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رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق العراقية ببغداد ( )1652لسنة 2016م

 -1السيد حممد رضا اخلطيب
1365 - 1311هـ

السيد حممد رضا بن هاشم بن حممد عيل املوسوي الرشموطي ،هاشمي األرومة

والنزعة ،وأديب فاضل متتبع وخطيب بليغ وشاعر مطبوع ،لبق اللسان ،عذب البيان،

ولد يف النجف األرشف وتعلم فيها وسلك مسلك والده السيد هاشم الذي كان من

اخلطباء املعروفني ،سافر إىل إيران والشام ولبنان والقدس ،واتصل بعدد من رجال

الفكر وقوبل بحفاوة وتكريم ،وعاد وسكن بغداد ثم انتقل إىل اهلندية (طويريج) وألقى
فيها عصا الرتحال.

نشأ يف أرسة علوية وشجت أصوهلا بالرشف الرفيع وأينعت فروعها بالفضل

واألدب ،بزغ نجم الشاعر السيد حممد رضا يف سامء األدب حتى كانت له قصائد

عصامء ،نالت االستحسان ،فكان ملء األسامع واألذهان ،يفصح عن قلب ذكي وأدب
جم ،فال يفرت عزمه ،وشغل الناس بآرائه املتحركة ،وتشهد له قصائده االجتامعية التي
تطفح بالقوة واإليامن ،فإذا خطب يف حمفل يأخذ بمجامع القلوب ،وإن أنشد شعر ًا يف
جملس فإنه يملك قلوب الناس.

فهو فارس البيان وشاعر املعاين احلسان غني عن التعريف ،واصل نرش قصائده يف

الصحف واملجالت العراقية والعربية ،فض ً
ال عن مشاركته يف إلقاء العديد من القصائد

يف املناسبات الدينية والوطنية التي يشهدها القطر ،جاء يف كتاب (البابليات) :ونزح أبوه

من النجف يف ريعان شبابه إىل اهلندية عىل عهد العالمة السيد مريزا صالح القزويني
فكان اخلطيب الوحيد فيها إىل أن تويف يف الطاعون سنة  ،1322وعمر املرتجم يومئذ
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( )11سنة فدرس املبادئ من عربية ومعان وبيان عىل الفاضل السيد باقر بن السيد
هادي القزويني املذكور يف آخر القسم األول من هذا اجلزء ،وخترج يف فن اخلطابة عىل

أخويه األكربين السيد حسن والسيد حسني واستقل بعدمها بأعبائها يف اهلندية حاز فيها

شهرة واسعة وصيت ًا ذائع ًا ،ويف سنة ( )1349وفق لزيارة خراسان فنظم قصيدة غراء
أنشدها يف احلرضة الرضوية قال يف أوهلا يصف السيارة:
بنا من بنات الريح وهلانة حرسى

رست وظالم الليل قد أسدل السرتا

رست بجناحي طائر تسبق الصبا

حمــاولــة يف أرض ط ــوس هلــا وكــرا

فتسقي وال يطفي النمري هلــا مجرا

ذكا احلمر يف أحشائها فهي تستقي

وكــل ام ــرئ منا يطيل هلــا الشكرا

فألقت عصا الرتحال يف طوس وانثنت

حتملت مــن أرض الــعــراق ميم ًام

إىل مــا وراء النهر ال أســأم املــرى
هبا عني ٍ
()1
ماء قد حكيت هبا اخلرضا

إىل أن حططت الرحل يف طوس وارد ًا

حتىل السيد حممد رضا بأخالق فاضلة ونفس وادعة ومزايا طيبة ،وعرف بنشاطه

املتميز يف خمتلف األوساط الدينية واألدبية.

آثاره:

1.1اخلرب والعيان يف أحوال األفاضل واألعيان  -جزاءان.
2.2ديوان شعر (خمطوط).

وفاته:

استأثرت رمحة اهلل بوفاة خطيبنا الشاعر الشهري السيد حممد رضا سنة 1365هـ،

بعد عمر حافل قضاه بالوعظ واإلرشاد يف املحافل التي كان ينري هبا العقول ويصقل
األذهان ،فكان لفقده أسى وأسف عميقني يف نفوس مجيع الطبقات ،ودفن يف النجف

((( البابليات :حممد عيل اليعقويب ج 4ص192و.193
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األرشف ورثاه مجع من األدباء والشعراء منهم خطيب كربالء الشيخ حمسن أبو احلب

املتوىف سنة 1369هـ ،بقصيدة مثبتة يف ديوانه ص 44ومطلعها:

وأعــولــت بعده األشــعــار واخلطب

قىض الرضا فبكاه الفضل واألدب

شعره:

للسيد حممد رضا شعر رقيق ،مليح اللفظ ،مجيل األسلوب ،جيد الرتاكيب ،قوي

الديباجة ،قال يف أغراض شتى من غزل ووصف ومديح ورثاء ،امتاز وبرع يف صناعة

النثر والشعر ،وقد نال شهرة واسعة يف ميدان األدب العايل وعرف بسحر البيان وبداعة

األسلوب.

فهذه قصيدة (الدكتور) تعترب بحق من أروع مثل الفن التصويري الفطري ،ملا هلا

من دقة يف الوصف ورصاحة يف القول واستيفاء املقومات الصورة التي متثلها بمعاين
ألفاظها وجرسها املوسيقي ،ولسنا نبعد عن الصواب إن قلنا إن القصيدة أحدثت دوي ًا

يف األوساط الشعبية فكانت بادرة أثارت أهتامم الرأي العام ونرشهتا الصحف العراقية:

الدكتور

ف ــك ــر لــنــفــســك أهيـــــا ال ــدك ــت ــور

إن كــــان يــنــفــع قـــاســـيـــ ًا تفكري

أصبحت حتكم بالنفوس فموهتا

وحـــيـــاهتـــا أبـــــــد ًا عــلــيــك تــــدور

يــمــي الــفــقــر يــئــن مـــن آالمـــه

لـــيـــ ً
ا ولــيــلــك ض ــاح ــك مـــرور

ال أنـــــت تـــرمحـــه ولـــيـــس جيــيــبــه

مـــــال ســـــوى كــــف إلـــيـــك تــشــر

م ــت ــوس ــد ًا حــســك الــقــتــاد ومــالــه

مــنــه فـــراشـــك ســـنـــدس وحــريــر

بــك يستجري وال جيـــار فــعــنــدَ من

يــشــكــو إذا كــــان املـــجـــر جيــور
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كـــم ب ــائ ــس ه ــدم ــت بــظــلــم داره

ك ــي ــا ت ـ ّـش ــي ــد لــلــطــبــيــب قــصــور

أمــقــطــر ًا مـــاء الــــراب وكـــان من

عـــــرات ذاك ال ــب ــائ ــس الــتــقــطــر

إن شــــــهــــــادة طــبــيــة
تــــــــاهلل ّ

صـــــدرت بــحــقــك كــلــهــا تــزويــر

قــلــب الــغــنــي تـــعـــره (ســـاعـــة)

