األرض هللا یورثھا من یشاء من عباده، وإنَّھ أوحى إلي أن ُازوجك فاطمة «: قال لعلي )وآلھ
األرض وھو مبغض، فاألرض حرام علیھ أن یمشي  على خمس األرض فھي صداقھا فمن مشى على

 .»علیھا

 .، وأّما ما یدل على البیت الثاني فسیأتي الحقًا128ص 3وذكر مثلھ في مناقب آل ابي طالب ج 

 4، وذكرھا الغدیر منسوبة البن حماد ج)ولھ ـ أي للعبدي ـ وروي عن ابن حماد(قال في المناقب  
 .160ص

 بن صدقھ محمد*** حدثنا الشیخ الثقھ 

 )15(عن أنس عن النبي*** روایة منسقھ 

 مع النبي ذي النھى*** رأیتھ على حرا 

 شیئًا كمثل العنب*** یقطف قطفًا في الھوا 

 حتى إذا ما شبعا*** فاكال منھ معًا 

 فطال منھ عجبي*** رأیتھ مرتفعا 

 )16(أنزلھ ذو العزة*** كان طعام الجنة 

 )17(من الھدایا النخب*** ھویة للصفوة 

 .71ص 2، والمناقب ج271ص 7أعیان الشیعة ج 

 

 :الحدیث 

إنَّ : (بن جریر الطبري باسناده عن أنس قالأشار الى ما أخرجھ محمد : 160ص 4قال في الغدیر ج 
ركب یومًا الى جبل كداء، فقال یا أنس خذ البغلة، وانطلق الى موضع كذا،  )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا

فلما ذھبت : تجد علیا جالسًا یسّبح بالحصى فأقرئھ مني السالم، واحملھ على البغلة، وائت بھ إلّي، فقال
اجلس فانَّ ھذا موضع جلس (: إنَّ رسول اهللا یدعوك، فلما أتى رسول اهللا قال لھ: توجدت علیًا كذلك، فقل

فیھ سبعون نبیًا مرسًال ما جلس فیھ من االنبیاء احد إال وانا خیر منھ، وقد جلس مع كل نبي أخ لھ ما 

                                                           
 ).روایة متسقھ(ھكذا في األعیان، وفي المناقب ) 15(
 ).أنزلھ ذو المّنھ(ھكذا في األعیان، وفي المناقب ) 16(
 ).من الھدایا النجب(ھكذا في األعیان، وفي المناقب ) 17(
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منھ  جلس من االخوة أحد اّال وأنت خیر منھ قال، فرأیت غمامة بیضاء وقد أظلتھما، فجعال یاكالن
 ).كل یا أخي فھذه ھدیة من اهللا اليَّ ثم الیك، ثم شربا ثم ارتفعت: عنقود عنب، وقال

 :ولھ أیضًا 

 وبقوتھ للمستِكن السارب*** ذاَك الُمصَّدِّق في الصالة بخاتم 

یقیمون الصالة ویؤتون الزكاة إّنما ولیكم اهللا ورسولھ والذین آمنوا الذین (:أشار بھ لآلیة الشریفة 
 .)وھم راكعون

راكع  )علیھ السالم(من ُیقرض الملي الوفي، وعلي: إنَّ سائًال أتى المسجد وھو یقول: (عن أنس بن مالك 
بأبي أنت وُامي یا : یا عمر، وجبت، قال: یقول بیده خلفھ للسائل، أي اخلع الخاتم من یدي، قال رسول اهللا

وجبت لھ الجنة واهللا، وما خلعھ من یده حتى خلعھ اهللا من كل ذنب، ومن كل : لرسول اهللا ما وجبت؟ قا
إنَّما ولیكم اهللا ورسولھ والذین (: خطیئة، قال فما خرج أحد من المسجد حتى نزل جبرئیل بقولھ عزوجل

 ).)آمنوا الذین یقیمون الصالة ویؤتون الزكاة وھم راكعون

 .228یالحظ كفایة الطالب ص 

تصدق علي بخاتم وھو راكع : عن ابن عباس قال(ففي كنز العمال . 165، 108ص 13ال جوكنز العم 
إّنما ولیكم اهللا (ذاك الراكع، فأنزل اهللا فیھ : قالمن أعطاك ھذا الخاتم؟ : للسائل )صلى اهللا علیھ وآلھ(فقال النبي
 .)..ورسولھ

إطباق المفسرین  156ص 3ر ج، وینقل الشیخ األمیني في الغدی209ص 2وفي مناقب آل ابي طالب ج 
والمتكلمین والفقھاء على صدور الحدیث، وأضف الى ذلك إخراج الحّفاظ وحملة الحدیث لھ في مدّوناتھم، 

 :وفیھم َمن نص على صحتھ، ویذكر جمعًا ممن أخرج الحدیث

 6، النسائي في صحیحھ، ابن جریر الطبري في تفسیره ج102الطبري في ذخائر العقبى ص 
، 422ص 1، الزمخشري في الكشاف ج 542ص 1جصاص الرازي في أحكام القرآن ج، ال186ص

 .وغیرھم. ، ابن عساكر في تاریخھ بعدة طرق221ص 6القرطبي في تفسیره ج

وللعبدي قصیدة، لم یذكر في المصادر اّال الشطر األول من مطلعھا، ویظھر من الروایة حولھا أنـَّھا  
الكلیني في الروضة، باسناده عن أبي داود المسترق، عن العبدي، ربما كانت قصیدة طویلة، حیث روى 

فجاءت : قالقولوا ُالم فروة تجيء فتسمع ما صنع بجدھا، : فقال )علیھ السالم(دخلت على أبي عبداهللا: قال
قال فصاحت، وصحن ) فرو جودي بدمعك المسكوب: (فقلت: فانشدنا، قال: فقعدت خلف الستر، ثم قال

علیھ (فبعث الیھم أبو عبداهللا: فاجتمع أھل المدینة على الباب، قالالباب، : )علیھ السالم(بو عبداهللالنساء، فقال أ

 .)18(..)صبي غشي علیھ، فصحن النساء: )السالم

 :ولھ في أھل البیت 

                                                           
 .بنت القاسم بن محمد بن ابي بكر )علیھ السالم(، وام فروة ھي ام االمام الصادق216روضة الكافي ص) 18(
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 )19(أھَل بیت الصیام والصلوات*** صلواُت اإللھ تترى علیكم 

 والنور في دجى الظلمات*** من الطّیِب   ف الخبیُثوبكُم ُیعر

 

 :الحدیث 

ال یحبھم اّال سعید الجد طیب المولد، وال یبغضھم اّال ( 189ص 2یدل علیھ ما في الریاض النضرة ج 
 .234، وذكر مثلھ في المناقب للخوارزمي ص)شقي الجد، رديء الوالدة

إنَّ علیًا ال یبغضھ أحد قط اّال وقد ( 233ارزمي صأو ما ورد من طریق الثقات، كما في المناقب للخو 
 . 15ص 1، وذكر مثلھ في فرائد السمطین ج)شارك إبلیس أباه في رحم ُاّمھ

إنَّ السعید حّق السعید من أحب علیًا : )صلى اهللا علیھ وآلھ(عن رسول اهللا( 145ص 13وفي كنز العمال ج 
 ).أبغض علیًا في حیاتھ وبعد موتھ في حیاتھ وبعد موتھ، وإنَّ الشقي كلَّ الشقي من

 .)ال یحبك اّال مؤمن وال یبغضك اّال منافق(مخاطبًا علیًا  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وفي الحدیث عن الرسول 

 1، وسنن ابن ماجة ج 598ص 11، وج152، 146ص 13یراجع في ھذا المعنى كنز العمال ج 
 1، ومسند أحمد بن حنبل ج642 ،635ص 5، وسنن الترمذي ج46، 37ص 3، واالستیعاب ج42ص
 . 84ص

كان عالمة المنافقین في  )علیھ السالم(وربما كان إشارة الى ما ذكر في أحادیث كثیرة، من أن بغض علي 
إّنا كنا لنعرف : عن أبي سعید الخدري( 635ص 5، ففي سنن الترمذي ج)صلى اهللا علیھ وآلھ(زمان رسول اهللا

 ).ھم علي بن أبي طالبالمنافقین نحن معشر األنصار ببغض

ھم النور، ویدّل علیھ ما سیأتي من أحادیث،  )علیھم السالم(وأھل البیت): والنور في دجى الظلمات( 
عن قول  )علیھ السالم(سألُت أبا جعفر: عن أبي خالد الكابلي قال( 194ص 1وكذلك ما في ُاصول الكافي ج

یا أبا خالد، النور واهللا نور األئمة من آل : فقال )ورسولھ والنور الذي أنزلنافآمنوا باهللا (: اهللا عزوجل
 ).، وھم واهللا نور اهللا في السماوات واألرض)صلى اهللا علیھ وآلھ(محمد

                                                           
وھو صحیح أیضًا وقد مرَّ سابقًا األحادیث الّدالة على بعض األبیات ھنا، ) صلوات االلھ رّبي علیكم(ھكذا في األعیان، وأّما في المناقب ) 19(

 :وأّما االحادیث الداّلة على سائر األبیات فھي كما یلي) وما كانوعلمتم ما قد یكون (وكذلك ) قدَّم اهللا كونكم(كاألحادیث الدالة على قولھ 
 =  .باب في أنَّ َمن إصطفاه اهللا من عباده وأورثھم كتابھ ھم االئمة 214ص 1ففي ُاصول الكافي ج 
 .نحن جنب اهللا: قال )ما فرَّطت في جنب اهللا(: في قولھ تعالى )علیھ السالم(عن الباقر( 191ص 14وفي البحار ج   = 
یا علي أنت حجة اهللا، وأنت باب : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(عن رسول اهللا: (495، وفي ینابیع المودة ص314ص 2وكذلك في المناقب ج 

ر اهللا، وأنت الطریق الى اهللا، وأنت النبأ العظیم، وأنت الصراط المستقیم، وأنت المثل األعلى، وأنت إمام المسلمین وأمیر المؤمنین وخی

 ).ن، وسید الصدیقین، یا علي أنت الفاروق األعظم، وأنت الصدِّیق األكبرالوصیی
أنا : قال أمیر المؤمنین علي سالم اهللا علیھ في خطبتھ: ... قال في المناقب عن أبي بصیر عن جعفر الصادق، قال: 495وفي ینابیع المودة ص 

