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 Abstract: 

The study discusses elegiac poetry on the Prophet's family 

composed by Lebanese poets belonging to the Christian 

community there. We chose a selection of writings by four 

contemporary Christian poets: Joseph al-Hāshim, Paul Salāma, 

Raymond Qasīs and Joseph al-Ḥarb. The study opens with a 

discussion of the meaning of elegies as a human, social and 

individual poetic object, that has been cultivated by poets since 
pre-Islamic times. Next, the study discusses the reason why the 

Prophet's family has been the subject of so many elegies, namely 

the important position this family occupied among poets. 

Subsequently we discuss why Christian poets in Lebanon have 

composed numerous elegies for members of the Prophet's family, 

especially ʿAlī b. Abī Ṭālib and his son al-Ḥusayn b. ʿAlī, namely 

the fact that elegies constitute a unique human phenomenon that 

is in keeping with divine teachings, especially concerning the 

Prophet's family. The study uses both descriptive and analytic 
methods. 
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 راثء أهل البيت لدى شعراء الّنصارى اللّبنانّيني املعاصرين
 

 2 خالد أمحد ِســـنداوي 
 

 :امللخص
الوقوف عند راثء أهل البيت لدى شعراء لبنانّيني ينتمون للطّائفة املسيحّية، وقد اختار  يهدف هذا البحث إىل

البحث عيّنة من مراثي آل البيت من شعر أربعة شعراء مسيحّيني معاصرين هم: جوزيف اهلاشم، بولس سالمة، 
الحا، وبيّنت أّن الّراثء هو رميون قسيس، وجوزيف احلرب. اسُتهّلت الّدراسة بتوضيح معىن الّراثء معجميّا واصط

غرض شعرّي إنسايّن واجتماعّي وذايت، وقد اعتىن به الّشعراء منذ اجلاهلّية. بعدها بيـّن البحث ملاذا حِظي أهل 
البيت بكّم هائل من املراثي، وذلك ألّّنم َحَظوا مكانة مهّمة لدى الّشعراء، مث بنّي سبب نظم شعراء لبنان 

 آل البيت خاّصة يف علي بن أ ي االب وابنه احلسني بن علي، وذلك ألّن الّراثء ااهرة الّنصارى مراٍث عديدة يف
إنسانّية فريدة تلتقي مع التّعاليم الّسامية، وخاّصة إذا كان يف آل البيت. وقد اعتمدت الّدراسة املنهج الوصفّي 

 والّتحليلّي.
لّي بن أ ي االب، الّشعر العر ّي املعاصر، شعراء أهل البيت، الّراثء، احلسن بن علّي، ع الكلمات املفتاحية:

 الّنصارى، لبنان، الّشعر املسيحّي، الّشعر الّشيعّي.
 
 املقدمة: 

أنواع  (، ويعترب أصدق 5، 1988إّن الّراثء من أبرز وأقدم أغراض الشعريّة ومن املوضوعات البارزة يف الشعر )ضيف، 
مؤملة. وأمهّية هذا  الّشعراء ونظموا فيه أشعارا ألّن الّراثء وليد انفعال صادق ومعاانة ( الذي اعتىن به 81، 1960الّشعر)عّبود، 

من أقدم ما يواجهها الوجود  الفّن الغنائّي تكمن يف تصويره للوجدان الفردّي وما ينتابه من أحاسيس أمام فاجعة املوت اّليت تعّد 
القصائد يف راثء األقارب واألابعد، كما نظموا  ا هلذا الفّن وقد نظموا الكثري من اإلنسايّن. والّشعراء منذ القدمي بذلوا اهتماما خاصّ 

وُُيمع كثري من املؤّرخني إّن أّول قصيدة  أغراض الّشعر العر يّ  املراثي يف راثء عظماء الّدين وكبار العلماء. والّراثء بال منازع أقدم 
  (.22، 1974  ، )اجلَُمحي قيلت يف الّشعر العر ي كانت يف الّراثء

نظمت يف  واستمر الّراثء مع توايل العصور إىل عصران الرّاهن فنرى يف دواوين الّشعراء يف العصور املختلفة مراثي كثرية، وأّّنا 
األدب العر ّي يف العصور  فقدان العزيز، أو سكب الدموع أمام سلطان لينال الّشاعر حظوته، وملراثي أهل البيت مكانة مرموقة يف 

  قصيدة، وهذا ّل خيتّص بشعراء الّشيعة  املختلفة فلم يكن هناك شاعر مسع أو شاهد مأساة آل البيت إّّل وقد نظم يف راثئهم 
  األخرى، فقد نظموا قصائد صادقة يف راثء أهل البيت. فحسب، بل جتاوزته إىل آداب غريهم من أصحاب األداين واملذاهب 

قصائدهم يف راثء أهل البيت مواضيع خمتلفة وقاموا ابلّدفاع عن آل البيت ووصف  وقد تناول هؤّلء الّشعراء يف نظم
  مصائبهم واحملن اليت واجهها أهل البيت أثناء حياهتم. 

ميزات  مل يّتبع الشعراء يف نظم مراثي أهل البيت اريقا واحدا ولكن من خالل دراسة هذه املراثي ميكن اإلشارة إىل عّدة 
أهل البيت وفضائلهم،  ا: أّن املراثي تبدأ يف معظمها بذرف الّدمع والّنواح والّندب، ومن مّث يذكر الّشاعر مناقب منه ،هلذه املراثي

                                                           

sindawe@017.net.il ،فلسطني، أ.د. أكادميّية القامسي، والكلية العربّية  2
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آل البيت وذّم أعداء آل البيت،  وذكر بعض أحاديث من الّرسول اليت تدّل على اخلالفة لعلّي من بعد وفاته، ووصيّته يف حّب 
  الّندب وتعترب من الّراثء العاافّي. فجاءت أكثر مراثي آل البيت تدّل على وذكر مصائب واحملن اليت حّلت هبم. 

اليت  م، فنرى املراثي 680وأحداثها وما أصاب احلسني يوم عاشوراء عام   وقد أتثّر الّشعراء أشّد التأثري بواقعة الطَّّف 
اليت نظمها  ااف. واألمر الذي يلفت الّنظر أّن املراثي نُِظمت يف هذا اجملال أكثر من غريها، وهي تتمّيز حبرارهتا وإاثرهتا للعو 

أهل البيت ّل خيتّص بعصر  الّشعراء يف العصور املختلفة يف راثء األقارب، وعظماء الّدين واحلكام ختتّص بذلك العصر، ولكن راثء 
شعراء عظمة آل البيت ومكانتهم يف ال دون العصور، بل قد اهتّم الشعراء يف مجيع العصور األدبّية براثء آل البيت وقد صّور 

  القلوب.
وما زال النظم يف راثء أهل البيت متدّفقا حّّت عصران الراهن، فهناك شعراء قد نظموا قصائد يف راثء أهل البيت منهم 

  شعراء لبنانّيون مسيحّيون، فاجنذبوا إىل أهل البيت واريقتهم ونظموا القصائد يف راثئهم. 
هذا اجملال  من هذا املقال هو دراسة مراثي أهل البيت اليت نظمها شعراء مسيحّيون من لبنان ونسعى يف إّن اهلدف املتوّخى 

أهل البيت منها: إاهار  أن نقّدم ميزات املراثي اليت اعتىن هبا الّشاعر املعاصر يف نظمها، واملواضيع اليت اهتّم هبا الّشاعر يف راثء 
اّليت واجهها أهل البيت ودور أهل  كر فضائل أهل البيت وعظمتهم، وصف املصائب واحمَلن احلزن واألمل من مقتل أهل البيت، ذ 

الّدراسة الّتحليلّية والوصفّية لقصائد هؤّلء  البيت عليهم يف تعزيز دين اإلسالم وإحيائه وسنصل إىل هذه األهداف من خالل 
  الّشعراء.

