
 

 

 
 

 حّي املعاصرييف الّشعر املس  اإلمام علي

 (العلوّيات جلوزف اهلاشم: ةيدراسة منوذج)

 *تورج زيني وند
 رازي، كرمانشاه قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة ـــ أستاذ مساعد

 

 (62/1/4141: ؛ تاريخ القبول 61/2/4141: تاريخ االستالم)

املقال ملخّص  

الشّاعر املسيحيّ اللّبناينّ، جوزف اهلاشم، يعدّ من أبرز شعراء النّصرانية يف األدب العريبّ املعاصر الّذي كرّس 

ت، تثبت والء جوزف اهلاشم، احلاسم والصّادق، مقتطفات العلويا. شعره يف خدمة القضايا الفكرية والعقائدية للتشيّع

هذه اجملموعة الشّعرية، حتدّثنا عن قدرة الشّاعر يف املزج العميق بني الشّعر امللتزم حببّ آل البيت  . لعليّ وآل البيت

ل اإلمام وفضائ إنّه استطاع يف علويّاته أن ميزج بني حبّه الصادق آلل الرّسول . وبني أدب املقاومة واملكافحة 

 . من ناحية، وأدب املقاومة وآالم املسلمني ومتطلّبات الشّعب العريبّ يف عصرنا الرّاهن من ناحية أخرى عليّ 

وقد تبيّن لنا أنّ الفكرة الغالبة على شعره هي أن تستنهض إرادة الشّعوب اإلسالمية ضدّ الكيان الصّهيوينّ باستدعاء 

 .للشيعة، كما راح يندّد باخلنوع واملساومة يف قضية االحتالل يف فلسطني ولبنان التّارخييّة -الشّخصيّات الدّينيّة

كانت سائدة إبان عهد اإلسالم  االقتباس من القرآن الكرمي واحلديث الشريف والتّلميح باحلوادث التّارخيية اليّت

عريّ العريبّ من حيث املضمون مثّ االقتباس من التراث الشّ ،واجلمع بني األدب الشّيعي املناضل و أدب املقاومة

 .واألسلوب واستخدام صور اخليال تعدّ أبرز اخلصائص الفنّية لعلويات جوزف اهلاشم

 :وزبدة القول هي أنّ هذا املقال يرمي إىل دراسة هاتني املسألتني

عض معاصريه مقدّمة يف كليّات البحث، مث التّعريف مبكانة الشّاعر جوزف اهلاشم، وحملة عابرة إىل ب: األوىل

 .املسيحينّي يف الشعر الشّيعيّ امللتزم

 .األسلوبو ث املضمونيات جوزف اهلاشم من حيم علويدراسة يف صم: همايوثان

لمات الرئيسةكال  

 .، أدب املقاومةيّحيالشّعر املس عي،يات، الشّعر الشّيّجوزف اهلاشم، العلو ،ت ي، أهل الباإلمام عليّ 
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  Email: t_zinivand56@yahoo.com 21414622221 :الكاتبهاتف  *

 جملة اللغة العربية وآداهبا

 هـ4141-4141الثالث، خريف   ، العددالتاسعةالسنة 

 411 -462صفحة 
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 مقدمة

ليس خمتّصاً باملسلمني فقط، بل قد يكون خالقه غري  األدب امللتزم حببّ آل الرّسول 

هو حبّ اإلميان والكمال والقيم اإلنسانية السّامية،  نّ حبّ أهل البيت مسلم أيضاً؛ أل

.واملسلمون وغري املسلمني مشتركون يف هذا احلبّ  (44ص ،4416سياحي، : أنظر) 

ه نزعات أو يف يه، نريف ل النّظرينطو ــ حديثهأو  هميقد ــنما نتصفّح الشّعر العريب يح

ما قبل إىل  هاخيعود تاري ة اليّتيذه االتّجاهات الشّعرمن مجلة هو .ة خمتلفةياتّجاهات شعر

تكاد تكون نزعة مستقلّة اليت ة يّحية أو املسي، هي النّزعة النّصراننيبزوغ فجر اإلسالم املب

 .يف األدب العريب

 وليس األمر يقف عند هذا احلدّ، بل أخذ ذلك العقل املسيحيّ احملايد، يواكب الفكرة الشّيعية

ولذلك  .احلامسةو ةالصّادقو اشةيّاجل آماهلا يف جوّ من العاطفةو عكس آالمهاوي املعتدلة

مثل؛  ،لسنا مبالغني إذا قلنا؛ إنّ كلّ ما كتبه املفكرون واألدباء املسيحيّون حول أهل البيت 

 ىب حتّيفلو مان الكتّاينيسلو يزيل، وروكس بن زائدة العزيمش يشبلو ل جربانيجربان خل

د يسعو يح األنطاكياملس عبدو جورج جرداقو بولس سالمةو نصري سلهبو أنطوان باراو

إعالم و هو نداء صادق... و  خنلهنيأمو ل فرحاتيخلو اينحي الرنيأمو جوزف اهلاشمو عقل

الرّشادو ق النّوريطرإىل  كنواريل ،يف العامل ــ ضاًي أنياملسلمو ــ ينيحيكلّ املسإىل  حيصر

 .  (46، ص4162 هيفاء،: أنظر)

( م4141-4124)زيدان  يومهما يكن من األمر، فإنّ الشّيء الالّفت للنظر، هو أنّ جرج

 يوناصيف اليازج( هـ4461-4621) يبراهيم اليازجإ، والشيخ (م4111-4111) ةوميخائيل نعيم

( هـ4411-4624) وسليمان البستاين( هـ4424-4641) وبطرس البستاين( هـ4641-4612)

أو الفكرة الشيعيّة، كانوا من أركان   أدهبم عن فضائل األئمة ا يفوغريهم من الّذين حتدّثو

 .وهم منتمني إىل الدّيانة املسيحيّة ،النهضة ومن مشاهري األدب العريب احلديث

 ن؛ي املعاصرينيحيبعض املس ىعيّ هو ما جنده لدي مثال لألدب املنطبع بالطّابع الشريوخ

 :قول يف مطلعهاية يريله غد يالّذ« الوامق النّصراين»منهم و

ـــــــــدٌ   أَلَــــــــــيسَ بِخُــــــــــمٍ  قَــــــــــدْ أَقَــــــــــامَ مُحَمـ 
 

ـــــمِ       ـــــي الْمَوَاسـ   عَل يّــــــاً بِإِحْضَــــــارِ الْمَــــــالَ فـ 
 

(1ص ،4، ج4142األميين، )   
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 :منها. تاًيب( 1111)يف « ةيّدة العلويالقص»صاحب « ح األنطاكيياملس عبد»وهذا هو 

ــ ــولِ لَــــــدَ    ىل لْمُرْتَضَــــ ــةو بَعْــــــدَ الر سُــــ  ىرُتْبَــــ

 شُــــغ فَتْ ىبِحُــــبِ  الْمُرْتَضَــــ ىكــــذَا الن صَــــارَ
 

ــا    ــي تَعاليم هَــــ ـــ ــتْ فـ  ــيق نيِ تَنَاهَــــ  أَهْــــــلِ الْــــ

 أَلبَابُهَــــــــــا وشَـــــــــــدَتْ ف يـــــــــــه  أَغَانِيهَـــــــــــا 
 

(242ص ،4144األنطاكي، )   

 :مطلعها. تاًيب( 4211)يف « ريالغد ديملحمة ع»صاحب « بولس سالمة»ضاً، يوأ

ــدَ    ــهْرُ أحْمَــــــ ـــــ ــانَ صـ  ــف يهَكــــــــذَا كــــــ  يضْــــــ
 

ـــــــلءا سَـــــــــرحَة  الــــــــد هْرِ فَيّـــــــــا      نَبْلَــــــــهُ مـ 
 

(412ص ،4142سالمة، )  

والّذي نالحظه أخرياً يف هناية املطاف أنّ هناك شعراء استمدّوا يًف أشعارهم وفكرهم من 

ملحمة الرسول )ومن هؤالء؛ جورج شكور يف . وهم على ملّة املسيح مناقب أهل البيت 

قصيدة )وجورج زكي احلاجّ يف ( ة اإلمام احلسني وملحمة اإلمام عليّ وملحم 

قصائد يف )وفكتور الكك يف ( سيّد الشّهداء والعلويات)، ورميون القسيس يف (احلسني 

 (264، 462، 11ص ،4162هيفا، : أنظر)... و( الغدير وأهل البيت 

 ات جوزفيستعرض علويموضوعنا األساسي يف املقال احلاضر الّذي إىل  ونعود هنا

ة الّيت أنشدت يف مدح يات هي كلّ القصائد أو املقطعات الشّعريّاملقصود بالعلوو .اهلاشم

 : نيقسمإىل  ات، تنقسميجمموعة العلو. فضائلهو تعداد مناقبهو اإلمام عليّ 

 .القصائد الطوال كالقصائد العلويات السّبع البن أيب احلديد والقصائد العلويات البن عبّاد( أ

كبعض قصائد  مدح اإلمام عليّ يف  ةية أو القطعات الشّعرريالقصالقصائد ( ب

.ةيقطعاته الشّعرو يريد احلميّالس  (12و 11ص ،4416سياحي، : أنظر) 

هي أنيّن مل أقف على كاتب وباحث تعرّض  ،املالحظة اهلامة اليّت البدّ من تسجيلها هنا

 إالّ أنّ أحد املؤلّفني. ذي بني أيديكملشعر جوزف اهلاشم، هبذا الشّكل الّذي دُرس يف املقال الّ

قد أشار إشارة عابرة إىل « يف الفكر املسيحيّ املعاصر اإلمام علي »يف كتاب حيمل عنوان 

ء من التّحليل والتفسرييبش  اليت أنشدها يف مديح اإلمام املرتضى( بيتا46ً) بعض أبياته

.