 ..).كلمة التقوى، وأنا عین اهللا، وباب اهللا، ولسان اهللا الصادق، وأنا جنب اهللالھادي أنا المھتدي، أنا حبل اهللا المتین، أنا عروتھ الوثقى، و
.. األئمة من ولدي: )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: 99ص) مودة القربى(وذكر السید علي بن شھاب الدین الھمداني العلوي الحسیني في  

 ).ھم العروة الوثقى وھم الوسیلة الى اهللا
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 ُعرفتم جمیع السمات*** لكم الحوُض والشفاعُة واألعراف 

 )20(قد رویناه عن شیوخ ثقات*** وحدیٌث عن األئمة فیما 

 على عرشھ بغیر صفات*** أن من زاره كمن زار ذا العرش 

 

 :الحدیث 

 )علیھ السالم(أتي ما یدّل على الحوض والشفاعة واألعراف، وأّما الحدیث حول زیارة اإلمام الحسینسی 
في الرسالة المقنعة، والمزار للكلیني، باسناده عن ( 272ص 3فذكره ابن شھراشوب في المناقب ج

نظمھ العبدي عرشھ،  َمن زار قبر أبي عبداهللا بشط الفرات كان كمن زار اهللا فوق: قال )علیھ السالم(الرضا
 .ثم ذكر البیتین..) فقال

 :ولھ 

 یا آَل طھ وآَل صاد*** یا سادتي یا بني علي 

 خالئُف اهللا في العباد*** من ذا ُیوازیكم وأنتم 

 َیھدي بھا اُهللا كلَّ ھادي*** أنتم نجوُم الھدى اللواتي 

 والتبَس الغيُّ بالرشاد*** لوال ھداكم اذًا ضللنا 

 عمري وفي بغضكم ُاعادي*** كم أوالي ال زلُت في حب

 اّیاكم وھو خیُر زاد*** وما تزّودُت غیَر حبي 

 )21(في عرصة المحشر اعتمادي*** وذاك ذخري الذي علیھ 

 )22(یشنأكم خالُص اعتقادي*** والُكُم والبراُء ممن 

 :وقد ذكرنا بعض األحادیث الدالة على ھذه األبیات، ونذكر ھنا بعضًا منھا 

یا علي أنا وأنت : )وآلھ صلى اهللا علیھ(قال رسول اهللا: 123ص) ینابیع المودة(ذكر في ): یا سادتي( 
 .واألئمة من ولدك سادات في الدنیا، وملوك في اآلخرة

خلفاء اهللا عزوجل في  )علیھم السالم(باب إنَّ األئمة: 193ص 1في ُاصول الكافي ج..): خالئف اهللا( 
 .أرضھ، وأبوابھ اّلتي یؤتى منھا

د ذكرنا ما یدّل على ھذه األبیات، وق )األئمة خلفاء اهللا عّزوجّل في أرضھ(عن االمام الرضا قال  
 .خالل ھذه التعلیقات على األبیات

ھو الذي جعل لكم النجوم لتھتدوا (: 199عن تفسیر القمي ص( 76ص 24في البحار ج..): أنتم نجوم( 
 .النجوم آل محمد: قال )بھا في ظلمات البر والبحر

                                                           
 .وھو صحیح أیضًا) قد روینا عن الشیوخ الثقات(األعیان، وفي المناقب فجاء ھكذا في ) 20(

 .مما یدّل على وجود أبیات قد سقطت فیما بینھا..) لكم الحوض(وبین ..) وحدیث عن االئمة(ویالحظ عدم التناسب بین ھذین البیتین  
 .وفیھ خطأ عروضي) في عرصة الحشر(ھكذا في األعیان، وفي المناقب والغدیر فجاء ) 21(
 .وھو غیر صحیح عروضیا الختالل الوزن) والكم والبراء ممن یشنأكم اعتمادي(ھكذا في األعیان، وفي المناقب والغدیر فجاء ) 22(
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صلى اهللا علیھ (قال رسول اهللا: قالعن ابن عمر : 294ص 2عن فرائد السمطین ج: وحول حب آل محمد 

من أراد التوكل على اهللا فلیحب أھل بیتي، ومن أراد أن ینجو من عذاب القبر فلیحب أھل بیتي، : )وآلھ
 ).ومن أراد دخول الجنة بغیر حساب فلیحب أھل بیتي، فواهللا ما أحبھم أحد اّال ربح الدنیا واآلخرة

قابضًا على )صلى اهللا علیھ وآلھ(لما خرج رسول اهللا: قال عن ابن عباس( 109ص 13وفي كنز العمال ج 
 .أال، َمن أبغض ھذا فقد أبغض اهللا ورسولھ، ومن أحبَّ ھذا فقد أحبَّ اهللا ورسولھ:ید علي ذات یوم فقال

أحبَّني أحبَّ اهللا، من أحبَّك أحبَّني ومن  :علیًا )صلى اهللا علیھ وآلھ(یخاطب فیھا النبي: وفي حدیث آخر 
 .ومن أحبَّ اهللا أدخلھ الجنة مدًال

ما ثّبت اهللا حبَّ علي في قلب : )صلى اهللا علیھ وآلھ(عن رسول اهللا: (621ص 11وفي كنز العمال ج 
 ).مؤمن فزلت بھ قدم، اّال ثبت اهللا قدمھ یوم القیامة على الصراط

َمن أحبَّ أن یحیى حیاتي، : )هللا علیھ وآلھصلى ا(عن رسول اهللا( 610ص 11وفي كنز العمال أیضًا ج 
ویموت میتتي، ویدخل الجنة التي وعدني رّبي، فلیتول علیًا وذریتھ من بعده، فاّنھم لن یخرجوكم من 

 ).باب ھدى ولن یدخلوكم في باب ضاللة

حیى من أحبَّ أن ی: قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(عن رسول اهللا( 34وذكر الخوارزمي في كتابھ المناقب ص 
حیاتي، ویموت میتتي، ویدخل الجنة التي وعدني رّبي، فلیتول علي بن أبي طالب، وذریتھ، وأھل بیتھ 
الطاھرین، أئمة الھدى، ومصابیح الدجى من بعدي، فانھم لن یخرجوكم من باب الھدى الى باب 

 ).الضاللة

 :وللعبدي، وقد نسبھا في الغدیر البن حماد 

 )23(وا كما ُعّدت الشُھورُعّد*** أئمتي سادة البرایا 

 محمد في الورى نظیر*** ما لعلّي سوى أخیھ 

 

 :الحدیث 

عدد الشھور، كما ذكره ابن )علیھم السالم(إشارة الى الحدیث في أنَّ عدد األئمة) كما ُعدَّت الشھور( 
 .191ص 24، والبحار ج264ص 1وب في المناقب جشھراش

قال عن علي، ( 140ص 13أشار الى المؤاخاة بینھ وبین رسول اهللا ففي كنز العمال ج): سوى أخیھ( 
ولم تركتك؟ : یا رسول اهللا آخیت بین أصحابك وتركتني، قال: آخى رسول اهللا بین الناس وتركني فقلت
إّني عبداهللا وأخو رسول اهللا ال یّدعیھا : فان حاجَّك أحد فقل إنما تركتك لنفسي، انت أخي وأنا أخوك،

 3، واالستیعاب ج 507ص 2، وفي اإلصابة ج164، 122ص 13وذكر مثلھ في ج) أحد بعدك اّال كذاب
 . 636ص 5، وسنن الترمذي ج35ص

 )24(علیھ في فرِشھ األمیر*** فداه إذ أقبلْت قریٌش 

                                                           
 .وفیھ خطأ عروضي) عددًا كما عدت الشھور(ھكذا في المناقب، وأّما في الغدیر فجاء ) 23(
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ما من نبي اّال ولھ : )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا( 85ذكر الخوارزمي في المناقب ص): نظیر( 
 ).نظیر من ُاّمتھ وعلي نظیري

 

 :الحدیث 

، )صلى اهللا علیھ وآلھ(فراش الرسولفي لیلة الھجرة على  )علیھ السالم(أشار بھذا البیت الى مبیت اإلمام علي 
 .207: البقرة )وِمن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة اهللا(ونزول اآلیة الشریفة 

حدیث الفراش ثبت : (وقال عنھ 261ص 13ذكر الحدیث ابن أبي الحدید في شرح نھج البالغة ج 
، 509ص 2، واإلصابة ج25، 19ص 4، واسد الغابة ج331ص 1وذكر أیضًا في مسند أحمد ج) بالتواتر

 .239وكفایة الطالب ص

ویوجد حدیث المبیت في تاریخ الطبري : (مصادر متعددة لھ نذكر قسمًا منھا 48ص 2وذكر الغدیر ج 
 1، سیرة ابن ھشام ج29ص 2، تاریخ الیعقوبي ج212ص 1، والطبقات البن سعد ج101، 99ص 2ج

 2، تاریخ ابن األثیر ج191ص 13، تاریخ الخطیب البغدادي ج260ص 3، العقد الفرید ج291ص
 ...).29ص2، السیرة الحلبیة ج42ص

 )25(خلیفة بعده وزیُر*** وافاه في ُخم وارتضاه 

عن : (132ص 13الغدیر المتواتر، نذكر بعضًا منھ، ففي كنز العمال جأشار بھذا البیت لحدیث  
صلى اهللا علیھ (انشد اهللا امرًأ نشدة االسالم سمع رسول اهللا: خطب علي فقال: عبدالرحمن بن أبي لیلى، قال

بلى یا رسول : ألست أولى بكم یا معشر المسلمین من أنفسكم؟ قالوا: یوم غدیر خم، أخذ بیدي یقول )وآلھ
من كنت مواله، فعلي مواله، الّلھم وال من وااله، وعاِد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل : اهللا، قال

فقام بضعة عشر رجال، فشھدوا، وكتم قوم، فما فنوا من الدنیا اّال عموا من خذلھ، إّال قام فشھد، 
 ).وبرصوا

في سفر  )صلى اهللا علیھ وآلھ(هللاكنا مع رسول ا: عن البراء بن عازب قال( 134ص 3وفي كنز العمال ج 
تحت شجرة، فصّلى الظھر، )صلى اهللا علیھ وآلھ(الصالة جامعة، وكسح لرسول اهللا: فنزلنا بغدیر خم، فنودي

ألستم تعلمون أنـّي : بلى، فقال: قالوا ألستم تعلمون اّني أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟: فأخذ بید علي فقال
الّلھم من كنت مواله فعلي مواله، الّلھم واِل  :بلى، فأخذ بید علي، فقال :قالواأولى بكل مؤمن من نفسھ، 
ھنیئًا لك یابن أبي طالب، أصبحت وأمسیت مولى : فلقیھ عمر بعد ذلك، فقالمن وااله وعاِد من عاداه، 

