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كلمة الناشر
بعظيم  األمور  مقادير  وقدَّر  ومعرفته،  علمه  بوافر  العقول  أنار  الذي  هلل  احلمد 

مقدرته، وحيرّ األوهام واأللباب بواسع خلقته.

ورفيع الصلوات وكامل التحيرّات على النور األبلج يف سرح الليل األلَيل، وكاشف 
أهل الزيف بوِصيرّه األعدل، وخامت النبوات ملن أُرسل، حممد املصطفى وآله املثال 

األكمل والطهر األورّل والساللة الناصعة احلسب يف الزمن األورّل. 

وبعد...

بعض،  يف  وهزم  بعٍض  يف  انتصر  ومواقف  بأحداث  اإلسالمي  التأريخ  ازدحم 
من  لكن  الرجال،  قائمة يف  وأسباب وهي  مقورّمات  إىل  واهلزمية  االنتصار  ويعزى 
املؤسف ضياع حقيقة من له فضل يف موقف االنتصار، ومنهم الزعيم الصامد أبو 
طالب، الرجل الذي بدأت حياته يف أصٍل حتيطه العظمة، وانتهت وهو حيافظ على 

العظمة، وبني بدايتها وهنايتها حافَظ على أعظم عظماء اخللق. 

رجل قضى سنوات طويلة من عمره حينو برفق الوالد احلنون حامياً حلامل األمانة 
الربانية للبشر التائهني، يدافع عنه ويتحرك بني الناس مناصراً له بيده ولسانه.

قوته، محاه وتصدى  نفوذه وبكل  � بكل  النيب اخلامت  رجل وقف إىل جنب 
ألعدائه حني جهر بالرسالة.  

رجل خاطب النيب� أمام قريش قائاًل: يا بن أخي إذا أردت أن تدعو إىل ربك 
فأعلمنا حىت خنرج معك بالسالح.

كلمة الناشر كلمة الناشر 
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رجل َوحرّد اهلامشيني ودفعهم للحضور يف أول اجتماع تبليغي عن الرسالة اإلهلية 
بُعيد إعالن نبأ النبوة، وراقب الوجوه وقرأ احلركات وتبصرّر يف األجوبة؛ ليعلم كيفية 
التعامل مع القاعدة البشرية اليت ميكن االستناد إليها يف املواجهة الكربى، ويتخذ 
مساراً ال ميكن ألحد من أشقياء قريش وفراعنتهم أن يلومه عليه أو جيد منفذاً منه 

للتأليب عليه، وإفشااًل منه � ملخططاهتم. 

رجل عكف على محاية النيب � عندما حاصرت قريش اهلامشيني يف ِشعبه.

احلزن رغم  بعام  الطاهرة خدجية  السيدة  مع  وفاته  � سنة  النيب  رجل وصف 
أن النيب � واجه يف حياته املباركة شدائد وآالماً كثية كبية مل يؤرِّخ هلا كما أرخ 

وفاهتما �. 

رجل تنكرّر له مسلمون، دفعوا عنه إميانه وتشبثوا خبدع حملو عطائه وأفعاله ومواقفه.

 أي ظلم لقيه أبو طالب من هذه األمة اليت تردد قصة حكيم بن حزام بن خويلد 
وهو حيمل قمحاً إىل عمته السيدة الطاهرة خدجية بنت خويلد وال تذكر سنوات 
بلياليها وأيامها قضاها أبو طالب حيامي يف الشِّعب ويقي بنفسه وبأبنائه، واجلوع 

يعصره وقومه ذكوراً وإناثا.

ظالمة أيب طالب دائرهتا واسعة جداً، وقلما جتد إنساناً ظُِلَم كما ظُِلَم هو، إالرّ أن 
احلق ال يعدم، فله رجال يشيون إليه، قيل لإلمام جعفر بن حممد الصادق �: 
إهنم يزعمون أن أبا طالب كان كافرا؟ فقال: كذبوا كيف يكون كافرا وهو يقول :

     ألم تعلموا أناّا وجدنا محماّداً        نبياًَ كموسى ُخطَّ في أوَّل الُكُتب 
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فقول أيب طالب )أمل تعلموا أنرّا وجدنا حممرّدا( خياطب اجلميع خبطاب عام شامل 
ُقرِّين هبا ويصررّح بإميانه أن حممدا � نيب كموسى �، وأنه 

ملنكري الدعوة وامل
� ثابت ذكره منذ أوَّل الكتب السماوية.  

وقال رجٌل البن عبرّاس: يا بن عم رسول اهلل � أخربين عن أيب طالب، هل كان 
مسلماً؟ قال: وكيف مل يكن مسلماً وهو القائل: 

    وقد علموا أناّ اْبننا ال مكذَّبٌ           لدينا وال يْعبأ بقيل األباِطِل 
اإلميان  أسرُّوا  الكهف حني  أصحاب  َمثثَُله كمثل  طالب كان  أبا  إن  قال:  مث 

وأظهروا الشرك فآتاهم اهلل أجرهم مررّتني. 

وهذا البيت هو واحد من أبياته يف رائعته الطويلة اليت تزيد على مائة بيت وقد 
أظهر فيها حقيقة اعتقاده بالنيب األكرم � وكيف أنه سيدفع بكل ما أويت من 
قوة عنه �، وهذا البيت شاهد من شواهد حقيقة إميان أيب طالب استدل به ابن 

عباس َحربرْ األمرّة. 

التهمة عن أيب طالب، ورجال  ابن عباس  �، دفع  وكما دفعها رجال احلق 
أحبوا احلق فأبرزوا األدلة اجلليرّة يف حقيقة إميان أيب طالب مبواقفه نثراً وشعراً، قال 

ابن أيب احلديد املعتزيل:
لما ُمثَِّل الديُن شخصاً فقاما ولوال أبـــــو طالـــــب وابـنُـــــــُه    
وهذا بيــثرَب َجـسَّ الِحمامـــا فذاك بمكَة آوى وحــامـــى    
وأودى فـــكــــان عــلـــيٌّ تمامــا تكفاّــل عبــد منــــاف بأمـــــــٍر    
قضى ما قضاُه وأبقى شماما فقْل في ثَبيٍر مضـى بعـــــد مــا   

كلمة الناشر 
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وللَّـــــه ذا للمـــعالــــي خـــــتــامــــا فللَّه ذا فــــاتـحـــــاً للــــهــــــدى   
َجهوٌل َلغا أو بصيــــر تعامــــى وما ضراّ مجَد أبي طــــــالــب   

َمن ظناّ ضوء النهار الظلمــا كما ال يضــــراّ إيــاة الصبـاحِ   

ت عن عقيدة أيب طالب وهي وإن مل تكن داخلة يف أغراض  إن القصيدة اليت عربرّ
أغراضه  تقتصر  ال  الشعر  أن  إال  واملدح،  واهلجاء  والرثاء  املشهورة كالغزل  الشعر 
على ذلك، وكذا القصيدة اليت قاهلا السيد أمحد خيي احلنفي املصري، فالقصيدة 
اليت حنن يف معرض ذكرها ال تندرج حتت أي عنوان من عناوين األغراض املذكورة 
افتقدهتا  أبا طالب بذكر مواقفه، وترثيه باعتباره شخصية فذة  سابقاً، فهي متدح 
الرسالة وهي ما تزال غضرّة ملا َيصُلب عودها، وهي تعرض تارخياً لكن ليس مبنطق 
السرد، بل بأسلوب شعري فريد مفعم بالصور غين باملضامني، رمبا كان أمسرّ غرض 
مبوضوعها هو العقيدة اليت حتوي فيما حتويه )درء الشبهات( باباً  من أبواهبا، فدافع 
عن إسالم أيب طالب دفاعاً قائماً على احلجة يرقى إىل مصاف ما كتب نثراً على مر 
التاريخ يف معاجلة املوضوع نفسه، لذا ارتأت األمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدسة 

إعادة طبع هذه القصيدة ألمهيتها مع تعليقات وجدناها ضرورية، طلباً للفائدة. 