وتـــضـــم أذنــــــك إن أتــــــاك فــقــر

أفــنــيــت ص ــن ــدوق ال ــب ــاد روات ــبــ ًا

ويــطــيــع أمـــــرك كـــاتـــب ومــديــر

ومـــن الــفــقــر تــريــد أجـــر عــاجــه

أنـــســـيـــت إنـــــك لــلــفــقــر أجـــر

احلــــي تــســلــب مـــالـــه فـــــإذا قىض

نــحــبــ ًا فــلــلــتــريــح مــنــك يسري

فــكــأنــك اجلــــــزار يــشــحــذ مــديــة

وكــــأهنــــا ذاك الـــفـــقـــر جــــزور

تــصــف (الــرنــقــة) للعليل ألهنــا

أثـــــاهنـــــا نـــــقـــــد ًا إلــــيــــك تــصــر

وإذا الــتــمــســت إىل عــيــادة بائس

يـــومـــ ًا وتــعــلــم مـــا ه ــن ــاك أجـــور

الح الــتــأثــر يف جــبــيــنــك ظــاهــر ًا

وإذا فــحــصــت فــمــرغــم جمــبــور

وإذا دعــــاك أخـــو الـــثـــراء لـــداره

تــســعــى كـــأنـــك خــــــادم م ــأج ــور

وإذا تــأخــر أجـــر فــحــصــك ساعة

يــبــدو بــوجــهــك وال ــي ــدي ــن فــتــور

والــبــائــســون إذا أتــــوك فحظهم

مـــن لــطــفــك اإلمهـــــال والــتــحــقــر

يف الشمس جملسهم يشتم عرضهم

مـــن أمـــــرك الــــبــــواب واملـــأمـــور

ويــظــل أمــــرك يف الـــدوائـــر نــافــذ ًا

مــــا فـــيـــه تـــعـــديـــل وال حتــويــر

قـــد قــيــد ال ــدس ــت ــور كـــل مــوظــف

وعــــن الــطــبــيــب تــقــيــد الــدســتــور

أم ــط ــه ــر ًا قــيــح اجلـــــروح بــزعــمــه

مـــا بــــال جـــرحـــك مـــالـــه تطهري
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وأخـــــوك عــزرائــيــل أنـــت وكيله

فــيــهــا وصــــهــــرك مــنــكــر ونــكــر

يـــا مـــن بــفــضــل ع ــاج ــه ودوائـــــه

فـــرغـــت بـــيـــوت وامــــتــــأن قــبــور

مجـــع الــــدراهــــم أنــــت فــيــه حـــاذق

ومـــعـــلـــم يف االقــــتــــصــــاد كــبــر

تصف الــــدواء وأن ــت أكــر جاهل

بــــالــــداء إنـــــك جـــاهـــل م ــغ ــرور

تــشــقــى لــديــك وأنــــت عــلــة دائــنــا

فـــاذهـــب فــإنــك بــالــعــاج جــديــر

ِ
فــــداو نفسك قبلنا
أنـــت العليل

والــــــداء فــيــك وأنـــــت فــيــه خبري

ٍ
أمــــة
أتــــظــــل حتـــكـــم آمــــــــر ًا يف

م ــه ــا تـــشـــاء ومـــــا عــلــيــك أم ــر

هينيك تقتل مــا تــشــاء مــن الــورى

وتــــــروح ال ســجــن وال تــكــديــر

(ال ــذي ــل) يفتك ب ــال ــرؤوس حمط ًام

وهيــــــابــــــه مـــــتـــــرف ووزيـــــــر

وتــــراك تسحب ذيـــل تيهك آمــنـ ًا

مــن أن يـــرى لــلــذيــل فــيــك مــرور

أمــقــر الــعــمــر الــطــويــل وسعيه

عــنــد احلــكــومــة صــالــح مــشــكــور

بـــــاع املـــحـــاكـــم لــــلــــريء يــنــالــه

عــمــقــ ًا وأمـــــا عــنــك فــهــو قصري

ٍ
لــزلــة
أرشافــــنــــا تــلــج ال ــس ــج ــون

ص ــغ ــرى وذنـــبـــك ج ــائ ــز مــغــفــور

وســلــمــت مــن وخـــز الــضــمــر ألنــه

مــن أيــن للرجل اخلـــؤون ضمري ؟

ومن بديع شعره قصيدة بعثها إىل جاللة إمام اليمن حييى بن محيد الدين متشوق ًا إليه

ومتذمر ًا من أوضاع العراق:

ِ
لــــك أس ــن ــى الـــســـام يـــا صــنــعــاء

مــن عليل أشــقــى وفــيــك الشقاء

إنـــــا أنـــــت جـــنـــة اخلـــلـــد يف األ

رض بعيد عــن ساكنيك الشقاء

ٍق وصــــب ويف هـــــواك الـــــدواء

وســـلـــيـــ ٍم ومــــــا ســـــــواك لــــه را
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هــي ذا أرضـــك الــريــفــة أضحت

تــغــبــط األرض تـــرهبـــا والـــســـاء

ذاك حيــيــى ســلــيــل طـــه ومــــن قد

أنـــجـــبـــتـــه الـــبـــتـــولـــة الــــعــــذراء

قـــســـ ًا بــــالــــذي عـــلـــوت بــــه قــد

ر ًا فـــذلـــت لــــقــــدرك اجلــــــوزاء

جـــاء ملــوســى مــن جانبيها الــنــداء

غصن قــدس مــن دوح ــة الــنــور من

يــــا إمــــــام اهلــــــدى ومـــــن ورث ــت ــه

يف الـــقـــديـــم اإلمـــــامـــــة اآلبـــــاء

إن مــــن أثــــنــــت املــــثــــاين عــلــيــه

مـــا عــســى فــيــه تــنــظــم الــشــعــراء

ف ــك ــأن قـــد خــلــقــت كــيــف يــشــاء

لك ذات من جوهر القدس صيغت

***
ك ــم ألهـــل الــعــنــاد دوخــــت مجــعـ ًا

عــجــزت عـــن تـــدوخيـــه األمـــــراء؟

وعــلــيــهــا لـــــذي الـــفـــقـــار بــريــق

يف مخـــيـــس لــــه الـــعـــقـــاب لــــواء

ومـــــــا أن أمـــــدهـــــا إحــــصــــاء

بــجــيــوش وال ــرع ــب يــقــدم أوالهـــا

ي ــوم صــبــت عــى ال ــزران ــي ــق( )1منه

نـــقـــات يــضــيــق مــنــهــا الــفــضــاء

حــــاق فــيــهــم يــــوم مـــن ابــــن رســو

ل اهلل ش ــاب ــت هل ــول ــه الــرضــعــاء

كـــي لــتــنــجــو وأيـــــن مــنــه الــنــجــاء

والــــتــــي مـــنـــه بـــاحلـــايـــة الذت

أوســـعـــتـــهـــم يــــد احلــــايــــة نـــبـــذ ًا

وألمـــــر املــهــيــمــن الـــعـــدل فــــاءوا

نفضت مــن أمــر (ج ــي ــزان)( )2كف ًا

مــذ رأت مــنــك مــا لــدهيــا الــتــجــاء

وبـــــدا ال ــع ــر يف عــســر وصــبــت

غــــمــــة ســـــوداء
فـــــوق صـــبـــيـــاء ّ

((( الزرانيق  :قبيلة يف اليمن معروفة بالبسالة والتمرد عىل احلكومة  ،راجع ما كتبه عنهم أمني الرحياين يف كتابه
(ملوك العرب) .
((( جيزان  :هي عاصمة السيد األدرييس إمام عسري و(صبيا) أيض ًا كذلك .
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أن يف احلــــديــــدة حــق ـ ًا
ورأت ّ