 
 سؤال البحث: 

 :يسعى البحث لإلجابة على هذه األسئلة
 ما هي املواضيع اليت اعتىن هبا الّشعراء املسيحّيون يف راثئهم ألهل البيت؟

 ما هي األسباب اليت دعت شعراء لبنان املسيحّيون املعاصرين إىل راثء أهل البيت؟
 وما هي مميزات مراثي شعراء لبنان املسيحّيون املعاصرين يف آل البيت؟

 
 منهج البحث:

أي وصف وحتليل مراثي آل البيت اّليت  ،اعتمد هذا البحث على املنهج الوصفّي واملنهج الّتحليليّ نظرا لطبيعة الّدراسة فقد 
اختريت كعيّنات للبحث، ومعاجلتها وحتليلها ومقارنتها ببعضها ّلستخالص دّلّلهتا والوصول إىل نتائج وتعميمات عن مراثي آل 

 .البيت لدى شعراء لبنان املسيحّيني
 

 ة واملصطلحالّراثء يف الّلغ

 أ.الّراثء يف اللغة
عندما نعود إىل مصادر الّّتاث يف الّلغة العربّية وهي غنّية جّدا، جند ثالثة أصول لكلمة الّراثء، حّددها علماء الّلغة يف 

 :معامجهم وهذه األصول هي
.  الرّثيئة تُفتأ الَغَضب خثُر ويف املثل مهموزة األلف، وتدّل على معىن اخللط واّلختالط. تقول: أرأَث الّلنب: رأث :األصل األّول.1

 .(154، 1979والرّثيئة: الّلنب احلامض حيتلب عليه فيخثر، ومنها ارتثأ عليهم أمرهم إذا اختلط. )الزخَمَْشري، ،
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: 14، 1990اجلوهري، ) وَجع يف الرّكبَتني واملفاصل ابلفتح املرثّية و يرثي ابأللف الليّنة ومضارعه رثى :أّما األصل الثّاين فهو.2
( واألصل يدّل على رقّة وإشفاق، يقال رثيت لفالن: رققت، ومنه قوهلم: رثى امليت بشعر، وَرَثت املرأة بعلها ترثيه راثية 309

 .(راث مادة 309: 14، 1997)ابن منظور، 
رّث، ورجل رّث اهليئة.) ابن  ابلّتضعيف، وهو أصل واحد يدّل عل أخالق وسقوط. يقال ثوب رثّ  :أّما األصل الثّالث فهو.3

، 151: 2، 1997(. واملرَتث: الّصريع الذي يُثخن يف احلرب وحُيمُل حّيا مّث ميوت )ابن منظور، 384: 2، 1979فارس، 
  .(رثت ماّدة

 ب.الّراثء اصطالحا
 حماسنه، فيقال: بكاء املّيت وتعداد  :الّراثء و املرثّية اصطالحا تعين: بكاء امليت وذكر مناقبه شعرا أو نثرا. و الّراثء كلمة

(. ورثيت 309: 14، 1997  )ابن منظور،  رثى فالن فالان يرثيه رثيا إذا بكاه بعد موته، ورثوت املّيت إذا بكيته وعّددت حماسنه
(. إذن  155، 1979ري، مجع للّراثء )الّزخمش ولكن يرد  مراثي على املرثّية املّيت ابلّشعر، وقلُت فيه مرثّية ومراثي. وقد ورد مجع
القصيدة أو القطعة الّشعريّة أو  هي: عصر صدر اإلسالم املراثي الّشعريّة يف  كما يقول األستاذ، مقبول علي بشري الّنعمة يف كتابة
بكاء  . وهو(15، 1997الّنعمة، إلشفاق واحلزن، وهو أمر معنوّي )فهو ا األثر األد ّي اّلذي تّتخذ الّراثء موضوعا هلا، أّما الراثء 

فيئن الّشاعر ويتفّجع، إذا يشعر بلطمة مروعة تصّوب إىل قلبه، فقد أصابه القدر يف ابنه  األهل واألقارب حني يعصف هبم املوت، 
يّتنّح من هول اإلصابة ترّنح الّذبيح، فيبكي ابلّدموع الغزار، وينظم األشعار يبّث فيها لوعة قلبه  أو يف أبيه أو يف أخيه، وهو 

)ُقدامة بن جعفر،  حماسنة شعرا البكاء على امليت وعدّ :الّراثء (.ويعتقد قدامة بن جعفر أنّ 5، 1988  )ضيف،  تهوحرق
احلزن وّل  (. ونستخلص من هذا الّتعريف أّن الّراثء يقوم على أساَسني: األّول هو الّتعبري عن مشاعر 118م، 1884ه/1302  

  له وأجماده.راثء بدونه، والثاين ذكر حماسن املرثي 
اليت  أّما البكاء على املّيت والّتعبري عن مشاعر احلزن واألسى أمر ضرورّي إذ ّل يستقيم الّراثء بدونه، وهذه العاافة هي 

  (. 147  : 2، 1972)القريواين،  وسبيل الّراثء يكون ااهر الّتفّجع بني احلسرة  يف تعريفه الّراثء  ابن رشيق أشار إليها
املعىن اّلصطالحّي ابملعىن اللغوّي للراثء فأصبح املعىن ميّثل مدلوّل واحدا عند بعض الّنقاد. وقد أشارت  ولقد تداخل

  . إّن الّراثء يعين بكاء املّيت وتعداد حماسنه ابلّشعر، والنّثر ُبشرى اخلطيب إىل ذلك بقوهلا: 
ث ضخم من املراثي، وهي أتخذ عندها ألواان ثالثة وهي، ولكلّ أّمة مراثيها، واألّمة العربّية من األمم اّليت حتتفظ بّتا

  النَّدب، الّتأبني، والعزاء، وسنتطّرق إىل دراسة أنواع الراثء فيها يلي: 
  قلبه وحرقته. هو بكاء األهل واألقارب حني يعصف هبم املوت، فيئّن الّشاعر ويتفّجع وينظم األشعار ليبّث فيها لوعة  :الّندب
 :الّتأبني

ّلمع من مساء  التأبني نواحا وّل نشيجا على هذا الّنحو، بل هو أدىن إىل الثّناء منه إىل احلزن اخلالص، إذ خيّر جنم وليس 
خسارة الّناس فيه. ومن هنا كان  اجملتمع، فيشيد به الّشعراء منّوهني مبنزلتة الّسياسّية أو العلمّية أو األدبّية، وكأّّنم يريدون أن يصّوروا 

وإّّنا يعرّب عن حزن اجلماعة وما فقدته يف هذا  ضراب من الّتعااف والّتعاون اّلجتماعّي، فالّشاعر فيه ّل يعرّب عن حزنه هو الّتأبني 
وكأنّه يريد أن حيفرها يف ذاكرة الّتاريخ حفرا حّّت ّل تُنسى  الفرد املهّم من أفرادها، ولذلك يسّجل فضائله ويلّح يف هذا الّتسجيل 

الّتأبني، إذ نرى الّشاعر ينفذ من حادثة املوت الفرديّة اّليت هو بصددها إىل الّتفكري  مرتبة عقلّية فوق مرتبة  العزاء من. أّماعلى مّر الزّ 
ينتهي به هذا الّتفكري إىل معاٍن فلسفّية عميقة فإذا بنا جنوب معه يف فلسفة الوجود والعدم واخللود.  يف حقيقة املوت واحلياة. وقد 

  أّن احلياة اّل ّل يدوم. ا كّله ومرّد هذ
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خاّصا  ونشاهد هذه األلوان الّثالثة من الّراثء يف مجيع مراثي الّشعراء من عصر اجلاهلّي إىل عصران الرّاهن سواء أكان راثء 
الّراثء ابلّشعر، بل هو  ّص اجّته إىل بكاء الّنفس، والقريب، أو القوم، أم راثء عاّما فرضته اجملاملة وابيعة احلياة اّلجتماعّية. وّل خيت

  شائع يف الّنثر والّشعر ولكن غلب هذا الفّن يف الّشعر.
 