سائلني املوىل عز وجل أن يوفقنا ملا فيه خدمة الدين ورجاله، إنه مسيع الدعاء.

شعبة الشؤون الفكرية       

             العتبة الكاظمية املقدسة
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الشاعر في سطور

ُولد أمحد بن خيي باشا بن يوسف احلسيين، احلنفي املذهب، املصري اجلنسية، 
املرحلة  القاهرة عام )1324هث = 1906م(،  ونشأ هبا، وتعلم هبا إىل هناية  يف 
الثانوية، انتقل بعد وفاة والده إىل مدينة البحية إلدارة أمالك والده، وعكف هناك 
على املطالعة وحفظ القرآن،  وأمل بشيء من االنكليزية والفرنسية والرتكية واإليطالية 

والسودانية الرببرية.

أنشأ يف قريته )روضة خيي( مكتبة قدرت بسبعة وعشرين ألف جملد، هبا جمموعة 
حسنة من املخطوطات، ووقفها للمطالعني، واتفق مع وزارة الثقافة مبصر على أن 

تقيم هلا داراً يف مكاهنا.

له تآليف كثية منها:

القول اجللي يف ثبوت أفضلية سيدنا علي.	 

القصيدة الغراء يف إميان أيب طالب شيخ البطحاء، الكتاب الذي بني يدي 	 
القارئ الكرمي، وقد طبع يف طهران يف حياته عام 1384هث.

املدائح احلسينية، وقد طبعت هذه اجملموعة يف مطبعة االعتماد بالقاهرة سنة 	 
 ،� زينب  بأخته  � وعالقته  احلسني  قصيدة يف  1371هث وهي 16 

كلمة الناشر 



8

وهذه اجملموعة كان قد ألزم نفسه بنظم حوليرّة يف كل سنة يهديها إىل اإلمام 
احلسني �.

قصيدة األزهر، نظماً وشرحاً.	 

إزالة الشبهات، يف شرح بيتني البن عريب، يف وحدة الوجود.	 

القصائد السبع النبوية.	 

فوائد قرآنية.	 

وفيات املشهورين، سجرّل هبا الوفيات من سنة )1366هث = 1947م( إىل 	 
قرب وفاته.

ديوان أمحد خيي، منظوماته.	 

إكمال معاين الطرب بتذييل مجهرة أشعار العرب.	 

تويف � سنة )1387هث = 1967م(، ودفن يف قريته )روضة خيي()1(.

)1( مصادر الرتمجة )األعالم للزركلي)122/1-123(،جملة املوسم العدد 13 سنة 1992م(.
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      غلف الطبعة األولى من القصيدة 
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صورة الصفحة األخيرة من قصيدة مدح أبي طالب في الطبعة األولى 
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صورة الصفحة األولى من قصيدة مدح أبي طالب 
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       صورة الصفحة األخيرة من قصيدة مدح أبي طالب
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مقدمة الطبعة األولى 

بسمه تعالى
املغفور  الكبي احلجرّة  الشيخ حممرّد حسن)1( جنل شيخنا  البحرّاثة  تفضرّل مساحة 
له الشيخ حممرّد رضا آل يس وأطلعين على هذه القصيدة الغرّرآء وقد وردت على 
مساحته من مصر الشقيقة بعث هبا إليه سيادة أمحد خيي احلنفي املصري وهي 
خبطه الشريف مصورة بالفوتوغراف، فأمعنت النظر فيها وطالعتها، وإذا هي رائعة 
عامرة غررّاء، لعمري إهنا من عيون الشعر العريب نظمها على غرار المية )أيب طالب 

شيخ األباطح( يف مدح ابن أخيه سيد الكائنات الرسول األعظم �. 

وال غرو إذا ما قلت: جيب أن جُتعل هذه اخلريدة يف مصاف أخواهتا –املعلرّقات 
سيد  على  الثناء  أوج  ناظمها  فيها  بلغ  وقد  سبكها،  وحسن  لبالغتها  السبع- 

البطحاء ]أيب طالب[ رضوان اهلل عليه. 

ومثة طلبتها من مساحة آل يس ألدرجها يف مؤلرّفي اجلاهز للنشر وهو ]ما قيل 
يف أيب طالب[ فتفضرّل هبا عليرّ أيده اهلل، وأثبتها مع أخواهتا يف باب حرف الالرّم. 

حقرّاً إهنا خريدة فريدة، وقد عزمت على نشرها مستقلة قبل )مؤلرّفي( ليتربك القراء 
ته يراعة احلرب- أمحد خيي وما خطرّته أنامله الشريفة، مث لتزدان هبا  بالنظر إىل ما دبرّ
)1( هو الش���يخ حممد حس���ن آل ياس���ن )1350ه� - 1427ه�(، من أس���رة علمية أدبية معروفة  
َخَدَم���ْت العل���م والدي���ن، أس���س دار املعارف للتألي���ف والرتمجة والنش���ر، وأنش���أ مكتبة اإلمام 
احلسن� العامة، ترك تراثًا علميًا ضخمًا بن تأليف وحتقيق ودراسات ومقاالت، مشلت العلوم 
الدينية والعربية والتأريخ.... وغريها. ُينظر كواكب مشهد الكاظمن � )357/1( )الناشر(.

مقدمة الطبعة األولى
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املكتبات العامة وتتحلى باقتنائها خزائن الكتب يف األقطار العربية. 

ويف الوقت نفسه سافرت إىل إيران الشقيقة لالصطياف يف ربوعها النضرة، وكنت 
يف ضواحي طهران يف ربيع الثاين من هذه السنة وشهدت الزالزل وما أحدثته من 
الكوارث هناك، فأررّختها يف ليلتها وشهرها وسنتها يف مقطوعة من الشعر، وهناك 
اغتنمت فرصة مكثي يف عاصمة فارس اجلميلة فأشغلت نفسي هبا ونقلتها خبطي 
ليسهل على العامل قراءهتا وقدرّمتها إىل النشر فثَُنشرت –واحلمد هلل- كما يشاهدها 

القارئ الكرمي. 

ففي الصفحة اليمىن طبعت خبط ناظمها املفضال ويف الصفحة اليسرى طبعت 
من على خطي وهو عني ما يف الصفحة اليمىن حرفاً حرفاً، وأمسيتها )القصيدة الغراء 

يف إميان أيب طالب شيخ البطحاء(. 