لــــك مــــا فـــيـــه ريــــبــــة وامـــــــراء

فــتــخــلــت ع ــن ابـــن إدريـــــس حتى

كــــان فــيــه أوىل األمــــــور اجلـــاء

البحر منه

بــعــد حــشــد اجل ــم ــوع وهـــي خــاء

أزعـــجـــتـــه ســــواعــــد مــــن حــديــد

م ــا ع ــراه ــا يـــوم الــكــفــاح الــتــواء

أيــــســــود الــــبــــاد وهـــــو دخــيــل

قــــد تـــولـــت تــثــبــيــتــه الـــدخـــاء

حيث عــادت أســاكــل

()1

َيل ســمــعــا أي ابــــن عـــم قــلــي ـ ً
ا

***

قــد سئمت الــثــواء دهـــري بــأرض

ّ
وقــــل الــفــداء
لـــك نــفــي الـــفـــدا
هـــــي كـــــــرب ألرسيت وبـــــاء

زاد مــقــتــي هلــــا وإن زيــنــتــهــا

حــــلــــة ســــنــــدســــيــــة خــــــراء

بــقــعــة مــــن دمــــــاء أهـــــي تــــروت

فـــهـــي لـــلـــحـــر تــــربــــة محـــــراء

ســـال فــيــهــا دم الــــويص وحــاقــت

بــــعــــد يف آلـــــــه هبـــــا الــــبــــأســــاء

ٍ
بـــــــزيـــــــد وهـــــــــــذه كـــــربـــــاء

هـــذه ســبــخــة بــكــوفــان ق ــد اودت
وكــــذاك األب ــن ــاء أضــحــت تقايس

مـــثـــلـــا قـــبـــل قــــاســــت اآلبــــــاء

ولــعــمــري قــد كــنــت أحــيــا سعيد ًا

لــــو بــصــنــعــاء يل أتـــيـــح الـــثـــواء

فــهــنــاك الــنــعــيــم واملـــلـــك والــعــز

ة واخلــــــــــر كــــلــــه واهلـــــنـــــاء

(مــا مقامي عــى اهلــــوان) بكوفان

وقـــــومـــــي مـــقـــامـــهـــم صــنــعــاء

(مـــن أبــوهــم أيب وم ــواله ــم مــوال

ي) إن ســامــنــي األذى الــبــعــداء

إن خــــويف ل ــذل ــك الــصــقــع أمــن
ّ

وبـــــأرجـــــائـــــه ظــــــاي ارتــــــــواء

((( األساكل التي أخذها من األدرييس هي احلديدة والصليف واللحية .
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إن شــوقــي لــذلــك ال ــرب ــع ال ُيـــ
ّ

ِ
ــــفـــيـــه مـــنـــي تـــكـــتـــم واتــــقــــاء

وتـــــــــــراين أبــــــــث س ــل ــس ــب ــيــ ً
ا

مــن غــرامــي مــا ضــمــت األحــشــاء

وأرى الــكــوكــب ال ــي ــاين يصغي

حلــــديــــثــــي ودأيــــــــــــه اإليــــــــاء

لــيــت شـــعـــري هـــا حتــقــق يل األ

***

يــــام حـــلـــ ًا زادت بـــه الـــرجـــاء

أتــــرى مقلتي (خمــيــمــة املــنــصــور)

إذ طـــــــاب ظــــلــــه والــــفــــنــــاء

أو أرى مـــوكـــب اإلمــــامــــة قــد

حــفــت محــــاه الــكــتــيــبــة الــشــهــبــاء

ٍ
ســـار
زي ــن ــت بــالــنــجــوم والـــبـــدر

يـــا محــــاة الــنــزيــل واجلـــــار يـــا من

حتـــتـــهـــا وهـــــــي قــــبــــة زرقـــــــاء

***

ب ــك ــم الــــيــــوم تــكــشــف الــــــأواء

ي ــا بــنــي املــصــطــفــى ذوي النسب

الـــواضـــح م ــا فــيــه ريــبــة وال ــت ــواء

وأبــــوكــــم ذاك الــــــذي ظــلــلــتــه

مــــع شــبــلــيــه والـــبـــتـــول الــعــبــاء

ذلــــك الــــصــــادق الـــــذي قــبــل أن

تــلــقــى عـــى ســمــع آدم األســــاء

مل يـــــزده كــشــف ال ــغ ــط ــاء يــقــيــنـ ًا

إذ هــــو احلـــــق مــــا عــلــيــه غــطــاء

أبــعــدتــكــم عــنــا الــــديــــار ومــهــا

أبـــعـــدتـــكـــم فـــأنـــتـــم الـــقـــربـــاء

اجلــــفــــا ظــــلــــة وأنـــــتـــــم كـــــرام

لــيــس م ــن شــيــمــة الـــكـــرام اجلــفــاء

ال عـــد مــنــا مــنــكــم إمـــــام زمـــان

صـــح لــلــمــســلــمــن فــيــه اقـــتـــداء
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وقال راثي ًا أمري احلديدة نجل جاللة إمام اليمن هبذه األبيات:
نــعــى لــصــنــعــاء نـــاع ازعــــج الــبــلــدا
صـــر ًا إمـــام اهلـــدى صـــر ًا لنازلة

ومنه قد صك سمع اخلافقني صدى

***

دهــيــاء لــو نــازلــت ثــهــان مــاركــدا

خطب تفاقم حتى صــار مــن عظم

مل يــســتــطــع محــلــه إال إمــــام هــدى

لــك الــتــأيس بــذكــرى كــربــاء ومــا

قــاســاه عــمــك فيها ســيــد الشهدا

ٍ
ولــيــد رآه يشتكي ظمأ
كــم مــن

لــكــن بــغــر دمــــاء ل ــن يــبــل صــدى

رضــوان نــادى ابتهاج ًا عند مقدمه

هــذا عــى اخللد أرخ (قـــادم رغــدا)
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وله بعنوان (سقوط برلني):
الــيــوم أصــبــح ثــغــر الــدهــر مبتس ًام

والــبــر قــد طــبــق اآلفــــاق واألممـــا

الــيــوم قــد سقط الــنــازي وعصبته

وذاق هتلر فــيــه غــب مــا اجــرمــا

ب ــرى الــريــة فــالــنــازيــة انقرضت

وكـــل رصح مــن الــفــاشــيــة اهنــدمــا

الــيــوم بــرلــن قــد كــان الــوجــود هبا

مأل العيون فأضحت تشتكي العدما

بـــراك يــا طغمة الــنــازي وشيعته

ويــــا حمـــيـــوه إمــــا جــــار أو ظلام
ِ
الغيظ واحتدما
نــزا بكم منه نــازي

منتقص
ـازي
ٌ
كنتم إذا انتقص الــنـ ّ

إن قيل أحـــرق قــوم ـ ًا طــرتــم فرحا

أو قيل أغــرق قلتم عــاش أو سلام

وإن تــغــنــى صــقــيــع مــن إذاعــتــهــم

بــنــقــض عــهــد لـــه رددتــــــم الــنــغــا

والــيــوم يــلــزم تعفري الــوجــوه لكم

فــأنــف مــوالكــم املــعــتــوه قــد رغــا
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ح ــي الــعــروبــة فــانــقــدتــم ل ــه غنام