 الّراثء يف األدب العربّ 

قبورهم  َعرف العرب شعر الّراثء منذ العصر اجلاهلّي ألّن الّرجال والّنساء مجيعا كانوا يندبون املوتى، كما كانوا يقفون على 
أمام املوت، وأّن ذلك  خصاهلم، وقد خيلطون ذلك ابلّتفكري يف مأساة احلياة وبيان عجز اإلنسان وضعفه مؤبّنني هلم ُمثـنني على 

  مصري حمتوم.
خضعت  شعر الّراثء فهو كان يف أصله "تعويذات للمّيت حّّت يطمئّن يف قربه". وّل بّد أّن هذه الّصورة األّولّية من الّراثء 

فحول الّشعراء" أّن "أّول  ا القصيدة الّناضجة. وحيدثنا ابن ساّلم اجلَُمحي يف كتابه "ابقات لتطّورات عديدة إىل أن أخذت شكله
يف قتل أخيه ُكَلْيب وائل". ويف هذا  م( 531من قصد القصائد وذكر الوقائع الـُمَهْلِهل َعدي بن ربيَعة بن احلارث التّـْغِليّب )ت.

  اخلرب دّلّلت هاّمة منها:
   كان من أقوى دوافع الّشعراء لنظم األشعار يف الّراثء.  . أّن وقوع املوت1 
  . أّن شعر الّراثء وليد انفعال صادق ومعاانة مؤملة.2 
  أّن اإلنسان احملزون حياول أن خيّفف من أحزانه بواسطة الّشعر.  .3 

تنويعا  رية، وقد نّوعوا هذا الفّن وتطّورت قصائد الّراثء يف العصر اجلاهلّي، إذ نرى قد اسُتخدم يف نظمها وسائل فنّية كث
مبوسيقاهم وأوزاّنم  واسعا، كما اهتّم الّشعراء بصورهم واستعارهتم وتشبيهاهتم يف نظم هذا الّنوع من الّشعر، مع العناية التاّمة 

  واملالءمة بني أنغامهم وشعور احلزن اّلذي يتعّمق قلوهبم وأفئدهتم.
يقمن  ّرجال والّنساء، بل رمّبا كان للّنساء حّظ األوفر من القيام عليه، إذ كّن هّن الالئي وكان يساهم يف هذا الفّن الّنساء ال

املواسم العظام كموسم  يف ندب املّيت أاّيما، بل رمّبا امتّد قيامهّن عليه سنوات، وقد يقمَن بذلك يف جمالس القبيلة وعلى القبور ويف 
  ُعكاظ.

فإّن  ى الّرجال يف ندب املوتى والّنواح عليهم، ألّن املرأة أدّق ِحّسا وأرّق شعورا، وأيضا ومن الطّبيعي أن يتفّوق الّنساء عل
وذرف الّدموع كالّنساء،  حياة الّرجال تقوم على القتل وسفك الّدماء والّتفاخر ابلّشجاعة والبطولة، فكانوا أينفون أن يقعدوا للبكاء 

  ن ميوت منهم.بل لقد ذهبوا يظهرون الّتجّلد والّصرب على م
وهذه الّصور اجلاهلّية للّراثء استمرت يف األدب العر ّي مع عصوره املختلفة، اترة تنمو واترة تتطّور، حتت أثري ّنو العقل 

اجلاهلّية،  العر ّي من جهة، وتطّور حياة العرب واختالف األحداث عليها من جهة اثنية، ولكّنها يف مجلتها ترتّد إىل هذه الّصور  
  ّق منها كما يشتّق الفرع من أصوله.وتشت

 
 راثء أهل البيت لدى شعراء لبنان املسيحّيني

إّن  إّن دراسة شعر شعراء لبنان املعاصرين، تُبنّي لنا أدب هذا القطر العر ّي قد شاهد تطّورا ملحواا يف العصور املختلفة، 
وقد جاء قسم   أدب لبنان قد أتثّرت فيه الظّروف الّسياسّية واّلجتماعّية، وأصبح األدب وسيلة لتحسني هذه الظّروف يف عصران. 

مذاهب وأداين خمتلفة    ملتزما يف خدمة شعر املقاومة والّدفاع عن اإلميان والعقيدة. وقد قام ّشعراء من كبري من األدب اللّبناينّ 
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ألنفسهم، فجاء شعرهم شعرا ملتزما،  كاملسيحّية وغريها قاموا ابلّدفاع عن وانهم وعقيدهتم وإمياّنم، واخّتذوا عظماء الّدين أسوة 
  شعراء لبنان اجنذبوا إىل أهل البيت. ين، والعقيدة، واإلميان، فلهذه األسباب نرى فأهل البيت هم أسوة الّدفاع عن الدّ 

املسيحّيون  أّما القصائد اّليت نُظمت يف راثء احلسني بن علي، فهي أكثر اهورا يف شعر شعراء لبنان. فقد نظم شعراء لبنان 
واإلميان، قد جعل مدلوّل  سيحّية. وخاّصة القتل من أجل العقيدة قصائد يف راثء احلسني مؤّكدين فيها العالقة بني دين اإلسالم وامل

  بني اإلسالم واملسيحّية.  مشّتكا بني شعراء لبنان املسيحّيني واملسلمني حيث أصبح احلسني بن علّي احلوار املشّتك 
صائب اّليت شهدها آل ومل يكتِف شعراء لبنان املسيحّيون يف راثء احلسني بن علّي ويوم عاشوراء بوصف األحداث وامل

الم  الّرسول يف واقعه الّطّف، بل جعلوا عالقة بني املاضي واحلاضر ملعاجلة مأساهتم يف عصر الرّاهن وما يعاين الّشعب من  
جديد ومقاومة  واضّطهاد، وأن يذكروا احلسني وتضحيته يف سبيل إرساء العقيدة والّدين وأن ُيعلوا منه أسوة لبعث الّشعوب من 

املعاصرين.  وقد تطّرق  لم والوقوف يف وجه الطُّغاة. فلهذا يصبح احلسني أسوة املقاومة واّلستشهاد يف شعر شعراء لبنان الظّ 
البيت ومناقبهم، ووصف املصائب واحملن  الّشعراء يف راثئهم آلل البيت إىل مواضيع خمتلفة منها الّتعبري عن احلزن، وذكر فضائل آل 

بولس سالمة   اللبنانيني النصارى الذين ألّفوا يف احلسني  ر أهل البيت يف إحياء دين اإلسالم. ومن بني الشعراء اليت حّلت هبم، وَدوْ 
بيتا، وعبد املسيح  220كما ونظم ملحمة علي واحلسني واشتملت  بيت،  3000حيث نظم "ملحمة الغدير" وتضم أكثر من 

بيتا، والّشاعر رميون قسيس اّلذي كتب "ملحمة احلسني جتاوزت أبياهتا  5595  األنطاكي اّلذي كتب "امللحمة العلويّة" ضّمت 
  املائة بيت.
 

 الّتعبري عن احلزن يف راثء أهل البيت

تبدأ قصائد الّراثء عادة ابلبكاء ويصّور احلزن واّلمل الذي حّل به إثر فاجعة فقدان األحّبة واألصدقاء واألقرابء و...،   
وعواافه جتاه  الّراثء اليت تسّمى "النَّْدب". يف هذا املقطع من قصيدة الراثء، يسعى الّشاعر ليعرّب عن شعوره وهذه أّول مرحلة من  

الّشعور والعاافة إىل املتَلّقي  احلبيب اّلذي فارقه ورحل وأن يصف املعاانة اليت يتحّملها بسبب هذا الفقدان، ويسعى أن ينقل هذا 
انتباه الّشاعر وشعوره وعواافه كأّن  فردات الشّعر، فيختار الّشاعر أدّق املعاين والّصور اليت تثري عرب األحاسيس اّليت حتّملها م

  املتلّقي هو الذي ُأصيب هبذا الفقدان املفاجئ.
يف وّل ُتستثىن املراثي اليت نُظمت يف راثء أهل البيت إذ نرى هذه املراثي كغريها تبدأ ابلّندب والّتعبري عن احلزن واألسى 

