
        
        
        

        وزة ابن أبي الشمالوزة ابن أبي الشمالوزة ابن أبي الشمالوزة ابن أبي الشمالأرجأرجأرجأرج
        يفيفيفيف

        واآللواآللواآللواآلل    مدح الوصيمدح الوصيمدح الوصيمدح الوصي
  
  

  إعداد الفقير إلى عفو الملك القدير
  وفقه اهللالحمزي إبراهيم يحيى الدرسي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .السالم عليه عبد اهللا بن حمزة باهللا المنصور اإلمام مركز منشورات

  



        بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
        بالغزل العفيفبالغزل العفيفبالغزل العفيفبالغزل العفيف    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

ـــــر  نشـــــربِ  مْ قُـــــ ـــــوَ فُـ  احَ ال ـــــالنـ  قَ ْي   روض وغـــــــــــدير يجــــــــــــري مـــــــــــا بــــــــــــينَ    رِ ْه
  )١(مــــــــع فتيــــــــة مثــــــــل النجــــــــوم الزهــــــــرِ     علـــــى بســـــاط مـــــن فنـــــون الزهـــــِري

 وغادة تكسف نور البدر

  )٢(علـــــــــى بنفســـــــــج مغـــــــــروزِ  نشـــــــــربُ    بــــــــــالنيروزي العيــــــــــدِ  يــــــــــومُ  اليــــــــــومَ 
ـــــــــي بالطـــــــــارِ    )٣(مـــــــــــع فتيـــــــــــة كقـــــــــــدها المهـــــــــــروزي   اروزيوالنـــــــــ وغـــــــــن ل

  غصٌن لجيٌن مثُل نور البدري
  تحـــــــــــت ثيـــــــــــاب كـــــــــــالظالم داجـــــــــــي   ذات جبــــــــــــين كالصــــــــــــباح عــــــــــــاجِ 

 

  ونـــــــــــور شـــــــــــمس قـــــــــــد عـــــــــــال بتـــــــــــاج   وذات لحـــــــــظ كالحســـــــــام ســـــــــاجِ 
 

  مشرقة بعد طلوع الفجرِ 
ــــــــا   وأزكــــــى نســــــباأحســـــن مــــــن ليلــــــى  ــــــــى رتب ــــــــن ســــــــعدى وأعل   أســــــــعد م

 

ـــــا وأوفـــــى حســـــبا ــــــــــــذبا   أجمـــــل مـــــن علي ــــــــــــي عشــــــــــــقها مع ــــــــــــم أزل ف   ول
 

  أشكو تباريح الهوى في شعري
ــ تعــبُ يَ  ــ ربِ مــن ُعــ ن يعشــقُ َم ـــــــــــإذا الر  الـــــــــــراحَ  بُ وينـــــــــــدُ    َال الَف   َال َخـــــــــــ عُ ْب

 

ـــــــــعُ ويَ  ـــــــــ تب ـــــــــ عنَ الض ـــــتِ    َال إذا مـــــــــا رَح ـــــذي بالنب ـــــن عُ  وتغت ـــــم   َال الَفـــــ بِ ْش
 

  شهرِ  ل كُ   بالبينِ  عٌ و رَ مُ 
ــــــــــــــاةٍ  وإنّ    ها مـــــــــــــــورٌد مقرطـــــــــــــــقُ َمـــــــــــــــْن خـــــــــــــــد    عشــــــــــــــقُ تُ  عشــــــــــــــقي لفت

 

  لكنمــــــــــــــا الوشــــــــــــــاح منهــــــــــــــا يقلــــــــــــــقُ    منهــــا صــــامت ال ينطــــقُ  والحجــــلُ 
 

  ثقيلة أردافها َكِوْزري
                                                 

وهي النبات أو نوره أو األصفر منه، وبني : جناس تام بني الزهر بفتح الزاي املعجمة)١(

  .الزهري بضم الزاي املعجمعة وهي احلسنة النرية، وهو تشبيه للفتية بالنجوم يف احلسن والبهاء
  .وهي األرض املمطورة: املعزوز نبت كاإلذخر، ونسخة: واملغروز. سنةأول يوم من ال: النريوز)٢(
)٣(  هو املغموز، أي لنعومة القامة وحسنها ولينها: القامة واإلعتدال، واملهروز: القد.  



  زُليخـــــــــــة الحســـــــــــن وقلبـــــــــــي مهرهـــــــــــا   رخيمــــــــة الــــــــذيل دقيــــــــق خصــــــــرها
 

  مـــــــــــــا بالجــــــــــــامعين قصـــــــــــــرها أرفــــــــــــع   دام علينـــــــــــــــا عزهـــــــــــــــا ونصـــــــــــــــرها
 

  حورية ال من عريب البري
ــــــــــي طرفهــــــــــا احــــــــــورار ــــــــــة ف ـــــــــــــــار   حوري ـــــــــــــــي وجنتهـــــــــــــــا والن   المـــــــــــــــاء ف

 

  يضـــــــــــــــــــيق عمـــــــــــــــــــا خلفهـــــــــــــــــــا اإلزار   يغــــــــيص فــــــــي معصــــــــمها الســــــــوار
 