واهلل تعاىل أسأل أن يؤيد سيادة أمحد خيي ويسدرّد خطاه ويأخذ بعضده إىل 
خدمة أجداده األطهار، وجيعل أجره على أشرف الكائنات أيب القاسم � الرَّسول 
األعظم وعلى عمرّه املؤمن باهلل واملصدرّق لرسول اهلل � املسلم األورّل بعد ابنه البار 
أمي املؤمنني �، وأن يتقبرّل مساعي فضيلة الشيخ آل يس، ويوفقنا إىل نشر العلم 
والفضيلة وآثار علمائنا األعالم ويدرج أمساءنا يف قائمة من خدموا اإلسالم خدمة 

صادقة إنه مسيع جميب. 

         الكاظمية

            الخطيب علي بن الحسين الهاشمي
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أماديح آل البيت � والسلف الصالح

- أبو طالب- شيخ األبطح

رضي اهلل عنه وأرضاه

هو أبو طالب، عبد مناف بن عبد املطرّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي- 
املولود مبكرّة  قريش  عليه]وآله[ وسلرّم، وكافله وناصره، وشيخ  اهلل  النيبرّ صلرّى  عمرّ 
املكررّمة، قبل مولد النيب صلرّى اهلل عليه]وآله[ وسلرّم خبمس 35 وثالثني سنة أي 
سنة 535م، واملتوىف هبا قبل اهلجرة بثالث 3 سنني- أي سنة 619 ميالدية يف 
القعدة عن بضع ومثانني 80- سنة انظر كتاب –شيخ األبطح-  شوال أو ذي 
اجلليل حملرّ شك  الشيخ  أن إسالم هذا  العجب  تاريخ، ومن  برقم 173  عندي 
وهو الذي كان حرز النيبرّ صلرّى اهلل عليه]وآله[ وسلرّم- لذا ألرّفت رسالة يف إثبات 
إسالمه. وذيرّلتها بقصيدة ضمرّنتها ببيت أيب طالب اخلالد يف مدح النيب صلرّى اهلل 
عليه ]وآله[ وسلرّم )وأبيض ُيستسقى الغمام بوجهه( وهو البيت الثاين والسبعون 
72 يف القصيدة، اليت ذكرت فيها كثياً من مواقفه املشررّفة مع النيب صلرّى اهلل عليه 
]وآله[ وسلرّم، ومناصرته ومدحه ببليغ القول- وكان نظمها يف أواخر سنة 1370ه 

سبعني وهذه هي: 
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أضاءت بوجٍه في المحاســـــــن كامــــِل        وحياّت بصوت فاق شدَو العنــــادِل 

وماسْت كما جاس النسيــــم معطاـّـــــرًا         خلل غيــــــاٍض نبُتهــــا غيـــــُر قاحــــِل

ومرَّت بهاء ال يُباهـــــــــــــى وكـــــــــم َعنَـــــا        لها كلاّ قلٍب مــــــــن غريـــــٍر وعاقــــــِل

وراحت وقد باحــــت بوجــــــٍد سرائـــــــرٌ         وخفاّت ُحلوم مـــــــن ســـــراٍة أفاضــِل

تكاد نفوُس القوم من فـــــرِط ُحسِنهــــا         تُغادر أجساماً َسَمْت في المحافِل

وَتحسُبهم للصمِت صرعى فل تــــرى         سوى أعيٍن جادت بمثل الهواطـــِل

)1(

)4(

)2(

)5(

)3(

)6(

)1( الشدو الغناء، والعنادل مجع العندليب، وهو طائر، يقال له اهلزار – بفتح اهلاء وقيل هو البلبل- وكالمها 
من الطيور املغردة - أ هث.

)2( ماست تبخرتت –وجاس تردد- والغياض مجع الغيضة حيث جيتمع املاء فينبت فيه الشجر القاحل – 
اليابس- أ هث.

)3( ال يباهى – ال يفاخره أحد من شدرّة حسنة، وعنا – خضع وذل، وغرير أي غي جمرب - أهث.

)4( الوجد احملبة- واحللوم – العقول- وسراة مجع سرى بفتح السني فيهما- السخيرّ يف مروءة - أ هث.

)5( فرط الشيء- بسكون الراء- غلته وكثرته والنفوس يف البيت مبعىن األرواح دون االجساد - أ ه.

)6( اهلواطل مجع سحاب هاطل-  أي كثي اهلطالن: وهو تتابعه وسيالنه.
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ــــلً         كحور ُاعـــــداّت للشهيـــــد المقاتــــِل ـــــا رأْت نفســــي جمــــــــااًل مكماّ فلماّ

َصَبْت نحوهــــا تبغــــــي غرامــــــاً نسيتـُـــه        وتحيى مواتاً بين صــــــــــدٍر وكاهـــــــِل

فقلـــــــُت لهـــــــــا لماــّــــــــا تزايـــــــــــد تيُمهــــا        ومالت إلى بدٍر على األرض ماثــِل

دعي العشق يا نفسي فقد باَد عهـُدهُ        وأصبح في قلبي الهوى غيَر طائِل

وعـــــودي بنــــا عبــــَر الزَّمــــــان لنجتلــــي       محاسَن معــــــواٍن يميــــــــِن الشمائــــِل

وأنصف عمَّ المصطفى من خصوِمـــــِه       فلسُت عن الحقاّ المبيـــــــن بغافـــــِل

********   

)7(

)10(

)8(

)11(

)9(

)12(

)7( احلور نساء اجلنة وختصيص الشهيد باملقاتل يف البيت- ألن الشهداء أنواع كما هو معروف من الُسنة 
املشررّفة- وأعالهم املقاتل يف سبيل اهلل - أ هث.

)8( صبت حنرّت واشتاقت- والكاهل - ما بني الكتفني- واملراد مبا بينه وبني الصدر هو القلب- وكىنرّ عنه 
باملوات بفتح امليم، وهو ما ال روح فيه، شبرّه به قلب الشيخ إذا غادره العشق والفتوة  - أ هث.

)9( التيم بفتح التاء املثناة من فوق - بعدها آخر احلروف ساكنة، وهو أن يستعبده اهلوى واملائل القائم- أ هث.

)10( غي طائل- يقال ذلك يف التذكي والتأنيث وال يتكلم به إال يف اجلحد.

للزمان- واملراد ما مضى منه  النهر- لشاطئه وجانبه- واستعي  العني - وتفتح ويقال عرب  )11( عرب بكر 
والشمائل  للناس-  املعونة  ومعوان كثي  جملواً  واضحاً  إليه  نظر  الشيء  واجتلى  فيه -  ما حدث  واستعراض 

األخالق- وفيه تورية بالشمائل مجع الشمال نقيض اليمني- ومعناه أن يديه كلتامها ميىن، خيي.

)12( أنصف باإلفراد لكي ال تشرتك فيه النص فيكون من هواها - أ هث. 