 

 (421و 421ص ،4162هيفا، : أنظر)

 ما هي اخلصائص املضمونية واألسلوبية: فهو ،سي الّذي يبحث عنه املقالوأمّا السؤال األسا

والفرضية األساسية هلذه املسألة هي أنّه  ؟لعلويات جوزف اهلاشم يف مدح اإلمام عليّ 

. 
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الذائعة ومتطلّبات األمّة اإلسالمية يف أسلوب ميتاز  استطاع أن ميزج بني مناقب اإلمام 

 .ية والتقليديةالتجديد باجلمع بني الءعة

 عرض املوضوع

منطقة )« برجني»، يف قرية 4141، ولد سنة (الوزير السابق)شاعرنا، جوزف اهلاشم 

. بلبنان يف أسرة يقال إنّها تنتمي إىل دوحة اإلسالم والشّيعة من حيث العقيدة والثقافة( الشوف

يها دراسته الثّانوية، مثّ اختار وتابع ف« احلكمة»نضمّ إىل مدرسة ا ،وبعد أن أمتّ دراسته االبتدائيّة

أخذ يدرّس يف املدارس واملعاهد  ،وملّا خترّج منها« سن جوزيف»فرع اللّغة العربية وآداهبا جبامعة 

وساهم يف تأسيس « الكتائب»مثّ انضمّ إىل حزب  ،العلمية ويعمل أيضاً يف اجلرائد والصّحف

ت السّياسية والثّقافية وشغل بعض من إذاعة لبنان وعكف على النّشاطا« صوت لبنان»قسم 

مثل؛ وزارة االقتصاد، ووزارة الربق والربيد، ووزارة الشّؤون االجتماعية . املناصب احلكومية

واجلدير بالذكر أنّه سافر إىل سورية وإيران وشارك . والعالقات وعديداً من املناصب السّياسية

 .ئد رائعة يف مديح آل الرسول يف عديد من املؤمترات الثقافية واألدبية منشداً قصا

  بانتمائها إىل أهل البيت ىشاعرنا، جوزف اهلاشم، عاش طفولته يف أحضان أسرة تتغنّ

 االعتزاز؛و فضائلهم بالفخرو تردّد قصصهمو

بانتسابه إىل أهل البيت، وجُلّ ما  ىمنذ أن كنت فتيّاً، كان حميطنا العائلي يتغنّ

باألصول، أن يستذكر اإلمام علي بن أيب طالب،  كان يستهويه يف جمالس املفاخرة

. الفقار يعلى أنّه فارس اجلهاد األوّل وبطل امتشاق ذ  (42ص ،4162 ،اهلاشم)

 :ت يعان شبابه هي معرفة حقائق أهل البيبحث عنها يف ريقة أخذ يوأوّل حق

داً هذا احلسّ املبكر باملطالعة، مترصّ يأمنّ ــوأنا على مقاعد الدراسة  ــورحت 

 اكتشف جوانب شخصيّته، اليت ارتسمتْ يف ذهين يمنني لعلّؤامل مريأحبقائق  امللمّني

. اليافع، كما ترتسم صورة األبطال يف أذهان األطفال  (42ص ،4162 ،اهلاشم)

 :قائالً ت يتتبّع يف مدرسة أهل البيأخذ  ة اإلمام يوبعد أن استهوته شخص

ومن ... ومن استهوته، أثّرت فيه... ستهوتهمن تعرّف إىل شخصية اإلمام عليّ، ا

ومن أصلح نفسه، تصاحل ... ومن اقتدي هبا، أصلح نفسه... اقتدي هبا... أثّرت فيه

. اآلخرينمع   (44ص ،4162 ،اهلاشم)
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من و تقرّب منه؛وي مع اإلمام  يلتقيالشغف لو احلبّو طالع هنج البالغة باإلعجابي

 :عقائدهو م ش مع أفكار اإلمايعيدنا منه، سوف 

ومن أحبّه، تقرّب ... ومن أعجب به، أحبّه... ومن قرأ هنج البالغة، أعجب بعليّ

مع سائر األديان  ىومن التقي معه، تالق... التقي معه... ومن تقرّب منه... منه

.والنّاس  (44ص ،4162 ،اهلاشم) 

 حاجة ماسّة النّاس منعلى ما و يف إرشاد األمّة ت يدور أهل البعلى ؤكّد يوهاهنا 

 :بعثونيوم إىل ي اهتميحو همريد مصية يف حتدريبصو دقّةعلى كونوا يل ،احتذاء حذوهمإىل 

استلهام  حنن يف حاجة ملحة إىل تلمّس دربه لنكرّم بشريّتنا به، وإىل

الرّوحانية الّيت فيه، لتحطيم الوثنية الّيت فينا، ونبذ عبادة آهلة احلجر، وآهلة 

 (46، ص4162 ،اهلاشم)... باللّحم، وآهلة الذّه

أساس احلبّ الصّادق على ع مبينّ يّوله حنو التشيوقد اتّضح لنا من خالل شعره أنّ م

 :هذا الصّدديف  قول العالّمة فضل اهللوي .قة املتجذّرةيالعمو لةيالنّاشئ من املعرفة األص

و هو وه... وشاعرنا، األستاذ جوزف اهلاشم، هو يف امتداده النّسيبّ، هامشيّ 

وكربالء وقانا،   يف قصائده الرّائعة اليّت هتزّك يف عليّ واحلسني وزينب

... فتعيش معها يف آفاق السموّ الرّوحيّ والعبقرية املبدعة، والشهادة، والعنفوان

الّذي مينح احلضارة حركية اإلنسان يف امتداد الزّمن، يف حيوية الرّوح  يواملاض

.التّعقيدات الطّائفية القبليّة والبطولة والعنفوان، بعيداً عن  (1ص ،4162 ،اهلاشم) 

سوا يل  تيأنّ أهل البعلى مؤكداً   آل الرسولإىل  ن سبب نزوعهيّبيفها هو 

الفضائل إىل  صبويالشّيعة دون سواهم، بل أنّهم إمام لكلّ من و ني باملسلمنيخمتصّ

 :يّ حنو الصّراط السّوريسوي ة الغرّاءياألخالق

(16ص ،4162 ،اهلاشم)  

ــيسَ الْإِ ــامُ فَتَــــــ لَــــ ــدَهُمُ  ىمَــــ ــالَمِ وَحْــــ  الْإِسْــــ

ــماً    ــــ ــر اءِ مُعْتَصـ  ــيم الغَـــــ ــــ ــانَ بالش ـ  ــنْ كـــــ  مَـــــ

 بِالنبْــــــــلِ، بِــــــــالْحَقِ ، بِاَلْــــــــأَخْالقِ مَكرمَــــــــةً    
 

ــاً عَ  ــــــــيعَتَه لَـــــــــوَلَـــــــــيسَ وقفـــــــ  ى أَبْنَـــــــــاءِ شـ 

ــالت قْوَ   ــالرِ فْقِ، بِـــــــ ــالبِرِ ، بـــــــ ــه ىبِـــــــ ــــــ  ، بِخُلَّتـ 

ــــــــــنْ سُـــــــــــاللَت ه   ــــــــــمُوخِ، فَهـــــــــــذَا مـ   وَبالشـ 
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 أشهر آثاره

 (.م 4121)نصوص و ؛ دراسةالفارايب. 4

عقيلة بين و د الشّهداءيسو املرتضىح اإلمام ية تضمّ مديات؛ جمموعة شعريالعلو. 6

ن القصائد؛ اإلنسان الكوين أو إمام يعناو (.م4111)كذلك يف أدب املقاومة و هاشم 

والدة اإلمام عليّ بن أيب طالب، دمشق، مكتبة  ىذكر) يالقرآن البشر/ م 4111: لكلّ زمان

ة يمؤمتر املستشار: والدة اإلمام عليّ  ىذكر)ضوء من الضّوء / م4112: ةياألسد الوطن

ذكر / م4114كانون األوّل،  66: ة، دمشق، مكتبة األسديّرانية اإلية اإلسالميالثقافية للجمهور

كانون  61نب، دمشق، يدة زيّ؛ مقام السنياحلسو نبي زني، بنيت؛ مشعل الثّورتيأهل الب

وم العاملي للتضامن مع اجلنوب؛ يعرس قانا؛ املهرجان الوطين العريبّ يف ال/ م4112األوّل، 

 (.م 4112آذار،  41وت، رياملعهد الفنّي اإلسالمي، ب

 (.م4122)ق يتعلو لي؛ تعلنيصوت لبنان يف حرب السن. 4

 (.م4116)الطموح و انب املتنبّي؛ شاعر العنفويّالطّ بوأ. 1

 ث املضمون يات الشّاعر من حيم علويدراسة يف صم

ويذكر مواقفه  لقد فصّل الشّاعر، القول يف علوياته حيث يصف فضائل اإلمام عليّ 

ويف الفكرة الّيت يريد أن يطرحها الشاعر، يشري . جتاه القضايا اإلسالمية يف صدر اإلسالم

فهو أخو النّيب وصهره، . ته يف سبيل اإلسالم واإلنسانيةالبطولية ونضاال إىل مواقف عليّ 

أخوّة ركائزها النّسب والفخار والدين وسبقه يف اإلميان، وهو وصيّه كما صرح به يوم الغدير 

وكما كانت مواقف اإلمام شاخمة رائعة يف . على بروج اإلميانوأمزّق الكفر والنّفاق يوسيفه الّذ

ذلك كلّه يف تاريخ  ىفيتجلّ. قفه من النّيبّ، حمبّة وطاعة وفداءسبيل اإلسالم، كذلك كانت موا

. اجلهادية، ويف املعارك الّيت خاضها ببسالة وشجاعة اإلمام املنري عرب مسرية الرّسول 

 أنعم به اهلل عليه خالد ال يوالفضل الّذ الشّاعر أنّه خري الربية بعد الرسول  ىوقد رأ

إنّه . واإلمام العادل واجملاهد يف سبيل الدّين وقيم احلقّ يزول، حسبه أنّه صهر النيّب 

يف الوقت الذّي ... الّذي رفع راية اإلسالم واإلميان يف مواقع بدر، أحد، خندق، خيرب، حنني و

 . عجز فيه كبار الصحابة واملسلمني عن مناصرة اإلسالم والرّسول
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نذار عشريته األقربني إىل إذ من هبا الرّسول  ىوقد أوص أمّا اخلالفة فهي لعليّ 

الشّاعر يستعرض تاريخ اخلالفة اإلسالمية يف موقف  ىفيمض. يوم الغدير يف حجّة الوداع

يظهر الصّراع بني املسلمني مؤرّخاً تلك الوقائع واملعارك الّيت كانت سائدة على األمّة  يحياد