  تقول في خطرتها وا خصري
ـــــــــــــــــــــــة   لحـــــــظ المهـــــــاهي والطـــــــال غزالـــــــة ـــــــــــــــــــــــالهالل والغزال   تهـــــــــــــــــــــــزأ ب

 

ـــــــــــــــــــة ــــــــــةكســــــــــب معــــــــــالي    كأنمـــــــــــــــــــا جفونهـــــــــــــــــــا غّزال   حســــــــــنها جمال
 

  صرية معتلة بالسحرِ م
  وأوفـــــــــــر الخلـــــــــــق جمـــــــــــاالً َقســـــــــــمها   أحســــــن أســــــماِء الغــــــوانَي اســــــمها

 

  أنعـــــــم مـــــــن مـــــــس الحريـــــــر جســـــــمها   ســــــــحارة فــــــــي طرفهــــــــا طلســــــــمها
 

  شريت منها ليلة بعمري
ـــــــدها ـــــــــــــدها   لـــــــم أنـــــــس لمـــــــا قربتنـــــــي عن   وحـــــــــــــل ضـــــــــــــم اإلعتنـــــــــــــاق بُن

 

ــــــــــــــــدها   يضــــــــحي الملــــــــوك جنــــــــدهاســــــــلطانة     ووســــــــــــــــدتني كفهــــــــــــــــا وزِن
 

  لكنما فؤادها في أسري
ـــــــــــــــــاحُ    بتنـــــــــا ومــــــــــن طيـــــــــب ُلماهــــــــــا راحُ  ـــــــــــــــــي ثَغرهـــــــــــــــــا إق   ومـــــــــــــــــن آلل

 

ــــــــــاحُ مــــــــــن و  ــــــــــى خــــــــــدودها تف   ومــــــــــــــن ســــــــــــــنا جبينهــــــــــــــا مصــــــــــــــباحُ    جن
 

  وكان منها خضرتي وخمري



        التخلص من الغزلالتخلص من الغزلالتخلص من الغزلالتخلص من الغزل
  شمســـــــــــاً وبـــــــــــدراً جمعـــــــــــت لمعنـــــــــــى   يـــــــــــا طيبهـــــــــــا مـــــــــــن ليلـــــــــــة وكنـــــــــــا

 

ـــــــى   عنـــــــاهــــــذا وقـــــــد غـــــــاب الرقيـــــــب    والحـــــــب مـــــــن فـــــــرط الســـــــرور غن
 

  وقال يا عين اهجعي وَقري
ـــــــــة ة   هـــــــــذا وأطـــــــــراف الحيـــــــــا ُمْنَكفــــــــــف ــــــــــا بعــــــــــض أهــــــــــل الص ــــــــــا كأن   عن

 

ــــــة   عفتــــــــــــــــي زهــــــــــــــــد بغيــــــــــــــــر حرفــــــــــــــــةو    ترفــــــل فــــــي ثــــــوب التقــــــى والعّف
 

  لكنها طوعي وتحت أمري
  وأصــــــــــــبح الصــــــــــــبح علينــــــــــــا وأضــــــــــــا   حتـــــى تـــــولى الليـــــل عنـــــا وانقضـــــى

 

ـــــــــــي المرتضـــــــــــى   ذو الفقـــــار المنتضـــــىكأنمـــــا هـــــو  ـــــــــــا عل   بكـــــــــــف موالن
 

  مفرق األحزاب يوم عمري
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
        وقتل عمرو بن ودوقتل عمرو بن ودوقتل عمرو بن ودوقتل عمرو بن ود    غزوة األحزابغزوة األحزابغزوة األحزابغزوة األحزاب: : : : أوال

ــــامري ــــن ود الع ــــى عمــــرو ب ــــوم أت   بجيشــــــــــــه شــــــــــــبه الهزبــــــــــــر الزائــــــــــــري   ي
 

ــــرف كالقطــــاة ضــــامرِ    يخطــــــــــــــــر بــــــــــــــــالجيوش والعســــــــــــــــاكرِ    مــــن فــــوق َط
 

  تسعين ألفاً كالغمام تسري
  فمـــــــــــــــذ رآه المســـــــــــــــلمون أطرقـــــــــــــــوا   عليـــــــــه الســـــــــحقُ لمـــــــــا بـــــــــدا الح 

 

ــــــــــه وخنــــــــــدقوا   وأشخصــــــت أبصــــــارهم وأحــــــدقوا ــــــــــوا مــــــــــن حول   واجتمع
 

 وبات أهل طيبة في ضر  
  وضــــــــــــــجت األصــــــــــــــوات بالصــــــــــــــياح   فحـــــــاط بـــــــالجيش علـــــــى البطـــــــاح

 

  حتــــــــــــى بــــــــــــدا اإلشــــــــــــراق بالصــــــــــــباحِ    واعتنقـــــــــــوا بالســـــــــــمر والصـــــــــــفاح
 

  وحاطت الخيل بكل قطرِ 
ــــــــــرس   عمــــــرو بــــــالفرس فطبــــــق الخنــــــدق ــــــــــث الشــــــــــرى إذا افت   كأنــــــــــه لي

 