18

فـــــديُت يتيــــــــــــــــماً أرضعتـــــــــه حليمـــــــُة       فأمسى لها كالغيث يهمــــــي بوابـــِل

وآواُه مـــــــــــــــــوالُه وألهمــَـــــــــُه الُهــــــــــدى       وأغناُه عن حباّ الزيوِف الزوائـــــــــِل

وســــــــــــــــــواَّدُه مــــناّاً عـــــــلى كــــــلاّ خلقـــِــــِه       وشفاَّعُه فــــــــــــي كلاّ عـــــــــاٍن وعاهـــــِل

وأرسلــَـــــه بالخـــــــــــــيِر فــــــــارتاع عصبــــــٌة       وحلَّ به العدواُن من كــــلاّ جاهــــــــِل

يقولون لوال أُنــــــــــــــــــزَل الذكـــــــُر بيننـــــــــا       على سياٍّد في القريتيـــــــــِن حلحــــِل

ألم يعلمـــــــــــوا أخزاهــُــــُم اهللُ سرمــــــــداً        بأنَّ ابَن عبِد اهلل فخـــــــــُر األماثـــــــِل

وأناّى لهْم والحقـــُد يُعمـــــــــي عيوَنهــــــــم       تعراُّف قدَر المصطفى في المنـازِل

)13(

)16(

)14(

)17(

)15(

)18(

)19(

النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم- وصرفت ضرورة – والغيث املطر-  السعدية مرضعة  )13( حليمة هي 
ويهمي يسيل- والوابل املطر الشديد وما نال حليمة رضي اهلل عنها من ا خلي الوفي بربكة النيب صلرّى اهلل عليه 

]وآله[ وسلرّم مشهور مأثور - هث.

)14( يف البيت إشارة إىل آيات سورة )والضحى( الثالث - أ هث. والزيوف: مجع زيف وهو الرديء )جممع 
البحرين( )68/5( الناشر.

)15( سورّد جعله سيداَ – ومناً هنا مبعىن إنعاماً منه تعاىل – وعان هنا مبعىن الذليل والعاهل هو امللك األعظم  
كاخلليفة- واملراد إن شفاعة النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم تشمل امللوك والدمهاء - أ هث.

)17( حالحل - بضم احلاء املهملة األوىل وكسر الثانية- السيد يف عشيته الشجاع- الركني يف جملسه-، 
اجلمع احلالل بفتح احلاء األوىل- ويف البيت إشارة إىل آية سورة )الزخرف( أ هث.

)18( سرمداً أي دائماً - واألماثل - األفاضل- يقال: هؤالء أماثل القوم أي خيارهم - أ ه.



19

فهباّــــــــــــــوا يُعـــــــــادوَن النبــــــــــياّ جهالــــــــًة       ويـــــــــؤذونَُه صنـــــــَع البغـــــــاِة األراذِل

ــــــــــا أَسفاّـــــــــوا لسائــــــِل ولم يتركوا سوءاً ولـــــــــــم يدعـــــــوا أذى       وال أِسفوا لماّ

ُيصماّوَن آذاناً عــــــــــــن الحـــــــــقاّ بينمــــــــا       قلوبـُُهُم فــــــــي قســـــــــوٍة كالجنـــــادِل

فقام لرداّ الكيـــــــــــــــــِد عنــــــــُه مكافحــــــــاً       أبو طالٍب أْعِظْم بِه من ُمناضــــــــــــِل

 ********   

أبا طالٍب ما كنـــــــــــــــَت يومــــــــاً ُحثالـــــــًة       وال أنت مماّن يحتمــــــــي بالعساقـِل

ولكْن عظيُم القــــــــوم وابــــــُن زعيمهـــــْم       وعــــــــــزُّ قريـــــٍش عيــــُن كــــلِّ القبائـِل

)20( البغاة - أهل الظلم والفساد- واألراذل مجع األرذل، وهو الرديء من كل شيء - أ هث، خيي.

)21( أسفوا األوىل بكسر السني وضم الفاء من األسف. وهو أشد احلزن- وأسفوا الثانية بفتح السني وتشديد 
الفاء املضمومة من أسف لألمر الدينء - إذا أقرتفه- ومنه أسف الطائر إذا دنا من األرض - أ هث.  

)22( يصمون بضم أوله وكسر ثانيه- جيعلوهنا صمرّاء- أي يتعمدون عدم السماع- واجلنادل احلجارة - أ هث.

الرديء من كل شيء والعساقل - السراب- واملراد كواذب األماين. ال  )24( احلثالة بضم احلاء املهملة- 
يتعلق هبا إال ضعيف الرأي ساقط اهلمة- إما عايل النفس فإنه جيدرّ ويعمل وال حيتمي باألمل اخلادع - أ هث.

)25( زعيم القوم سيدهم - واملراد عبد املطلب جدرّ النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم الذي كان عزاَ لقبيلته 
)قريش( يف اجلاهلية- وعني الشيء خياره- وكانت قريش يف اجلاهلية خي القبائل ملكانتها من البيت.

)20(

)23(

)21(

)24(

)22(

)25(



20

وزاَدَك تـــــشريفـــــــاً رعايــــــــُة مـــــــــاجــــــــــــٍد      أميـــــٍن وفـــــي السعــــِد اإللهياّ رافـــــِل 

فأنزلتـــــــَُه منـــــــــــَك الشاّغـــــــــاَف وُعلتــــــــه       كما زقاّْت الورقاُء زغَب الحواصـــِل  

وما زلَت ترعاُه وينمو علـــــــــى التقــــــــى      وفوقكـــــــما يرعـــــاُه أكــــــــرُم كافــــــــــــِل 

إلى أن تجلاّــــــى بالفضائـــــــــِل والحجـــــا       كمااًل تناهى دونـــــــُه كــــــلُّ كامـــــــــــــِل 

 ********   

)26( ماجد - كرمي من آباء كرماء- وأمني - إشارة إىل لقبه صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم يف اجلاهلية والرافل 
يف اللغة املتبخرت يف ثيابه ويستعمل كناية عن العز والسؤدد - هو املراد هنا - أ هث.  

)27( الشغاف بالفتح غالف القلب وعلته- من عال عياله- عاهنم وأنفق عليهم- الورقاء- احلمامة- وزقرّت 
فرخها طعمته بفيها - والزغب - بضم فسكون- وذوات زغب بفتحتني- وهو أول ما يبدو من ريش الفرخ 
- واحلواصل مجع حوصلة- وهي للطائر مبنزلة املعدة من اإلنسان- وزغب احلواصل- كناية عن اجلوازل مجيع 
جوزل- وهو فرخ احلمام- ويف البيت إشارة إىل أن أبا طالب �، كان يفضل النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ 
وسلرّم على أوالده- وقد أخرب النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم مبا كانت تفعله معه زوجة أيب طالب )فاطمة 

بنت أسد( فقال: كانت تطعمين قبل أوالدها- وترجل شعري وتدع أوالدها شعثا - أ هث، خيي. 

فثَورَْق  اللَِّه  �َيُد  الفتح  للمكانة كما جاء يف سورة  هنا  والفوقية  وتعاىل-  هو سبحانه  أكرم كافل -   )28(
أَيرِْديِهم�- فاهلل سبحانه وتعاىل منزرّه عن املكانة - أ هث.

)29( احلجا - العقل- )وتناهى( انتهى وانقطع من قولك تناهى املاء إذا وقف يف الغدير وسكن- وجتلرّى 
باجليم خي من حتلى باحلاء املهملة ألن النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم مل يكن عطاًل من احلجا والفضائل 
حىت يتحلى هبا وإمنا كانت كامنة فيه وأخذت تظهر وتتجلى حىت مت ظهورها عند إرساله صلرّى اهلل عليه ]وآله[ 

وسلرّم - أ هث.