 ).كل مؤمن ومؤمنة

 :قسمًا منھاوحدیث الغدیر مذكور في مصادر متعددة، یضیق المجال لو ذكرناھا كلھا، ونذكر ھنا  

                                                                                                                                                                                     
 .ولم یظھر لھ معنى) فذا إذا أقبلت قریش(ي األعیان فجاء ھكذا في المناقب، والغدیر، وأّما ف) 24(
 :ھكذا في المناقب والغدیر، وفي األعیان فورد) 25(

 في خم وھو الوزیر  خلیفة بعده ارتضاه  
 .وفیھ زحاف 
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 1، سنن ابن ماجة ج28ص 4، اسد الغابة ج157، 138، 136، 131، 104ص 13كنز العمال ج 
 4، وج  84ص 1مسند أحمد بن حنبل ج 18ص 15، صحیح مسلم ج36ص 3، االستیعاب ج43ص
 2، فرائد السمطین ج21، اسمى المناقب للجزري الشافعي ص120، الصواعق المحرقة ص370ص
 .433ص

صلى (، حیث یذكر أدلة كثیرة على وزارتھ لرسول اهللا210ص 13یالحظ شرح نھج البالغة ج) وزیر( 

 .وقد ذكر ھذا الحدیث في أكثر الكتب. )وأنذر عشیرتك األقربین(، منھا ما ورد في شأن نزول )اهللا علیھ وآلھ

 

 فأكثرت منھم الشرور*** سّدَد أبواَبھم سواه 

 )26(بما تحتوي الصدور علمًا*** وقال ما تبتغون منھ 

 سّددھا الواحُد القدیر*** ما أنا سّددتھا ولكن 

 )27(أفضى بھ العالُم الغفور*** یا قوم إني امتثلت أمرًا 

 بأنـَّھ وحده ظھیر*** فكان ھذا لھ دلیًال 

 

 :الحدیث 

 :أشار بھذه األبیات الى حدیث سد األبواب بأمر من اهللا اّال باب علي وذكر في كتب عدیدة 

أّما بعد فاني ُامرت بسد ھذه : )صلى اهللا علیھ وآلھ(سول اهللاوعن ر: (598ص 11في كنز العمال ج 
االبواب غیر باب علي، فقال فیھ قائلكم وإّني واهللا ما سددت شیئًا وال فتحتھ ولكنني ُامرت بشيء 

 ).فاتبعتھ

إنَّ موسى : فقالبیدي، )صلى اهللا علیھ وآلھ(أخذ رسول اهللا: عن علي: (175ص 13وفي كنز العمال ج 
سأل ربَّھ أن یطّھر مسجده بھارون، وإّني سألت رّبي أن یطھر مسجدي بك وبذریتك، ثم أرسل الى أبي 

سمعًا وطاعًة، فسد بابھ، ثم أرسل الى عمر ثم أرسل الى العباس : بكر أن سدَّ بابك فاسترجع، ثم قال
ددت أبوابكم وفتحت باب علي، ولكن اهللا فتح باب ما أنا س: )صلى اهللا علیھ وآلھ(بمثل ذلك، ثم قال رسول اهللا

 ).علي وسّد أبوابكم

، مسند 641ص 5، سنن الترمذي ج509ص 2، اإلصابة ج137، 110ص 13یالحظ كنز العمال ج 
، 200، كفایة الطالب ص205ص 1، فرائد السمطین ج369ص 4، ج331ص 1أحمد بن حنبل ج
، وتذكرة 253، والمناقب البن المغازلي ص158ص 3، الریاض النضرة ج125ص 3مستدرك الحاكم ج

، 121، والصواعق المحرقة ص76، وذخائر العقبى ص59، والخصائص للنسائي ص46الخواص ص
 .، وذكر في كتب كثیرة، نكتفي بھذه النماذج منھا235والمناقب للخوارزمي ص

                                                           
 .وفیھ خطأ نحوي، لو كانت القافیة مرفوعة بالضم ولم تكن ساكنة) وھو علم بذي الصدور(ھكذا في األعیان، وفي المناقب فورد ) 26(
 .، وفیھ خطأ نحوي كما ذكرناه في البیت السابق)من رّبنا العالم الغفور(ن، وفي المناقب فورد ھكذا في األعیا) 27(
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 )28(فقال أصحابھ الحضوُر*** وكان بالطائف انتجاه 

 فقال ما لیس فیھ زور*** أطلت نجواك مع عليٍّ 

 ناجاه ذو العّزة الخبیر*** ما أنا ناجیتھ ولكن 

، وقد 270ص 7، أعیان الشیعة ج294ص 2، الغدیر ج63، 39ص 2، ج265، 338ص 1المناقب ج 
ي موضعین، في ترجمة علي ابن حماد منسوبة لھ، وفي ترجمة سفیان العبدي منسوبة لھ، ذكرھا الغدیر ف

ولكّنھ ذكر ثالثة أبیات منھا في ترجمة سفیان، وبقیة األبیات ذكرھا في ترجمة علي بن حماد، تختلف في 
 .بعض أبیاتھا عن األعیان والمناقب

 

 :الحدیث 

في الطائف، وذكر ھذا الحدیث  )علیھ السالم(لعلي )ى اهللا علیھ وآلھصل(أشاَر بھذِه األبیات الى مناجاة الرسول 
لّما كان یوم غزوة الطائف، قام : عن جندب بن ناحیة( 139ص 13في مصادر عدیدة، ففي كنز العمال ج

 یا رسول اهللا لقد طالت مناجاتك علیًا منذ: مع علي ملیًا، ثم مّر، فقال لھ أبو بكر )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبي
 .)ما أنا انتجیتھ، ولكن اهللا انتجاه: الیوم، فقال

 ).فقال لھ الناس(وفي بعض األحادیث  

، وكفایة  599ص 11، وسنن الترمذي، وكنز العمال ج27ص 4وقد ذكر الحدیث في اسد الغابة ج 
، والمناقب 170ص 3، والریاض النضرة ج25ص 5، والنھایة في الغریب واألثر ج327الطالب ص
 . 58، وینابیع المودة ص 85، وذخائر العقبى ص124زلي صالبن المغا

وللعبدي، وُذكرت في الغدیر في ترجمة علي بن حماد منسوبة لھ أیضًا، ضمن قصیدة یبلغ عدد   
 :بیتًا، كما ُذكرت ھذه األبیات األربعة في الغدیر في ترجمة سفیان العبدي) 21(أبیاتھا 

 سواي فلسُت من أھل الغرور*** وكان یقول یا دنیاى ُغّري 

 بفاطمة المھّذبة الطھور*** وزّوج في السماء بأمر رّبي 

 )29(لما تحویھ من كرم وحور*** وصّیر مھَرھا خمسًا بأرض 

 النساء ومھرھا خیُر المھور*** خیر فذا خیُر الرجال وتلك 

 .317ص 2، الغدیر ج27ص 7، األعیان ج128ص 3، ج365ص 1المناقب ج 

 

 :الحدیث 

 :في مصادر كثیرة، وفي مواقع متعددة، منھا )علیھ السالم(نقل ھذا الكالم عن اإلمام) غّري غیري( 

                                                           
 .وما في المناقب أصح، ألنـَّھ یتالءم مع النجوى) وكان بالطائف امتحان(عیان ھكذا في المناقب، في األ) 28(
 .ولم یظھر لھ معنى، ولعلھ خطأ مطبعي) وجب مھرھا خمسًا ألرض(ھكذا في المناقب والغدیر، وفي األعیان فورد ) 29(
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تي یوم البصرة بذھب وفضة، عن عبداهللا بن یحیى، أنَّ علیًا ُأ( 182، 156ص 13في كنز العمال ج 
 .)ابیّضي واصفّري، غّري غیري: فقال

علیھ (، ذكر حدیث ضرار بن ضمرة الكناني، لما وصف أمیر المؤمنین44ص 3وفي االستیعاب ج 

لقد رأیتھ في بعض مواقفھ وقد أرخى اللیل سدولھ، وغارت نجومھ، : (لمعاویة بن أبي سفیان قال )السالم
یا دنیا، یا دنیا، غّري غیري، إلي : لمل تململ السلیم، ویبكي بكاء الحزین، ویقولقابضًا على لحیتھ، یتم

 ).تعّرضِت، أم إليَّ تشوقِت، ھیھات، ھیھات، قد باینتك ثالثًا ال رجعة فیھا

وأنـَّھ  )علیھا السالم(، وأّما الحدیث عن زواجھ بفاطمة365ص 1وذكر الحدیث في مناقب آل أبي طالب ج 
 .، وأنـَّھ زوج في السماء، وأنَّ مھرھا كان خمس األرض، فذكرناه في مواضع ُاخرىكان بأمر اهللا

بیتًا في ) 94(وللعبدي، ونسبھا الغدیر لعلي بن حماد وذكرھا في ترجمتھ وھي قصیدة طویلة، تبلغ  
ناقب ھذه األبیات ذكرھا ابن شھراشوب في الم: (الغدیر، ذكر في آخرھا اسمھ، وعّلق علیھا الغدیر بقولھ

للعبدي، فحسبناه سفیان بن مصعب العبدي، فذكرناھا في ترجمتھ، ثم وقفنا على تمام القصیدة، فعرفنا أنـّھا 
ولعل مراده، فعرفنا أنـَّھا لعلي بن حماد، أنَّ ابن حماد ذكر اسمھ في آخر ) للمترجم ـ أي علي بن حماد ـ

عدد األبیات مما في الغدیر في ترجمة علي بن  القصیدة، ولكن المالحظ أنَّ ما في المناقب أقل بكثیر في
حماد إضافة لما ذكره الغدیر نفسھ، ونقلناه عنھ خالل الدراسة، أنَّ بعض الشعراء كان یضّمن قصائده 
أبیاتًا لشعراء آخرین، باالضافة الى أنَّ المناقب ذكر األبیات منسوبة للعبدي، وألجل ھذه االحتماالت 