  فضـــــــــاق مــــــــــن خيفتـــــــــه كــــــــــل نفــــــــــس   وفــــي اليمــــين صــــارم شــــبه القــــبس
 

  واعتصموا من بأسه بالطهرِ 
ــــــــارزو  ــــــــن بطــــــــل مب ــــــــال هــــــــل م   مـــــــــــن بـــــــــــين أصـــــــــــحابك أو منـــــــــــاجز   ق

 



  اليــــــــــــــوم يــــــــــــــوم الــــــــــــــروع والهزاهــــــــــــــز   يكــــون عنــــد الضــــرب غيــــر عــــاجز
 

  وأظهر العناد والتجري
        النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم للمسلمني باملبارزةالنبي صلى اهللا عليه وآله وسلم للمسلمني باملبارزةالنبي صلى اهللا عليه وآله وسلم للمسلمني باملبارزةالنبي صلى اهللا عليه وآله وسلم للمسلمني باملبارزةمناداة مناداة مناداة مناداة 

  وقـــــــــــال فـــــــــــي أصـــــــــــحابه بـــــــــــال خفـــــــــــا   فعنــــــــدها قــــــــام النبــــــــي المصــــــــطفى
  يكـــــون يـــــوم البعـــــث مـــــن أهـــــل الصـــــفا   مـــــــن يبــــــــرز اليـــــــوم وبالوعــــــــد وفــــــــا

 ويسكن الخلد جوار قصري

ــــــــم يجبــــــــه أحــــــــد مــــــــن البشــــــــر   وانخلعـــــــــــت قلـــــــــــوبهم مـــــــــــن الحـــــــــــذر   فل
 

  وصـــــــــال فـــــــــيهم صـــــــــولة ثـــــــــم اشـــــــــتهر   وكفــــــــــرلمــــــــــا رأوا عمــــــــــراً تعــــــــــدى 
 

 وجال في الميدان فوق المهر

  كـــــــــــــــأنهم شـــــــــــــــبه أســـــــــــــــود الغـــــــــــــــاب   وازدحمـــــــــت مواكـــــــــب األحـــــــــزاب
 

ــــــــــــــــــــي   يواصــــــــــــلون الطعــــــــــــن بالضــــــــــــراب   وضــــــــــــــــــــيقوا اآلكــــــــــــــــــــام والرواب
 

 بكل ذيال شديد الظهرِ 

ــــــــــــــــــة   وقالــــــــــــــت المنــــــــــــــافقون النصــــــــــــــبة   لمــــــــــــــــــا رأوا جمــــــــــــــــــوعهم محتزب
 

ـــــــــــا اهللا بهـــــــــــذا  ـــــــــــةقـــــــــــد عزن   أوال فـــــــــــــأين النصـــــــــــــر أيـــــــــــــن الغلبـــــــــــــة   الجلب
 

  وبدلوا من دينهم بكفر
        إجابة علي عليه السالمإجابة علي عليه السالمإجابة علي عليه السالمإجابة علي عليه السالم

  ودمعــــــــــــــه مــــــــــــــن عينــــــــــــــه يســــــــــــــيل   فعنــــــــد هـــــــــذا نهــــــــض الرســـــــــول
 

ـــــــــل ـــــــــا جلي ـــــــــاه ي ـــــــــا رب ـــــــــال ي   يـــــــــــا رب نصـــــــــــراً فـــــــــــأتى جبريــــــــــــل   وق
 

 وقال وهو بالسالم يقري

ــــــــــانِ  ــــــــــاً فــــــــــاتح الجن ــــــــــرز علي ــــــــــل أهــــــــــل الشــــــــــرك باليمــــــــــاني   أب   قات
 

ــــــــــاني ــــــــــإن رب العــــــــــرش والمث ــــــــــدانِ    ف ــــــــــراه فــــــــــي المي   يحــــــــــب أن ي
 

 يفتك في جهاده ويفري

ــــن علــــي   أيـــن الوصـــي أيـــن الـــوفي أيـــن الـــولي   فعنــــدها قــــال احمــــد أي
  مكفنـــــــــــــي وُمغســـــــــــــلي وُملحـــــــــــــدي   مشـــاركي فـــي مســـجدي ومنزلـــي



 ووارثي وناصري وصهري

ــن ابــن عمــي أيــن مصــباح الــدجى   أيــــن الــــذي مــــن حبــــه فقــــد نجــــا   أي
 

  أيـــــن اإلمـــــام المرتضـــــى كنـــــز الرجـــــا   أيــــن الــــذي يعرفــــه أهــــل الحجــــا
 

 سيفي ورمحي وأخي وسري

ــــــــــــــك رســــــــــــــول اهللا ــــــــــــــاهي   فقــــــــــــــال لبي ــــــــــــــا والن ــــــــــــــا آمرن ــــــــــــــك ي   لبي
ــــزي وعظــــم جــــاهي ــــا كن ــــك ي ـــــــه مضـــــــاهي   لبي ـــــــن مـــــــا ل ـــــــا َم ـــــــك ي   لبي