)26(

)27(

)28(

)29(
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ولماّا سمْت نحو النــــــــــــبياّ  خديجــــــــٌة     وما كان ذا مـــــــــاٍل وإبـــــٍل صواهـــــــــِل 

ــــــــــــا بذلتـَـــــُه     لخطبتــــــِِه الغــــــــراّاء وسـْـــــــَط الرآبـــــــــِل  خطبَت فهان الخطُب مماّ

وظَْلَت على الُحسنى إلى يوِم جـــــــاَءُه      كتاٌب سما عن معجزاِت الرسائــــــِل 

فصــــــــــرَت لــــه عونـــــاً وكنـــــَت لــــه أبـــــاً     وأصبحَت بعد اهلل أقوى الوسائـــــــــِل  

ولما دعا الهـــادي إلـــــى خيـــــِر ِشرعــــٍة     وأبلـــــــــــــَغ آَي اهلل أصـــــــــــدُق قائــــــــِل

)30( إبل بسكون املوحدة لغة يف إبل بكسرها - ذكر صاحب اللسان- وصواهل مجع صاهل- وذو صاهل- 
يُنظر اللسان- ورب معرتض يقول وأما كان األجدر )وخيل صواهل( ولكن ما قلته أقوى- ألن كل اخليل 
صواهل - فوصفها مبا هو معروف يكون لغوا اضطرت إليه القافية- أما اإلبل فالصاهل منها العزيز كما مر- 
وهذا النوع إمنا يكون عند ذوي الثراء فوجوده أدل على الثروة - فضاًل عن فائدة استعمال إبل بسكون املوحدة 
إشعاراً بأهنا لغة وليست بضرورة - ويف البيت إشارة إىل ما ورد يف السية الشريفة من أن أمنا الكربى السيدة 

خدجية � خطبت النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم، ملا رأته من مشائله فحازت سعادة الدارين - أ هث.

)31( خطبت- من خطب على املنرب- واخلطب سبب األمر- واخلطبة بكسر اخلاء مصدر خطبت املرأة يف 
النكاح- فلكل لفظ من الثالثة معىن خيالف األخر - ووسط بسكون السني ألنه ظرف- تقول جلست وسط 
القوم بالتسكني وجلست يف وسط الدار بفتح السني ألنه اسم- والرآبل أحد مجوع الرئبال- وهو من أمساء 
األسد- واملراد وجوه قريش الذين حضروا خطبته )بالضم( أيب طالب اخلالدة الشهية- اليت خطبها يف خطبة 

)بالكسر( النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم وما بذل من ماله - أ هث.  

)33( إشارة إىل كفالته للنيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم يف طفولته، ومعاونته إياه يف مبدأ رسالته كما سيأيت -
أ هث، خيي.

)34( الشرعة بكسر الشني- الشريعة بفتحها وزيادة آخر احلروف بعد الراء - أ هث.

)30(

)31(

)32(

)33(

)34(
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وآذاُه مــــــن جـــهـــــٍل عـــشيرتُـــــُه الاّتـــــــــي      يَرجاّي فأضحى بين مــــــــؤٍذ وخـــــاذِل 

وقامــــــــوا قريــــــٌش شيُبهــــــــْم وشبابُهـــــــْم      وقمَت وحيداً في وجوِه العراجــــــــِل 

هنالك كنــــــــــَت الحــــــــرَز فاشتــــــــدَّ أزرُُه      وكافأَت بالسوأى بغاَة المداخـــــــــــِل 

ويكفيَك في الِشْعِب الشهير شهــــادٌة      بأناَّك في اإليمان قــــــــــــدوُة باســــــــِل 

)35( اخلاذل ضد الناصر- وقد كان معظم قريش يؤذون النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم- ومن مل يؤذه كان 
خيذله- ومل يؤمن إال قليل من القليل- وكانوا لضعفهم ال جيرؤون على الدفاع عنه صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم 

فلم يناصره وقتئذ إال عمه - أ هث.

)36( الشيب بكسر الشني مجع األشيب، والشباب مجع شاب  والعراجل - اجلماعات- العرجلة اجلماعة 
من الناس - أ هث.

)37( األزر القوة- واملدخل يف األصل الدخول - يقال دخل مدخال حسنا- ودخل مدخل صدق- وبغاة 
املداخل كل ذي مدخل بغى- ويف البيت إشارة إىل اعتداء كفار قريش وإلقاء ابن الزعربى فرث اجلزور ودمه 
على النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم وهو ساجد - وغضب أيب طالب - وما فعله من مكافأة الكفار بإمرار 
الفرث والدم على رؤوسهم وقوله للنيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم أرضيت اخل اخلرب املشهور يف السية- يُنظر 

شيخ األبطح للسيد حممد العاملي ص27و28 من نسخيت رقم 173 تاريخ - أ هث.

)38( القدوة بكسر القاف وقد تضم - وباسل شجاع- وأسوة الشجاع يكون أشجع منه - وحديث حبس 
بين هاشم يف الشعب ومقاطعة قريش إياهم مشهورة يف السية- والشعب يف اللغة بكسر الشني وسكون العني 
ما انفرج بني جبلني - والتضحية اليت كانت من أيب طالب بقبوله احلبس يف الشعب ثالث 3 سنوات أو 

حنوها - ال تكون إال من مؤمن موقن - أ هث.

)35(

)36(

)37(

)38(
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وأناّك تحمي عــــــن يقيــــــــــٍن وترتضـــــــي      عذاباً وال ترضـــــــــــــى أذاَة العراهــــــِل 

ـــــــٌخ      جرى ذكُرُه بين القـــــــرى والقوافــــــِل  وهذا حديـــــــــــــــٌث بالوفــــــــــاء مضماّ

نـــِـــيَّ بآجــــــــِل  مررَت على طــــــــــــه يصـــــــــلاّي وخلفـــَـــــــُه      عليُّ وقد باعــــــــــــــا الداّ

فُرحَت إلى العباّاس تُرِســــــــــــُل جعفــــــــراً      وقلَت له اشُدْد أزَر طه وساجــــــــــــِل 

********    

)39( العراهل بضم العني املهملة وكسر اهلاء- الكامل اخللق - بفتح اخلاء واملراد النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ 
وسلرّم الكامل يف خلقه وخلقه بفتح اخلاء وبضمها - أ هث.

)40( املضمخ- املطيب بالطيب - واستعي هنا للوفاء - والذكر بكسر فسكون الصيت والثناء - والقوافل - 
األوىل قاف والثانية فاء- واملراد من القرى والقوافل الكناية عن املقيمني واملسافرين - أ هث، خيي.

)41( الدىن بالتشديد- القريب- واآلجل ضد  العاجل - ومراد البيت الدنيا واألخرة - أ هث.