على عظمة  استشهاد أهل البيت، ولكن الّشاعر ميزج راثءه ابلقداسة اليت ميتلكها املرثي له فيختار املعاين والّصور األدبّية اليت تدّل  
أهل البيت مكانة  آل البيت. فيسعى الّشاعر أن يتكّلم عن هذا الّشعور ابحلزن واألمل وأن يعرّب عن ابلعوااف الّصادقة، فلموت 

ورجال الّسياسة يف عصران  وهو أديب لبناين من أدابء وعلماء -   مراثي شعراء لبنان. فهذا الّشاعر جوزيف اهلاشم عظيمة يف
أّن األّمة اإلسالمّية، بل البشريّة قد  له قصيدة راثء يف علّي بن أ ي االب، يعتقد الّشاعر من خالل أبيات هذه القصيدة  -الرّاهن

  ي بن أ ي االب فيقول: خسرت خسراان عظيما مبقتل عل
 اي "ابن ُمْلَجم" إّن َسيَفك خاِسٌئ          السَّيُف زَْيٌف والرَّدى أْوهامُ 
  ظَـَفَر العليُّ وفاَز يوَم سقوِطه               وسـما، وربِّ الكعبـِة العاّلُم 

 ُت ِوسامُ َأمَّ الّصالَة ُمَضّرًجا ِبَدِم التـَُّقى              وكأنـّما اجلرُح املمي
هادِة واجلهاُد مـَراُم    وكأّن أهَل البيِت، ما اشتاقوا ِسوى        درِب الشِّ
  (18، 1999)اهلاشم،  
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عندما ضربه عبد الرمحن ابن ُمْلَجم  يشري الّشاعر يف هذه األبيات إىل تلك العبارة اليت قاهلا علي يف أثناء صالة الّصبح
  م( يف رأسه، فقال: "فُزُت ورّب الكعبِة" وتشري هذه العبارة إىل غربة علّي واشتياقه إىل اّلستشهاد.661الـُمراِدّي )ت. 

مل يكن مقتل اّلمام علي حادثة مفجعة فَحسب، بل هو رمز الّصمود وتضحية الّنفس من أجل العقيدة واإلميان وهو ركز 
  لكّل إنسان حّر ولكّل من أراد أن يدافع عن عقيدته وأن يقف صامدا يف وجه الظّاملني.  فيقول الّشاعر: 

   هل ينَطوي ديٌن وأنَت شهيُدُه       وله ِبَشْمَخِة منكبَـْيك ِدعامُ 
  (                     25، 1999)اهلاشم،  

علّي بن أ ي االب سيـبقى على مدى احلياة ولن ينمحي من أذهان العامل، فيعتقد الّشاعر أّن الّدين الذي قُِتل من أجله 
يبقى  ألّن دعائم هذا الّدين سّتتفع على منكيَب شهيد كعلي بن أ ي االب. قد شّبه الشاعر منكيّب علّي ابلّدعائم واألعمدة اليت  

  أساس الّدين. عليها الّدين مستحِكما وهبذا أشار الّشاعر إىل عظمة علّي ودوره يف حتكيم
من شعراء لبنان قصيدة حتت عنوان "ملحمة عيد الَغدير" يتكّلم فيها بعاافة صادقة عن مقتل   وللّشاعر بولس سالمة 

  فيقول:  ،علّي ويذرف الّدمع يف راثئه ويعتقد أّن علّيا هو الّنور اّلذي انطفأ من قبل أن يصل أوانُه 
 غاَب ضوُء الّنهاِر قبَل انقضائِه   هاِت اي شعُر أدُمعا لراثئـِه         

 واذكِر الّنسَر عاليا مل يُدنَّس          فـاألثيــُر الطّهوُر يف أجوائـــــهِ 
 يكسف الّشمَس ابجلناِح عريًضا      ويسدُّ الفضاءَ رحُب فضائِه
  زوَج بنِت الّرسوِل خلُقك أمسى      من مناط العّيوِق يف إسرائِه 

 يظلَّ نقّيا             ال ميسُّ الغباُر ُكنَه صفاتِه شيمُة الّنوِر أن
                                                         (187 -183م، 2002هـ/1423)سالمة،  

  
من  فالّشاعر يف هذه األبيات يتكّلم عن عظمة علّي ويشبهه ابلنَّسر يف علو شأنه وشجاعته ويعتقد أّن مكانته أعلى 

  العّيوق )النَّجم األمحر( يف الّسماء، ونور هدايته ّل ميّسه الغبار، وهو سيبقى حيّا على مدى العصور.
  قول:يويواصل الّشاعر و 

 ليَت يوًما قد جاَء اببِن ُمراد           كفَّـنَـتــُه العـــصوُر يف دهـمائِـه
 لسَّماِء يف بغضائِهايه عبَد الّرمحِن نذَل ُمراٍد              يـــا عـدَو ا

  َجَهَش املسجُد اليتيُم بكاًء           حيــن غاَب اإلماُم من فقهائِه 
 وبكى الشَّطُّ الفراُت وغاَضْت         زقــزقـاُت اهلَـزاِر يف عـينائِــــه

  (287 -286 ،)ن.م 
الّشاعر هبذه  وضع اإلميان ومتام الّدين. وقد جاء يعتقد الّشاعر أّن عليّا مبقتله يف حمراب مسجد الظَِّهر ابلكوفة اّلذي هو م

هذا املأمت يسري يف مجيع كيان  الّصورة األدبّية كأّن املسجد من أبناء علّي، ومبقتله قد تيّتم املسجد وأجهش ابلبكاء. وجعل الّشاعر 
 .ّنر الفرات، عصافري اهلَزارالعامل حيث يبكي شّط 

، ويبنّي كيف أتثّر أبحداث كربالء  ويشري الّشاعر بولس سالمة يف املقطع وأحّب  األخري من قصيدته إىل واقعة الطَّفِّ
عاشوراء، بل يعرّب عن  احلسني من صميم قلبه وفؤاده حيث امتزج هذا احلّب بروحه، فهو ّل يكتفي بذِكر مواقف اترخيّية من واقعة 

القصيدة، يرى أحزان عاشوراء متأل  لّشاعر يف مقطع من هذه مشاعره وعواافه، ويصّور هذه األحداث واملواقف مبّينا أحزانه. فا
  فيقول: ،عاشوراء. ومجيع العامل يرثي احلسني حمزوان العامل أبسرِه، حيث يرى األّنار، واألشجار، والطّيور أتنُّ حزان وأملا بسبب واقعة 
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 أدُمُع الطَّفِّ والُفراِت وغاَضْت          زقـزقاُت يف أيـكِة غَـيـناءِ 

 صبَغ الّنهُر قانًيا وتـدلَّْت                 شجراُت تكاُد تُلقي الراثءِ 
 أرسل العندليُب شْجَو جريٍح            واستحرَّْت فيه الّدموُع دماءِ 

 َحِسَبتُه العيوُن ترجيَح صبٍّ            ابَعدتُه األايُم عن َحسناءِ 
 فيها األسى بـعاشوراءِ  وهو مل تعلُم الغصوُن نواٌح             بـثَّ 

ألّن  ويذكر الّشاعر جوزيف اهلاشم واقعة عاشوراء ومقتل أهل البيت فيها، ويذرف الّدموع ويبكي، ومتتزج مع دموعه فرحة 
فازوا فوزا عظيما  اّلذين  -احلسني وأصحابة الذين قُتلوا يف كربالء-مقتل احلسني وأصحابه يف احلقيقة هو انتصار الّدين، وهم 

   فيقول:  ،لهم، وقد خسر أعداء اإلسالم وأّن انتصارهم كان ابلظّاهرمبقت
 إن يغدُر الّسيُف، واإلسالُم منَتِصٌر         فالـثّغُر يفتــرُّ عنَد احلـزِن واأللـمِ 
   تبـكيــَك ثــورُة عاشوراِء يف طــَـَرٍب         والّدمُع ينساُب رقراقا َمَع النـَّغَـمِ 