 لبيك ألفاً يا مطاع األمرِ 

  الســـــــماأخبرنـــــــي جبريـــــــل عـــــــن رب    يا بحر الضـما: قل ما تشا فقال
  وقاصـــــــــم األبطـــــــــال قهـــــــــراً بالـــــــــدما   أبـــــرز عليــــــاً إنــــــه حــــــامي الحمــــــا

 فقال سمعاً يا مطاع األمرِ 

ـــــــــه ضـــــــــم الشـــــــــفقة   وعينــــــــــــه مـــــــــــــن الـــــــــــــدموع مغرقـــــــــــــة   فضـــــــــمه إلي
ــــــــــــــم أتــــــــــــــى بدرعــــــــــــــه والدرقــــــــــــــة   وشـــــــد منــــــــه وســـــــطه بالمنطقــــــــة   ث

 ودرعه وجه بغير ظهرِ 

  وقـــــــــــام مـــــــــــن ســـــــــــاعته بـــــــــــين المـــــــــــال
 

  

ـــــال يـــــا رب الســـــموات     العلـــــىوق
  وإنــــــــــه كاشــــــــــف كربــــــــــي والـــــــــــبال   انصــــــــر عليـــــــــاً إنــــــــه ِعقـــــــــد الـــــــــولى

 أصلح به أمري وشد أزري

        خروج علي عليه السالم ملبارزة عمروخروج علي عليه السالم ملبارزة عمروخروج علي عليه السالم ملبارزة عمروخروج علي عليه السالم ملبارزة عمرو
  يمينـــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــان وميكائيــــــــــــــــــــــــــلُ    فســــــــــــــــــــار موالنــــــــــــــــــــا وجبرائيــــــــــــــــــــلُ 
ــــــــــــــــــــــلً    أمامـــــــــــــــــــــــه والملـــــــــــــــــــــــك الجليـــــــــــــــــــــــلُ    يســــــــــــــــــــــاره كــــــــــــــــــــــان وعزرائي

 يمده منه بسيف النصرِ 

ــــى   عمــــــــرو منشــــــــداً وقــــــــد عتــــــــاقــــــــال ف ــــا الفت ــــال المرتضــــى أن ــــت؟ ق   مــــن أن
 

ــــــــــى ومتــــــــــى   أنـــا الـــذي مـــدحي أتـــى فـــي هـــل أتـــى ــــــــــون حت ــــــــــا ملع ــــــــــت ي   وأن
 

 تلقى الوغى معجباً بالكفرِ 

  أنــــــت الــــــذي جعلــــــت طــــــوقي ُعُمــــــدي   فصـــــاح عمـــــرو أنـــــت مـــــردي ولـــــدي
 



  ألخضــــــــــــبن اليــــــــــــوم ســــــــــــيفي ويــــــــــــدي   أنـــــت الـــــذي أخرجتنــــــي مـــــن بلــــــدي
 

 منك عسى أشفي غليل صدري

ـــــــــــــاريآلخـــــــــــــذن    وأكشـــــــــــــــــــفن بالحســـــــــــــــــــام عـــــــــــــــــــاري   اليـــــــــــــوم منـــــــــــــك ث
 

ــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــّز نزيــــــــــــــــــل داري   وال أضـــــــــــــــــــت للطـــــــــــــــــــارقين نـــــــــــــــــــاري   أوال ف
 

 وال دعيت في الوغى بعمروِ 

رآه راجــــــــالً أبــــــــدى الغضـــــــــبلمــــــــا    وانحـــــط عــــــن ظهـــــر الجــــــواد وانقلــــــب  
 

  حصــــــــــانه أبــــــــــرى العظــــــــــام والعصــــــــــب   وجـــــــرد الســـــــيف الصـــــــقيل وضـــــــرب
 

 وجره من كفره للنهرِ 

        خيايل بديع للمبارزةخيايل بديع للمبارزةخيايل بديع للمبارزةخيايل بديع للمبارزةتصوير تصوير تصوير تصوير 
  وهــــــــــو شــــــــــبيه األســــــــــد الضــــــــــرغام   وجـــــــــــــال بالســـــــــــــيف علـــــــــــــى اإلمـــــــــــــام

 

  واعتركــــــــــا فـــــــــــي موضـــــــــــع الزحـــــــــــام   والتقيـــــــــــــا بالضــــــــــــــرب فــــــــــــــي القتــــــــــــــام
 

 والناس في شر وأي شر 

  نطلقــــــــــــــــااســــــــــــــــيفيهما وانتــــــــــــــــدبا و    والتطمـــــــــــــــــا واصـــــــــــــــــطدما وامتشـــــــــــــــــقا
 

ــــــــــــــــــــا   والتقيــــــــــــــــا وازدحمــــــــــــــــا والتصــــــــــــــــقا   واتصــــــــــــــــــــال وانفصــــــــــــــــــــال وافترق
 

 موضع صعب شديد الوعرِ في 

  وانتاشــــــــه بــــــــذي الفقــــــــار فانجــــــــدل   فعنـــــــــــــدها صــــــــــــــاح علـــــــــــــي فــــــــــــــانهزل
 

ــــــــــــل ــــــــــــوق الصــــــــــــعيد كالجب   وكبــــــــــــر الطهــــــــــــر ثالثــــــــــــاً وابتهــــــــــــل   معفــــــــــــراً ف
 