 :نذكرھا ھنا

 شمس فیھا یرى وال زمھریرا*** قال لنا ال أولیس االلھ 

 )30(مھًال أمنتم التغییرا*** واذا بالنداء یا ساكني الجنة 

 )31(فاطمًا فأبدت سرورا*** ذا علي الوصي داعب موالتكم 

 )32(فزادت كرامة وحبورا*** فبدا اذ تبسمت ذلك النور 

 )33(وتوالي شھیقھا والزفیرا*** اذ أتتھ البتول فاطم تبكي 

 یطلن التقریع والتعییرا*** اجتمعن النساء عندي واقبلن 

 علیًا بعًال معیًال فقیرا*** النبي زّوجك الیوم  قلن إنَّ

 اهللا فقد نلت منھ فضًال كبیرا*** قال یا فاطم اصبري واشكري 

 معلنًا في السماء صوتًا جھیرا*** أمر اهللا جبرئیل فنادى 

 وردوا بیت ربنا المعمورا*** اجتمعن األفالك حتى إذا ما 

                                                           
 .والصحیح جمعھ) یا ساكن الجنة(ھكذا في األعیان، وفي المناقب ) 30(
 .وكالھما صحیح) ذا علي الوصي كّلم موالتكم(ھكذا في المناقب، وفي االعیان فورد ) 31(
 .وكالھما صحیح) فزیدت كرامة وحبورا(ھكذا في المناقب وفي األعیان فورد ) 32(
صلى اهللا (ولم یذكر النبي)صلى اهللا علیھ وآلھ(أتت للنبي )علیھا السالم(یالحظ عدم التالؤم بین ھذا البیت واألبیات السابقة، إذ إنَّ فاطمة) 33(

 .في األبیات السابقة، مما یحتمل وجود أبیات ساقطة )علیھ وآلھ
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 هللا جلَّ والتكبیرا*** قام جبریل خاطبًا یكثر التحمید 

 على الخلق دونھا مبرورا*** خمس أرضي لھ حالل فصّیره 

 )34(من المسك والعبیر نثیرا*** نثرت عند ذاك طوبى على الحور 

 .317ص 2، والغدیر ج271ص 7، واعیان الشیعة ج122، 110ص 3المناقب ج 

 

 :الحدیث 

 .لنثارذكرنا سابقًا ما یدل علیھ من أحادیث، ونذكر ھنا ما یدل على ا 

أیـُّھا الناس ھذا : )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: عن جابر بن سمرة قال( 300في كفایة الطالب ص 
. علي بن أبي طالب أنتم تزعمون أنـَّني أنا زّوجتھ ابنتي فاطمة، ولقد خطبھا الّي أشراف قریش فلم ُاجب

لیلة أربع وعشرین من شھر رمضان  )علیھ السالم(كل ذلك أتوّقع الخبر من السماء حتى جاءني جبرئیل
یا محمد، العلي األعلى یقرأ علیك السالم، وقد جمع الروحانیین  والكروبیین في واد یقال لھ : فقال

األفیح تحت شجرة طوبى، وزوج فاطمة علیًا وامرني فكنت الخاطب، واهللا تعالى الولي، وأمر شجرة 
لیاقوت ثم نثرتھ، وأمر الحور العین اجتمعن فلقطن فھن یتھادینھ طوبى فحملت الحلي والحلل والدر وا

 ).ھذا نثار فاطمة: الى یوم القیامة ویقلن

وذكر ھذا الحدیث أن الزواج كان بأمر من اهللا تعالى، وما . 206ص 1روى نظیره في اسد الغابة ج 
 .146ص 3ورد من نثار شجرة طوبى، في الریاض النضرة ج

 .112ص 9، ومجمع الزوائد ج30، وذخائر العقبى، ص341ازلي صوالمناقب البن المغ 

 :ولھ 

 )35(بل قال ُغّري سواي قوَل محتقر*** لم تستمْل َقلبھ الدنیا بزخرفھا 

 .319ص 2، الغدیر ج269ص 7، االعیان ج365ص 1المناقب ج 

 :بیتًا) 21(ولھ ایضًا، ونسبھا الغدیر لعلي بن حماد في ترجمتھ، وذكرھا ضمن قصیدة تبلغ   

 كثیرٌة للذكور*** اسماؤه في المثاني 

 )36(مكتوبة والزبور*** في صحف موسى وعیسى 

 یلوح بین السطور*** ما زال في اللوح سطٌر 
                                                           

 :ھكذا في األعیان، وأّما في المناقب فھكذا) 34(
 من المسك والعبیر نثیرا  نثرت عند ذاك طوبى وللحور  
 :یر فھكذاوما في األعیان أصح  وأّما في الغد 
 من المسك والعبیر نثیرا نثـرت عنـد ذاك طوبى الحور      
 .وفیھ أكثر من خطأ في الوزن والمعنى، ولعلھا أخطاء مطبعیة 

ن ولھ وجھ م) لم تشتمل قلبھ الدنیا(ولعلھ خطأ مطبعي، وأّما في الغدیر فورد ) لم یشمل قلبھ الدنیا(ھكذا في المناقب، وفي األعیان فھكذا ) 35(

 .وقد ذكرنا الحدیث حول ھذا البیت. الصحة
 .وھو صحیح أیضًا) مكنونة(ھكذا في االعیان، وفي المناقب  )36(
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 منھ بخیر مزور*** تزور أمالُك ربي 

 أخو البشیر النذیر*** ھذا عليٌّ حبیبي 

 .270ص 7، االعیان ج93ص 2المناقب ج 

 

 :الحدیث 

في الكثیر من اآلیات الشریفة، وقد ذكرنا بعضھا في ھذه الدراسة، وأّما  )علیھ السالم(ُاشیر لالمام علي 
الكافي محمد بن الفضل عن أبي ( 90ص 2ذكره في الصحف اُالولى، ففي مناقب آل أبي طالب ج

مكتوبة في جمیع صحف األنبیاء، ولن یبعث اهللا رسوًال اّال )علیھ السالم(والیة علي: قال )علیھ السالم(الحسن
 ).محمد ووصیة عليبنبوة 

لّما ُاسري بي الى السماء دخلت الجنة ( 624ص 11في كنز العمال ج): ما زال في اللوح سطر( 
 .)ال إلھ اّال اهللا، محمد رسول اهللا، أیدتھ بعلي ونصرتھ: فرأیت في ساق العرش األیمن مكتوبًا

علي أخو (ضافة با) عن جابر(، 138ص 13، وكذلك في ج624ص 11وذكر مثلھ في كنز العمال ج 
 . 88وذكر أیضًا في المناقب للخوارزمي ص) رسول اهللا

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت رسول اهللا: عن جابر بن عبداهللا قال( 91وفي المناقب البن المغازلي ص 
محمد رسول اهللا، وعلي : مكتوب على باب الجنة قبل أن یخلق اهللا السموات واألرض بألفي عام: یقول
 ).أخوه

 .ا االحادیث على سائر األبیات فسیأتي ذكرھاوأّم 

 :ولھ 

 فأثنى علیھ اهللا في محكم الذكر*** تصّدَق بالخاتم هللا راكعًا 

، والمالحظ أنـَّھ یوجد في ھذا البیت زحاف شدید، ولم 269ص 7، األعیان ج213ص 2المناقب ج 
 .یصححھ السید األمین كعادتھ في تصحیح األخطاء المذكورة في المناقب

بخاتمھ حال ركوعھ، ونزول اآلیة )علیھ السالم(وقد ذكرنا الحدیث الذي ورد حول تصدق اإلمام علي 
 .47ص 2ویراجع الغدیر ج) ..إنَّما ولیُّكم اهللا ورسوُلھ(الشریفة في شأن ذلك 

 :ولھ 

 والطھُر یخصُف نعَلھ ویرقع*** لما أتاه القوُم في حجراتھ 

 )37(خلٌف الیھ في الحوادث نرجع*** قالوا لھ ان كان امٌر من لنا 

 النعِل الزكيُّ العالُم المتورع*** قال النبيُّ خلیفتي ھو خاصُف 

 .319ص 2، الغدیر ج269ص 7، االعیان ج246ص 2المناقب ج 

                                                           
 ).ان كان أمٌر(والصحیح . وفیھ خطأ نحوي) قالوا لھ إن كان أمرًا(ھكذا في األعیان والغدیر، وفي المناقب فورد ) 37(
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ُأذكرِك كنت أنا : بھذه األبیات الى حدیث ُام سلمة قالت لعائشة ُام المؤمنین في بدء واقعة الجمل أشار 
 )صلى اهللا علیھ وآلھ(في سفر لھ، وكان علي یتعاھد نعلي رسول اهللا )صلى اهللا علیھ وآلھ(وأنت مع رسول اهللا

ھا، وقعد في ظل سمرة وجاء أبوِك فیخصفھا ویتعاھد أثوابھ فیغسلھا، فنقبت لھ نعل، فاخذھا یومئذ یخصف
یا رسول اهللا إّنا ال ندري : ومعھ عمر فأستأذنا علیھ فقمنا الى الحجاب، ودخال یحدثانھ فیما أراد، ثم قاال

أما اني قد أرى مكانھ، : قدر ما تصحبنا فلو أعلمتنا من یستخلف علینا لیكون لنا بعدك مفزعًا، فقال لھما
فسكتا ثم خرجا، فلما خرجنا الى فرقت بنو اسرائیل عن ھارون بن عمران، ولو فعلت لتفرقتم عنھ كما ت

: َمن كنت یا رسول اهللا مستخلفًا علیھم؟ فقال: قلت لھ، وكنِت أجرأ علیھ مّنا )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا
فقالت  ھو ذاك،: یا رسول اهللا ما أرى اّال علیًا، فقال: ، فنزلنا فلم نَر أحدًا اّال علیًا، فقلتخاصف النعل

إّنما أخرج لإلصالح بین الناس : فقالت! فأّي خروج تخرجین بعد ھذا؟: نعم أذكر ذلك، فقالت: عائشة
 ).أنِت ورأیك: وأرجو فیھ األجر إن شاء اهللا، فقالت

، وذكر نظیره من حدیث خصف النعل في تذكرة 218ص 6شرح نھج البالغة البن أبي الحدید ج 
، سنن الترمذي 26ص 4، اسد الغابة ج173، 127، 115، 107ص 13مال جوكنز الع. 45الخواص ص

 . 85، والمناقب للخوارزمي ص59، وینابیع المودة ص634ص 5ج

ھم األوصیاء من آل : سأل سفیان بن مصعب العبدي الصادق عن رجال األعراف، فقال: وفي المناقب 
كثائب من مسك : قال! االعراف ُجعلت فداك؟فما : قال محمد االثنا عشر، ال یعرف اهللا اّال َمن عرفھم،

 :، فأنشأ سفیان یقول، واألوصیاء یعرفون كًال بسیماھم)صلى اهللا علیھ وآلھ(علیھا رسول اهللا