يشري إىل مواقف  كما ،«ساعدة سقيفة بين»يف فتنة  اإلسالمية بعد رحيل الرّسول 

 .الرّسالية يف الذّود عن اإلسالم والتّأكيد على الوحدة والتّضامن بني املسلمني اإلمام 

 :هاي الّيت تفنّن الشّاعر فنيعدد من املضامإىل  ريوهنا نش

 : اإلمام نسب .4

 ةمن خرية النّاس حسباً ونسباً، هو وليد بيت اهلل وربيبه وشهيده، سريته ومسري  اإلمام 

، ما هي إالّ مسرية مرتبطة مع اهلل سبحانه وتعاىل ،حياته من مهد والدته إىل يوم لقاء ربّه

كما يدلّ على  ،وهذا يدلّ داللة قاطعة على طيب دوحته وكرامة وجهه ، ورسوله املكرّم

 الوحدة والتاّلزم بني الرّسالة والوالية؛

ــمُ واللَّقَــــــــبُ     ــي  ونِعــــــــمَ االســــــ ــمَ العَلــــــ  نِعــــــ

ــــــــمسِ ظ لُّهُمَـــــــــا: ان البَاذ خَـــــــــ  جَنَـــــــــاحُ الشـ 

ــدَا   ــت  احلَـــــرَامِ شَـــ  الَ قَبـــــل ، الَ بَعـــــدُ، يف بَيـــ
 

ــا مَـــــنْ بِـــــه  يشـــــرَئ ب  األاصـــــل  والن سَـــــبُ        يـــ

ــم يّان  ــــــــــــــــــــــ ــر ةو وأَبٌ: واهلَاشـ   أ مل حُـــــــــــــــــــــــ

ــــــه  رَجَـــــــبُ     ــا بِامسـ  ــــ ــلو، والَ اعتَـــــــز  إلَـّ  ط فـــــ
 

(44، ص4162 ،اهلاشم)  

 :انمييف اإل اإلمام  ةيأسبق .6

قة مشهورة تعدّ من األمور املسلّم هبا عند كافّة يان حقمييف اإل ة علي يإنّ أسبق

 نيان كل املسلمميإعلى السّابق و انه املبكرميتحدّث عن إيهاهو جوزف اهلاشم و .نياملسلم

ة يقه بالرسالة السّماويتصدو انهميأنّه أسبق النّاس يف إعالن إعلى داً يتأك ،شباناًو باًيش

 :األخرية

ــــــرٌىيــــــوْمَ الف سَـــــــادُ طَغَــــــ    ، والْكفْـــــــرُ مُنْتَشـ 

 لَهَــــــــــــــــا« ل لْسُـــــــــــــــجُود  »أهلَلُ كر مَـــــــــــــــهُ، ال  
 

ـــــرْك، وَ   ــرَسَ الش ـ  ـــــبُ  وَغَطْــــ  الْأَوْثَــــــان  تَنْتَصـ 

ــبُ  ــنَامٌ والَ نُصُـــــــــــــــ  وَالَ بِمَكـــــــــــــــــةَ أَصْـــــــــــــــ
 

(44ص ،4162اهلاشم، )  

ت القبلة يي برز من بسالم الّذد الكعبة بالشك، والدته مقرونة مبولد نور اإلينعم، هو ول

 :ةيّاحملمد
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ــامُ، فَتَــــــــ  ــهُ  ىهُــــــــو الْإِمــــــ ــلَامِ تَوْأَمُــــــ  الْإِسْــــــ

ــــــــــــفَ الـــــــــــــد  ينَ سَـــــــــــــب اقاً يؤرِ جُـــــــــــــهُ   تَلَقَـّ
 

ــك والرِ يــــــبُ؟      ـــ ــنَ الشـ  ــوِالد ة ، أيــــ ــذ  الْــــ  مُنْــــ

ــوَح    ــوْحَ الْــــ ــيِّ، وبَــــ ــدْرُ الن بِــــ ــبُ يصَــــ  يكتَسِــــ
 

(46، ص4162اهلاشم، )  

 : منذ أن كان طفالًنيد للمسلميّسو إمامو رسولهو ف اهلليفهو س

 يـــــــــدُ الن بُـــــــــو ة  شَـــــــــد تْ عَـــــــــزْمَ سَـــــــــاع د ه  

ــولِ اهللِ،    ـــــــــلَّ رَسُــــــــ ــانَ ظـ   «كات بَــــــــــهُ »فَكــــــــ
 

ـــــــــــه      ــن ط فولَتـ  ـــــــــ ــهُ إِمَامــــــــــــاً مـ   وَأَطْلقَتْــــــــــ

ــه   ــــــــــــــ ــاً بِدَعْوِتـ   وَأَو لَ الْقَـــــــــــــــــوْمِ إمِيَانـــــــــــــــ
 

(11ص ،4162اهلاشم، )  

 :ةبشجاع كخوض املعارو ل اهللياجلهاد يف سب. 4

يف  ذلك كلّه ىتجلّوي القرآنو سالمل اإلينضاالته يف سبو د مبواقف علي يشيهنا و

يف املعارك الّيت خاضها ببسالة و ةية الرّسول اجلهادريعرب مس ،النّضر خ اإلمام يتار

ة الرسالة يث رفع رايح ،أعظم جماهد يف اإلسالمو رسولهو ف اهلليصفه بسيهو . وثقة

بات و اإلسالمو الرسولو وقف نفسه هلل يهو الذ. نيحنو خندقو أحدو الغرّاء يف موقعة بدر

ع يف الوقت يرب املنيدومنا خوف أو وجل، كما اقتلع باب حصن خ( تيلة املبيل) يف فراشه

 :ه كبار الصّحابةيالّذي عجز ف

ــىتً   ــاد ، فَــ ــيفُ اجل هَــ ــتْ  سَــ ــا خَفَقَــ ــوالَه مَــ  ، لَــ
 

ـــــــــــــــدَعْوَة  اهللِ، رَايــــــــــــــــاتٌ وَالَ   ق بَــــــــــــــــبُ لـ 
 

(44، ص4162اهلاشم، )  

ــاف  الْكمَـــــــالِ بِـــــــه      ــدَتْ كـــــــلُّ أَوْصَـــــ ــــ  تَجَسـ 
 

ــاع د ه  الْإعْصَــــارِ وَ     ــي وَمْــــضِ سَــ ـ  الغْضَــــبُ فـ 
 

(41ص ،4162اهلاشم، )  

ــامُ،   ــوَ الْإِمَـــ ــد  ينِ »هُـــ  ، فَارِسُـــــهُ «حُسَـــــامُ الـــ
 

ــت ه     ــنيَ قَبْضَـــــ ــيفُ إِالَّ بَـــــ ــــ ــرَدَ السـ   مَـــــــا زَغْـــــ
 

(11ص ،4162اهلاشم، )  

 :األدبو لمالع. 1

: ضاًيالبالغة أو البسالة فقط، بل هو منهج الفصاحةو رجل الشجاعة س اإلمام يل

 عمق معارفه؛ و غزارة علوم علي إىل  ةري يف مواقف كثريشي، «اهلاشم»األستاذ، 

ــانِه    ــد  ل سَــــــــــــ ــةو وَحَــــــــــــ ــواهُ قَاط عَــــــــــــ  فَتْــــــــــــ
 

ــامُ    ــام ه  الْإِحْكـــــــــ ــد  حُسَـــــــــ ــمٌ، وَحَـــــــــ  ح كـــــــــ
 

(64ص ،4162اهلاشم، )  
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 ى مَنَــــــــــــابِرِه ، أَشْــــــــــــذَاءُ خَــــــــــــاط رِه  لَــــــــــــعَ

ــاظ رِه    ــوَاءُ نَــــــــــ ــائ ل ه ، أَضْــــــــــ ــي رَسَــــــــــ ـــــــــ  وَفـ 

ـــــوتُ هَــــــد اراً    ــلَ الصـ  ـــــعَةٍ »إِنْ جْلجَــــ  «بِقَاصـ 
 

ـــــــدَاحَة  اخل طَــــــــبُ   ـــــــنْ جَــــــــوَاه رِه ، الصـ   وَمـ 

ـــــــــنْ مَنَـــــــــــائ رِه ، تُسْـــــــــــتَمْطَرُ الْكتُـــــــــــبُ   وَمـ 

ــحُبُ    ــ ــا السـ  ــتْ مَاءاهـــ ــ ــاجَ، وهَلَـّ ــالْبَحْرِ هَـــ  كـــ
 

(41ص ،4162اهلاشم، )  

 .الذي هنل علوم القرآن ومعارفه« باب العلم»و« سيّد البيان»و« حجّة اهلل»وهو  اإلمام 

 :تهيرعاو ما هنج البالغة إالّ مثرة أنسه بالقرآنو

ــان ، و  ــيّد الْبَيـــ ــمِ »سَـــ ــاب الْع لْـــ ــتَرِعاً« بـــ  مُشْـــ

ــــــهُ      ــــــرآن ، حيفَظـ  ــــــنْ مَنْهَـــــــلِ الْقـ   يعُـــــــب  مـ 

ـــــــــــــــةو    ل لْمُشْــــــــــــــــرِكنيَ إِذا  ل سَــــــــــــــــانُه حُجـ 
 

ـــــه        ــنْ بَلَاغَتـ  ـــ ــجٌ مـ  ــذْ كــــــانَ نَهْــــ ــهُ مُــــ  وَالْف قْــــ

ــه  « الــن هْجُ»وَ ــاغْرِفْ م ــنْ غَزَارَت   ...كــالْبَحْرِ، فَ

ـــــــــه ، هَــــــــــانُوا بِسَــــــــــاحَته    ضَــــــــــاق وا بِحُج تـ 
 

(11و 12و 11ص ،4162اهلاشم، )  

فهذا يعين أنّ اإلمام ...( يعب)إنّه يصوّر لنا عمق العالقة بني القرآن وهنج البالغه بقوله 

هو  أنّ أمري املؤمنني عليّاً  عليّاً مل حيفظ القرآن حفظ القارئ له فحسب، بل املقصود بذلك

األذن الواعية اليت هنلت علوم القرآن ومعارفه، وهو الصّدر الرّحب الّذي اختزن كلّ كلمة من 

اً على ترمجتها عمليّاً يف كلّ ، فحفظها ووعاها ورعاها، بل وعمل أيضىكلمات احلبيب املصطف