قد قادكم يونس البحري حني دعا

دعـــا الــصــعــالــيــك زعـــ ًا إهنـــم زعــا

سمى املــلــوك صعاليك الــبــاد كام
ســائــل بغوبلز هــل أغــنــت دعايته

عــن الــزعــيــم وســلــه أيـــن مــا زعــا

وقــل هلتلر يــا أغنى الـــورى سخفا

وأفــقــر الــنــاس عــقــا إذ هبــم حكام

ال بــــارك اهلل يف يــــوم ولــــدت به

ولــيــت رمحــــ ًا ب ــه كــونــت ق ــد عقام

ك ــم بــلــدة يف ظـــال الــســلــم آمــنــة

أضحى يصب عليها جيشك احلمام

ي ــا ويـــل ســتــة أعـــــوام هنــضــت هبا

صبت عــى الــعــامل الــويــات والنقام

يا من نــرى وجهه قد قــدّ من حجر

وقلبه مــن حديد الصلب قــد قسام

مــا ك ــان اســـأم ي ــوم قــد ظــهــرت به

وىل وجــر عليك الــبــؤس والندما

يــا مــالــئ اجل ــو نــــار ًا والــبــاد ردى

والبحر هــوالً ويا جمرى العيون دما

يــا كــافــر ًا نعمة اهلل الــتــي سبغت

وإن رش الــــورى مــن يكفر النعام

هــل يف كفاحك عــنــوان جعلت به

مسك اخلــتــام فــإن الفصل قــد ختام

هل فيه إن اجليوش احلمر قد نصبت

عــــى بـــنـــايـــات بـــرلـــن هلــــا عــلــا

واإلنجليز لنهر الــريــن قــد عربت

وكــنــت مــتــخــذ ًا مــن ضفتيه محى

أصبحت تعلوك أنــقــاض مهشمة

من بعدما كنت يف قرص حكى إرما

يــا حــاملــ ًا أن تــســود الــكــون أمته

قد كان غشك من أوحى لك احللام

هــذي عواصمك املــرهــوب جانبها

مــــايل أراك هبـــا مل تــلــق معتصام

مــا كـــان أجــهــلــهــا مــن أمـــة تبعت

منك الزعيم الــذي تعنو له اخلصام

أمـــا ت ــراه ــا أصــيــبــت يف سالمتها

إذ سلمت يــديــك السيف والقلام
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يــا أمـــ ًة بــاخــراع الــفــن قــد بــرزت

عــى الشعوب وفيها منبت العلام

كيف اســتــفــادت ملعتوه بــه هوس

أضحت تقدس منه األرعــن الفدما

وغــودرت عصبة النازي لقى وغدا

عــزيــزهــا ب ــس ــات الـــــذل مبتسام

أحصت ثامنني مليون ًا ومــا نقصت

من الفحول وفيها احلكم واحلكام

تلقي الــســاح ومنها حــدهــا انثلام

ألقت مساحلها األملـــان وانرصفت

وهــي التي للعدى كــم بثت اللغام

بــاتــت ولــلــغــم بـــث يف دخــائــلــهــا

وراءهـــا (منتغمري) زاحــف ـ ًا قدما

مل تــلــو بــل ولـــت األدبـــــار ناكصة

مــن أرض مــر إىل أقــى صقلية

مل يــتــئــد وعــلــيــهــا حصنها اقتحام

فــاحلــمــد هلل والــشــكــر اجل ــزي ــل له

شكر يضاعف منه اللطف والكرما

عــلــ ًا ويف األمــــر رس ظ ــل منكتام

هلل يف اخل ــل ــق أمــــر ال نــحــيــط به

إن ال ــع ــراق بفضل مــن حكومته

عليه من رش هــذي احلــرب قد سلام

وكــان فينا(()1غوى) شب جامحها

شهر ًا وقد عاد منها يصطيل الرضما

كــقــاب قــوســن بــل أدنـــى يـــد ًا وفام

مــن بعدما أصبحت منها خماوفها
كــنــا يــئــســنــا واد بــنــا الــقــنــوط إىل

حـــال بــنــا قــد أطــــال اهلـــم والــرمــا

هل يبلغ العمر منا إن نرى انقشعت

تلك الغيوم وأضحى الظلم منهزما

أبــا (رغـــال)

()2

معتوهة ّ
أهلــت يف شخصك الصنام

قد استغويت طائفة

فـــخ بــبــيــتــك قــــرن الــــر قـــد نجام

الرش قد كان مكبوت الظهور ومن
((( هو الرشيد الكيالين .

((( اسم صنم يف اجلاهلية .
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فــتــحــت لــلــر أبـــوابـــ ًا وحـــن كبا

مسعاك يممت يف بــرلــن معتصام

والــيــوم قــل يل إىل أيــن املصري ومن

حيميك إذ حـــان واملــفــتــي حينكام

قــد كنت يف عصمة حتى أتيت هبا

دواه ــيــ ًا مــن ذنـــوب هتــتــك العصام

هــم أمــلــوا فيك آمـــاالً وقــد كذبت

إذ أن ــزل ــوك بــحــي الــعــرب حمرتما

أقــمــت تــنــتــظــر الــنــر املــبــن هلم

كــيــا تـــعـــود إىل بـــغـــداد منتقام

حك ًام فقد لقبوك املخلص الشئام

قد عاكست حظك األقدار فارض هبا
دارت عــى املــحــور املــشــؤوم دائــرة

فــانــئــاد وأعــــوج ثــم اهن ــد وانقصام

اليوم قد ذاق موسولني ما اقرتفت

يـــداه والــيــوم أعــطــى غ ــرم مــا غنام

كــم أصــدر األمــر اعــدامــا وعــاد كام

قد أصــدر األمــر بــاإلعــدام قد عدما

مــاتــوا وال أحـــد يــرثــى ملرصعهم

وال محــيــم يـــــواري مــنــهــم الــرممــا

جمـــدالً بــرصــاص الــعــدل قــد رمجــا

أضحى الذي ترجم الدنيا صواعقه
ذئــب تسمى بحامي املسلمني وما

للمسلمني رعـــى عــهــد ًا وال ذممــا

أعدمت من عمر املختار شيخ تقى

عليه دمـــع املــعــايل اهنـــل وانسجام

ومـــا رعــيــت ل ــه ح ــق األســــر وال

قــدرت فيه الندى والنبل والشمام

لــو كنت أنــت أســـر ًا حتــت قبضته

ما كــان يوليك إال العرف والكرما

شــيــخ قــى ولـــه مــن نــســكــه شبح

يف قــلــب كــل غــيــور حــل وارتــســا

يا من تلقبت حامي املسلمني وقد

دسست للمسلمني السم والدسام

ما كان أمىض عىل اإلســام من زمن

أصبحت فيه زم ــام احلــكــم مستلام
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ي ــا بــــارئ الــنــســم املـــأمـــول رمحــتــه