 وأنتم لیوم المفزع الھول مفزع*** وأنتم والُة الحشِر والنشر والجزا 

 )38(من المسِك رّیاھم بكم یتضّوع*** وأنتم على األعراِف وھي كثائٌب 

 ھادون أربعومن بعدھم في االرض *** ثمانیٌة بالعرش إذ یحملونھ 

 .31ص 3، المناقب ج268ص 7األعیان ج 

فقال (ویظھر من الغدیر أنـَّھا قصیدة طویلة، حیث نقل عن ابن عیاش في المقتضب ھذه الروایة  
 :أفال أقول في ذلك شیئًا؟ فقال من قصیدة: سفیان

 وھل للیال كن لي فیك مرجع*** َأیا ربعھم ھل فیك لي الیوم مربُع 

 :في مدح المالئكة إّیاه، كما في األعیان )علیھ السالم(ولھ في مدح أمیر المؤمنین 

 بحبھ وھواه غایٌة الشرِف*** اذ شغفت  األمالك یا من شكت شوقھ

 ینفك من زائر منھا ومعتكف*** فصاغ شبھَك ربُّ العالمین فما 

 )39(صفأن ُظنَّ أنـَّك منھ غیُر منت*** حملَت ممن بغى ُقدمًا علیك الى 

                                                           
وُیالحظ الحدیث في . ولعلھ الختالف لفظ الحدیث في ذلك، ومعنى كثائب، تالل) كتائب(ھكذا في األعیان والغدیر، وفي المناقب فھكذا ) 38(

 .184ص 2، وحق الیقین ج423ص 2، ومجمع البیان ج217ـ  216، تفسیر القمي ص46األعراف آیة 
 .وھو صحیح أیضًا) حملت عمَّن بغى(ھكذا في األعیان، وفي المناقب فجاء ) 39(
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 أو شئت قلَت بھم یا أرض فانخسفى*** لو شئت تمسخھم في دارھم مسخوا 

 )40(تقضي الى أجل إذ ذاك لم تدف*** لكن لھم مدة ما زلَت تعلمھا 

 )41(قادتھم نحوك األمالُك بالعنف*** ین إذا فأین منك مفر الھارب

ومن مثل ھذا الشعر نسب الى االرتفاع في شعره، ولكن لیس فیھ ارتفاع ـ (ویعلق علیھا السیِّد األمین  
 ).)علیھ السالم(أي غلو ـ إذا نسب الى فعلھ تعالى بدعائھ وطلبھ

 .270ص 7، األعیان ج158، 73ص 2المناقب ج 

 :)علیھ السالم(ـ حین عروجھ للسماء ـ لعلي )صلى اهللا علیھ وآلھ(ولھ ایضًا، حول مشاھدة الرسول 

 مثلھ أعظمھ في الشرِف*** صّور اهللا المالك السما 

نجي في كفایة الطالب وأّما الحدیث الدال على ھذه األبیات واألبیات الالحقة أیضًا، أخرجھ الحافظ الك 
 .ھذا حدیث حسن عال لم نكتبھ اّال من ھذا الوجھ: ، وقال132ص

مررت لیلة ُاسري بي الى السماء، فاذا أنا : )صلى اهللا علیھ وآلھ(عن أنس بن مالك، قال، قال رسول اهللا( 
دن منھ، وسلِّم ُا: یا جبرئیل َمن ھذا الملك؟ قال: بملك جالس على منبر نور، والمالئكة تحدق بھ، فقلت

یا جبرئیل سبقني : علیھ، فدنوت منھ وسّلمت علیھ، فاذا أنا بأخي، وابن عمي علي بن أبي طالب، فقلت
یا محمَّد، ال، ولكنَّ المالئكة شكت حبَّھا لعلي، فخلق اهللا تعالى ھذا : علي الى السماء الرابعة، فقال لي

لیلة جمعة، ویوم جمعة سبعین ألف مرة،  الملك من نور على صورة علي، فالمالئكة تزوره في كل
 ).یسّبحون اهللا، ویقدسونھ ویھدون ثوابھ لمحب علي

 .73ص 2وذكره ابن شھراشوب في المناقب ج 

 ومقیم حولھ معتكف*** وھي ما بین مطیف زائر 

 )42(لیلة المعراج فوق الرفرف*** ھكذا شاھده المبعوُث في 

 .271ص 7، األعیان ج74ص 2المناقب ج 

وللعبدي أیضًا ھذا البیت، المذكور في المناقب، ولم یذكر في األعیان ولعلھ ملحق باألبیات الثالثة  
 :األمین السابقة ألنـَّھا على نفس الوزن والقافیة، غفل عنھا السید

 نوره نور الذي ال ینطفي*** وھو عین اهللا والوجھ الذي 

 .64ص 3المناقب ج 

والحدیث عن ھذه األبیات، ھو الحدیث السابق نفسھ الدال على األبیات السابقة، وكذلك بالنسبة للبیت  
سمعت (: عن أبي عمار قال 194ص 24األخیر، فقد ذكرت األحادیث الدالة علیھ، ومنھا ما في البحار ج

                                                           
والمراد في البیت انقضاء ) ذاب وسال: یقال ورف الشحم كوعد یرف: (، وفسر ھذه الكلمة)لم ترف(في المناقب وفي األعیان فجاء ھكذا ) 40(

 .مادة ورف 897ـ  893بمعنى ذاب وسال، وأّما ورف فبمعنى امتد واتسع، المنجد ص: المدة، ولكن الحظت كتب اللغة، فرایتھا تفسر ودف
 .وكالھما صحیح) مقر الھاربین(ھكذا في األعیان، وفي المناقب ) 41(
 .ن المطبوع بالقطع الكبیر، وكأنھ نثر الحق بالكالم الذي بعده في سطر واحدالمالحظ أنَّ ھذا البیت ذكر في األعیا) 42(
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علیھ (وقال الصادق. )أنا عین اهللا، أنا جنب اهللا، وأنا ید اهللا، وأنا باب اهللا :یقول )علیھ السالم(أمیر المؤمنین

 ).نحن وجھ اهللا( )السالم

 :)علیھ السالم(لإلمام أمیر المؤمنین: )علیھا السالم(ولھ في تزویج فاطمة 

 النفاق على اإلرغام من أھِل*** وزوَّجھ بفاطم ذو المعالي 

 أال ِهللا ذلك من صداق*** وخمُس األرض كان لھا صداقًا 

 .وقد ذكرت األحادیث الدالة علیھما. 320ص 2، الغدیر ج270ص 7، األعیان ج128ص 3المناقب ج 

 :ولھ أیضًا 

 یا حجاَب اهللا والباَب القدیم األزلي*** یا علّي بن أبي طالب یا ابَن األّول 

 )43(أنَت باُب اهللا َمْن یأتك منھ یصِل*** أنَت العروُة الوثقى التي لم تفصل 

 .269ص 7، األعیان ج65ص 3المناقب، ج 

 .وقد ذكرنا أحادیث تدل على مضامین ھذه األبیات 

 :)علیھ السالم(ولھ في مدح أمیر المؤمنین 

 فیھ یصلى لظًى مذموما*** أنت عیُن اإللھ والجنب من فّرط 

 ِصراطًا الى الھدى مستقیما*** أنت فلُك النجاة فینا وما زلَت 

 وَمن شئَت ینثني محروما*** وعلیَك الوروُد تسقي من الحوِض 

 جنانًا ومن تشاء جحیما*** والیَك الجواُز ُتدخل من شئت 

 .64ص 3، والمناقب ج369ص 7، واالعیان ج321ص 2ج: الغدیر  

 

 :الحدیث 

 .ذكرنا ما یدل على البیت األول 

نحن سفینة النجاة من تعّلق : )صلى اهللا علیھ وآلھ(إشارة الى حدیث السفینة، قال النبي): أنت فلك النجاة( 
 .بھا نجا، ومن حاد عنھا ھلك، فمن كان لھ الى اهللا حاجة، فلیسأل بنا أھل البیت

 .252، الخوارزمي في المناقب ص240ص 2فرائد السمطین ج 

مَثل أھل بیتي (: عن أبي ذر، وصححھ بلفظ 151ص 3وحدیث السفینة رواه الحاكم في المستدرك ج 
 .)فیكم مثل سفینة نوح من ركبھا نجا، ومن تخلف عنھا غرق

 .378ص ، وكفایة الطالب20، وذخائر العقبى ص132وذكره ابن المغازلي في مناقبھ ص 

عن ( 71في ذخائر العقبى ص: ذكر ھذا المعنى في مصادر عدیدة نذكر قسمًا منھا..): وإلیك الجواز( 
ما لك : التقى أبو بكر وعلي بن أبي طالب، فتبسم أبو بكر في وجھ علي، فقال لھ: قیس بن أبي حازم قال

الصراط اّال من كتب لھ علي  ال یجوز أحد(: یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت رسول اهللا: تبسمت؟ قال

                                                           
 ).من یأتیك منھ یصل(ھكذا في األعیان، وأّما في المناقب فھكذا ) 43(
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، والمناقب 137ص 3، وذكر مثلھ في الریاض النضرة، ج)أخرجھ ابن السمان في كتاب الموافقة. الجواز
 .242، 131للمغازلي، ص

إذا كان یوم : )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: عن ابن عباس، قال( 229وفي المناقب للخوارزمي ص 
جبرئیل ومحمدًا على الصراط فال یجوزه أحد اّال من كان معھ براءة من علي بن القیامة أقام اهللا عزوجل 

 ).)علیھ السالم(أبي طالب

 2قسیم الجنة والنار، ففي كنز العمال ج )علیھ السالم(وورد في أحادیث كثیرة أنَّ أمیر المؤمنین علیًا 
صلى اهللا علیھ (قال النبي( 325ص 2، وفي فرائد السمطین ج)أنا قسیم النار: عن علي أنھ قال( 152ص

أنا  :قال)علیھ السالم(وعن علي یا علي أنت قسیم النار وانك تقرع باب الجنة فتدخلھا بال حساب،: )وآلھ
عن  209، وفي مناقب الخوارزمي ص)ھذا لك، وھذا لي: قسیم النار، إذا كان یوم القیامة قلت

، 67وذكر مثلھ في المناقب البن المغازلي ص )ة والناریا علي أنت قسیم الجّن(: )صلى اهللا علیھ وآلھ(الرسول
 .124وفي الصواعق المحرقة ص