.حركة من حركات وجوده قوالً وفعالً  (444ص ،4162هيفا، ) 

 :خرىخصاله األو ىوالتقو الزّهد. 1

من أجل الطّمع  ال ،كان من أجل اهلل ذاته اإلمام علي  ىالعبادة لدو ىالتقوو الزّهد

 :عبادة األحرار الصّادقةتلك هي و يقيهذا هو التألّه احلقو ،باجلنّة أو اخلوف من النّار

 (221ص ،4162هيفا، : أنظر)

ــــــداً بِـــــــالْحُكمِ و  ــا« الت حْكـــــــيمِ»يـــــــا زَاهـ   مَـــــ
 

ــورُ الْمُسْـــــــــل م نيَ »  ــامُوا« سَـــــــــل مَتْ أ مُـــــــ  وقَـــــــ
 

(662ص ،4162اهلاشم، )  

 أَكرَمْــــــــتَ قَصْــــــــدَك يــــــــا أَمــــــــريَ زَهَــــــــادةٍ 

ــي « الــــــد  ينُوَ ىلَــــــوالَ الت قَــــــ»  النْهَمَــــــرَتْ عَلَــــ
 

ــــــــ   ى اسْت عْصَـــــــــامُلَـــــــــمَاوات  الْعُلَـــــــــك بِالسـ 

 كفَّيـــــــــــــك أَعْنَـــــــــــــاقٌ، وجُـــــــــــــن  ح مـــــــــــــامُ 
 

(61ص ،4162اهلاشم، )  

ــا سَــــــــجَدَتْ     ــه ، مَــــــ ــهُ ل لّــــــ ــذ ورَةو نَفْسُــــــ  مَنْــــــ
 

ـــــــك هَــــــــامٌ، وانْطَــــــــوَتْ رُكــــــــبُ    إِالَّ ل رَبِـ 
 

(46ص ،4162اهلاشم، )  

ـــــــــهُ، والْجُــــــــــوعُ والعُشُــــــــــبُ   يصُــــومُ، يطــــوي، وزُهْــــدُ الْــــأَرْضِ مَطْمَحُــــهُ    وَاخلَــــــــــلُّ مَأْكلـ 
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ــــــي ثَوْبِــــــه     ــــــوعِ، مُرْتَـــــــد ياًخيْتَــــــال  فـ   الْمَرْقـ 

ــامَ بِـــــالت قْوَ  ــــعَ الْهَـــ ــي ىمَـــــنْ رَصـ  ــإِنَّ عَلَـــ  ، فَـــ
 

ــأَرَبُ   ــة  الْــــــــ ــيَ الْغَايــــــــ ــادَةَ اهللِ، فَهِــــــــ  عَبَــــــــ

ــــــــه ، يسْـــــــــفَحُ الْـــــــــإبرِيزُ والـــــــــذَّهَبُ   أَقدَامـ 
 

(41ص ،4162اهلاشم، )  

 ومواقفه ذكر الشاعر عدداً آخر من فضائل اإلمام عليّ حيث ي ،أو يف املقطوعة التالية

 .ل اإلسالميجهاده يف سبو ةيا اإلسالميجتاه بعض القضا

ـــــــنْ مَــــــــآث رِه    ــــــفْحُ والْعَفْــــــــوُ بَعْـــــــضٌ مـ   الصـ 

ــاسِ،   ـــ ــة  النـ  ـــ ــاهُم»مَحَجـ  ــدَل هُم« أَقْضَــــ  وأعْــــ
 

ــأَدَبُ    ـــــه  الْــــ ـــــنْ بَعْضـ   وَبَعْضُــــــهُ الْبِــــــر ، أَمْ مـ 

 ، فَـــــوْقَ مَــــــا جيِــــــبُ ىصَـــــفُ، أَدْعَــــــ أَدَق ، أَنْ
 

(41ص ،4162اهلاشم، )  

 يـــــذ ودُ عَـــــن حُرُمَـــــات  الْحَـــــوْضِ حيْرِسُـــــهَا  
 

ــــه       ــــنْ طَهَارَتـ  ــضٌ مـ  ــدُ والْح لْـــــمُ بَعْـــ  وَ الْحَمْـــ
 

(12ص ،4162اهلاشم، )  

 اخلالفةو ةيالوصا. 2

اجلديدة أساساً ومنطلقاً لدعوته  جعل من اإلمام املرتضى  إنّ الرّسول الكرمي 

هو وصيّه وخليفته  إذاً فاإلمام . حيث أخذ ميثاق خالفته وواليته من النّاس مجيعاً ،املباركة

لشروق الرّسالة  حيث بيّن ذلك لعموم النّاس منذ اللّحظات األوىل ،الشرعيّ على أمّته من بعده

دير يف السّنة العاشرة خاصّة موقف الغ ،مثّ يف مواقف كثرية ،نذار عشريته األقربنيإببيعة الدّار و

ال حتطّ من شأن « السّقيفة»ويزيد الشّاعر على ذلك قائالً؛ إنّ مؤامرة . من اهلجرة مبوسم احلجّ

 :رغم أنّها كانت فاحتة للدسائس واالنشقاق بني األمّة اإلمام 

ـــــــي  عَ   ى امل يثَــــــــاقِ، مُــــــــؤتَمَنٌلَـــــــ هُـــــــوَ الْوَصـ 

ــأْن     ــة ، مَـــــا شَـــ ــوَ الْخَل يفَـــ ــــق يف » هُـــ  إِنْ« ةالسـ 

ـــ  » ــريَتَك الْق رْبَ ــذ رْ عَشـ  ــم عُوا ... «ىأَنْـ ــد سَـ  لَقَـ

ــــي   مَـــــا فَطَنُـــــوا« حَـــــد يث  الـــــد ار»وَزيـــــرُهُ فـ 
 

ــدَ النّبِـــــــي، عَ   ــــــرآن  مُنْتَـــــــدَبُ  لَـــــــ بَعْـــــ  ى القـ 

 ى أَهْل هَـــــــا الْـــــــأَهوَاءُ والرِ تَـــــــبُلَـــــــطَغَـــــــتْ عَ

ــذَبُوا    ــوا كـــ ــمْ يفْهَمُـــ ــك، إِنْ لَـــ ــ ــالَ رَبـ  ــا قَـــ  مـــ

ـــي  مَــــن كــــانَ »  فَمَــــا احتســــبوا... «مَــــوالَهُوَلـ 
 

(42-41ص ،4162اهلاشم، )  

 :« غيالتبل»ة يآو «ريث الغديحد»ستعرض يو هكذا 

ــإِرْث ، فَــــــابْتَهِجُوا     ــي  الْــــ ــيٌ، وصــــ ـــ ــو الْعَلـ   هُــــ

ــوْالَهُ  » ــتُ مَـــــــ ــنْ كنْـــــــ ــي  مَـــــــ ــــــ ــيّدُهُ« وَلـ   وَسَـــــــ

ــهُ    ــب  اهللا، يبْغ ضُـــــــــ ــنْ أَحَـــــــــ ــهُ مَـــــــــ ــــــــ  حي بـ 

ـــ    ــا إِسْـ ــمْ، يــ ــتُ لَكــ ــوْمَ أَكمَلْــ ــنَكمألْيــ  المُ، د يــ
 

ـــــه     وَ وَزّعُــــــوا الْبُشْــــــرَ، واحُكــــــوا عَــــــنْ وَاليتـ 

ــه     ـــ ــتَ رَايتـ  ـــــريوا تَحــــ ــوْمُ سـ  ــا الْقَــــ  يــــــا أَيّهَــــ

ــالَلَت ه    ــي ضَـــ ــ ــي فـ  ــ  مَـــــنْ أَبْغَـــــضَ اهللا، يقْضـ 

ــــــــــه   ــــــــــي إِتْمَـــــــــــامِ نِعْمَتـ   فَسَــــــــــبِ حُوا اهللا فـ 
 

(12-11ص ،4162اهلاشم، )  
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 الشّهادة. 2

أنّ األمّة  ىريإنّه . مكانة مرموقة يّحيب املسيعر هذا األديف ش كان الستشهاد اإلمام 

يف و .جوار ربّه، جلّ شأنهإىل  املرتضىل اإلمام ية، قد خسرت برحية، بل اإلنسانياإلسالم

اليت تلك العبارة اخلالدة إىل  ريشيصالة الصبّح  أثناء ثه عن استشهاد اإلمام يحد

ذلك خط و .«ربّ الكعبةو فزتُ»ك الطعنة القاتلة؛ ه تليث قاهلا إثر تلقيح ، قاهلا اإلمام

 :القرآنو ة اإلسالميخ حلمل رايالتّار ىنشروه مدو ت يع أهل البيه مجياشتاق إل

ــــــ« إبـــــــن مُلجـــــــمَ»يـــــــا   ئوإِنَّ سَـــــــيفَك خَاسـ 

ــازَ يــــــــوْمَ سُــــــــق وط ه      ـــــــي ، وفَــــــ ــرَ الْعَلـ   ظَفَــــــ

ــدَمِ الت قَـــــــــ    ــر جاً بِـــــــ ــالَةَ مُضَـــــــ ــــــ  ىأَم  الصـ 

ــــوَي وَكـــــأنَّ أَهْـــــ  لَ الْبَيـــــت ، مَـــــا اشْـــــتَاق وا سـ 
 

ـــــــــــيفُ زَيــــــــــــفٌ والــــــــــــر دَ   أَوْهَــــــــــــامُ ىأَلسـ 

ــامُ   ــــــــــــــ ــة  الْعَلَـّ ــمَا، ورب  الْكعْبَـــــــــــــــ  وَسَـــــــــــــــ

 وَكأَن مَــــــــــــا الْجُــــــــــــرْحُ امل م يــــــــــــتُ وسَــــــــــــامُ

ــهادَة ، وَ ــــــــــ ــرَامُ دَرْبِ الشـ  ــادُ مَـــــــــــ  اجل هَـــــــــــ
 

(41ص ،4162اهلاشم، )  

 البقاءو ضاً رمزاً للصّموديصار أ كن استشهاده حادثة مفجعة فقط، بليوبالطّبع، مل 

 ش حرّاًيعيد أن يريلّ من كبل ل  فحسب،نيدة ال للمسلميل العقيسبيف  اخللودو ةيالتّضحو