  (65، 1999 ،علواّيت)اهلاشم،  
وأصحابه،  فقد تناول يف قصيدة له موسومة بـــِ "بكائّية رأس احلسني" راثء احلسني بن علّي   أّما الّشاعر جوزيف حرب 

بدمشق، ويشّبه رؤوس  ويصّور ذلك املشهد الذي دخلت رؤوس شهداء كربالء إىل بالط اخلليفة يزيد بن معاوية يف قصر اخلالفة 
  دمشق الواحدة تلو اآلخر، فيقول: املقطوعة على الّرماح ابملنارات اّليت تدخل قصر اخلليفة يزيد بن معاوية يف  أصحاب احلسني

رحما../ فهل  ثالٌث وسبعون رأسا/ ورأس احلسني اليعُتها/ منارٌة خلفها منائُر/ دخلت البالَط اليزيديِّ على سّن ثالثة وسبعني 
جناحيه!/ولنبت بعد أن يُـمرَع!/  أن ينساَب!/ ولريح بعد أن هتبَّ !/ ولطائر بعد أن يسحب لشمس بعد أن تشرق؟/ ولفراٍت بعد 

م، 2001هـ/1422بعد أن يسود" )العاملّي.  ولقضاء بعد أن يعدَل!/ وحلكٍم بعد أن يستوي!/ ولدين بعد أن يشيع!/ ولسالم 
48.)  

بعده،   مجيع العامل بسبب مقتل احلسني، فالّشمس ّل تشرق من إّن الّشاعر يف هذا الّنّص الّشعرّي يرى أّن احلزن يسري يف
  كّل أركان العامل. فالّشاعر يقيم العزاء يف  ، الّسماء، والّزرع ّل ينمووالفرات ّل ُيري والرّيح ّل هتّب والطّائر لن حيلق يف

 
 ِذكر فضائل أهل البيت

نشيجا،  وَحَسَبه وَنَسَبه وهذا ما ُيسّمى الّتأبني، وليس الّتأبني نواحا وّل إّن الّشاعر يف راثئه يذكر حماسن املّيت، وفضائله 
مبنزلته الّسياسّية أو  بل هو أدىن إىل الثّناء منه إىل احلزن اخلالص، إذ خيّر جنم ّلمع من مساء اجملتمع، فيشيد به الّشعراء منّوهني 

الّتعااف والّتعاون اجلماعّي،  الّناس فيه. ومن هنا كان الّتأبني ضراب من  العلمّية أو األدبّية، وكأّّنم يريدون أن يصّوروا خسارة
املهّم من أفرادها، ولذلك يسّجل فضائله  فالّشاعر فيه ّل يعرّب عن حزنه هو وإّّنا يعرب عن حزن اجلماعة وما فقدته يف هذا الفرد 

  تنسى على مّر الزمان. فرا حّّت ّل ويلّح يف هذا الّتسجيل وكأنّه يريد أن حيفرها يف ذاكرة التاريخ ح
أشعارهم،  إّن شعراء لبنان املعاصرين أيضا يف راثئهم ألهل البيت، ذكروا فضائلهم وحماسنهم، وقد وصفوا هذه الفضائل يف 

كر صفات أهل البيت ذ  ولعّل أهّم الفضائل واحملاسن اّليت قام شعراء لبنان املعاصرين بذكرها ووصفها وهي" ِذكر َحَسب وَنَسب 
 .الّصمود يف سبيل اإلمياناألخالقّية، اإلميان والعقيدة، الّشجاعة، اجلود والَكَرم، الّصرب و 

العصور"  فالّشاعر بولس سالمة، يذكر عليّا يف شعره أبلقاٍب خمتلفة منها: "ِسدرة املنَتهى يف الكمال اإلنسايّن"، و"علّي 
  (.277م، 2004هـ/1425)السّيد، 
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يُهدى  عَظَمة علّي وفضائله ويعتقد أّن هللا خلق عليّا ملناصرة أفضل أنبيائه. وأّن عليّا هو نور اهلداية الذي وهو يتكّلم عن 
  به الّضالون، يقول:

 هامشيٌّ صايف الِفَرْنِد، بــــراُه                هللاُ نـصًرا ملصطفى أنبـيائهِ 
  اإللُه فيـَض هبائِه يف ِخضَّمٍّ من الّضياِء رحيٍب            صبَّ فيه 

 اي عليَّ العصوِر ِذكُرك نوٌر              وهًدى للّنفوِس إْن ضلَّ اتئهِ 
  (261، 2009)عقل،  

حتت  والّشاعر املسيحّي املعاصر جوزيف اهلاشم اّلذي يُعدُّ من أبرز شعراء الّنصرانّية يف األدب املعاصر، له ديوان شعر 
يف أعلى ذروة  وحي اإلمام" يثبّث فيه وّلءه احلاسم والّصادق لعلّي وآلل البيت. ويعتقد أّن علّيا عنوان "َعَلواّيت، قصائد من 

البيت" خيااب احلسني بن  الّصفات اإلنسانّية فلم يكن هناك من يعتلي علّي سوى هللا ونبّيه حمّمد، يف قصيدة حتت عنوان "أهل 
  علي ويقول:

، ومن يعلو العليِّ   ِسوى           اثنني، ربِّك فوَق الّرسِل كلِّهماي ابَن العليِّ
 وأمحٍد يف ُدىن اإلسالِم، قد َخَتمْت             به الّنبوُة، كفَّ احلاكِم احلََكمِ 

                                                         (58، 1999)اهلاشم،  
االب وميدحه، ويذكر بعض صفاته كمولود يف داخل الكعبة، ويف موضع آخر يتكّلم الّشاعر عن َنَسب علّي بن أ ي 

  فيقول: ويعتقد أّن ليس هناك ّل يف قدمي وّل يف املستقبل، من يستطيع أن يصل إىل هذه املكانة أن يكون وليد الكعبة،  
 نِْعَم العليُّ َونِْعَم االسُم والّلقُب          اي مْن به يشرِئبُّ األصُل والنََّسبُ 

  خان: جناُح الّشمِس ِظلُّمها            واهلــاشـــمـيّــــــان: ُأمٌّ حـــــّرٌة وأُب الباذِ 
 ال قبُل، ال بعُد، يف بيِت احلراِم َشدا        طفٌل وال اعتزَّ إال ابمِسِه رجبُ 

           ( 31، 1999)اهلاشم،  
ابهلل  ميان حيث سبق النّاس ابإلميان فكان أّول من آمن ويذكر الّشاعر أيضا صفة أخرى لعلّي، وهي أسبقّية علّي يف اإل

  والّرسول يف حني كان الّناس يعبدون األواثن ويشركون ابهلل، فيقول:
َتَصبُ  رُك واألواثُن تُـنـْ  يوَم الفساِد طغى، والكفُر منتِشٌر        وغطَرَس الشِّ

 كَة أصناٌم وال نُـــــُصــــبُ اللـــُه كرََّمه، ال "للّسجوِد" لـهـــا           وال بـِم
  (.31، 1999)اهلاشم، 

  ويضيف: 
 سيُف اجلهاِد فًًت، لواله ما َخَفَقْت       لـــــــــــــدعوِة هللِا رايـــــــاٌت وال قـُبَــــــــــــبُ 
 جتّسدْت كلُّ أوصاِف الكماِل بِه        يف َومِض ساِعدِه األعصاِر والَغَضبُ 

 "حساُم الديِن"، فاُرسُه      مـــــــــا َزْغــــــَرَد الّسيُف إال بنَي قـَْبَضِتهِ هو اإلماُم، 
  (45 -34، 1999)اهلاشم، 

ومن الفضائل اّليت يشري إليها الّشاعر حول علّي، ِسعة علمه، ويف هذا اجملال يذكر علّيا بَِلَقبَـنْي: "سّيد البيان" و "ابب 
  لّي يُنَهل من القرآن الكرمي، فيقول:"، ويعتقد أّن ِعلم ع الِعْلم  