ھو صاحب  )علیھ السالم(أشار بھذا البیت، الى أنَّ اإلمام علیًا...): وعلیك الورود تسقي من الحوض( 
ر لذلك في حوض الكوثر في یوم القیامة، یسقي منھ موالیھ ومحبیھ، ویذود عنھ المنافقین والكّفار، وُاشی

 :أحادیث عدیدة، ذكرنا سابقًا قسمًا منھا، ونذكر ھنا بعضھا

أنت أمامي : لعلي)صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: عن ابن عباس قال( 145ص 13في كنز العمال ج 
 ).یوم القیامة، فُیدفع إليَّ لواء الحمد فادفعھ الیك وأنت تذود الناس عن حوضي

عن أبي ھریرة ( 219وفي المناقب للخوارزمي ص. 157، 152ص 13ج وُیالحظ كنز العمال أیضًا 
 ).علي ابن أبي طالب صاحب حوضي یوم القیامة: )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: وجابر قاال

 :بیتًا) 20(، ونسبھا الغدیر لعلي بن حماد، في قصیدة تبلغ )علیھ السالم(ولھ، یمدح أمیر المؤمنین 

 ولّجة بحر في الحكوم أقامھا*** وكم غمرة للموِت في اِهللا خاَضھا 

 )44(وكم صحبة مسجورِة الحرِّ صامھا*** وكم لیلة لیالء هللا قامھا 

 .19ص 7، األعیان ج32ص 2، الغدیر ج388ص 1المناقب ج 

 :)سالمعلیھ ال(ولھ في مدح أمیر المؤمنین 

 أوٌل آخٌر سمیٌع علیُم*** لك قاَل النبيُّ ھذا علٌي 

 جھارًا وقوُلھا مكتوم*** ظاھٌر باطٌن كما قالت الشمُس 

 .271ص 7، واالعیان ج206ص 2ج: المناقب 

 
                                                           

الغدیر ھذین البیتین في ترجمة علي بن ولم یظھر لھ معنى، وقد ذكر ) وكم صبحة مشجورة(وفي الغدیر فجاء . ھكذا في األعیان والمناقب) 44(

 :حماد ضمن القصیدة ھكذا
 وكم ضحوة مسجورة الحر صامھا*** فكم لیلة لیالء هللا قامھا 

 وأركان دین للنبي أقامھا*** وكم غمرة للموت في اهللا خاضھا 
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 :الحدیث 

ھ صلى اهللا علی(قال رسول اهللا: )علیھ السالم(قال أبو عبداهللا: عن عبداهللا بن سنان، قال: 40ص 38البحار ج 

یا : لقد أسرى بي رّبي فأوحى إليَّ من وراء الحجاب ما أوحى، وكلمني فكان مما كلمني أن قال: )وآلھ
: یا رب ألیس ذلك أنت؟ قال: محمد علي األول وعلي اآلخر والظاھر والباطن وھو بكل شيء علیم، فقال

ء قبلي وأنا اآلخر فال شيء بعدي، وأنا أنا االول وال شيـ الى أن قال ـ یا محمد أنا اهللا ال إلھ إّال أنا : فقال
الظاھر فال شيء فوقي، وأنا الباطن فال شيء تحتي، وأنا اهللا ال إلھ إّال أنا بكل شيء علیم، یا محمد، 

دابة ، یا محمد علي اآلخر، آخر من أقبض روحھ من األئمة، وھي ال)45(علي األول أول من اتخذ میثاقي
التي تكلمھم، یا محمد علي الظاھر، اظھر علیھ جمیع ما أوحیتھ الیك، لیس لك أن تكتم منھ شیئًا، یا 
محمد علي الباطن أبطنتھ سري الذي أسررتھ الیك، فلیس فیما بیني وبینك سر أزویھ یا محمد عن 

 ).علي، ما خلقت من حالل أو حرام اال وعلي علیم بھ

، 189ص 42، ج68ص 53ج 80ص 94، ج377ص 18ضًا البحار جویراجع في ھذا المعنى ای 
 .347ص 39، ج180ص 41، ج278ص 35ج

 .ھذا المعنى من كالم االمام نفسھ 206ص 2وذكر في المناقب ج 

 :)علیھم السالم(ولھ في أھل البیت 

 )46(ُھم سادوا الورى عربًا وعجما*** عليٌّ واالئمُة ِمن بنیھ 

 )47(مضى نجٌم أباَن اُهللا نجما*** نجوٌم نوُرھا یھدي إذا ما 

 .270ص 7، األعیان ج425ص 3المناقب ج 

 

 :الحدیث 

یا علي أنا مدینة الحكمة، : لعلي بن أبي طالب )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: عن ابن عباس قال( 
ومثل األئمة من ولدك بعدي مثل سفینة نوح من ركب فیھا نجا ومن تخلف  :الى أن قالوأنت بابھا، 

 .)ا غرق، ومثلكم مثل النجوم كلما غاب نجم طلع نجم الى یوم القیامةعنھ

مثل : )علیھ السالم(عن علي( 82ص 2، وفي البحار ج38، ینابیع المودة ص243ص 2فرائد السمطین ج 
 ).أھل بیتي مثل النجوم، كلما أفل نجم طلع نجم

 :)علیھ السالم(ومن شعره في رثاء االمام الحسین 

 وتلك الرزایا والخطوُب عظام*** لقد ھّد ركني رزُء آِل محمد 

 آلِل النبيِّ المصطفى وعظاُم*** وأبكْت جفوني بالفراِت مصارٌع 

                                                           
 ).میثاقي من االئمة(في نسخة أخرى ) 45(
 .وكالھما صحیح، والورى أفضل) ھم سادوا االلى عربا وعجما(ب فھكذا ھكذا في األعیان، وفي المناق) 46(
بینما ) أتى واهللا نجم(وھو غیر صحیح، فان الظاھر یلزم رفع نجم ھنا ) مضى نجم أتى واهللا نجما(ھكذا في األعیان، وفي المناقب فھكذا ) 47(

 .یلزم أن تكون منصوبة القافیة
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 لھنَّ علینا حرمٌة وذمام*** عظاٌم باكناِف الفراِت زكیٌة 

 وكم من كریم قد عاله حسام*** فكم حّرة مسبیة ویتیمة 

 الئكة بیض الوجوه كرامم*** آلل رسول اهللا صّلت علیھم 

 فشبُت واني صادٌق لغالم*** َأفاطُم أشجاني بنوك ذوو العلى 

 كأن علي الطیبات حرام*** وَأضحیُت ال التّذ طیَب معیشتي 

 وال ظلَّ یھنیني الغداة طعام*** وال البارُد العذُب الفرات ُاسیغھ 

 مرام وما لي الى الصبر الجمیل*** یقولون لي صبرًا جمیًال وسلوًة 

 وفي القلب مني لوعٌة وضرام*** فكیَف اصطباري بعد آِل محمد 

، وقد ذكرت ھذه األبیات في كتاب كفایة الطالب في 169ص 1، أدب الطف ج271ص 7األعیان ج 
ُأنشدت : قال: (قال: 445للحافظ محمد بن یوسف الكنجي الشافعي ص)علیھ السالم(مناقب علي بن أبي طالب
یة أمیر المؤمنین، ومنار المتقین، وریحانة رسول رّب العالمین، الحسین بن لبعض الشعراء في مرث

 ). )علیھما السالم(علي

 42ونسبت ھذه األبیات للعبدي، كما نسبت لغیره من الشعراء، فنسبت البن ملجم كما في البحار ج 
 ، والخوارزمي63ص 2، ونسبت للفرزدق كما في كشف الغمة ج423ص 2، ومروج الذھب ج266ص

، واألبیات تدور حول قطام التي قتل أمیر المؤمنین أباھا األخضر، وأخاھا االصبغ في 284في مناقبھ ص
 :النھروان، وھم من الخوارج، فشغف بھا ابن ملجم فخطبھا، فاجابتھ بمھر

 كمھر قطام من فصیح وأعجم*** فلم أَر مھرًا ساقھ ذو سماحة 

 ام المسمموضرب علي بالحس*** ثالثة آالف وعبد وقینة 

 )48(وال قتل اّال دون قتل ابن ملجم*** فال مھر أغلى من علي وان غال 

 .369ص 7، االعیان ج94ص 3المناقب ج 

 :)علیھ السالم(ولھ في أمیر المؤمنین 

 والھمَك الذي ال یعلمونا*** ي علم البرایا وعّلمك الذ

 ومجدًا فوق وصِف الواصفینا*** فزادك في الورى شرفًا وعزًا 

 )49(ھنیئًا یا أمیر المؤمنینا*** لقد ُأعطیَت ما لم ُیعط خلٌق 

 )50(لحّنت من تشّوِقھا حنینا*** الیك اشتاقت االمالُك حتى 

 قیناكشبھك ال یغادره ی*** ھناك برى لھا الرحمن شخصًا 

 لھا ترعى الخالئق اجمعینا*** وإنك وجھھ الباقي وعین 

                                                           
 :ھكذا في المناقب، وفي األعیان فھكذا) 48(

 وال فتك اال دون فتك ابن ملجم  فال مھر أغال من علي وان أغلى  
 .ب فاعل، اال ان یكون مفعوًال بھوالظاھر رفع خلق، النھ نائ) لقد اعطیت ما لم یعط خلقًا(ھكذا في األعیان، وفي المناقب والغدیر فورد ) 49(
 .اشرنا سابقًا الى أحادیث تدل على بعض ھذه األبیات). تحنت من تشوقھا حنینا(ھكذا في االعیان، وفي المناقب والغدیر فورد ) 50(
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 .324ص 2، الغدیر ج271ص 7، االعیان ج73ص 2، ج331ص 1المناقب ج 

 :ولھ 

 )51(لّفھ من بعد في الكفن*** َمن ولي غسَل النبيِّ وَمن 

ونذكر ھنا القصیدة النونیة، التي بحثنا عنھا خالل . 269ص 7، األعیان ج205ص 1المناقب ج 
 :)علیھ السالم(الدراسة فلیراجع ھناك، وفیھا یمدح أمیر المؤمنین