 :دتهيعقيف  اً صامداًميرك

 ينْطَـــــــــوِي د يـــــــــنٌ وأَنْـــــــــتَ شَـــــــــهِيدهُ  هَـــــــــلْ
 

ــك د عَــــــــــــامُ     ــهُ بَشَــــــــــــمْخَة  مَنْكبَيــــــــــ  وَلَــــــــــ
 

(61ص ،4162اهلاشم، )  

ال تعدّ من  ،استعرضها الشّاعريت الّ نيإليه هنا أنّ هذه املضاموممّا جتدر اإلشارة 

عة تعرّضوا يبل املالحظ أنّ شعراء الشّ ي،عيالشّعر الشّيف  ةيمل تكن هلا سابقاليت  نياملضام

إنّه قد  يفه ،ة جوزف اهلاشم الشّعريةيّوأمّا أمه .ومنا هذاوي مي منذ القدنيملثل هذه املضام

 انصافو دقّةو صراحةو اديفكان شعره عن ح ،ثةيانطباعات حدو ةديأودع شعره آراء جد

بات يأسرار احلب يمن األحسن أن جتر :ولقد صدق شاعرنا املولوي قائالً .حبّو ةريبصو

 :اريألسنة األغعلى 

 خوش           رت آن باش           د ك           ه س           ّر دل           ربان
 

 گ                رانيث ديد در ح                دي                گفت                ه آ 
 

(2، ص(دفتر اول) ،4422مولوي،)  
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 اتيّأسلوب العلو

 :فيث الشرياحلدو مياالقتباس من القرآن الكر. 4

السموّ و يف نظر األستاذ املفكر، جوزف اهلاشم، درجة الكمال لقد بلغ اإلمام عليّ 

 من رينّه استشهد بكثإلذلك فو ؛ ىرسوله املصطفو ،تعاىلو يف قربه من اهلل، سبحانه

 . نيسلم أو كتب املميث اليت وردت يف القرآن الكريات أو األحادياآل

صرخ بصوت عال؛ عليّ ييف هذا اجملال، لوجدناه  يحيهذا الشاعر املسإىل  ولو توجّهنا

من و :كانا مع عليّ  الرّسول و القرآنو ،الرسول و كان مع القرآن 

دلّ يات ممّا يالرواو اتياآلإىل  اًريمش ،اتيبعض األبعلى اناً يعلّق أحيأشعاره أنّه يف  املالحظ

 :ت التّايليالبعلى قاً يقول تعليفمثالً  .األخبارو نآالقرإملامه بعلى 

ـــ  » ــريَتَك الْق رْبَ ــذ رْ عَشـ  ــم عُوا ... «ىأَنْـ ــد سَـ  لَقَـ
 

ــذَبُوا     ــوا كــــ ــك، إِن مل يفهَمُــــ ـــ ــالَ رَبـ  ــا قَــــ  مَــــ
 

(41ص ،4162اهلاشم، )  

 (641 :الشّعراء) ﴾وَأَنْذ رْ عَش ريَتَكَ الْأَقْرَبِنيَ﴿: قول اهلل تعاىلإىل  ريشيإنّه 

 :يني التّالنيتيضاً بعد البيقول أيو

 أَلْيـــــــوْمَ أَكمَلْـــــــتُ، يـــــــا إسْـــــــالَمُ، د يــــــــنَكم    

ــــــاسُ، والت نْزِيـــــــل  مُرتَســـــــمٌ   إِنْ جيْهَـــــــلِ النـ 
 

ــــــــه   ــــــــي إتْمَـــــــــامِ نِعْمَتـ   ...فَسَـــــــــبِ حُوا اهللا فـ 

ــهَ    » ــــ ــيَ آيتـ  ــغ وحْـــــ ــــ ــول  وبَل ـ  ــا رَسُـــــ ــمْ يـــــ ــــ  «قـ 
 

(12ص ،4162اهلاشم، )  

يُت ل ُكُم  :غيالتّبل ةيآعلى ن اتيدلّنا البي ْلُت ل ُكْم د ين ُكْم و أ ْْت ْمُت ع ل ْيُكْم ن ْعم يت  و ر ض  ﴿اْلي  ْوم  أ ْكم 
م  د ين ا  ْسال   (4: املائدة) اإْل 

فهذه اآلية الشريفة نزلت يف اليوم الثامن عشر من شهر ذي احلجة يف السّنة العاشرة من 

املسلمني  وإثر ذلك أوقف النيّبّ . لوداعبعد الرّجوع من حجّة ا ،اهلجرة يف غدير خم

 باملؤمنني ألستُ أَوىل»: فقال وخطب خطبة طويلة ذكر فيها حديث الثّقلني مثّ أخذ بيد عليّ 

فمن كنتُ مواله فعليّ مواله، اللّهم والِ من وااله، : قال. يا رسول اهلل ىبل: قالوا. من أنفسهم

اآلية الشريفة اليّت مرّ ذكرهاوبعد هذا التبليغ، نزلت « وعاد من عاداه

.

، يسياح: نقالً عن) 

وتاريخ  ؛142ص ،واملستدرك على الصّحيحني ؛12-11ص ،46التفسري الكبري، ج: نقله عن ؛1ص ،4416

 (446-444ص ،6ج اليعقويب،
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 :تّهمه جبهل خ دَع احلربيمن على ردّ به ي قول لإلمام عليّ إىل  ريشيو

ــو ال التّقـــــ » ــدّين ىلـــ  مَرَتْ عَلَـــــي لَـــــانْهَ « والـــ
 

 كفَّيـــــــــــــك أَعْنَـــــــــــــاقٌ، وجـــــــــــــن  ح مَـــــــــــــامُ  
 

(61ص ،4162اهلاشم، )  

 (412ص ،14حبار األنوار، ج)« العرب ىلكنتُ أده ىلوال التّق»: هو وقول االمام 

 :وقوله

ــة    ــر دَتْ هُدْنَــــــ ــلِ»إِنْ بَــــــ ــاعدَهُ« الت ءيــــــ  سَــــــ
 

 ، والْغَلَــــــبُ«الت أويــــــل»كــــــانَ الق تَــــــال  علــــــى  
 

(44ص ،4162اهلاشم، )  

ل القرآن كما يتأوعلى إِنّك تقاتل  »: املرتضى لإلمام  كالم النّيبّ إىل  شارةإ

 :تيهذا الب ويف. (424 ،تاريخ اخللفاء: أنظر)« لهيتءعلى قاتلتُ 

ــاسِ،   ـــ ــة  النـ  ـــ ــاهُم»مَحَجـ  ــدَل هُمْ« أَقْضَــــ  وأَعْــــ
 

ـــ   ــفُ، أَدْعَــــــ ــبُ ىأَدَق ، أَنْصَـــــــ ــا جيِـــــــ ــوق مـــــــ  ، فـــــــ
 

(41ص ،4162اهلاشم، )  

 (.411ص ،12حباراألنوار، ج)« أَقْضَاكم عليّ »: قول النّيب إىل  ريشي

 أو؛

ــي   ـ ــرُهُ فـ  ــد ارِ »وَزِيــ ــا فَطَنُــــوا «حَــــد يث  الــ  ، مــ
 

ـــي  مَــــن كــــانَ مَــــوالَهُ»   فَمَــــا احتَسَــــبُوا... «وَلـ 
 

(42ص ،4162اهلاشم، )  

ل يف اإلمام أنذرهم، مثّ قاو بين هاشم ث مجع النّيب يث الدار حيحدإىل  ريشي

 :عليّ 

: أنظر)« عوايأطو من بعدي، فامسعوا له فيتيخلو وارثي،و ري،يوزو ييّوصو هذا أخي»

 .(24ص ،6ج، دون تا، يالطّرب

: أنظر)« من كنت مواله فعليّ مواله»: قول آخر للنّيب إىل  ريشيويف املصراع الثاين، 

 .(446-444ص ،6، جتاريخ اليعقويب: نقله عن ؛1ص ،4416، يسياح

ـــــريٌ، طــــــوعَ سَـــــــاع د ه       ـــــا فَقـ   مَــــــا جَــــــاعَ م نـ 
 

 إِالَّ بِمَــــــــا مُت  عــــــــتْ أَشْــــــــدَاقُ مَــــــــنْ نَهَبُــــــــوا  
 

(14ص ،4162اهلاشم، )  

، 4411هنج البالغه، )«  إالَّ بِمَا مُت  عَ بِه  غَنِي ريٌفَمَا جَاعَ فق»: قول لإلمام عليّ إىل  ريشي

 .(144ص ،461ح
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 :قولي« ضوء من الضوء»دته يويف قص
ــلُّ  ـــ ــوْءٍ  »يطـ  ــوءِ مــــــن ضَــــ  وينشُــــــرُهُ « كالضّــــ

 

ــه      ـــ ــجُ جَبْهَتـ  ــاً وَهْــــ ــسُ شَمْســــ ــدْرِ يعْكــــ  كالْبَــــ
 

(11ص ،4162اهلاشم، )  

، 4411هنج البالغه، )« أنا من الرّسول كالضّوء من الضّوء»: قول لإلمام على تدلّنا 

 .(141ص ،11الرسالة 

 :ويف

ــان، و  ــيّدُ الْبَيـــ ــمِ »سَـــ ــابُ الْع لْـــ ــ« بَـــ  تَرِعاًمَشْـــ
 

ـــــه     ـــــنْ بَالَغَتـ   وَالْف قْـــــهُ مُــــــذْ كــــــانَ، نَهْــــــجٌ مـ 
 

(11ص ،4162اهلاشم، )  

املستدرك على : أنظر)« عليّ باهباو نة العلميأنا مد»: قول الرّسول إىل  ريشي

 .(462ص ،4الصحيحني، ج

 :قوليأو 
ــعَ ــتحُ »ى لَـــ ــت م  الفـــ ــه يـــ ــتْ «يدَيـــ ــم خَفَقَـــ  ، كـــ

 

ــــــــك »  ــــــــه ظ لّــــــــاً فَـــــــــوقَ جَ « سُــــــــيوفُ رَبِـّ  ن تـ 
 

(12ص ،4162اهلاشم، )  