زد العقاب عــى مــن أهلك النسام

فــأنــت حتــيــي وأقـــــوام تــبــث ردى

وأنــــت تــشــفــي وقــــوم تــنــر األمل ــا

قد أظلم الدهر ال شمس وال قمر

والناس أضحت تعاين الظلم والظلام

وآثـــر احلـــرب مــن أثـــرى هبــا فغدى

يــرى السالمة خــر ًا واحلـــروب نام

والـــنـــاس تــنــتــظــر األملـــــان تنقذها

جــه ـ ً
ا وقــد أصــبــح املــوثــوق متهام

عــافــوا الــتــرع للرمحن واعتقدوا

هبتلر واســتــحــلــوا الــــزور واحلــرمــا

ومذ رأوا شوكة األملــان قد سحقت

ومل تــثــبــت هلـــا يف مـــركـــز قــدمــا

ولـــوا إىل جــهــة الــيــابــان أوجههم

يستنهضون بـــذاك األهـــوج اهلمام

ومـــا دروا أنـــه ق ــد حـــان مــوعــده

ق ــربــ ًا وإن عــلــيــه األمــــر ق ــد حتام

مــذ كـــان تــدعــمــه األملــــان يف خطر

وال ــي ــوم قــد بـــان ب ــاخل ــذالن مدعام

قـــد أبـــــرم اهلل أمــــــر ًا ال مــــرد له

عىل الطغاة فذاقوا الويل يف الربما

غلوا من البغي كف ًا طــال ساعدها

وأطعموا الــنــار ذاك األفـــواه النهام

حتى إذا أخـــذوا منه اخلــنــاق ومن

ســت اجلــهــات عليه ضيقوا احلزما

أضحى حيــاول صلح ًا كي يصد به

وي ــف ــت ــدي رش جــيــش رشه دمهــا

بحر عرمرم كالبحر اخلضم طغى

أي احلــواجــز يثني سيله العرما

متى نرى العرب تصحو بعد غفوهتا

***

فــالــنــوم و ّل ــد فيها الــيــأس والسأما

وهـــل حتــقــق فــيــنــا الــيــوم وحــدتــنــا

كــي نستعيد هبــا احلــق ال ــذي هضام

متى نــرى بــالــفــرات النيل ممتزج ًا

ويف عــنــاق نـــرى اإليــــوان واهلــرمــا
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مــــاذا الــتــفــرق والـــقـــرآن جيمعكم

عـــى لــســان وديــــن أدهــــش األممـــا

ديـــن ملكتم بــه الــدنــيــا وساكنها

فسدتم الـــروم واستعبدتم العجام

ونستمع للشاعر يف قصيدة (اليوم الوىض ** بطلعة الويص) وقد علقت جملة

(الغري)عىل هذه القصيده بقوهلا:

إذا افتخرت مرص بشاعرها املغفور له شوقي ،فليفخر العراق بشاعره األستاذ الكبري

السيد حممد رضا آل السيد هاشم اخلطيب اهلنداوي.

فإذا كان شوقي قد امتاز يف الشعر وحده فإن خطيبنا قد امتاز وبرع يف صناعة النثر

والشعر .وقد نال شهرة واسعة يف ميدان األدب العايل وقد عرف بسحر البيان وبداعة

األسلوب.

وقد خص (الغري) هبذه القصيدة العصامء ،قبل ان تذاع بدار اإلذاعة الالسلكية

العراقية وأفهمنا األستاذ يف إعرابه عن شعوره باحلقيقة ونرصته ومدحه لسمو الويص
املعظم وهلذا البيت اهلاشمي يف قصيدته هذه التي أفهمتنا نفسيته ونبله.
الــــيــــوم عــــم الــــرافــــديــــن هــنــاء

عــــاد الـــــويص فـــعـــادت الــنــعــاء

هـــذا الــعــراق قــد ابتسمن ثــغــوره

فــــرحــــ ًا فــــا تــــــرح وال رضاء

وختــايــلــت دار الــســام وأســفــرت

وتـــبـــارشت طـــربـــ ًا هبـــا األرجـــــاء

وبـــدا عليها الــنــور يـــرق بعدما

أخــنــى عــلــيــهــا الــظــلــم والــظــلــاء

ويـــــاه مـــن شــهــر تــــوىل مـــدبـــر ًا

مــنــه الــشــهــور إذا انــتــســبــن بـــراء

أيـــامـــه الـــســـود الـــلـــوايت أدبــــرت

مـــــلء الــــبــــاد ومـــلـــؤهـــن بـــاء

كــم أدمــــع فــيــه انــســفــحــن حلــادث

جــلــل وكــــم فــيــه انــســفــكــن دمـــاء
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كــم مــن وحــيــد األم أصــبــح طعمة

لــلــنــار أوصــلــيــت بـــه الــرمــضــاء

ما ذنــب هاتيك اجلسوم عىل الثرى

أضــحــت متـــج دمـــاءهـــا الــبــوغــاء

حرب هبا احلرب استحر وما انجلت

إال تــنــفــس بــــالــــورى الــصــعــداء

األجــــل أن يــبــقــى الــزعــيــم مزعام

تــغــنــى األلـــــوف وتــــؤرس اإلرساء

نــي ال ــع ــراق وأهــلــه مــن قــبــل ما

جـــــرت عــلــيــه الــــقــــادة الـــزعـــاء

كـــم أســلــمــتــه إىل الـــدمـــار محــاتــه

زمـــنـــ ًا وكــــم خ ــان ــت بـــه األم ــن ــاء

وكــــذاك إن أكـــدى النصيب بأمة

بــحــلــومــهــا تــتــاعــب الــســفــهــاء

تــــاهلل مـــا افــتــتــن الــــعــــراق وإنـــا

غــلــبــت عــلــيــه الــفــتــنــة الــعــمــيــاء

حــــم الـــفـــضـــاء هبــــا وأي متــيــمــة

يف الـــيـــأس تــنــفــع إذ حيـــم قــضــاء

يــــا وثــــبــــة مل جتــــن غــــر مــامــة

مــنــهــا فــتــلــك الـــوثـــبـــة الــرعــنــاء

جلبت لنا الــويــل الــطــويــل فــا لنا

مــنــهــا وقـــــد عــــز ال ــس ــل ــو عــــزاء

نـــي الــزعــيــم رصاحـــــة أدىل هبا

أم جيــحــد ال ــت ــري ــح واإلدالء

يــــوم اســتــهــل الــــرملــــان مــســائ ـ ً
ا

يف حــيــث ال مهـــس وال إخــفــاء

هـــل لــلــحــلــيــفــة نــيــة مــنــهــا يــرى

لــلــعــهــد نــقــض أو يـــثـــار عـــداء

فــــأجــــاب كــــا ال يـــفـــرق بــيــنــنــا

خــلــف وال لــعــهــودنــا اســتــثــنــاء

إن احلـــلـــيـــفـــة كـــــل م ــن ــوي ــاهت ــا

نـــحـــو الــــعــــراق تــــــودد وإخـــــاء

هـــذا ج ــواب ــك ي ــا رشــيــد ف ــا عــدا

ممــــا بـــــدا وعــــــام ذا اإلغــــــواء

وعــــام أزه ــق ــت الــنــفــوس بريئة

وعــــام ريــعــت يف اخلـــــدور نــســاء

وعــــام زل ــزل ــت ال ــب ــاد بــحــادث

كــــادت تــشــيــب هلــولــه الــرضــعــاء
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أعـــى حــســابــك قــد هنــضــت تــزع ـ ًا