 وثغره مبتسم بالبشر 

  والمرتضــــى تحــــت العجــــاج كــــالقمر   فضــجت األصــوات والنــاس زمــر
  والمثـــــــــل نحـــــــــو مثلـــــــــه كـــــــــذا أمـــــــــر   حمـــــــل فـــــــوق رأســـــــه ثـــــــم بهـــــــر

 وليس بعد الشك إال الكفر

ـــــد ـــــه تقـــــول مـــــن حـــــر الكب ــــر األســــد   وأخت ــــو كــــان أردى ألخــــي غي   ل
  لكنمــــــــــــا القاتــــــــــــل بيضــــــــــــة البلــــــــــــد   لكنـــت أبكيـــه علـــى طـــول األبـــد

 قد قام في ترك البكاء عذري

ـــَرق ـــوا ِف   ســـــــــبعة عشـــــــــر فرقـــــــــة لمـــــــــا زعـــــــــق   فصـــاح فـــي أحـــزابهم ول
 



ــــابهم ســــير العنــــق ــــي أعق ــــراه ف ـــــــــن   ت ـــــــــة م   الفـــــــــرق هـــــــــذا وكـــــــــل فرق
 

 والطهر في مكانه لم يسرِ 

        غزوة فتح خيرب وقتل مرحبغزوة فتح خيرب وقتل مرحبغزوة فتح خيرب وقتل مرحبغزوة فتح خيرب وقتل مرحب: : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
        مقدمات الفتحمقدمات الفتحمقدمات الفتحمقدمات الفتح

ـــــــــرِ  ـــــــــوم خيب ـــــــــوه ي ــــــــرِ    وبعـــــــــد ذا يتل   وفتحــــــــه ومــــــــا جــــــــرى مــــــــن حبت
 

ــــــــة دون العســــــــكرِ  ـــــــــرِ    إذ فــــــــر بالراي ـــــــــان أبت ـــــــــه مـــــــــن جب   شـــــــــؤماً علي
 

 يهرب وهو مسلم من عبري

ـــــــــــــــــدها وبخـــــــــــــــــه دالمـــــــــــــــــة   وقــــــــــال يــــــــــا أحقــــــــــر مــــــــــن قالمــــــــــة   فعن
 

  إتنـــــــــــــــــك ال تصـــــــــــــــــلح لإلمامـــــــــــــــــة   وأظهــــــــــــر العتــــــــــــاب والمالمــــــــــــة
 

 فأعطني الراية حتى أسري

ــــــم مضــــــى   لمــــــــا بــــــــه وافــــــــا الــــــــوغى معترضــــــــا   وانتاشــــــه فــــــي كفــــــه ث
 

ــــــري كالقضــــــا ــــــه الخيب   فضــاق مــن خــوف بــه رحــب الفضـــا   مــــــال علي
 

 ثم انثنى من ربحه بالخسر

ــــــــــث الشــــــــــرى ــــــــــه لي ــــــــولى مــــــــدبرا   ومــــــــــرة كأن ــــــــه صــــــــوتاً ف   صــــــــاح ب
 

ــــورى ــــى ال ــــين الــــورى   مقهقــــراً مــــن خوفــــه إل ــــه ب   ومــــا خشــــي مــــن خزي
 

 مذ عّير األول وهو مزري

        إخبار النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم بصفات فاتح خيربإخبار النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم بصفات فاتح خيربإخبار النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم بصفات فاتح خيربإخبار النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم بصفات فاتح خيرب
  غــــــــداً فتـــــــــى بعـــــــــدي لـــــــــه اإلمامـــــــــة   قـــال النبـــي ســـوف أعطـــي الرايـــة

 

ــــــــــــــــــــة   فتــــــــــــــى دعــــــــــــــاه اهللا للهدايـــــــــــــــة ــــــــــــــــــــه عناي ــــــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــــــه ل   ورب
 

 بالنصرِ معوداً يوم الوغى 

  كــــــل يقــــــول ذلــــــك الشــــــخص أنــــــا   فباتـــت النـــاس علـــى فـــرش الهنـــا
 

ـــــــى ـــــــغ الفضـــــــل وإدراك الُمن   حتــــــى بــــــدا ضــــــوء الصــــــباح بالســــــنا   ليبل
 

 وانكسر الليل بجيش الفجرِ 

ـــــــــــــــاه   فقــــــــال أيــــــــن المرتضــــــــى وافــــــــاه   مريضـــــــــــــــة مـــــــــــــــن رمـــــــــــــــد عين
 



ـــــــــــــال يـــــــــــــا أخـــــــــــــي وقـــــــــــــاك اهللا   بتفلـــــــــــــة مـــــــــــــن ريقـــــــــــــه شـــــــــــــفاه   وق
 

 القري سمائم الصيف وبرد

ــا مــولى الــورى ــة ي   وامــض علــى اســم اهللا واقصــد خيبــرا   خــذ هــذه الراي
 

ـــــــــــــــرا   أنــــــــت الثريــــــــا ولهــــــــذاك الثــــــــرى   فقـــــــــــــــام مـــــــــــــــن ســـــــــــــــاعته وكب
 