فتح ية غداً رجالً ي هذه الرّانيّألعط»: ربيوم خي قول الرّسول إىل  هي فريشيالّذي 

 .(424ص ،2ج صحيح البخاري،)« رسولهو بّه اهللوحي رسولهو بّ اهللحيه يدعلى ياهلل 

 :ويف هنا

ــــــن مُوســــــــي بِمَنْزِلَــــــــةٍ    كمَثْـــــــلِ هَــــــــارُونَ مـ 
 

ــوّة  ــنَ سَـــــــــاعَت ه   »، إِالَّ الن بُـــــــ  «تبقـــــــــي رهـــــــ
 

(11ص ،4162اهلاشم، )  

 :قد خلّفه يف غزوة تبوكو لإلمام عليّ  قول الرّسول إىل  ريشي

 صحيح مسلم،)« إالّ أنّه ال نبوّة بعدي ىأن تكون منّي مبءلة هارون من موس ىأما ترض»

 .(4112ص ،1ج

 :قوليث يضاً حيوله أ

ـــ    ــب  اهللا، يبْغ ضُــــــــ ــنْ أَحَـــــــــ ــهُ مَـــــــــ ــــــــ  هُحي بـ 
 

ــلَالَت ه     ـــــي ضَــــ ـــــي فـ   مَــــــنْ أَبْغَــــــضَ اهللا يقْضـ 
 

(12ص ،4162اهلاشم، )  

من أحبّين فقد و اً فقد أحبّينيّمن أحبّ عل»: قول النّيبّ إىل  ولقد أشار الشاعر
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 ،تاريخ اخللفاء: أنظر)« من أبغضين فقد أبغض اهللو اً فقد أبغضين،يّمن أبغض علو أحبّ اهلل،

 .(424ص

 :«ت يأهل الب ىرذك»دته يويف قص

ــــــــــــرَهَمْ   بِـــــــــــــالْوَح ي كلَّلـــــــــــــهُمْ  ... اهللُ طَهـ 

ــمَتَهُمْ »  وَأَذْهَـــــبَ الـــــرِ جْسَ عَـــــنْهُمُ، إِنَّ ع صْـــ
 

ــمْ   ــالبِ رِ جَلَّلَهُـــــــ ــيمِ ... بِـــــــ ــــــ ــأَعرَقِ الش ـ   بِالْـــــــ

ـــــــــــــــيمَ  ــــــــــــــودَةو، ل كتَــــــــــــــــابِ اهللِ والقـ   مَعْقـ 
 

بَ عَنْك مُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْت  وَيُطَهِّرَك مْ إِن مَا يُرِيدُ اللَّهُ ل يُذْه ﴿: «رية التطهيآ»إىل  ريشي

 (44 :األحزاب) ﴾تَطْهرِيًا

 عة يف االحتجاجيلة للشعراء الشّيه هنا أنّ هذا اللّون كان وسيوممّا جتدر اإلشارة إل

هذه الفضائل على ؤكد ي، «ابن الرّومي»هذا شاعرنا، و .نياملناوئو نياالستدالل أمام املخالفو

 :الفضائلو اتيموبّخاً النّاس ملا غفلوا عن تلك اآل ،ت ية ألهل البيالقرآن

ـــــــيكمُ     ــزَلَ اهللُ فـ  ــا أَنْــــــ ــوا مَــــــ ــدْ عَمَهُــــــ  لَقَــــــ

 

ــــــــــيهِم مُمَجْمَـــــــــــجُ    كـــــــــــأنَّ كتَـــــــــــابَ اهللِ فـ 

 

(116ص ،6، ج4121ابن الرّومي، )  

ت يات الّيت نزّلت يف شأن أهل البياحتجّ مبثل هذه اآل« يد األسديت بن زيالكم»وكذلك 

: 

ــةً   ــام يم آيــــــ ــي آلِ حَــــــ ـــــ ــمْ فـ   وَوَجَــــــــدْنَا لَكــــــ

ــاً تَتَابَعَــــــــــتْ  ــاً وآيــــــــ ـــــــــي غَريِهَــــــــــا آيــــــــ  وَفـ 
 

ــــــــــــــيّ ومُعْـــــــــــــــرِبُ   ــــــــــــــا تَقـ   تَأَوّلَهَـــــــــــــــا م نـ 

ــبُ     ـ ــك مُنْصـ  ـ ــذ ي الشـ  ـ ــا لـ  ــبٌ ف يهَــ ــمْ نَصَــ  لَكــ
 

(16ص ،4121الصّاحل، )  

 األسود يبأ»شبه مبواقف ي  فوتنا هنا أنّ موقف جوزف اهلاشم من اإلماميال و

 .انت مشهورة هبااليت كث يحبسب األحاد ،بأمساء خاصّة اإلمام  ىسمّي يالّذ« يلّؤالدّ

 ــ «يريد احلميّالس» ولعلّه جعل .(24، ص41ج ،دون تا، يالفند: أنظر) «يالوص»و« املوىل»: منها

دون ابن املعتز، ) الشّعريف  املناقبو األخبارو ثيان أحذق النّاس بسوق األحادكه يل فيق يالّذ

 .  ح اإلماميمديف  أسوة لشعره ــ (46تا، ص

 :ةيخيح باحلوادث التّاريالتّلم. 6

 ة منذ صدر اإلسالميّاألستاذ، جوزف اهلاشم، أنّ سبب الشّقاق يف األمّة اإلسالم ىري

نذر نفسه خلدمة  يان اإلمام الّذكنما يب .فة بين ساعدةيعائدٌ إىل سق ،ومنا هذاإىل ي
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 ئفوج ،دفنهو هيالصّالة علو نهيتكفو قوم بغسل الرّسول ي سالة،صاحب الرّو الرّسالة

 و الرّسول  ى عن الصّالة علنيكانوا منشغل الرسول إىل  بأنّ أقرب األصحاب

 ع املناصبيبتوز  مي عن حال رسوهلم الكرنيدفنه بشيء آخر، لقد كانوا منشغل

الكراسي عن و شغلهم املناصبن ال تيللّذ نما تركوا جثة الرّسول يإرضاء اخلواطر بو

ة يعن خالفته الشّرع قة أنّ إبعاد عليّ ييف احلق. دفنهو هيالصّالة علو أمر رسوهلم

دة مل يكن إالّ يفة يف مواضع عدية شريّث نبويبأحادو ة واضحةيه بنصوص إهلياملوكّلة إل

.النّبويّو النّصّ اإلهليّعلى التمرّد الواضح على مؤامرة تدلّ   (412-411ص ،4162 ،فاهي: أنظر) 

تفاصيلها خوفاً من  استعرضها الشّاعر نعرض عن ذكر أخرىة يّخيا تاريفهناك قضا

: ذر د أيبيوتبع /42و 64:  العام يف زمن عمرريه اإلقطاع والنفيقض)الم كاليف  اإلسهاب

ة يقض /12و 42و 41: ه السبقةيقض/12و 44: غزوات الرسول /46: تيلة املبية ليوقض /66

 :فة عن لسان الشّاعر الّذي يقولية السقينها قضيفنختار من ب (.12و 11و 11: ريالغد

ــــق يفَة »لَـــــوْالَك، يـــــا يـــــومَ   مَـــــا الْتَـــــوَتْ« السـ 

ــــــــــزٌ   ـــــــــوسِ غَرَائـ   ضَــــــــــلَّتْ بِـــــــــــأَحْالَمِ الن فـ 

 وَتَبَر مَـــــــــــــتْ رُوحُ الر سُـــــــــــــولِ علـــــــــــــى وَىنً

 يطْـــــــــــوِي هُنَيهَـــــــــــات  الْـــــــــــوِدَاعِ، وهَالَـــــــــــهُ 

ــدَعَا إىل ال ــدْوِينِ، إِالَّ أَن هُـــــــــــــــمْ فَـــــــــــــ ــــــــــــ  تـ 
 

ـــــــــف وفُ، ونُكّسَــــــــــتْ أَعْــــــــــالَمُ    ت لْــــــــــك الصـ 

ــ ــوَ ىفَطَغَـــــــ ــامُ ىالْهَـــــــ ــت  الْأَحْكـــــــ ــــــ  ، وَاخْتَلَـّ

ــــــــــــــــــــــــــهُ اآلالمُ  ــارُ، تَحُثُـّ  وَالْإحْت ضَـــــــــــــــــــــــــ

ــامُ   ــوَحْيُ والْإل هَـــــــــــــ ــتَبَاحَ، الْـــــــــــــ  أَنْ يسْـــــــــــــ

ــأَقْالَمُ    ــاعَت  الْــــــ ــد وَاةَ، وضَــــــ ــوا الــــــ ـــــ  خَطَفـ 
 

(41ص ،4162اهلاشم، )  

 :نشدياملضمون نفسه ويف 

ــثّقْلَنيِ»و« حَــــد يثَ الــــد ار»نَقَضُــــوا   ، هَــــلْ«الــ

ــوَازِعٌ   ــن يبِ  نَــــــــــــــ ــتْ إِرْثَ الــــــــــــــ  فَتَجَاذَبَــــــــــــــ

ــــــــوا علـــــــــى رَمَـــــــــقِ الن بُـــــــــو ة  ه جْعَـــــــــةً   قضـ 

ــكبٌ عَلَــــــــــ    ــرْع ي مُنْسَــــــــ ـــــــ ــيّهُ الشـ  ـــــــ  ىوَوَصـ 

 فَتَطيّبـــــــــــتْ ميْنَـــــــــــاهُ تَغْسِـــــــــــل  جُسْــــــــــــمَهُ   

ــةو وَسَـــــــــــرَتْ بِأَبْنَـــــــــــاءِ العُمُومَـــــــــــة    رِعْشَـــــــــ
 

 صَــــــدَق وا؟ وهَــــــلْ وحــــــيُ الْغَــــــد يرِ غَمَــــــامُ      

 فَكأَن مَــــــــــــــــــا إرْث  الن بِــــــــــــــــــيِ  حُطَــــــــــــــــــامُ 

ــأَحْالَمُ   ــعَهُمْ والَ الْـــــــــــ ــــــــــ ــوْتُ خَشـ   الَ الْمَـــــــــــ

ـــــرامُ   ـــــم يمِ ضـ  ــــي الصـ   نَعْـــــشِ الر سُــــــولِ وفـ 

ــذَ ــامُ   ىوَشَــــــــ ــهُ الْأَجْسَــــــــ ـــــــ ــوسِ تَبُثُـّ ـــــــ  الن فـ 