لــتــعــيــش وحـــــدك والـــبـــاد فـــداء

أم يف حــســاب الــغــر قمت جمــازفـ ًا

بالشعب يـــوم حـــدا بــك االغـــواء

وعــــى كـــا احلـــالـــن فــهــي قضية

شـــوهـــاء بـــل هـــي فــعــلــة شــنــعــاء

وجــنــيــت إب ــع ــاد الــــويص لــشــد ما

طــاشــت بــك األحــــام واألهــــواء

ال در درك يـــا زمــــان فــفــيــك قد

أضحت تصول عىل األســود الشاء

يـــا لــيــلــة كــتــب (اآللــــــه لــعــبــده)

***

فــيــهــا يـــكـــون ألهـــلـــه األرساء

أن ــا محــدنــا الــصــبــح مــنــك وق ــد غــدا

فـــيـــه لـــنـــا بــــابــــن الـــنـــبـــي لــقــاء

جـــا صــبــاحــك عـــن أغــــر حمجل

حـــقـــ ًا النـــــت ال ــل ــي ــل ــة الـــغـــراء

حــتــى ك ــان ــك لــيــلــة الـــقـــدر الــتــي

لــلــنــاس فــيــهــا يــســتــجــاب دعـــاء

حــــل الــــــويص فــحــلــت الـــــراء

ومتـــايـــلـــت مـــرحـــ ًا لـــه الــــــزوراء

يـــا راحـــــ ً
ا رحــــل اهل ــن ــا بــرحــيــلــه

وج ــف ــا الــعــيــون ملــيــلــهــا اإلغ ــف ــاء

ذرفــــت لــرؤيــتــك الــعــيــون مــرة

ومـــــن الـــــــرور تــبــســم وبـــكـــاء

وكــذلــك الــشــوق املــلــح إذا طغى

تــنــزو الــقــلــوب وختــفــق األحــشــاء

يــا ص ــارمــ ًا عــنــد الــنــوائــب مــا نبا

وعـــلـــيـــه مـــنـــه رونـــــــق ومـــضـــاء

عــثــر الــعــراق وأنـــت قــلــت لــه تع ًا

يف يـــــوم عـــنـــه ختـــلـــت الـــنـــراء

وعــفــوت عــن ذنــب املـــيء تكرم ًا

وأخــــو الــســيــادة شــأنــه األغــضــاء

ال أوهـــت األيــــام مــنــك قـــوى وال

حــلــت بــســاحــة ربــعــك األســــواء

ســمــعـ ًا فــديــت فــأنــت أكـــرم سامع

بــــرح اخلـــفـــاء فــلــيــس تـــم خــفــاء
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مـــوالي هــل يــرجــى الــشــفــاء لعلة

إن جـــاء مــن قــبــل الــطــبــيــب الـــداء

وعــــى الـــبـــاد إذا جــنــا أبــنــاؤهــا

مـــــاذا عــســا يـــنـــوي هلـــا الــغــربــاء

أخــلــيــفــة ال ــغ ــازي وكــافــل فيصل

ومـــــن ارتـــضـــتـــه هلـــدهيـــا اآلبـــــاء

أو لست مــن قــوم هبــم فخر احلمى

وتــــرفــــت بــأبــيــهــم الــبــطــحــاء

إن عـــدت األمـــــراء كــانــوا كلهم

أرضـــــ ًا وأن ــت ــم يف الـــوجـــود ســاء

فبكم نجى موسى الكليم وباسمكم

عــرضــت آلدم فــاهــتــدى األســـاء

طــوقــتــمــو جــيــد الـــعـــروبـــة م ـنّــة

قــد طـــاب فــيــهــا الــعــود واإلبــــداء

ولــكــم عـــى اإلســـــام قــاطــبــة كام

نـــــص الــــكــــتــــاب حمـــبـــة ووالء

لــقــديــمــكــم فــضــل الــقــديــم وكــلــه

نـــعـــم وكــــــل حـــديـــثـــكـــم آالء

طــهــرت ثيابكمو أو إن قلوبكم

ال الــغــش يعلقها وال الشحناء

فــبــجــودكــم نــحــيــا كــا بــوجــودكــم

جتـــى اخلـــطـــوب وتــكــشــف اآلالء

يـــا قـــادمـــ ًا والــيــمــن رائـــــده وإن

رغــم الــعــدى وختــرصــوا مــا شــاءوا

يكفي الــذيــن جــنــوا عليك بأهنم

آبـــــوا وبــالــفــشــل املــــــروع بــــاءوا

خــانــوا عــهــودك إذ وفيت عهودهم

تــــبــــ ًا ل ــع ــه ــد لـــيـــس فـــيـــه وفــــاء

ال غــرو إن خــانــوك حيث تفي هلم

فــلــكــل ش ــخ ــص ع ــن ــر وإنـــــاء

إن الــــذي خــــان الــــويص عــهــوده

عــنــدي ومـــن خـــان الــــويص ســواء

يـــا أنــبــل األمــــــراء نــفــس ـ ًا عــرقــت

بــالــنــبــل فــيــهــا الــــســــادة الــنــبــاء

ال حــل رصف الــدهــر منك بامجد

وانـــتـــاب خــصــمــك ريــبــه الــعــداء

دم لـــلـــبـــاد مــــؤيــــد ًا ومــــؤيــــد ًا

فــعــلــيــك رف مــــن اإللــــــه لــــواء
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وله مراسال السيد حمي القزويني:
بــنــيــت لــلــمــجــد أركــــانــــ ًا مــشــيــده

وشـــدت للدين ركــنــا ليس ينهدم

فــأنــت نـــــادرة الــدنــيــا تــقــى وعــا

واهلل يشهد واألمــــاك واألمـــم

فـــا يـــضـــام هبـــا الج ومــعــتــصــم

بـــدار عــلــيــاك ح ــول الــوفــد ارحــلــه

()1

***

 -2السيد حممد زيين
1148هـ 1216 -هـ

من الشعراء املشاهري الذين كانت هلم سمعة طائلة وإحاطة شاملة بكثري من العلوم،

له خمتارات شعرية أودعت يف املجاميع العراقية ،وارسته املعروفة يف كربالء بآل زيني

(((

من األرس العلوية الرشيفة التي يرتقي نسبها إىل اإلمام احلسن بن عيل.