)42( ساجل فعل أمر من املساجلة وهي املفاخرة - والعباس هو ابن عبد املطلب- وكان يكفل جعفر بن أيب 
طالب )جعفر الطيار( رضى اهلل عنهم أمجعني - ويف البيتني - هذا وسابقه إشارة إىل ما فعله أبو طالب� ملا 
رأى النيب � يصلي وخلفه علي �- فقال لولده جعفر، وكان يف بيت أخيه العباس: يا جعفر صل جناح 
ابن عمك فصلرّ على يساره فإن أخاك يصلي عن ميينه- يُنظر أبو طالب شيخ بين هاشم - لعبد العزيز سيد 
األهل طبع بيوت سنة 1951م ص50 وشيخ األبطح ص23-  واإلصابة البن حجر - ج7 ص113، 

نسخيت رقم 9 مصطلح - أ هث.

)39(

)40(

)41(

)42(
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وتاهلل ال تُنســــــــى مواقفــــُــــك الاّتـــــــــــــــــي      حفظَت بها اإلسلَم من كلاّ فاتـــــِل 

اـــّــي ُمكافـــــــٌئ      ُيضاِعُف باإلحسان َحبَّ السنابــــِل  وِبتَّ لــــــــــــــــُه كهفــــــــاً وربــــ

ويقبُل معــــــــــــــــــــــروفاً كحبَّـــــــــــِة خــــــــردٍل      فأبشْر بعفٍو في القيامـــــــــــِة شامــــــــِل 

 ********

أيمنُع في اإلثنين تعذيَب مــــــن عـــــــــدا      وكان على المختار أقسى النـــوازِل 

 )43( فاتل بالفاء من فتلة أي صرفه ولواه - يقال فتله عن وجهه أن صرفه - وكان الكفار يفتلون املسلمني عن 
دينهم ويفتنوهم - أ هث.

)44( يف البيت ِإشارة إىل قوله تعاىل يف سورة البقرة �َكَمَثِل َحبٍَّة أَنثرَْبَتترْ َسبرَْع َسَناِبَل� اآلية 261 - أ هث.

)45( إشارة إىل ما ورد يف القرآن الكرمي من أن اهلل تعاىل ال يضيع مثقال حبة من خردل - فكيف يعقل ضياع جهاد 
أيب طالب وصدق دفاعه - أ هث.

)46( عدا جتاوز احلد يف الظلم - ويف البيت اإلشارة إىل ما ورد من ختفيف العذاب عن أيب هلب كل يوم اثنني ألنه 
أعتق فيه جاريته ثويبة ملا بشرّرته مبولد النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم- يُنظر فتح البارى- ج9 ص114 نسخيت 
رقم 22 حديث- عند كالمه على ما جاء يف صحيح البخاري خبصوص عتق ثويبة- قلت ختفيف عذاب أيب هلب 
إكراماً للنيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم خصوصية سيتمناها - عبثاً مجيع الكفار يف النار- كما جاء يف سورة غافر 
�خُيَفِّفرْ َعنَّا يثَورًْما ِمَن الرَْعَذاِب� اآلية - فإن قال معرتض إن اآلخرة لن يكون فيها مشس يعرف منها حساب يوم 
االثنني كل أسبوع - قلنا له إن اهلل القدير احلكيم العليم- هو الذي قدرّر للشمس شروقها وغروهبا وأهلمنا حساب 
األيام- وهو الفعرّال ملا يشاء - ومن اليسي عليه أن يقدرّر مقدار يوم األثنني بالنسبة إىل أيام األسبوع مث خيفف عذاب 
أيب هلب فيما يقابل قدر يوم األثنني - كلما مضى من الزمن ما يقابل األسبوع من حساب الدنيا- وال حرج على 

فضل اهلل - أ هث، خيي.

أقول: من واضحات الكتاب والسنة أن متعلق الشفاعة أو الذي تناله الشفاعة إمنا هو صاحب العقيدة الصحيحة، 
ا شفاعيت ألهل  َفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن اررَْتَضى� وقال رسول اهلل �: )إمنرّ لكن عنده أعمال غي صاحلة، قال تعاىل: �َواَل َيشرْ

الكبائر من أميت( فال يصح حبال من األحوال أن تنال الشفاعة مشركاً.

)43(

)44(

)45(

)46(
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وُيخلد في الضحضاح من كان حصنه     جزاًء ويلقى مهمــــــــــــــــًل كالهوامــــــل 

وأيـــــــن جــــــــــــزاء الخــــــــــــير مثقـــــال ذرَّة     وأين جـــــــزاء السابقيـــــــــــن األوائــــــل 

وليس سوى الفردوِس مثوًى لمؤمـــــــــٍن     بموالُه ذي قلـــــب بتقـــــــــواُه آهــــــــِل 

وطه لـــــــــه يــــــــــــوَم الزاّحـــــــــــــاِم شفاعـــــــــــٌة     إذا الناُس فيِه بين صـــــــــاٍد وذاهـــــِل 

)47( الضحضاح القريب القعر- واهلوامل املرتوكة سدى- يقال إبل هوامل إذا أرسلتها ترعى لياًل بال راع- ويف 
البيت إشارة إىل حديث الضحضاح يف البخاري- وبسط الكالم عنه يكون مبشيئة اهلل تعاىل يف مؤلفي )أبو 
طالب �(- وجاه النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم الذي من أجله خيفف العذاب يوماً يف األسبوع عمن 
آذاه وضاررّه- مضارة أوجبت نزول سورة خاصة يف حتقيه ونبأ تعذيبه - هذا اجلاه جدير بأن يكرم اهلل تعاىل 
من  أجله )من نصره وكافح عنه وكفله وأحبه وذلك بأن يعفو عنه عفواً شاماًل وأنف الشانئ يف الرغام - أ هث.

)48( يف صدر البيت إشارة إىل سورة )الزلزلة( ويف عجزه إىل أوائل سورة )الواقعة( - وأين هنا استنكارية -أهث.

)50( يوم الزحام هو يوم القيامة - وصاد- عطشان وشفاعة النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم يومئذ أشهر 
من أن تذكر - وحسبك حديث الشفاعة الطويل املتواتر - الذي اتفق عليه البخاري ومسلم يف صحيحهما 

- أ هث.

)47(

)48(

)49(

)50(
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وحاشى لجاِه المصطفــــــــــــــى أن يؤوَدُه      خلُصَك فاهنْأ واستبْق كلَّ باجـــــــِل 

 ********   

أبا طالٍب يا من نصــــــــــــــرَت محمـــــــــداً      وأياّدتـــــــَـُه حتـاــّى اطمـَــــــــأناّ بساحـــــــِل 

ولماّا تـَنـَْلـــــــــــــــُه مــــــــــن قــــــــريٍش نكايـــــــــٌة      وقد كنَت بالمرصاِد صدَّ القنابـــــــــِل 

ــــــاَك الــــــــذي بــــَــــرَأ الــــورى      تقوَّوا على تكديِر صْفِو المناهــــــــــِل  ـــــــــــا توفاـّ فلماّ

َتبثَُقوا الصِّرَاط� أي جاوزوه  )51( يؤوده يثقله ويعجزه- واستبق مبعىن جاوز وأترك - ومنه قوله تعاىل �فَاسرْ
وتركوه - يُنظر اللسان- وباجل - باجليم- خمصب حسن احلال - واملراد به يف هذا املقام الصاحل الناجي- 

وجماوزته معناه تقدم أيب طالب عليه يف الدرجة واملقام والنجاة -أ هث.  