 سّيُد البياِن و"ابُب الِعلِم" ُمْشتـَرِعا       والفقُه ُمذ كاَن هنٌج من بالغِتهِ 
 يَعبُّ من َمنَهِل القرآِن، حيفظُُه          والنـّهُج كالبحِر، فاغُرف من غزارتِه
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    ، هانُـوا بساحِته لسانُه حّجٌة للمشركنَي إذا               ضاقوا حبـّجـِتهِ 
     (48-45، 1999)اهلاشم،  

يصّور الّشاعر يف هذه األبيات العالقة الوثيقة فيما بني القرآن وكتاب "ّنج البالغة" لعلّي، ويعتقد أّن عليّا قد تلّقى 
  .معارف القرآن الكرمي من صميم وجوده، واحتفظ هبذه املعارف يف قلبه وعمل هبا قوّل وفعال يف حياته 

ومن الّصفات اخللقّية والفضائل اّليت اعتىن هبا الّشاعر املسيحّي املعاصر يف قصائده يف راثء علي بن أ ي االب وأمعن 
خوفا من  فيها، هو الّزهد وتقوى علّي. فزهد علّي وتقواه وعبادته كانت مرضاة لرّب العاملني، فما كانت عبادته امعا ابجلّنة وّل  

  عبادة خملصة حقيقّية لوجه هللا، وهذه العبادة هي عبادة األحرار.عذاب النار، بل كانت 
 يصوُم، َيطِوي، وزهُد األرِض َمْطمُحُه      واخلَلُّ مأَكُله، واجلوُع والُعْشبُ 
 خيتاُل يف ثوبِه املرقوِع، مرتِداًي                عبــاَدَة هللِا، فهي الغايُة األربُ 

 ّن على          أقداِمه، َيسَفُح اإلبريُز والّذهبُ من رصَّعَ اهلاَم ابلتقوى، فإ
  (34، 1999 ،)اهلاشم، علواّيت 

فضائل  والّشاعر جوزيف اهلاشم يف قصيدة أخرى أنشدها يف راثء احلسني بن علّي هبذا العنوان "ُمْشِعل الثَّورََتني"، يذكر 
العذراء ، وأبيه اّلذي  ة أبّّنا ااهرة، وخري نساء العاملني كمرمي احلسني وَنَسبه، ويذكر علّو مقامه وشأنه، ويصف فضائل أّمه فاام

  اعتلى به اإلسالم، رابطا بني داينة املسيحّية، واإلسالم، فيقول: 
 اي ابَن فاطمَة الزهراَء اي ابَن عليٍّ       وأيُّ جمٍد تراه بْعُد يف الِقَممِ 

 َكطُْهِر مرمَي يف قدسّيِة الرَِّحمِ اي ابَن خرِي نساِء العاملنَي، مَسَْت         
 بنُت الرسوِل، و"بعٌض منُه" إنَّ هِبا         ُتصان ذريٌة للبيِت واحلَرمِ 
، ومن يعلو العليِّ سوى   اثنني: ربُّك فوَق الرسِل كلِّهمِ   اي ابَن العليِّ

 احلََكمِ وأمحٍد يف ُدىَن اإلسالِم، قد َخَتمْت    به النُّبوُة، كفَّ احلاكِم 
     (58، 1999)اهلاشم،  

بيتا،   114قصيدة اويلة يف راثء احلسني، بعنوان: "ملحمة احلسني" تقع يف   وللّشاعر املسيحّي املعاصر رميون َقّسيس 
كما يذكر   احلسني، كاملدح والّصور األدبّية املتنّوعة ويذكر مقااع من ثورة   ،يوّاف الّشاعر يف مطّولته هذه أغراضا شعريّة خمتلفة

الّشاعر قد ذكر فيها شهداء الّنصرانّية يف  أمساء األشخاص واألماكن التّارخيّية يف واقعة كربالء، ولعّل أبرز ميزات هذه القصيدة أّن 
سيح.  بن معاوية، هبدف الرّبط بني دين اإلسالم ودين امل وسفري الّروم يف بالط اخلليفة يزيد   واقعة الّطّف، مثل: َوَهب الّنصرايّن 

  . احلسني مقاران ورابطا إاّيه مع رأس حيىي بن زكراّي الّنيب  كما وأشار الّشاعر يف أبيات من هذه القصيدة إىل رأس 
فيذكر الّشاعر يف هذه القصيدة فضائل احلسني ويعتقد أنّه وجه رسويّل، وهو ِسبط الّنيّب األعظم حيمل رسالته الّنبويّة   

  اعر املسيحّي املعاصر رميون قسيس: جلميع الَبَشر، يقول الشّ  
  اي حفيَد النَّبِّ قد جئَت تـُْعلي        رايــَة تُرتَـجى لعرٍب وفـُـرِس 

  أنــا منُه        و"حسيًنا" مّسوه من غري لُْبِس -قد قالـها-هو ِمنِّ 
 ــسِ هو ِسبُط ُمطّهٍَّر كعلــيٍّ             هاشــميٍّ وأمُرُه ال لِــرِجــــــــ

  (2011)قّسيس،  
يدّل على  اّلذي     يشري الّشاعر يف هذه األبيات إىل احلديث النّبوّي القائل يف حّق احلسني: "حسني ميّن وأان من احلسني"

  .ية الّتطهرينزلت يف حّقهم آ ذي شأن احلسني ومنزلته عند الّنيب، فهو ِسبط الّنيّب، وهو من بيوت أِذن هللا أن تٌرفَع، يف بيِت النبّوة ال
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ويواصل الّشاعر رميون قسيس أشعاره بذكر فضائل احلسني يف قصيدته "ملحمة احلسني"، فاحلسني ّل بديل له يف 
  فيقول: ،وليس هناك من ُيسامي احلسني يف هذه اخلصال ،الّشجاعة واجلود، وهو ينبوع ومصدر الفطنة والكياَسة معا 

 ُُياَرى، ونـَْبُع فـَْهٍم َوَنْدسِ  جرأٌة يف شجاعٍة جوُد كفٍّ          ال
    (29، 2011)قسيس،  

  واحلسني هو أبو األئّمة اّلذي يُهتدى به كما يُهَتدى ابلَفرَقد بدون ذهاب ضوء، فيقول الّشاعر رميون قسيس:
 و"حسنٌي" أبو األئّمِة ميشي         يف الورى َفرَقدا بال أيَّ َطْمسِ 

  (33 ،)ن.م  
فيهتدي به  يف هذا البيت شأن احلسني بن علّي يف اهلداية إىل نور الّنجم اّلذي يضيء اريق احلّق للبشريّة قد شّبه الّشاعر 

  البشر.
احلّق  والّشاعر جوزيف اهلاشم يصف احلسني أبنّه قد نََذر نفسه الطّاهرة، وقد جاد بنفسه وهو غاية اجلود ليكون شهيد 

  فيقول:  والعدل.
 ّماُء ُمْذ بُرَِئْت         للجوِد ابلروِح، ما أمساُه ِمْن َكَرمِ َمنذورٌة نفُسَك الشَّ 

  (58، 1999)اهلاشم،  
 

 وصف مصائب أهل البيت

من القضااي اليت اعتىن هبا الّشاعر أثناء راثئه لكبار الّشخصيّات، هو ذكر املصائب واحملن واآلّلم اليت شهدها وواجهها 
الّشاعر هبذا عن أحزانه وآّلمه وُيعل راثءه أكثر أتثريا يف املتلّقي وإضافة إىل هذا، ليشرح الّشخص املرثي له يف حياته، ليخّفف 

 .للمتلّقي مقااع من واقع حياة املتوّّف يف املاضي ليتعّرف عليه ويتأثّر من فقدانه
أبكمله هي قضّية السَّقيَفة فمن املصائب واحملن اليت شهدها أهل البيت يف حياهتم وقد غرّيت هذه احلادثة مسار التّاريخ 

ووصاية علّي، فَيوم السَّقيَفة يف اتريخ اإلسالم هو اليوم اّلذي تبدأ فيه مصائب وحمن أهل البيت ألن حّق الوّلية واإلمامة على 
 .املسلمني قد اغُتصب من علّي وأبنائه وقد كان أمرا إهليّا