وقد أنجبت املرتجم السيد حممد بن السيد أمحد بن السيد زين الدين بن عيل الكاظمي

بن سيف الدين بن رضاء الدين وهي إحدى األرس األربع التي جتتمع يف السيد سيف
الدين ،وأفرادها اليوم منترشون يف كربالء والنجف والكاظمية ،غري أن ظروف ًا خاصة
اضطرت البعض منهم السكنى يف النجف ،جاء يف كتاب (مدينة احلسني)( :وقد هاجر

السيد أمحد بن السيد زين الدين إىل كربالء قبل 150عام ًا استوطن فيها واندمج يف سلك

خدمة الروضتني وال يزال أعقاهبم يف كربالء يعرفون بآل زيني) (((.
((( شعراء احلله  -عيل اخلاقاين ج  4ص .450

((( راجع كتابنا :تراث كربالء :فصل (األرس األدبية) ص.117

((( مدينة احلسني :لألستاذ األديب السيد حممد حسن مصطفى آل طعمة ج 1ص.71
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واملرتجم من شعراء كربالء يف ذلك القرن ،وقد أعقب نجله الشاعر السيد جواد

الشهري بسياهبوش الذي نعته شيخنا املرحوم الشيخ حممد عيل اليعقويب بالسيد جواد بن
السيد زيني احلائري.

ترمجه األستاذ عيل اخلاقاين وقال إن مولد شاعرنا يف النجف  8مجادى األوىل سنة

1148هـ1735 ،م ،وتويف يف أواخر سنة 1216هـ 1801 -م يف الكاظمية((( .ويعد
املرتجم من أبطال (وقعة اخلميس) التي رددهتا كتب الرتاجم والسري وقد نوه عنها

شيخنا اليعقويب أهنا :عبارة عن مساجلة أدبية اتفقت يف عهد السيد مهدي بحر العلوم
ونظم فيها شعراء ذلك العرص كالسيد حممد زين الدين والشيخ حممد بن الشيخ يوسف

من آل حمي الدين والسيد صادق الفحام وبحر العلوم وكاشف الغطاء والشيخ حممد

رضا النحوي وسميت باسم وقعة اخلميس التي جرت بصفني زيادة يف املطايبة والظرف
وهي مدونة يف جماميع عراقية خمطوطة عدة (((.

وعلق عليه األستاذ عباس العزاوي بقوله( :وكل ما تعلمته عنه أن السيد حممد

ابن السيد أمحد زين الدين ويعرف بالزيني البغدادي وعالقته مع السيد صادق الفحام
والشيخ حممد رضا النحوي بن الشيخ أمحد النحوي واحلاج حممد رضا األزري وصديقه

الشيخ يوسف األزري وغريهم يف املناظرات األدبية مشهورة إال أن شعره مل يكن راقي ًا

وكان قد رثى أستاذه السيد مهدي الطباطبائي املتوىف سنة 1212هـ 1797 /م ،كام

أن له قصائد عدة يف مدح السيد عيل بن السيد مراد حاكم احللة وبعض نواحيها سنة
1193هـ) (((.

((( شعراء الغري :لألستاذ عيل اخلاقاين ج 10ص.253 - 235
((( البابليات :للبحاثة الشيخ حممد عيل اليعقويب ج 2ص.4
((( تاريخ األدب العريب يف العراق ج 2ص.298 - 297
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إن الشاعر السيد حممد الزيني ذائع الصيت يصور يف شعره احلــوادث ويتناول

أغراض ًا خمتلفة ومنها صالته األدبية برجال عرصه من أرس علمية وأدبية وأشخاص من

أكابر رجال السياسة وله يف النقباء السادة آل مراد قصائد عدة ،ويتسم شعره بالنكتة
املستملحة واخلاطرة الرقيقة.

استمع إليه وهو يمتدح آل البيت من قصيدة اوهلا:
هـــذي مــنــازل آل بــيــت املصطفى

فــالــثــم ثــراهــا واكــتــحــل بغبارها

هي بقعة الــوادي املقدس فاخلع الـ

ـنعلني إن أصبحت مــن حضارها

هــي مهبط األم ــاك واألرض التي

جــريــل عــبــد مـــن عــبــيــد مــزارهــا

وقوله من قصيدة يمدح اإلمام عيل بن ايب طالب:
أب ــا حــســن يــا عصمة اجلـــار دعــوة

عــى إثــرهــا حــيــث الــرجــاء ركــابــه

شكوتك رصف الدهر قدم ًا وإنك الـ

ـــمــذلــل أرجــــاء اخلــطــوب صعابه

فــــوق الــدهــر سهمه
فــا بــالــه قــد َّ

وصـــب عــى قــلــب احلــزيــن عــذابــه

فكيف وما استنجدت غريك راغب ًا

وجــــودك مل يكفف عليه سحابه
كــــريــــ ًا فـــلـــ ّبـــاه وزاد ثـــوابـــه

أبــــا حــســن واملــــــرء يـــا ربــــا دعــا
فــــإن كــنــت تـــرعـــاه لــســوء فــعــالــه

فــرك يــرعــى فيه منك انــتــســابــه

()1

وقال مهنئ ًا السيد مهدي بحر العلوم بوالدة نجله السيد حممد ويؤرخ عام والدته

وذلك سنة 1197هـ:

وقــــــارن اإلقــــبــــال صــبــح أســعــد

بــرى فقد واىف الـــرور الرسمد
((( شعراء الغري ج 10ص. 246
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ل ــق ــد وىف الــــدهــــر ل ــن ــا ب ــوع ــده

وقــــلــــا يـــنـــجـــز مــــنــــه املــــوعــــد

وقــــــد تــــــوىل كـــــل هـــــم خمــلــقــ ًا

ملــــــــا أتــــــــانــــــــا فــــــــــرح جمـــــدد

ومنها قوله:
يـــا أهيــــا الــســيــد واملــــــوىل الـــذي

ســـــاد بــــه مــــن قـــــال ابـــــن ســيــد

لـــيـــهـــنـــك الـــــيـــــوم حمـــمـــد ومـــا

حمــــمــــد إال احلــــبــــيــــب األمحـــــد

أعــــيــــذه مــــن رش كــــل حــاســد

بــالــصــمــد الـــفـــرد الـــــذي ال يلد

ال زلـــت مـــــرور ًا ب ــه حــتــى تــرى

أوالد

تــــولــــدوا

ف ــق ــر عــيــنــا ف ــي ــه وأســــعــــد مــثــلــا

عــادت جــدود الــنــاس فيكم تسعد

أوالد

لـــــه

فــأســلــم ودم وطـــل وعـــش منع ًام

ب ــن ــع ــم ــة اهلل الــــتــــي ال تــنــفــد

قــد زال أقــى الــســوء حــن أرخــوا

(قـــــرة عـــن لـــلـــورى حمـــمـــد)

()1

وقال مؤرخ ًا عام وفاة السيد صادق الفحام وذلك سنة  1025وهي تقع يف  61بيت ًا

وإليك املطلع والتاريخ:

فــيــم الــعــيــون تفيض وه ــي دواف ــق

ومل الــقــلــوب هتــيــم وهـــي خــوافــق

ومل الـــنـــوادب ق ــد بــــرزن ن ــوادبـ ـ ًا

كـــل إىل حــســن ال ــث ــن ــاء تــســابــق

فمذ استبان الصدق قلت مؤرخ ًا

(قد كذب اآلمــال نأيك صــادق)

()2

وملا توىف املال يوسف األزري البغدادي الكاظمي سنة 1221هـ رثاه حليف وداده

السيد حممد املومأ إليه بقصيدة عصامء مطلعها:
((( املصدر نفسه ج 2ص.246
((( املصدر نفسه ج 2ص.247