ــامُ   ــالَهَا الْأَرْحَـــــــــــــــ ــتْ أَوْصَـــــــــــــــ  فَتَلَقَّفَـــــــــــــــ
 

(62ص ،4162اهلاشم، )  

 :مياستدعاء الشّعر العريبّ القد. 4

ث ياته؛ من حي يف علوميالقد يّالتّراث الشّعرعلى شاعرنا، جوزف اهلاشم، كان حمافظاً 
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ه مالحم يصف فيملنا يف شعره الّذي حياناً يإنّه أح. شعرهيف  بدويما ك ،املضمونو األسلوب

 ريه غينسمع ف الو ومضات الشّفار يه سويف نبصر ث اليحب ،جوّ من العجاجإىل  اإلمام 

، كما نلمس يف شعره، عاطفة «املتنبّي»و «بو متامأ»لنا  ىتداعييف هذا اجملال و .قعقعة السّالح

دعبل و يريد احلميالسّو تيمثل؛ الكم يّالعهد العبّاسيف  عةية تشبه الشّعراء الشّيصادقة قو

 القوّة ىاً تتجلّيّدة؛ فكان شعره قويالعقو جل التّراثإنّه ر: ع أن نقوليفلهذا نستط. ياخلزاع

 القرآنعلى الغزوات معتمداً و وصف املعاركو البطولةو مبناه؛ حافل بذكر العظمةو معناهيف 

 صالبة األلفاظو متانة اجلملو ةيب الشّعرياستعمال التراكعلى القدرة و خيالتارو ثياحلدو

 .ف الدولة احلمداينّيح سييف مد كما كان شأن املتنبّي ،احلروف الضّخمةو

استذكاره اإلمام إىل  ريشوي غمرة القتالو املعارك صف خوض اإلمام يإنّه طفق 

 اجلهاد؛و يف الشّهادة 

ــوَغَي    ــهَادَة ، والْــــ ـــ ــي الشـ  ـــ ــك فـ  ــي ذَكرْتُــــ  إِنّــــ
 

ــوَعَ  ــرِدُ الص مْصَـــــــــامُ  لَـــــــ ــدَيك يزَغْـــــــ  ى يـــــــ
 

(61ص ،4162اهلاشم، )  

 كشف عن بطولته اخلارقةيث يح« عنترة بن شدّاد»رنا بـذكّي يّالتّناص هذا املشهد

 :«عبلة»بته يستحضر حبيهو و خضمه املعاركو

ــلو   ــــــــ ــك والرِ مَـــــــــــاحُ نَواهـ   وَلَقَـــــــــــدْ ذَكرْتُـــــــــ
 

ــي      ــ ــنْ دَمـ  ــ ــر مـ  ــ ــد  تَقْطـ  ــيضُ الْهِنْـــ ــي وبِـــ ــ  م نِـّ
 

(24ص ،4112عنترة بن شدّاد، )  

 :املشهورةبطولته يف الغزوات و صف شجاعة اإلمام يت يويف هذا الب

ــدْرٍ»أَيّــــامَ  ــدَقٍ»، «حُــــنَنيٍ»، «بَــ ــدٍ»، «خَنْــ  «أحُــ
 

ــه     ـــ ــنْ بُط ولَتـ  ــي عَــــ ــيدُ تَحْكــــ ـــ  وَالْبَيــــــدُ والصـ 
 

(12ص ،4162اهلاشم، )  

أدبه؛ و جَالدتهو املعروفة شجاعة نفسه« تهيميم»يف  صفيث يح« ياملتنبّ»لنا  ىتداعي

داء يالبو تها،يل تعرفه لتقدّمه يف فروسيخلاو طول ادّراعه له،و ه،يعرفه، لكثره سُراه فيل ياللّ

تقدّمه و شهدان حبذقه هبمايالضرب و احلربو استسهال صعبها،و تعرفه مبداومته لقطعها،

 ده؛يّقيما يها، القلم عامل بإبداعه فيس تشهد له إلحاطته مبا فيالقراطو همايف

ــي    ــدَاءُ تَعْرِف نِـــــــ ــل  والْبَيـــــــ ــل  واللَّيـــــــ  فَالْخَيـــــــ
 

ــرْبُ وا  ــ  لطَّعْـــــنُ والْق رْطَـــــاسُ والْقَلَـــــمُ   وَالضـ 
 

(41ص ،4، ج4141املتنبّي، )  
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 :أدب املقاومةو تيح أهل البي مدنياجلمع ب. 1

م املقاومة يقو أدب املكافحةو دةيالعد ت يخصائل أهل الب ي ذكرنياملزج ب

باإلمام ث يستغيإنّه . حيييف شعر شاعرنا املس ةعدّ من السمات البارزية يّاللّبنانو ةينيالفلسط

 الشّجاعةو  بالعدلنيخ املسلميأل تارمية، ويّا الدّنيهذه الدّنأخرى إىل عود مرّة يل 

 نيسرد ما حلّ باملسلميانة؛ مثّ يخو مكراًو جوراًو خوفاًو فساداً الطّهارة بعد أن مُألو الكرامةو

االعتداء و اخلنوعو كسر حواجز اخلوفيل دعو اإلمام وي التّهاونو التّخاذلو من التّفرقة

 نيبلغ شاعرنا الذّروة يف استثارة العواطف حوي .خ اإلسالميطر، مثل ما فعل يف أبان تأرياملس

 :عصرنا الرّاهنيف  ما حلّ هبمو مي يف القدنياة املسلمي حنيقارن بي

 عُـــــــــدْ يـــــــــا إمَـــــــــامُ، فَل لْتَـــــــــاريخِ دورتُــــــــــهُ    

ـــن بَعْــــد  الْهَــــوَان  عَــــالَ   ذَا حُصــــنُ خَيبَــــرَ، مـ 

ــد ه   أرْضُ الْق  ـــ ـــــنْ مَفَاسـ  ــادَتْ مـ   دَاسَــــــات  مَــــ

ــاً    ــانَ، مُفْتَرِســـــ ــمَ والطُّغْيـــــ ــنُ الظُّلْـــــ ــــ  حيَصِـّ

ـــــحَابَة  عَنْــــــهُ ارْتــــــد  مُنْكف ئــــــاً       جَــــــيشُ الصـ 
 

ــفْحَت ه      ــيضَ صَــ ــتْ بِــ ـ ــودُ وشـ  ـ ــرُفُ السـ   واألُحــ

ــــــــــــه    يغْتَـــــــــــــابُ زَنْـــــــــــــدك مُعْتـــــــــــــدّاَ بِقو تـ 

 وَنَزْعَـــــــــة  الشَــــــــــرِ  ثَــــــــــارثْ يف شَراسَــــــــــت ه  

ـــــــــــه  طَهَــــــــــــارَة   األارْضِ، مَــــــــــــدْف وعاً بِنَزْوَتـ 

ــــــــه     ــن طَبِيعَتـ  ــــــ ــتْ مـ  ــامَاتُ بَاتَـــــــ  وَاالنْق سَـــــــ
 

(16ص ،4162اهلاشم، )  

اة يمن ح أخرىجوانب إىل  تطرّقيمثّ  ،ات السابقةياألبيف  ما ذكرهعلى قف ي سرعان ماو

ع سنّة اإلمام وم إىل اتّباياجاً اليالعرب أشدّ احتو نيأنّ املسلمإىل  ريشوي  التّعسةنياملسلم

 اًريمش ،العدوانو ستعرض ما حلّ باجلنوب من االعتداءوي ،خصاله املمتازة الرائعةو 

 عوديل اإلمام  يستدعيالصّمت، مث أخذ و ردود فعل الدول العربية من االستسالمإىل 

املكافحة و ؛ املقاومةىاجلهاد من أجل اهلدف األمسو ةي للتضحرينّد اجلماهوجي اجلنوبإىل 

 ؛وينّيان الصّهيالكو الظلّم ضدّ

ــوَغَ   عَ ــاضَ الْــ ــدَرةٍ خَــ ــمِ حَيــ ــى اسْــ ــدٌ ىلــ  أسَــ

ـــــوأمَنيِ صَــــــهيلو، واجلَنُــــــوبُ صَــــــد  يف  ىالتـ 

ــأ    عُــــــدْ ــاحَ يف ظَمَــــ ـــ ــإنَّ السـ  ــامُ، فَــــ ــا إمَــــ  يــــ

ــا   ــون ، أمّـــــ ــدَك احل صُـــــ ــدَ، تَنْـــــ ــــ  هُـــــــز  امل هَنـ 

 مَـــــــازَالَ يــــــــذْكرُ ذَاك الْح صْـــــــنُ صَــــــــولَتَهُ  
 

ــرِ   ــريَقُ الن صْـــــــــ ــــــــــه   وَبَـــــــــ ــودٌ بِل بْدَتـ  ــــــــ  مَعْقـ 

ـــــه     ــــمْت ، يف دُنيـــــا عُروبَتـ   ...ل صَـــــرْخَة  الصـ 

ـــــــذ  ــت ه   يلـ  ـــــــجْ نَــــــــارَ وَمْضَــــــ  الف قَــــــــارِ، وأجِـ 

ـــــــــــه   ـــــــــــوالً بِهدْنَتـ  ـــــــــــيفُ مَغْلـ   تَبَــــــــــــر مَ السـ 

ــفْرَت ه    ــق لْ حَـــــــد  شَـــــ ــــــرْ جَهَـــــــن مَ، وَاصْـــــ  بَش ـ 
 

(11-14ص ،4162اهلاشم، )  

ة يعية، بل الشّيّحياملس -ةيروحه اللّبنانو الصادقة هذا كلّه، عاطفة جوزفيف  أنت جتدو
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من هنا ال نبعد إذا قلنا إنّ و .حيشعره الفصيف   عنهاريالتّعبو أحسن التّرمجةيت الّاملقاومة 

إنّه، . دةيعقو ض شعره فكرةيفياً آخر يحيعصرنا الرّاهن، شاعراً مسيف  لبنان أخذ يعرف

قلّما حتسّ و ،املقاومةو دةيالعقو الوجدانو عاطفةل دفّاق من اليش شعره بسيجيت، يكما رأ

عيّ صدق يكأنّه شاعر خملص شو بدو لكيإنّما و ن،يالدّو دةيث العقيمن ح يّحيه أنّه مسيف