 ثم مضى ووجه كالبدرِ 

        قتل علي جلماعة من فرسان اليهود قبل مرحبقتل علي جلماعة من فرسان اليهود قبل مرحبقتل علي جلماعة من فرسان اليهود قبل مرحبقتل علي جلماعة من فرسان اليهود قبل مرحب
ــــــــــه هــــــــــرب   لمـــا رآه مرحـــب أبـــدى الغضـــب ــــــــــذي من ــــــــــه ذاك ال   وظن

 

  أنــــــا علــــــي ويــــــك كشــــــاف الكــــــرب   النسـب صاح به المولى علـي زاكـي
 

 اليوم أسقيك بكأس مر 

ــــــــــــررة   بضــــــــــــــربة فــــــــــــــي رأســــــــــــــه فعفــــــــــــــره   فــــــــــــَثم وافــــــــــــاه إمــــــــــــام الب
 

ـــــــرة   فقـــــــــــــــــــده بســـــــــــــــــــيفه والشـــــــــــــــــــجرة   فجـــــــاءه مـــــــن بعـــــــد ذاك عنت
 

 فهل رأيت مثله في الدهر

  علـــــــــى هجـــــــــين قلـــــــــة مـــــــــن القلـــــــــل   ثـــــــم أتـــــــاه العنكبـــــــوت كالجبـــــــل
 

  كالهمـــــا صـــــارا علـــــى كـــــف البطـــــل   فانتاشــه وانتــاش أخفــاف الجمــل
 

 شبيه عصفور بكف صقرِ 

  بــــــاهللا يــــــا صــــــنوي وقاضــــــي فرضــــــي   قـــــال لـــــه الشـــــفيع يـــــوم العـــــرض
 

  فاختلطــــــــا بعضــــــــهما فــــــــي الــــــــبعض   إرمهمـــــــا رماهمـــــــا فـــــــي العـــــــرض
 

 وأصبحا زاداً لوحش البر 

ــــــــــــــل   فضـــــــــجت األمـــــــــالك بالتهليـــــــــل   والحمــــــــــــــد للمهــــــــــــــيمن الجلي
 

ـــــــل   وأعلــــــــــــــن اليهـــــــــــــــود بالعويـــــــــــــــل ـــــــى القتي   يبكـــــــون مـــــــن عـــــــين عل
 

 ثم التجوا بمرحب في القصرِ 

        التجاء اليهود مبرحبالتجاء اليهود مبرحبالتجاء اليهود مبرحبالتجاء اليهود مبرحب
  يـــــا ابـــــن الغطـــــاريف الكـــــرام الصـــــيد   قــــــــالوا لــــــــه يــــــــا ملــــــــك اليهــــــــود

 

ــــــود ــــــات والبن ــــــــــــــــود   يــــــا صــــــاحب الراي ــــــــــــــــوش والجن ــــــــــــــــد الجي   وقائ
 



 أال ترى نجل النجوم الغر 

  المـــــــــالحِ مـــــــــع الحســـــــــان الخـــــــــرد    وكــــــان مشــــــغوالً بشــــــرب الــــــراحِ 
 

  وقـــــــــــــــال إئتـــــــــــــــوني إذاً ســـــــــــــــالحي   فبـــــــــــــدل األفـــــــــــــراح بــــــــــــــاألتراحِ 
 

 وأسرجوا من بعد ذاك مهري

ـــــدد ـــــزرد   فجـــــآءت األم بأصـــــناف الع   بـــــالبيض والســـــمر الصـــــفاح وال
 

  واعتقـــــــل الـــــــرمح الطويـــــــل والعمـــــــد   مــن نســج داوود كثيــر فــي العــدد
 

 ومغفراً وجاوناً من صخر

  والنــــــــــاس فــــــــــي رهــــــــــج وأي رهــــــــــج   ثــــــم بــــــدا يميــــــل فــــــوق الســــــرج
 

ـــــاب الســـــرج   مشــــــــــــمراً عــــــــــــن ذيلــــــــــــه والفــــــــــــرج   حتـــــى إذا صـــــار بب
 

 وأمه ناشرة للشَعرِ 

ـــــي ـــــي وعظـــــم كرب ـــــا حزن   عليــــــــك يــــــــا مرحــــــــب هــــــــذا نــــــــدبي   يقـــــول ي
ـــــــوم الحـــــــرب ـــــــاك أن تلقـــــــاه ي ـــــــــد الضـــــــــرب   إي ـــــــــك عن ـــــــــدرة يردي   حي

 إن اسمه في ُكْتبنا والسفرِ 

ـــــــــــال للخـــــــــــالن كالمعاتـــــــــــب   بالهـــــــــــــا ناشـــــــــــــرة الـــــــــــــذوائبمـــــــــــــا    فق
 

ــــــــــل والمصــــــــــائب ــــــــــا بالوي   ألتــــــــــــركن اليــــــــــــوم ليــــــــــــَث غالــــــــــــب   تخبرن
 