 إمامًا ولكنا النفسنا اخترنا*** هللا ما اختار بعده وقالوا رسوُل ا

 أطعنا وان ضّل الھدایة قّومنا*** أقمنا إمامًا ان أقام على الھدى 

 بحمد من الرحمن تھتم وما تھنا*** فقلنا إذن انتم إمام إمامكم 

 فتجزون ما قلتم ونجزى الذي قلنا*** ولكننا اخترنا الذي اختار ربنا 

 ودین على غیر القواعد ال یبنى*** عد دینكم ھدمتم بأیدیكم قوا

 فیا رب زدنا منك نورًا وثبتنا*** ونحن على نور من اهللا واضح 

 ھدینا الى سبل النجاة وانقذنا*** بجدكم خیر الورى وابیكم 

 وال كانت الدنیا الغرور وال كنا*** ولوالكم لم یخلق اهللا خلقھ 

 رضًا وابتلى االنس والجّناسماء وا*** ومن أجلكم انشا االلھ لخلقھ 

 بشأنكم األعلى وقدركم األسنى*** تجلون عن شبھ من الناس كلھم 

 وعروتھ والوجھ والعین واُالذنا*** فسماه في القرآن ذو العرش جنبھ 

 فكان لھ من كل نائبة حصنا*** فشد بھ ركن النبي محّمد 

 یكنىفمن قدره یسمى ومن فعلھ *** وأفرده بالعلم والبأس والندى 

 كما الدر والمرجان من قعره یجنى*** ھو البحر یعلو العنبر المحض متنھ 

 لحیدرة في القوم كفوًا وال قرنا*** اذا عد أقران الكریھة لم نجد 

 بموضعكم منھ فیكشفھ عنا*** اذا مّسنا ضر دعونا الھنا 

 جعلنا كم منھا ومن غیرھا حصنا*** وان دھمتنا غمة أو ملمة 

 وفرج عنا الضیم لما بكم عذنا*** فعذنا بعزكم  وان ضامنا دھر

 تراءت لنا منھا شفاعتكم أمنا*** وان عارضتنا خیفة من ذنوبنا 

 خسارًا علینا في والكم وال غبنا*** وأنتم لنا نعم التجارة لم یكن 

 لما قبلت أعمالنا أبدًا منا*** ونعلم أن لو لم ندن بوالئكم 

 بسیما الذي یھواكم والذي یثنا***  النتم على األعراف أعرف عارف

 إذا ما الى رب العباد معًا قمنا*** أئمتنا أنتم سندعى بكم غدا 

 إذا نحن من أجداثنا سّرعًا عدنا*** وان الیكم في المعاد إیابنا 

                                                           
 .وسیأتي الحدیث الدال على ھذا البیت). لففھ من بعده في الكفن(ھكذا في األعیان، وفي المناقب فورد ) 51(
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 فاسعدھم من كان أثقلھم وزنا*** وان موازین الخالئق حبكم 

 ى ویروى الذي یدنىفیظما الذي یقص*** وموردنا یوم القیامة حوضكم 

 فعلوا لنا ان نحن عن رأیكم حدنا*** وامر صراط اهللا ثم الیكم 

 فیسكن ذا نارًا ویسكن ذا عدنا*** وان أباكم یقسم الخلق في غد 

 فما عنكم بد وال عنكم مغنى*** وأنتم لنا غیث وأمن ورحمة 

 .268ص 7، األعیان ج 541،  527، 66ص 3، ج222ص 1المناقب ج 

 :)علیھ السالم(میر المؤمنینولھ في أ 

 من غسل الطھَر ثم واراه*** َمْن كان صنو النبي غیُر علي 

والمالحظ أنھ یوجد زحاف في الشطر األول، وال بد أنَّ الصحیح غیره، ولم یحاول السید األمین  
 ).من كان صنو النبي لواله(تصحیحھ، ولعل الصحیح ھكذا 

 :ولھ في أمیر المؤمنین 

 من قلَع الباَب ثم أدحاھا*** َمن قاتَل الجن في القلیب ترى 

 )52(أشّدھم ساعدًا وأقواھا*** من كان في الحرب فارسًا بطًال 

 269ص 7، االعیان ج 361ص 1المناقب ج 

 

 :الحدیث 

 :ودفنھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(ھو الذي غسل النبي )لیھ السالمع(اما ما یدل على انھ 

یا علي أنت تغّسل جثتي، وتؤدي دیني، وتواریني في حفرتي وتفي (: 612ص 11ففي كنز العمال ج 
 ).بذمتي، وأنت صاحب لوائي في الدنیا واآلخرة

 36ص 9لزوائد جغسل النبي، وذكره في مجمع ا )علیھ السالم(، انھ140ص 3وفي الریاض النضرة ج 
 ).ـ علي، یدخل یده تحت القمیص )صلى اهللا علیھ وآلھ(فغسلھ ـ أي النبي(

، وذكر في البحار )صلى اهللا علیھ وآلھ(ان علیًا دفن الرسول: 18ص 3وقد ذكر في سیر أعالم النبالء ج 
 .361ص 1، وكذلك ابن شھراشوب في مناقبھ ج82ص 41قصة القلیب ج

ذكر في مصادر وأحادیث كثیرة نذكر قسمًا قلیًال منھا، ففي فرائد السمطین  وأما قلعھ لباب خیبر فقد 
حمل علي باب خیبر یومئذ، حتى صعد المسلمون علیھ ففتحوھا، : عن جابر بن عبداهللا قال( 261ص 1ج

 ).فجرب بعده فلم یحملھ إال أربعون رجًال

،  509ص 2صابة ج، واال136ص 13، وكنز العمال ج195ص 5وذكر مثلھ في صحیح مسلم ج 
 .4ص 41وذكر في البحار ج

                                                           
 .والظاھر نصبھما ال رفعھما) فارس بطل(ھكذا في األعیان، وأما في المناقب ) 52(
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ان البیت االول تابع للبیتین الالحقین في مقطوعة واحدة، على أن تكون القافیة في البیت : ویمكن القول 
 .)علیھا السالم(والطھر یعني الزھراء). رواھا(األول 

 .ولكن یعترض علیھ ان المناقب ذكرھا في قضیة وفاة الرسول وغسلھ ودفنھ 

على اعتبار تذكیر الباب والساعد، وعدم ) أدحاه، وأقواه(ویحتمل أن القافیة في البیتین الالحقین  
في صدر ) من(ثأنیثھما، وبذلك یتالءمان مع البیت األول في تذكیر الضمیر، إضافة الى تكرار كلمة 

ل أقوى من األول، األبیات الثالثة مما یؤید وحدة ھذه األبیات في مقطوعة واحدة، ولعل ھذا االحتما
، حیث ذكر ھذه األبیات الثالثة في 132ص 2ویؤید، بل یدل على االعتماد، ما ذكره المناقب في ج

ولكن وجد خطأ من الطبع أو ) العبدي(ولعل المراد ) للشاعر العادي(مقطوعة واحدة، ولكن ذكر انھا 
 :الناسخ، والمقطوعة ھي

 ر ثم واراھامن غسل الطھ*** من كان صنو النبي غیر علي 

 وكان میكال وسط بیداھا*** من كان جبریل معھ بل یقدمھ 

 من قلع الباب ثم أرداھا*** من قاتل الجن في القلیب ترى 

 غیر علي وقد توالھا*** من شیل في المنجنیق ثم دحا 

 ثم مال حصنھم بقتالھا*** وقد خطا في السماء مبتسمًا 

 ماء موالھاان الھ الس*** حتى ادانوا واثبتوا جزعا 

والمالحظ وجود أخطاء عروضیة في ھذه األبیات، والظاھر أنَّ القافیة في الجمیع ھو التذكیر ال  
 .التانیث، اذ ال موجب لھ، اال ان نعید الضمیر في القافیة الى بعض االمور المؤنثة مجازیًا

رنا الشبھات والتساؤالت ورأیت من الجدیر أن أذكر القصیدة البائیة أیضًا في دیوان العبدي، وان ذك 
حول نسبتھا للعبدي، ولكن رأیت أن ال یخلو دیوانھ منھا، لقّوتھا أدبیًا، والشتمالھا على فضائل أھل 

ولنسبة بعض الباحثین ھذه القصیدة للعبدي، كالغدیر وأدب الطف واحتمل السید األمین  )علیھم السالم(البیت
انھا من كنوز ھذا الكتاب : (القصیدة وأمضاه السید جواد شبر نسبتھا الیھ، وقد علق السید األمین على ھذه

 :، وننقلھا من أدب الطف والغدیر)وقلما توجد في غیره فاحببت أن ال تخلو ھذه الموسوعة منھا

 برء لقلبك من داء الھوى الوصِب*** ھل في سؤالك رسم المنزل الخرِب 

 ى من دمعك السربالنو مااستحدرتھ*** أم حرُّه یوم وشك البین ُیبرده 

 نأي الخلیط الذي وّلى فلم یؤب*** ھیھات أن ینفد الوجھ المثیر لھ 

 لھ المدامع من ماء ومن عشب*** یا رائدًا الحيِّ حسب الحّي ما ضمنت 

 أنَّ العیوَن لھم أھمى من السحب*** ما خلُت من قبل أن حالت نوى قذف 

 م قطعوا للوصل من سببُلّبًا وك*** بانوا فكم أطلقوا دمعًا وكم أسروا 

 غدرًا وما الغدر من شأن الفتى العربي*** من غادر لم أكن یومًا أسّر لھ 
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 ویخفي وجھ مكتئب )53(للكاشحین*** وحافظ العھد یبدي صفحتي فرح 