كمال الّدين، قال هللا تعاىل: )اليوم أكملُت لكم ديَنكم وأمتمُت وقد نزلت يف هذا الّشأن آية تُعرف لدى الّشيعة آبية إ 
. وقد أبلغ الّنيّب هذه اآلية للنّاس يف يوم الثّامن عشر من شهر ذي  3املائدة: آية 5سورة عليكم نعميت ورضيُت لكم اإلسالم دينا(

 .لقضّية ونكروهاولكن النّاس قد جهلوا هذه ا 3احلّجة الّسنة العاشرة من اهلجرة يف غدير خّم.
إّن الّشاعر املسيحّي الّلبنايّن يرثي أهل البيت، ويشري إىل هذه القضّية ويعتقد أنّه يوم السَّقيَفة هو اليوم الذي ُنكِّست فيه 

 :لفيقو   أعالم اإلسالم وجهزت جيوش الكفر لصّد دين احلّق، وما كان هذا األمر إّل غرائز وهوى النَّفس الذي اتّبعه قوم ضاّلون،
 تلَك الّصفوُف، وُنّكسْت أعالمُ  لوالَك اي يوَم السَّقيفِة ما اْلتَـَوت
 َفطََغى اهلَوى، واختلِت األحكامُ  ضّلْت أبحالِم الّنفوِس غرائزٌ 

 (19، 1999اهلاشم، )
ورثى ملصائبها ّل شّك أّن واقعة الّطّف هي من أفجع األحداث يف اتريخ الّشيعة، وقد وصفها الّشعراء يف العصور املختلفة 

ويف العصر الرّاهن نرى راثء هذه الواقعة على لسان شعراء الّنصرانّية من لبنان وهذا الّراثء يعترب من أصدق املراثي ألنّه يعرّب عن 
 .عاافة صادقة رمستها ريشة هؤّلء الّشعراء
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حبماس وهلفة، وابّلستعانة ببعض  ملحمة احلسني يف مقااع من قصيدته 4فالّشاعر رميون قّسيس يذكر زينب بنت عليّ 
 :من قصيدته 85-82القصائد املنسوبة إىل زينب، واّليت تعرّب عن لسان حاهلا يقول يف األبيات 

 لطمْت وجَهها وصاَحت: لَتعسي زينٌب أنِت أخُته خرَي أختٍ 
 خبمسِ  ُتشري ِشعَرها أنشَدتْ  عندما شاهَدته رأَس حسنيٍ 

 ِت احلرُب جاجــذْيها بـــِـِضرسِ أهن اي هالاًل ملاّ استتمَّ كماال
 كان هذا ما حّقق اليوَم أمسي ما توّّهُت اي شقيَق فؤادي

 (37، 2011قسيس، )
وأّما الّشاعر اللبنايّن املعاصر جوزيف احلرب، يرسم تلك احملن واملصائب اليت حّلت آبل الّرسول، ويتفّجع ملشاهد منها. 

 اّلذي استشهد وقد محله احلسني ابن علّي يف كربالء على يده. 5الّصغري فهو يرسم يف أشعاره مشهد استشهاد الطّفل
ويعترب هذا املشهد من أفجع وأبشع مشاهد واقعة كربالء واّلذي لن ينمحي من ضمائر البشريّة، عندما الب احلسني شربه 

  :فيقول ،من املاء لطفله الصغري، ولكن جيش األعداء قد رمى الطّفل بسهم يف عنقه بدّل من املاء
أراِك ّل تنسنَي اي كربالء كيف صاح به أحد اجلند/ خْذ..اْسِقِه/ وأْوتَر القوَس وَرمى الطَّفَل بسهٍم اختلجْت عليه أحشاؤه!/ 

 دَ فهبيين كربالُء أرح رأَس افِل احلسنِي على يدّي/ هبيين ذؤابَتيه املرسلتنَي/ وخالخيَل قَدَميِه/ ومشملته/ وقميَصه املشقوَق/ والعق
)العاملّي،  والعوَد والبكاَء اّلذي ما ترسَّل من بني أجفانِه/ خمافَة أن يتمّلَح فُمه إذا ّلمست قطراُت دمِعه شَفتيِه.

 (42م، 2001هـ/1422
 

 دور أهل البيت يف إحياء دين اإلسالم

الّسبيل إىل درجة اّلستشهاد يعتقد الّشيعة أّّنم قّدموا حياهتم من أجل تــثبــيت الّدين والعقيدة، وقد جاهدوا يف هذا 
وحتّملوا املشاّق والّتعذيب من قبل الّسلطات الظّاملة آنذاك. فأهل البيت هم معدن الّرسالة ومفّسرو الوحي من بعد الّنيّب، وقد  

مللتزِم يف راثئه آلل كّرسوا حياهتم من أجل إحياء الّدين احملمدّي، وقد واجهوا يف هذا الّسبيل الكثري من املعاانة فبهذا نرى الّشاعر ا
 .بيت الّرسول يشري إىل دورهم ومنهجهم وجماهداهتم يف إحياء الّدين

فنرى الّشاعر املسيحّي املعاصر جوزيف اهلاشم يتطّرق إىل دور أهل البيت يف إحياء دين اإلسالم، ويعتقد أنّه لوّل علي ملا 
تكن هناك مساجد ليُـْعلى ويكربَّ اسم هللا فيها، وهبذا يشري الّشاعر إىل ارتفعت راايت الّدين اّليت تدعو إىل احلقيقة واإلميان، ومل 

 :فيقول ،دور علّي احلاسم يف تعزيز الّدين
 لدعوَة هللِا، راايٌت وال قـَُببُ  سيُف اجلهاِد، فًت، لوالُه ما َخَفَقت

 (34، 1999اهلاشم، )
كربالء اّلذي كان قدرا مقّدرا من لدن اخلالق، أن يّتك وهذا رميون قّسيس يقول: قد أراد احلسني من مقتله يف معركة  

 .لألجيال واألمم مجعاء أن تنعم بضراوة الّنضال وقداسة املواقف وغنائم الّشهادة ليثبت هبا دين هللا
 يف سبيِل اإللِه يُفدي بنَـْفسِ  ولقْد عشَت للّرماِح العوايل :يقول

 (24، 2011قسيس، )
الطَّّف هو رمز الّتضحية من أجل الّدين والعقيدة، والّشاعر املسيحّي املعاصر رميون قّسيس مع إّن مقتل احلسني يف واقعة 

وصفه ملواقف واقعة عاشوراء ومقتل احلسني، يصّور مدى دور احلسني يف إحياء دين هللا، فمقتله مل يكن إّل دعوة من هللا وقد لّباه 
  :احلسني من غري أن يوجس يف نفسه خيفة، فهو يقول



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

  
 I

ss
ue

: 1
 

682 

 هو أمٌر من َغرِي َخوٍف َوَهْجسِ  قـَْتُل نفٍس من أجِل ربٍّ قدير ِ 
 (26 ،ن.م)

ويف هذا الّسياق يصف جوزيف اهلاشم مقتل احلسني بن علي يف كربالء أبنّه ثورة، وبرأيه أّن هذه الثّورة قد حّققها احلسني 
 ،ومل يتحّقق سّر خلق وابتداع العامل والكون لوّل هذه الّثورة من أجل إرساء الّدين والعقيدة، ولوّل هذه الّثورة ملا احتفظ دين هللا،

 :فيقول
 وخاَب سرُّ ابتداِع الكوِن ابلّندمِ  لوالُكم، ملا ارتَقْت هلِل ألويــةٌ 

 فالثــّـغُر يَفرتُّ عنـــَد احلـــزِن واألملِ  أن يغدَر الّسيُف، واإلسالُم منَتِصرٌ 
 والّدمُع ينساُب رقراقًا مع النـََّغمِ  تبكيَك ثورُة عاشوراَء يف َطَربٍ 

 (65، 1999اهلاشم، )
يشري الّشاعر يف هذه األبيات إىل انتصار الّدِم على الّسيوف، وهو انتصار حقيقّي كما يعتقد أّن شهداء كربالء قد 