)52( الساحل - هنا كناية عن وصول النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم- إىل املدينة املنورة- بعد األهوال 
اليت كابدها مبكة املكرمة يغالب أمواج طغاهتا - الذين كانوا من جبلة عجيبة- وهل أعجب من أن يسيء 
إنسان إىل من حيسن إليه- وهل أغرب من أن حيقدوا على من حيب هلم النجاة من النار ويدعوهم إىل سعادة 

الدارين - أ هث، خيي.

)53( القنابل مجع القنبلة - بفتح الطائفة من الناس ما بني الثالثني إىل األربعني واملراد أن أبا طالب كان 
باملرصاد لصد اجلماعات اليت كانت تؤذي النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم فلم يبلغوا منه مناهم إال بعد 

موت أيب طالب - أ هث.

)54( برأ -خلق- والورى اخللق- وصفو املناهل كناية عن النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم- وشرعته اليت 
هي أحلى من الشهد وأعذب من النمي وأصفى من الدر بفتح الدال - وأنصع من الدر- )بضمها( – أ هث.

)51(

)52(

)53(

)54(
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يكيدوَن إحـــــــــــــــساناً تجلاّــــــى ورحمـــــــًة      أظلاّت لتغشى كــــــــــــــلَّ راٍج وعائـــــــِل 

وأعماُهُم الشيطاُن عن خــــــــيِر دعـــــــوٍة      أماٌن لملهـــــــــــــــــــوٍف وعـــــــــزٌّ لنائـــــــِل 

فآبوا بخـــــــــــــــــــذالٍن وُخْســـــــــــٍر وخيبـــــــٍة      وكلُّ غدا من ِوْزرِِه شـــــــــــرَّ حامــــــــــِل 

 ********   

وساَء رســـــــــــــوَل  اهلل مـــــــوُت خديجـــــٍة      وموُتَك في عاِم األســــــــى والبلبـــِل 

ــــــــُه      وهمَّ بســـــــــوٍء كــــــــلُّ نــــــذٍل وخاتــــــِل  وسماّاُه عاَم الحــــــــــزِن واشتــــــــــدَّ همُّ

فهذي ثقيٌف تزدري ســــــــــــياَّد الــــــــــورى      فيلقى أذى األحجاِر من كلِّ خامِل 

)55( العائل الفقي وهو هنا كناية عن احملتاج- واإلحسان املتجلى والرمحة املظللة لتغشى الراجي واحملتاج - 
كناية عن النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم - أ هث.

)58( األسى - احلزن - والبالبل شدة اهلمرّ والوسواس يف الصدر - أ هث.

)59( يف البيت إشارة إىل ما جاء من كتب السية من وفاة أمنا خدجية الكربى وأيب طالب - � يف سنة 
واحدة - وإن النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم مساها – )عام احلزن( - أ ه.

)60( اخلامل الساقط - ويف البيت إشارة إىل ما لقيه النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم من ثقيف حني أغروا 
به سفهاءهم فرمجوا عراقيبه باحلجارة حىت اختضب نعاله بدمه الشريف إخل تلك املأساة املؤملة اليت سجرّلتها 

كتب السية - أ هث.

)55(

)56(

)57(

)58(

)59(

)60(
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ولكناّــــــــــــــــــُه يعفــــــــــــو وذلـــــــــــــك شأنُـــــــــه      رؤوٌف رحيٌم مسمٌح غــــــيُر باخـــــــِل 

ويأبى انهياَر األخشبيـــــــــــــــــــِن عليهــــــــــُم      رجاَء صلٍح مضمٍر فــــي التناســـــِل 

ويطلُب حين العوِد جيـــــــــرَة بعِضهــــــــــْم      فيأبوَنهــــــــا إالاّ أتاّيَّ الــــــــــــــجلئـــــــــــــــل 

)61( مسمح بكسر امليم األوىل وفتح الثانية - أي مسح بدون امليم األوىل- وهو اجلواد الكرمي وباخل وخبيل 
معنامها واحد - أ هث، خيي.

)62( االخشبان - باخلاء والشني اجملتمعني - جبال مكة - أبو قبيس واألمحر ويف البيت إشارة إىل ما ذكره 
البخاري يف صحيحه من أن اهلل تعاىل أرسل جربئيل �- ومعه ملك اجلبال ليطبق األخشبني على املشركني- 
وإن النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم رفض قائاًل: بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل وحده ال 

يشرك به شيئاً - أ هث.

يأتيه بسهولة - ففي  البيت مبعىن احلماية - وأتى بفتح فكسر فتشديد - متهيئ للشيء  )63( اجلية يف 
اللسان- رجل أتى نافذ يتأتى لألمور - واجلالئل األمور اجلليلة - كناية عن املكارم- وما يأتيه الشهم السخي 
واملراد املطعم -  وذلك أن النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم ذهب إىل الطائف بعد موت عمه- فآذوه- كما 
مر يف األبيات السابقة - فلما عاد- صار إىل حراء - مث بعث إىل شخصني ليجيه كل منهما - فاعتذرا- 
فبعث إىل املطعم بن عدي فأجابه إىل ما طلب - ويف ذلك يقول سيدنا حسان بن ثابت )أجرت رسول اهلل 
منهم فأصبحوا- اخل( البيت يُنظر سية ابن هشام - عند ذكر حديث نقض الصحيفة ج1- ص234- 

نسخيت رقم 78 سية شريفة - أ هث.

)61(

)62(

)63(
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تأماّْل أيحمي سياَّد الخلــــــــــــــــق مطعــــــــٌم      وهل بعد هذا في الدنا من مهــازِل 

وقد تُزعُج اللاّيَث الهصـــــــــوَر ثعالــــــــــٌب      وإْن أعوزَتـــــــــهْم جـــــرأُة المتطــــــــاوِل 

 ********       

)64( الدنا مجع الدنيا بزيادة الياء آخر احلروف - ومطعم هو املطعم بن عدي- ولكن جاء يف شعر حسان 
املذكور أعاله )أبقى جمده اليوم مطعما( فدلرّ ذلك على جوازه يف الشعر بدون األلف والالم - وضبط امسه هو 
بضم امليم األوىل وسكون الطاء وكسر العني املهملتني وتشديد  آخر احلروف- وهو املطعم بن عدي بن نوفل 
بن عبد مناف بن قصي القرشي- كان من أشراف قريش - وليس التعجب يف البيت من حقارة الرجل - فهو 
عظيم قومه- لكنه وجه العجب يف أن يستجي بكائن من كان سيد اخللق صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم - وهو 
الذي جيي أمته يوم القيامة- فدلرّ ذلك على هوان الدنيا عند اهلل- وعلى أن القضاء وفق العلم القدمي- وليس 
على ما يشاء أحد من اخللق مهما مسا شأنه - وذكر ابن عبد الرب يف االستيعاب - أن جبي بن مطعم جاء 
النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم يكلرّمه يف أسارى بدر فقال صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم: لو كان الشيخ أبوك 
حياً فأتانا فيهم - شفرّعناه - ويف رواية ألطلقتهم له- فدلرّ هذا على روح الوفاء اليت كانت يف النيب صلرّى اهلل 
عليه ]وآله[ وسلرّم- واليت قام عليها الدين اإلسالمي- الذي حيفظ اليد0 وإن كانت ملشرك- كما إنه صلرّى اهلل 
عليه ]وآله[ وسلرّم - مسح لشاعره حسان بأن يرثى املطعم- فدلرّ هذا على التسامح والكرم - واهلل سبحانه 
وتعاىل أكرم من كل خلقه -  أفرتاه يضيع يد أيب طالب عنده وجيازيه على نصر دينه وحفظ نبيه بشيء غي 

اجلنة - أ هث، خيي.