 ملفلفاً بين القنا والبتري

        رجتاز مرحب وجواب علي عليه السالم عليهرجتاز مرحب وجواب علي عليه السالم عليهرجتاز مرحب وجواب علي عليه السالم عليهرجتاز مرحب وجواب علي عليه السالم عليهاااا
ــــــــــــــــام حامــــــــــــــــل اللــــــــــــــــواء   وســــار حتــــى صــــار فــــي البيــــداء   رأى اإلم

 

ــــــــــــــــداء   فــــــانثنى مرحـــــــب فــــــي الهيجـــــــاء ــــــــــــــــن باألصــــــــــــــــوات والن   يعل
 

 في الشعر  مناشداً بقوله

  شــــــــاكي الســـــــــالح بطــــــــل مجـــــــــرب   قــــد علمــــت خيبــــر أنــــي مرحــــب
 

  بـــــــين لنـــــــا اســـــــمك حـــــــين تنســـــــب   أضــرب بالســيف ولســت أهــرب
 

 فقال إني من ِمنى والحجر

ـــــــــا ـــــــــوراتكم ألي   حقـــــــــــاً وفـــــــــــي اإلنجيـــــــــــل صـــــــــــارميا   ســـــــــميت فـــــــــي ت
 

ــــــــــاً    وفــــــــــــي الزبــــــــــــور ســــــــــــيداً بريــــــــــــا ــــــــــاب المصــــــــــطفى ولي   وفــــــــــي كت
 



 تدري إن كنت ال تدري فسوف

  قـــــــــــال أميـــــــــــر المـــــــــــؤمنين قســـــــــــورة   فقـــــال مـــــا اســـــمك عنـــــد الفتـــــرة
 

  قــــــــال فهــــــــل ثالــــــــث قــــــــال كمــــــــدرة   فقـــــال هـــــل ثـــــاني فقـــــال حيـــــدرة
 

 فارتج في الحال لفرط الذعر

ـــــن صـــــرف  ـــــراح لمـــــا خـــــاف م   وقـــــــال إنـــــــي ســـــــوف آتيـــــــك غـــــــدا ف
ــــــدا ــــــد ب ــــــر ق ــــــيس كحب ــــــه إبل   وقــال هــل تجــزع مــن حــرب العــدى   لِقي

 والمكر فرده بخدعه

  دونــــــــك هــــــــذا يـــــــــا صــــــــبيح الغـــــــــرة   فصـــــــاح إبلـــــــيس لـــــــك المســـــــرة
 

  مالــــــك عنــــــدي غيــــــر هــــــذي المــــــرة   قـــــال اإلمـــــام ويـــــك يـــــا ابـــــا مـــــرة
 

 بلى وفي الخندق يوم عمرو

  فمــــــــــــذ رآه أحمــــــــــــد عنــــــــــــه ســــــــــــأل   فجــاءه مرحــب يســعى فــي عجــل
  فـــي كفـــه فـــي حومـــة الحـــرب جمـــل   قـــــال لـــــه شـــــخص رأينـــــاه حمـــــل

 البترينصبه ترساً لضرب 

        بداية املعركة وفتح الباببداية املعركة وفتح الباببداية املعركة وفتح الباببداية املعركة وفتح الباب
ـــــــــــه   وقــــــــــــــال وهــــــــــــــو بالــــــــــــــدعا لديــــــــــــــه   قـــــــــــام أحمـــــــــــد باســـــــــــط يدي
  يـــــــــــا رب فانصـــــــــــر حيـــــــــــدراً عليـــــــــــه   فحــــــين جــــــال المرتضــــــى عليــــــه

 جاوبه مرحب كالهزبرِ 

  والتقيــــــــــــــــــــا وافترقــــــــــــــــــــا والتزمــــــــــــــــــــا   واشــــــــتبكا واعتركــــــــا واصــــــــطدما
  وضـــجت األمــــالك فــــي أفــــق الســــما   واتصــــــــــال وانفصــــــــــال واقتحمــــــــــا
 أحس مرحب بالقهرِ  وقد

  وقـــــــــــــــــــــال لمـــــــــــــــــــــا ورد الحمـــــــــــــــــــــام 
 

  هــــــل لــــــي مجيــــــر منــــــك يــــــا إمــــــام 
ـــــــــال فمـــــــــا أســـــــــلم يـــــــــا همـــــــــامُ    قـــــــــــال نعـــــــــــم يجيـــــــــــرك اإلســـــــــــالم   ق

 فاقض بما شئت وخل زجري

ـــــــــدب ـــــــــام اإلمـــــــــام وانت ـــــــــده ق   جــــــــد الركــــــــاب بالرقــــــــاب واقتــــــــرب   فعن
ــــــــــب   وجــــرد الســــيف الصــــقيل وضــــرب ــــــــــذي الفقــــــــــار فانقل ــــــــــه ب   هامت



 خضيب النحرِ معفر الخد 

ـــــــــــــــــان   الـــــــــــــرأس والجـــــــــــــاون واللســـــــــــــان   والـــــــــــــــــدرع والمغفـــــــــــــــــر والبن
ــــــد مــــــع الحصــــــان   كالهمـــــــــــــــا َقْســـــــــــــــُمهما شـــــــــــــــطران   والســــــرج واللب