 انتصروا بدمائهم يف ّناية املطاف على أعداء اإلسالم. 
الّدمع والّنغم وهذه من احملّسنات البديعّية والّصّور األدبّية اّليت َمَنَحت هلذا البيت وقد مزج الّشاعر بني البكاء والطّرب وبني 

 .مجاّل، ويصّور الّشاعر من خالل هذه املفارقة أّن ثورة عاشوراء قد انتصرت، وإن كانت هناك مصائب وحمن قد شهدها آل البيت
 

 الّنتيجة
 :البيت يف الّشعر شعراء لبنان الّنصارى املعاصرين النّتائج التّاليةنستخلص من هذه الّدراسة اّليت تناولت راثء أهل 

يرى شعراء الّنصارى اللّبنانّيني أّن أهل البيت هم أسوة اإلميان والعقيدة، وأّن حّبهم هو حّب اإلميان والكمال واحلريّة والّشجاعة  -
 .أن يشّتك املسلمون وغري املسلمني يف هذا احلّب املعنويّ والعدالة والّشهادة والقيم اإلنسانّية الّسامية، لذلك فليس عجيبا 

أتثر شعراء لبنان الّنصارى املعاصرين من عَظمة أهل البيت، وقد نظموا الكثري من القصائد يف راثئهم وقد تكّلموا فيها عن  -
 .عَظمة أهل البيت

الرّاهن نرى أيضا قصائد كثرية يف راثء أهل البيت عليهم، ونشاهد اهتّم الّشعراء يف العصور املختلفة براثء آل البيت، ويف العصر  -
 .قصائد صادقة على لسان شعراء لبنان املسّيحني

اهتمام شعراء لبنان املعاصرين بعقيدة صادقة يف راثء أهل البيت، وقد عرّبوا يف قصائدهم عن حزّنم وآّلمهم من مقتل أهل  -
ا بوصف املصائب واحملن اليت قد حّلت آبل البيت وقاموا بتبيني دورهم يف إحياء دين البيت، وذكروا عَظمتهم وفضائلهم، وقامو 

 اإلسالم.
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 اهلوامش
                                                           

 حوايل مّكة عن ويبـُُعد(راغب اليوم اةاملسمّ ) اجُلْحَفة من أميال ثالثة بعد على ،(تقريبا بينهما الّطريق منتصف يف) واملدينة مّكة بني يقع ماء غدير 3
 حادثة الغدير هذا يف حدثت.الُعمرة أو للحجّ  احلّجاج منها حُيرِم واليت عليها، مرّ  ومن ومصر الشام أهل ميقات فهي اجُلْحَفة، أّما تقريبا، كيلومّتا157
 املدينة إىل عاد مناسكه قضى وملا الّناس، من غفري مجع معه وكان الوداع حبّجة ُتعَرف اّليت األخرية حّجته الّنيب جّ ح حيث للهجرة، العاشرة الّسنة يف مهّمة
 الّشيعة لدى املقولة هذه فوُتعرَ  ،"وّلهمَ  فعليّ  موّله كنت من":فيها وقال خطبته، وألقى احلّجة، ذي من عشر الّثامن يف خّم، غدير يف وقف عودته وأثناء

.جربيل املالك بواسطة رّبه من أبمر وفاته، بعد املسلمني على خليفة االب أ ي بن عليّ  تعيني اجلملة هبذه قصد الّنيب إنّ  الّشيعة وتقول."الغدير حديث"ِـ ب
ا من عامّ  كلّ  خمّ  غدير حادثة ذكرى الّشيعة وحييي.ابخلالفة عليّ  أحقّية إلثبات الغدير حديث على الّشيعة وتعتمد 12 الّشهر) احلّجة ذي من عشر منالّث

ا عيدا جعله من لوأوّ (.اهلجري الّتقومي يف  زمن مصر يف الغدير بعيد احُتفل أعوام بعشرة وبعده بغداد، يف352/943 عام هيْ وَ بُـ  بن أمحد الّدولة معزّ  هو رمسّي
 حمّمد آل عيد"و"األكرب هللا عيد" أيضا وُيسّمى الّشيعة، أعياد أهمّ  نم العيد هذا ويعترب.362/972 سنة الفااميّ  ابهلل املعزّ  من أبمر الفاامّيني حكم
 امليثاق يوم" األرض يف وامسه"املعهود العهد يوم" الّسماء يف العيد هذا اسم وأنّ  حرمته، وحفظت العيد هذا دتعيَّ  األنبياء مجيع وأنّ  ،("الّسالم علّيهم)

 وينحرون الّصالة من ويكثرون ويصومون الّصاحلة األعمال ويعملون القشيبة، ابملالبس ويتزّينون الغدير عيد لةبلي الّشيعة يتعّبد.املشهود واجلمع املأخوذ
 ابلّزايرة الّنجف يف االب أ ي بن عليّ  اإلمام مرقد زايرة بوُيستحَ .البعض بعضهم ويهّنئون اليوم، هبذا خاّصا دعاء   ويقرأون الوّلئم ويقيمون الّذابئح

.الفاامّيني عهد يف الغدير عيد.هادي حمّمد األميين،:انظر للّتفاصيل .الّشيعة بني الّتآخي عقد إجراء ويستحبّ  الغسل، كذلك بُيستحَ و  املخصوصة،
 ءاجلز  ،2004 اإلسالمي، الفقه دائرة مؤّسسة:قمّ .واألدب والّسنة الكتاب يف الغدير.األميين احلسني عبد ؛1417/1997 اآلفاق، مؤّسسة:اهران
؛59-57 ،2009 اهبني،للنّ  العلم بيت:بريوت.العيد شريعة.صادق حمّمد ابسي،رْ الكِ  ؛األول

VECCIA VAGLIERI, L. "GHADIR KHUMM", ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, NEW EDITION, II, P. 993-
994. 

 هلا وكان ،فّ الطّ  واقعةيف احلسنيأخاها شاركت .زينب مّساها الّنيبّ إنّ  الرواايتبعض وحبسب.هراءالزّ  فاامةأّمها االب، أ ي بن علي بنت زينب هي 4
.أحداثها يف ابرز دور ُلّقبت وقد ّحياهتا يف مصائب من رأت ملا املصائب أبم. توّفيت62 سنةمدينة يف نتفِ ودُ  ،للهجرةآخران رأاين وهناك .دمشق:

 :انظر عنها فاصيلللتّ .ابملدينة البقيع مقربةيف ُدفنت اأّنّ  يرى واآلخر .للهجرة64 سنةهناك ودفنت ،القاهرةيف توّفيت اأّنّ  أحدمها
PINAULT, DAVID. "ZAYNAB BINT 'ALI AND THE PLACE OF THE WOMEN OF THE HOUSEHOLDS 
OF THE FIRST IMAMS IN SHI'ITE DEVOTIONAL LITERATURE," IN WOMEN IN THE MEDIEVAL 

ISLAMIC WORLD, EDITED BY GAVIN HAMBLY, 69-98. NEW YORK: ST. MARTIN'S PRESS, 1998. 
 وُقِتل، بسهم األسديّ  كاهل بن ِحْرِمَلة رماه كربالء، معركة يف العطش من يتلوى رضيعا وكان علي بن احلسني أبناء أحد وهو احلسني بن علي املقصود 5

 أّنه ومع"للحوائج اباب" األصغر على ويُعترَب .ِافالن أم واحد افل أّنما هل يف الّرضيع الّطفل عن وأيضا األصغر علي عن املقاتل كتب يف خالف كوهنا
دِّثي،:أنظر الّتفاصيل من ملزيد.كبري الّشيعة عند مقامه أنّ  إّل رضيعا افال كان ةالفا من ترمحه.عاشوراء موسوعة.جواد ُمـحَّ  زامل خليل العربّية إىل رسّي

ة ودار األكرم، الّرسول دار:بريوت الِعصامي،  .328 ،1997 البيضاء، احمَلجَّ
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