)65( اهلصور من صفات األسد يقال هصور فريسته أي أفرتسها وكسرها- واملتطاول من تطاول - إذا قتل 
من عدوه ونال منهم أكثر مما نالوا منه- وهذا البيت يصدق على كثي من الناس من عهد آدم إىل أن تقوم 
الساعة- وأعين الذين يغتابون ويكيدون ويدسون - ولكنهم دائماً يعجزون عن مواجهة اخلصم- أو مبارزته 

كما يصارع الرجل الرجل- أ هث.

)64(

)65(
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ــــــــــــــــــَة خلفـَــــــــــــــــــُه      وفوَق رؤوِس القوِم نثـــــــــُر األنامــــــِل  وخلاّى رسوُل اهلل مكاّ

وجاء عباَد اهلِل يسعــــــــــــــــــــــى مهاجــــــــــراً      إلى األوِس أنصاراً ُدعوا والقواقــــِل 

وأمسوا لُه عوناً وباألمــــــــــــــــــِس ُكْنتــَــــــــــُه      ويُْمضوَن ما يقضي بغيـــــــــــِر تثاقـــُــِل 

ُوُسماّوا جنوَد اهلِل في كـــــــــــــلاّ غـــــــــــــــزوٍة      لهْم سيرٌة ظلاّْت َفخاَر الجحافـــــــــِل 

)66( يف البيت إشارة إىل ما ذكره ابن سيد الناس يف عيون األثر - بعنوان ]ذكر يوم الزمحة[ - من أن كفرّار 
قريش اجتمعوا على باب النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم يرصدونه حىت ينام فيثبون عليه لقتله - فخرج 
عليهم – فأخذ حفنة من تراب يف يده فجعل ينشر ذلك الرتاب على رءوسهم - وهو يتلو اآليات �يس  
]إىل[ فثَُهمرْ اَل يثُبرِْصُروَن� وأخذ اهلل أبصارهم عنه فلم يروه - ومل يبق منهم إال من أصاب رأسه الرتاب - يُنظر 

اجلزء األول ص179- نسخيت رقم 100 سية شريفة- أ هث.

)67( القواقل - بقافني - من اخلزرج - يُنظر اللسان - واألوس واخلزرج هم الذين مسرّاهم اهلل تعاىل األنصار 
يف القرآن الكرمي - فعرفوا بعد ذلك دائماً باالسم األخي- كما مُسيرّت بلدهتم )يثرب( باملدينة املنورة لتشرفها 

بالنيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم - أ هث.

)68( ميضون أوله ينفذون والنثاقل التباطؤ - وتثاقل القوم استنهضوا لنجدة فلم ينهضوا إليها وكان األنصار 
رضي اهلل عنهم- أطوع للنيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم من بنانه - وأسرع يف إجابته من رد الطرف خصوصاً 

يف حتمل املكاره واجلهاد يف سبيل اهلل - أ هث.

)69( اجلحافل مجع اجلحفل - بتقدمي اجليم املفتوحة فيهما- وهو اجليش الكثي - وال يكون ذلك حىت يكون 
فيه خيل - وال تزال شجاعة األنصار وكل الصحابة وفتوحاهتم يف صدر اإلسالم - مثار الدهشة والتعجب 

بني أفراد اجلنس البشري - أ هث.

)66(

)67(

)68(

)69(
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فحاَز بهْم نصــــــــــــــراً وفــــــــازوا بجناّـــــــــــــٍة      وهْل بعَد بــــاِب اهلِل موئـــــــُل وائــــــــِل

وســـَــــــرَّ رســـــــــــــــوَل اهلِل منــــــــــَك مقالــــــٌة      جلوَت بها نهــــَج المديـــــِح لسائــــِل 

وأبْيـَــــَض ُيسَتسـْـــــــقى الَغَمــــــــاُم ِبَوْجهــِـــِه      ِثمــاُل اليتامـــــــى ِعْصَمـــــــٌة لأَلراِمـــــِل 

صدقَت فــــــــــواهلِل الـــــــذي حـــــــجاّ بيتــَـــــُه      رجاٌل رجاَء األمــــــــــِن يــــوَم الغوائــــِل 

لحبُّ رسوِل اهلِل منجًى مــــــــــن اللاّظــَــى      ومدُح رســـــــــــــــوِل اهلِل كـــــــــنٌز آلمــِــــِل 

)70( موئل بفتح امليم وكسر اهلمزة - ملجأ- والوائل الالجئ إىل موضع ينجيه - وباب اهلل يف البيت هو النيب 
صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم - أ هث، خيي.

)71( املقالة القول- والنهج - الطريق الواضح - وزاده وضوحاً بأن أرانا كيف يكون مدح النيب صلرّى اهلل 
عليه ]وآله[ وسلرّم - أ هث.

)72( هذا البيت لسيدنا أيب طالب - من الميته املشهورة اليت مدح هبا النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم 
- وهي اليت حفلت هبا كتب السية- وكان صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم يسره مساع هذا البيت فقد ذكر ابن 
حجر - يف فتح الباري -ج- 2 ص337 نسخيت رقم 22 حديث به أن النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم 
بعد أن استسقى قال: لو كان أبو طالب حيرّاً لقرت عيناه من ينشدنا قوله – فقام علي � فقال: يا رسول 
اهلل كأنك أردت قوله )وأبيض ُيستسقى اخل( وذلك عند ذكر البخاري يف صحيحه ابن عمر متثرّل ببيت أيب 

طالب املذكور - أ هث.

)73( الغوائل - بالغني املعجمة - الدواهي- ويوم الغوائل هو اليوم الذي ينفر فيه من املرء أهله- ويسوء 
عمله - ويعوزه الناصر ويعجزه الفرار ويقاضيه القهرّار - ويوده احلساب- ويرى جهنم له باملرصاد - فأي 
دواهي أشد من هذه - يوم ال ينفع إال سالمة القلب - وداللة سالمته حبرّ النيب صلرّى اهلل عليه ]وآله[ وسلرّم 

وحب أهل بيته الطاهرين - أ هث، خيي. انتهى ]ما نقله من على خط شاعرها[.  

)70(

)71(

)72(

)73(

)74(
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خاتمة

الحسيني  خيري  أحمد  تعالى  اهلل  إلى  الفقير  ناظمها  بخط  اللمية  تمت 
ديوانه  أصل  من  مصواّرة  وهي  المشرب  الخلوتي  المذهب  الحنفي  النسب 
المحفوظ بمكتبته بروضة خيري باشا بالبحيرة- بمصر – حرسها اهلل تعالى 
وسائر بلد اإلسلم بجاه صفوة خلقه عليه الصلة والسلم سنة 1379هـ. 