 وغاص في األرض بقدر شبر

ــــــي الوغــــــا   فحــــــين أردى مرحبــــــاً لمــــــا طغــــــى ــــــوق الصــــــعيد ف ــــــراً ف   معف
ـــــــــــال ُمْبِلغَـــــــــــا ـــــــــــر جبريـــــــــــل وق ــــي الوغــــا   كب ــــار ف   ال ســــيف إال ذو الفق

 فتى غير علي الطهرِ وال 

  والمرتضــــــــى كالبــــــــدر لمــــــــا طلعـــــــــا   فجــــــــت األمــــــــالك والنــــــــاس معــــــــا
  حبـــــر يخـــــوض فـــــي الـــــدما منصـــــرعا   لمــــــــــــــــــا رأوه للعــــــــــــــــــين قطعـــــــــــــــــــا

 أعجب بتلك مدحة لفخرِ 

ـــــــق   ثــــم دحــــا البــــاب وفــــوق الخنــــدق ـــــــر عجـــــــز لجـــــــواز الفيل   مـــــــن غي
 

  فتمهــــــــــــــــــــا بزنــــــــــــــــــــده والمرفـــــــــــــــــــــق   وأعــــــــــوزت أطرافهــــــــــا أن تلتقــــــــــي
 

 بكفه كالجسرومدها 

ـــــــــــــــن اهللا بالحســـــــــــــــام   وناصــــــــــــــب الرايــــــــــــــات واألعــــــــــــــالم    رافـــــــــــــــع دي
 

ــــــــــام   أشــــــياخهم جــــــاؤا علــــــى اإلســــــالم   مصــــــــــائب عمــــــــــت علــــــــــى األن
 

 كأنما إسالمهم عن مكرِ 

        ختام األرجوزةختام األرجوزةختام األرجوزةختام األرجوزة
  فــــــــــي كــــــــــل إقلــــــــــيم وكــــــــــل نــــــــــادي   قـــــد لبســــــوا الظلـــــم علــــــى العبــــــاد

 

  وخــــــــــالفوا قــــــــــول النبــــــــــي الهــــــــــادي   والــــــــــــــــرفض لألئمــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــاد
 

 وبدعوا أربْع مذاهب تجري

  وال اعتقـــــــــــــــادي ال وال يقينـــــــــــــــي  ولــــــيس هــــــذا مــــــذهبي ودينــــــي
ـــــن الصـــــادق األمـــــين   محمــــــــــــــد واألنــــــــــــــزع البطــــــــــــــين  دينـــــي دي

 وآله الغر والة األمر

ــــي بكــــر وال فــــي نعثــــل  ولــم نكــن نجمــع إال فــي علــي   ال فــــي أب
ـــــــــــزل   واختصـــها حيـــدر بـــالنص الجلـــي  وراح منهـــــــــــا عمـــــــــــر بمع



  وإنني أوضحتها كالبدر
ــا موضــحاً حكــم الفــروض والســنن   مـــوالي يـــا مـــوالي يـــا أبـــا الحســـن   ي

 

ـــــــــــــــن ـــــــــــــــم ودي وإال فلمــــــــــــ   وحبكـــــــــم يكــن ضجـــيعي فــي الكفــن   إليكـــ
 

  ومؤنسي في وحدتي وقبري
ــــذر ــــوك المنـــــــ ــــه يحشــــر   ألـــيس قـــد قـــال أخـــ   مــــن حــــب شــــيئاً فهــــو مع

 

  وأرتجيــــــــــــــــــــــكم و اإللــــــــــــه يغـــــــــــــــــــفر   أهـــــــــــــــــواكم يـــــــا حيــــــــــــــــــدرفـــــــإنني 
 

  لكل ما جنيته في عمري
ـــــــي ـــــــم ساداتـــــــــــ   أرجـــو بـــأن تسمـــــــــــــو بكــــم درجــــاتي   يــــــا آل طــــــه أنتــــــــــ

 

ــــــا    ويصفــــــــــــح اإللـــــــه عــــــــــــــــــن زالتـــــــي ـــــــم ي ـــــــادة الُســــــــــراتيألنكــــــــــ   ســـــــــ
 

  أنتم أماني في الُدنا والحشر
ـــــا ـــــاب وحي   أتـــــا بــــــــــــــــــه جبـــــــــــــــــريل شبـــــــــه دحيــــــا   بفضــــلكم جــــاء الكتــــــــ

 

ــــــــــوب تحيـــــــــا ـــــــا   وذكـــــــــركم بـــــــــه القلـــ ـــــــام محيـــ ــــــين األنــــــــــ ـــــــكم ب   وعلمـــــ
 

 عند الصباح والمساء والظهر

ـــــــا آل طـــــــه ــــــــرام ي ــــــــم الكــــــــــــــ ــــــــنا الســـــــــالم   أنتــــــ   عليـــــــــــــــــكم مــــــــــــن ربـــــــــ
 

ــــا ال ح بــــرق أو دجــــى ظـــــــــــــالم ـــــها الحمــــام   م ـــــردت فــــي روضــــ   أو غـــــ
 

 ح شحرور وصاح قمريونا 

 .تمت األرجوزة العصماء، رحم اهللا قائلها وجزاه خيراً 