 عن النواظر أطراف القنا السلب*** بانوا قبابًا وأحبابًا تصونھم 

 من یھوى فلم یصب )54(بطرفھ ِحذر*** وخلفوا عاشقًا ملقى ربى خِلسًا 

 كأنـّھ ما نسوا في الدار من طنب*** القى النحول علیھ ُبرده فغدا 

 حجبن من قضب فیھا ومن كثب*** لھفي لما استودعت تلك القباب وما 

 لعسآَء مرتشف غّراَء منتقب*** شا من كل ھیفاء أعطاف ھضیم ح

 ما ضّمت الكأس من راح ومن َحَبب*** كأنـّما ثغرھا وھنًا وریقتھا 

 بّردن كل حشًى بالوجد ملتھب*** وفي الخدور بدوٌر لو برزن لنا 

 )55(شوق إلى َبْرِد ذاك الَظلم والَشنب*** وفي حشاي غلیل بات یضرمھ 

 بان الخلیط ویا مضنى الغرام ِثِب*** یا راقد اللوعة اھبب من كراك فقد 

 ریب المنون وغالتھ ید النوب*** العزاء لھ  )56(أما وعصر ھوى ذب

 داٌر ولم أقض ما في النفس من أرب*** بدمعي إن نأت بھم  )57(ألشرقّن

 لكن بقائي وقد بانوا من العجب*** لیس العجیب بأن لم یبق لي َجَلد 

 سھم متى ما یصب شمَل الفتى یشب*** شبُت ابن عشرین عامًا والفراق لھ 

 من طرِبوال اعتراني من وجد و*** ما ھزَّ عطفي من شوق إلى وطني 

 إلى الغري وما فیھ من الحسب*** مثل اشتیاقي من ُبعد ومنتَزح 

 خیر الرجال وھذي أشرف الُترب*** أزكى ثرى ضمَّ أزكى العالمین فذا 

 فانھ عن ضمیري غیر محتجب*** إن كان عن ناظري بالغیب محتجبًا 

 من الجنوب فرّوتھ من الحَلب*** مّرت علیھ ضروع المزن رائحة 

 إرزاَم صادیِة األزوار والقرب*** ربة إقراب ُمرزمة من كل مق

 لھن تحت سجالیھا من اللھب*** َیُقذ بھا حرَّ نیران البروق وما 

 ممغوطة النسع ضمرًا رخوة اللبب*** حتى ترى الجلعد الكوماء رائحة 

 مزن المدامع من جار ومنسكب*** بل جاد ما ضّم ذاك الترب من شرف 

 مني وال مثل ما تحتاج في رحب*** جارحة  تھفو اشتیاقًا إلیھ كل

 لطاب لي عنده ُبعدي ومقتربي*** ولو تكون لي األقدار مسعدة 

                                                           
 .عاداه: كاشح فالنا) 53(
 ..).ملقى رمى خلسًا بطرفھ خدر(في الغدیر ) 54(
 .بیاض االسنان وحسنھا: ماء االسنان وبریقھا، والشنب: الظلم بالفتح) 55(
 ).َدبَّ(في الغدیر ) 56(
 .أغصھ ومنعھ النفسأي : أشرقھ بریقھ: الشرقن) 57(
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 ُمالءة البید بالتقریب والَخبب*** یا راكبًا جسرة تطوي مناسمھا 

 مسرى وال تشتكي مؤلم التعب*** ھوجاء ال یطعم االنضاء غاربھا 

 وتطلح الكاسر الفتخاء في صبب*** تقید المغزل األدماء في صعد 

 حسرى الطالئع بالغیطان والھضب*** تثني الریاح إذا مّرت بغابتھا 

 أوفى البریة من عجم ومن عرب*** بّلغ سالمي قبرًا بالغرّي حوى 

 وناِد خیَر وصي صنو خیر نبي*** واجعل شعارك هللا الخشوع بھ 

 ن خیر منقلبعن حكمك انقلبوا ع*** اسمع أبا حسن إن االلى عدلوا 

 وّضحتھ واقتفوا نھجًا من العطب*** ما بالھم نكبوا نھج النجاة وقد 

 زمامھ من قریش كف مغتصب*** ودافعوك عن األمر الذي اعتقلت 

 خشاَشھا تربْت من كف مجتذب*** ظلت تجاذبھا حتى لقد خرمت 

 أرادھا الیوم لو لم یأت بالكذب*** وكان باألمس منھا المستقیل فِلم 

 والحلم أحسن ما یأتي مع الغضب*** وأنت توسعھ صبرًا على مضض 

 والموُت داع متى یدع امرًأ یجب*** حتى إذا الموت ناداه فأسمعھ 

 منھ بأفضع محمول ومحتقب*** َحبا بھا آخرًا فاعتاض محتقب 

 لك النبّي ولكن حال من كثب*** وكان أول من أوصى ببیعتھ 

 وقد تبدل منھا الجد باللعب* **حتى إذا ثالث منھم تقّمصھا 

 تجّر فیھا ذئاب أكلة الغلب*** عادت كما بدأت شوھاء جاھلة 

 لما رقى أحمُد الھادي على قتب*** مزدجر ) خم(وكان عنھا لھم في 

 ثاو لدیھ ومن مصغ وُمرتقب*** وقال والناس من دان إلیھ ومن 

 أجدُر بيأبلِّغ الناس والتبلیغ *** قم یا علي فإني قد أمرُت بأن 

 بعدي وإن علیًا خیر منتصب*** إني نصبُت علیًا ھادیًا علمًا 

 إلیك من فوق قلب عنك منقلب*** فبایعوك وكلٌّ باسط َیده 

 قوًال وال لھج بالغشِّ والریب*** عافوك ال مانع طوًال وال حصر 

 وال تدور رحى إال على ُقُطب*** وكنَت قطب رحى اإلسالم دونھم 

 یظل مضطربًا في كف مضطرب*** والعساَل في یده إن تلحظ القرَن 

 ورید ممتنع في الروع مجتنب*** وإن ھززَت قناة ظلت توردھا 

 إال وتحجبھ في رأس محتجب*** وال تسّل حسامًا یوم ملحمة 

 من الیھود بغیر الفر والھرب*** كیوم خیبر إذا لم یمتنع رجل 

 صًا یھوي على العقبعلى الثرى ناك*** فأغضب المصطفى إذ جّر رایتھ 
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 یحّبھ اهللا والمبعوث منتجب*** فقال إني سأعطیھا غدًا لفتًى 

 مظنة الموت ال كالخائف النحب*** حتى غدوت بھا جذالن معتزما 

 مجر لھام طحون جحفل لجب*** تلقاء أرعن جرار أحّم دج 

 رق اللھاذم والماذّي والیَلب*** جمَّ الصالدِم والبیِض الصوارم والز 

 والمستظل مثار القسطل الھدب*** رض من الحقّیات مطھمة واال

 لمع األسنة والھندیة الُقُضب*** وعارض الجیش من نقع بوارقھ 

 یصوب مزنًا ولو أحجمت لم یصب*** أقدمَت تضرب صبرًا تحتھ فغدا 

 ومقعص بدم االوداج مختضب*** غادرَت فرسانھ من ھارب فرق 

 عّدًا ویعجز عنھا كل مكتتب***  لك المناقب یعیا الحاسبون لھا

 راحت توارى عن األبصار بالحجب*** كرجعة الشمس إذ رمَت الصالَة وقد 

 لناظر وكأّن الشمس لم َتغب*** ُرّدت علیك كأن الشمس ما اتضحت 

 لم ُتطَو عن نازح یومًا ومقترب*** وفي براءة أنباٌء عجائبھا 

 یُرك مآلن من الرعبأمنًا وغ*** ولیلة الغار لما بتَّ ممتلئًا 

 ومظھر الحق والمنعوت في الكتب*** ما أنَت إال أخو الھادي وناصره 

 دون الورى وأبو أبنائھا النجب*** وزوج بضعتھ الزھراء یكنفھا 

 باهللا معتقد هللا محتسب*** من كل مجتھد في اهللا معتضد 

 كانوا لطارقھم أھدى من الشھب*** ھادین للرشد ان لیل الضالل دجا 

 وّدي وأحسن ما ُأدعى بھ لقبي*** ّقبُت بالرفض لما أن منحتھم ُل

 على ابن فاطمة الكشاف للكرب*** صالة ذي العرش تترى كل آونة 

 ومن معّفر خّد في الثرى تِرب*** وأبنیھ من ھالك بالسم مخترم 

 أبناء حرب الیھم جحفل الحرب*** لوال الفعیلة ما قاد الذین ھم 

 وباقر العلم داني غایة الطلب*** اد یتبعھ والعابد الزاھد السج

 بّر الرضا والجواد العابد الدئب*** وجعفر وابنھ موسى ویتبعھ الـ 

 ذو األمر البس أثواب الھدى القشب*** والعسكریین والمھدي قائمھم 

 جورًا ویقمع أھل الزیغ والشغب*** من یمأل األرض عدًال بعدما ملئت 

 حرب الطغاة على قبِّ الكال شرب*** القائد الُبھم والشوَس الكماة إلى 

 دین المھیمن بالدنیا وبالرتب*** اھل الھدى الناس باع بائعھم 

 ألغنت النار عن مذك ومحتطب*** لو أن أضغانھم في النار كامنة 

 ُذد النواصب عن سلسالھ الخصب*** یا صاحب الكوثر الرقراق زاخرة 
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 جردَُّت من خاطر أو مقول ذرب*** م كماًة في ھواَك بما قارعُت منھ

 خواطري بمضاء الشعر والخطب*** حتى لقد وسمت كْلمًا جباَھھُم 

 إن ساءني سخُط ُأمٍّ َبرة وأب*** إن ترض عني فال اسدیت عارفة 

 لي الصحاب فكانا خیَر مصطحب*** صحبت حبَّك والتقوى وقد كثرت 

 طابت ولو جاوزت إیاك لم تطب*** ة فاستجل من خاطر العبدي آنس

 إلیك حالیة بالفضل واألدب*** جاءت تمایل في ثوبي حیا وھوى 

 بان راحتھا في ذلك التعب*** أتعبت نفسي في مدحیك عارفة 

 

          290ص 2الغدیر ج

     171ص 1أدب الطف ج

 

دراسة، الكثیر من المصادر تزید بكثیر عن المصادر من الجدیر ان اذكر أني راجعت، خالل ھذه ال 

 .المذكورة، سواء كانت مصادر شیعیة أو غیرھا، بحثًا عن اخبار للعبدي أو شعره

أّما المصادر الشیعیة، فلیس فیھا شيء جدید یزید على ما في األعیان، والغدیر والمناقب وتنقیح المقال  

ل ترجمة العبدي وأخباره، أو شعره، بل إنَّ ما فیھا أقل وغیرھا من المصادر المذكورة، سواء في مجا

ومن . بكثیر مما في ھذه الكتب، والكثیر من ھذه المصادر التي ذكرت شعر العبدي قد نقلتھ عن المناقب

المصادر الشیعیة التي راجعتھا، كتاب الصراط المستقیم، واثبات الھداة للحر العاملي، وكثیر من أجزاء 

الورى للطبرسي، وكشف الغمة لإلربلي، وكنز الفوائد للكراجكي، وغیرھا كثیر من أمثال البحار، وإعالم 

 .ھذه الكتب، فلیس في بعضھا اال أخبار أو أبیات شعریة متكررة

وأّما المصادر اُالخرى من كتب األدب، وتراجم الشعراء واُالدباء، والمعاجم، فقد تتبعت الكثیر منھا،  

 على ذكر للعبدي فیھا، سوى األغاني في لقاء العبدي بالسید الحمیري، وقد فلم أعثر على شعر، بل وال

ذكرناه في الدراسة، ومن المصادر التي راجعتھا في ھذا المجال، معجم اُالدباء، والعقد الفرید، واالغاني، 

 .والشعر والشعراء، والوافي بالوفیات، وغیرھا من المصادر األدبیة
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