ات يبوضوح يف األب ىفتر. ان املرصوصيالظّلم، كالبنو ياملكافحة ضدّ البغيف  ما عاهد اهلل

ات يلقد استلهم الشّاعر يف األب. اهيّ منحها اهلل إة الّيتية الرّبانيالّيت أنشدها الشّاعر العنا

هنا و .، الّيت هي رمز للمسلم احلرّ األيبّة اإلمام ياملقاومة من شخصو ة الصّموديّالتّال

ان يمبا يهزّ ك يّحيكأنّها أهلمت قلب شاعرنا املسيت الّات يخلق األبيف  ةية اإلهليالعنا ىتر

الصمود و رمز البقاءهي  هنا ة اإلمام يشخص. لرّوحايف  قظةيالو ييبعث الوعو اإلنسان

 :املقاومةو اجلهادإىل  هيهتدو ها الشّاعر لتوقظه من الغفلةيستدعيت يالّ

 ديـــــــــنٌ وأنـــــــــتَ شَـــــــــهيدُهُ يهَـــــــــلْ ينْطَـــــــــوِ

 أوَلَسْــــــــــتَ رَمْــــــــــزاً ل لْصُــــــــــمود  وصَــــــــــرْخَةً 

ــاً  يهَبْنِـــــــ ــوبِ مُقَاومـــــ  وَم يضَـــــــك يف اجلَنُـــــ
 

 ...يـــــــــك د عَــــــــــامُ؟ وَلَـــــــــهُ بَشـــــــــمْخَة  مَنْكبَ   

ــــــــــامُ ــــــــــدُ البَسـ   ...ل لْحَـــــــــــقِ ؟ أنْـــــــــــتَ املَوعـ 

ــوتُ يردْعُنِـــــــــــ  ــالَمُيالَ الْمَـــــــــ  ، وال  اسْتسْـــــــــ
 ج

(61ص ،4162اهلاشم، )  

... الفقر و االضطرابو هيالتّو الظّنونو الظّلماتيف  شكو شاعرنا، من أمّة تتخبطيمثّ 

 اإلمام  يستدعوي زائفح باليالصّحو احلقّ بالباطل،و ها احلالل باحلرام،يالتبس ف

 فسد من األخالق صلح ماوي النّورو الثّباتو نيقيالو قظةيالو منح هذه األمّة، العدالةيل

 :ام خالفتهياحلكم، كما عمل يف إصالح األمّة أو اسةيالسّو

ــلَ مُعْتَكـــــــرٌ      ــإنَّ اللَّيـــــ ــا إمَـــــــامُ، فَـــــ ــمْ يـــــ ــــ  قـ 

ــمْ يـــــا إمَـــــامُ،   ــ  وَسُـــــن  العَـــــدْلَ يف وَطَـــــنٍ    قـ 

ــه . ..رَجَوْتُـــــــــك ــــــ ــه ، وعَام لـ  ــبْ ل وَاليـــــــ  اكتُـــــــ

ـــــريٌ، طَــــــوْعَ سَـــــــاعد ه       ـــــا فقـ   مَــــــا جَــــــاعَ م نـ 

ـــهُمُلَــــعَ... رَجُوتُـــك اكتُــــبْ   ى األخْــــالَقِ حُضـ 
 

ـــعٌ واألُفــــقُ مُضْــــطَرِبُ « احل صْــــنُ»وَ   ...مُرتَفـ 

 ...سُ والـــــــذَّنبُأأيـــــــنَ الـــــــر ... اهللُ أعْلَـــــــمُ

ــتَلَبُ؟  ىمَــــــال  اليتَــــــامَ  حَــــــرَامٌ، كيــــــفَ يسْــــ

 بِمَــــــــا مُت  عَــــــــتْ أشْــــــــدَاقُ مَــــــــنْ نَهَبُــــــــوا إالَّ 

 ...«مَــــــنْ ذَهبَــــــتْ أخْالَق هُــــــمْ ذَهَبَــــــوا »ألنَّ 
 ج

(14و 41، ص4162 اهلاشم،)  

 ت ية أهل البيّتبعإىل  ريات، اجلماهيدعو يف هذه األبيومن املالحظ أنّ الشاعر 

من ختلّف و نة جناة من ركبها جناي، سف اللّحاق هبم؛ ألنّهم حسب ما وصفهم النّيبّو

 الصّوابإىل  ة املطافيتهم تؤدّي يف هنايّتبعو أنّ والء األئمّةعلى كما أكّد الشّاعر . عنها غرق
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 :الرّشادو قةياحلقو

ــــــدْوَت كمْ يـــــــا أي   هَـــــــا النّـــــــاسُ مَسْـــــــرَاكمْ بِقـ 

ــل وا خَطْـــــــوَهُمْ يف الْعَـــــــالَمَنيِ هُـــــــدي    ــــ  تَوَسـ 
 

ــــــف  بِأَهْـــــــلِ الْبَيـــــــت  يغْتَـــــــنِمِ      ــنْ يسْتَشـ   مَـــــ

ـــــــــــمْ  الَ  يسْـــــــــــتَق يمُ لَكــــــــــــمْ حَــــــــــــقٌ بِغَريِهـ 
 ج

(22، ص4162اهلاشم، )  

 :اتيالعلويف  اليصور اخل .1
ة مذهب يعيالزخارف البدو ةيالياستخدام الصور اخليف  ذهبيجوزف اهلاشم،  شاعرنا،

 هيالتشبو التشخّصو لة، خاصة االستعارةياألخو ريإنّه مغرم بالتصاو :يكينيالسكالشعراء ال

 .رياستخدام أدوات التصويف  االقتصادو اجلمالو الشعورو تاز بالرونقميفشعره  اجملاز،و

 :ما قلناهي لتوافقنا فنيتين البيهذ أن تقرأ يفيك

ــأ    عُــــــدْ ــاحَ يف ظَمَــــ ـــ ــإنَّ السـ  ــامُ، فَــــ ــا إمَــــ  يــــ

 مَـــــــازَالَ يــــــــذْكرُ ذَاك الْح صْـــــــنُ صَــــــــولَتَهُ  
 

ـــــــذ   ــت ه   يلـ  ـــــــجْ نَــــــــارَ وَمْضَــــــ  الف قَــــــــارِ، وأجِـ 

ــــــرْ جَ ــفْرَت ه   بَش ـ  ــق لْ حَـــــــد  شَـــــ  هَـــــــن مَ، وَاصْـــــ
 

(11-14، ص4162 اهلاشم،)  

ء يه بشيرمز إلو شبهت الساح باإلنسان مثّ حذف املشبه به ؛«الساح» ة يفينكاالستعارة م

شبهت احلصن باإلنسان مثّ  :ضاًية أينكم« احلصن» واالستعارة يف .«الظمأ» هوو من لوازمه

هي  اليت «البشارة» ترياستعو .«ركذي»هو و لوازمهء من يه بشيرمز إلو حذف املشبه به

 مكل التهيسبعلى جنس البشارة يف  هو ضده بإدخال اإلنذار ياخلرب السار لإلنذار الذ

 (.ةيمكاالستعارة الته) االستهزاءو

داً عن ياالنسجام بعو العذوبةو السّالسةو ز بالطبعيّتميوواضح ممّا قدّمناه أنّ شعره 

لّف أو كد أو التيالرّسالة ال التعقو دةيالعقو ركخدمة الفيف  ألنّه جعل الشّعرالتصنّع؛ و لّفكالت

 .التصنّع أو التفنّنّ

 

 

  



  519  (شمالعلويّات لجوزف الها: ةيدراسة نموذج) حّي المعاصريفي الّشعر المس  اإلمام علي

 

 اخلامتة

هذا الشّاعر املفكّر أمام  ية لديات جوزف اهلاشم تثبت لنا اإلحساس باملسؤوليإنّ علو. 4

 هذه القصائد، بقوّة ذكّر يفي؛ إنّه ت يآل البو ن والءه لعليّيّقة كما تبياحلقو خيالتّار

ا يمواقفه جتاه القضاو صدق العاطفة، فضائل اإلمام علي و انميحرارة اإلو الكلمة

دّثنا يف شعره عن عمق حيذلك أنّه على زد و .حيصرو يادية يف موقف حياإلنسانو ةياإلسالم

ومنا إىل ي  منذ فجر اإلسالمني من املسلمنياملؤمنو نياملؤمن ى النّصارنية بيالعالقة الرّوح

 :ميهذا، كما قال القرآن الكر

ني  ... ﴿ ُهْم ق سييس  ن ْ د ن  أ ق ْر ب  ُهْم م و د ة  ل ل ذ ين  آم ُنوا ال ذ ين  ق الُوا إ ن ا ن ص ار ى ذ ل ك  ب أ ن  م  و ُرْهب ان ا  و ل ت ج 
ُون    (16: املائدة) و أ ن  ُهْم ال  ي ْست ْكرب 

يت يطرحها الشّاعر أو يستفيد منها، وضوعات أو األساليب الّلنا أنّ امل ىوهكذا يتجلّ. 6

رغم أنّها تكون شديد الشّبه بالشعر الشّيعيّ الكالسيكيّ، إالّ أنّ الشّاعر قد كان ناجحاً يف 

ومتطلبّات األمّة اإلسالمية يف  املزج بني فضائل اإلمام : اجلمع بني القدمي واحلديث

ضامن والوحدة واملقاومة أمام املؤامرات والدّسائس، تعدّ خري والدّعوة إىل التّ عصرنا الرّاهن

 .دليل هلذه الفرضية

إىل  ومن مثّ شعره موجّه ة؛يالياستخدام الصّور اخليف  تاز باالعتدالميإنّ شعره  .4

 .الياخلو التصنّعو عيالتّصنإىل  ثر منهكالم أكالو املنطقو دةيالعقو ركالف

ن مالوا ي الّذيكينيالسكثّل أحد الشّعراء الميأسلوبه يف  ناوك ل الن فَسيهو شاعر طو .1

 ة،ينيالرّموز الدّو  األدبنياملزج بيف  خاصّة ة،يالشعر  املعاينريتفسو اجلزالةو حنو القوّة

العابقة بعبق و اة الطّاهرةياحلو ةياإلنسانو رب رمز لألخالقكعدّ حبقّ أي  يّاإلمام علو

 .ةيالرّسالة اإلهل
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