27

ونحت لو أن النوح يشفي أخا الوجد

بكيت لو أن الدمع من لوعة جيدي

وختامها وفيه تاريخ وفاته:
وقــد سكن اجلــنــات يوسف أرخــوا

(ليوسف مكنا املنازل من اخللد)

()1

إن القصيدة التي قيلت يف مدح مري خري اهلل بسبب تعمريه صحن اإلمام عيل

من قبل الشاعر السيد حممد زيني احلائري منها أبيات نحتت عىل الصخرة املوجودة يف
صحن اإلمام ومنها غري موجودة إال يف ديوانه أو يف بعض الكتب وهذا هو املطلع:
عـــى مـــر خـــر اهلل وهــــو رجــــاؤه

لــقــد أنــعــم ال ــب ــاري وجـــل عــطــاؤه

اما األبيات املنحوتة عىل الصخرة فهي مخسة وهي:
جـــزى (مـــر خــر اهلل) خــــر ًا إهلــه

كــا ّ
جـــل يف الـــداريـــن مــنــه جـــزاؤه

فــقــد كـــان تعظيم الــشــعــائــر دأبــه

ويف كــل مــا ي ــريض اإللـــه اعــتــنــاؤه

تــو ّعــر حين ًا صحن روضـــة حيدر

فــــســــواه ســـهـــ ً
ا لــلــمــشــاة فــنــاؤه
ّ

فـــأنـــشـــأت ملـــا أن بـــنـــاه مـــؤرخـــ ًا
ُ

ٍ
بــــاد هبــــاؤه)
(بــنــى مـــر خـــر اهلل

ف ــأث ــن ــت عــلــيــه أرضــــــه وســـــاؤه

ومـــــهـــــده والــــشــــكــــر هلل دابـــــه

ويف القصيدة أبيات أخرى تؤرخ السنة التي جرى فيها التعمري وهي:
وإن شــئــت تـــارخيـــ ًا لــيــوم بــنــاءه

لــتــعــلــم مـــن قـــد كــــان مــنــه بــنــاءه

فــقــل (مـــر خــر اهلل بــائــنــه جــده)

جـــــي خـــفـــاؤه
وذلــــــك تــــاريــــخ
ٌّ
ّ
فــجــل بـــذ الــتــاريــخ مــنــه رجـــاؤه

وقــــل (مــــر خـــر اهلل وطــــأ بــانــي ـ ًا

((( عبد املوىل الطرحيي (خمطوطاته) أو جملة الغري العدد  / 16السنة . 6
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فــمــن ذلـــك الــتــاريــخ بـــأن والؤه

وقــــل (مــــر خـــر اهلل اهلل حــبــه)

ٍ
بـــــاد هبــــاؤه)
بــنــا (مــــر خـــر اهلل

واتـــبـــع تــــوارخيــــ ًا أتــتــك مــؤرخــ ًا

وله يمدح وايل بغداد داود باشا من قصيدة:
عــشــق ال ــس ــاح فــلــيــس قـــرة عينه

إال ب ــق ــب ــض ــة كـــفـــه املـــتـــزايـــد

ال تــنــجــي عــيــنــاه يف رأد الضحى

إال إذا اكــتــحــلــت بــغــرة فــرقــد

21

وله قصائد كثرية دونت يف املجاميع العراقية.
تويف يف الطاعون الذي حدث ببغداد عام 1247هـ 1831 /م.
***

 -3الشيخ حممد السراج
1299هـ 1361 -هـ

هو الشيخ حممد ((( بن حمسن الرساج الشهري بأيب مخرة األسدي .ولد يف كربالء يف

 25من الشهر اخلامس سنة  1879م املوافق 1299هـ وتويف هبا يوم 1941 / 4 / 3م
املصادف 1361هـ وانحدر من أرسة عربية تعرف بآل الرساج ،كان شاعر ًا بالفصحى
والدارجة مع ًا.

((( سبق وأن ترمجنا له يف كتابنا املخطوط (شعراء شعبيون من كربالء) ألن املومئ إليه شاعر فصحى وعامية
مع ًا.
29

وقد تسنى لنا ان نعثر عىل قصائد فصحى بني جماميعه اخلطية التي اطلعنا عليها لدى

نجله الشاعر الشعبي عبد الزهراء الرساج ،فوجدناها حرية بأن جتعل ناظمها شاعر ًا من

شعراء القريض كمعارصيه من أمثال أيب املحاسن واحلويزي وأيب احلب ،فقد دللت هذه
النامذج عىل شاعرية الرساج وبراعته يف النظم واصطياد املعاين واختيار األلفاظ ،وقد
وجدنا أكثر شعره يف املناسبات الدينية.

وربام كان الشاعر قد تناول يف شعره بعض أغراض الشعر األخرى كالغزل والوصف

والفخر واحلامسة والرثاء ،فشعره كان متداوالً بني الناس ،لكن تعوزه أحيان ًا مقومات
التجديد واخللق واإلبداع.

قال يف مولد الرسول العظيم:
نــــــــــور الــــــنــــــبــــــوة أزهــــــــــرا

والــــــــكــــــــون أضــــــحــــــى نـــــرا

واألفـــــــــــــق أمــــــســــــى مــــرقــــا

بـــــــــوجـــــــــوده قــــــــد أســـــفـــــرا

واألرض فــــيــــه اســـتـــبـــرت

ال ســــــيــــــا أم الــــــقــــــرى

نــــثــــر اإللـــــــــه هبــــــا مــــــن اجلـــنــــ

ـــــــــــــات مــــــســــــكــــــ ًا عـــــنـــــرا
قـــــــــدمـــــــــ ًا

ولـــــــــد الـــــنـــــبـــــي املـــصـــطـــفـــى

واهلل

هــــــــــــذا الــــــصــــــفــــــي حمـــمـــد

لـــــــوجـــــــوده خــــلــــق الــــــــورى

يـــتـــب

حتـــــــرا

لـــــــــــــــواله

آدم

مل

عـــــــنـــــــه

وزاد

أخـــــــــرا

وكــــــــــــــذاك نــــــــــوح بــــاســــمــــه

ملـــــــــا دعـــــــــــا فــــاســــتــــنــــفــــرا

إيــــــــــــــوان كـــــــــرى هــــدمــــت

رشفـــــــــــاتـــــــــــه وتــــــفــــــطــــــرا

مــــــذ راح نـــــــور امل ــص ــط ــف ــى

وجـــــــــه الــــبــــســــيــــطــــة نـــــــورا
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والـــــــــديـــــــــن فـــــيـــــه شــــيــــدت

أركــــــــــــانــــــــــــه وتـــــــــســـــــــورا

هـــــبـــــل الـــــكـــــبـــــر هـــــــــوى ب ــه

فـــــــــوق الـــــــثـــــــرى وتـــــكـــــرا

إبــــلــــيــــس أعـــــــــول صـــــارخـــــ ًا

جلـــــــــنـــــــــوده قـــــــــد أحـــــــــرا

مـــــــا بــــيــــنــــهــــم نــــــــــــادى أال

ارأيــــــتــــــمــــــو مــــــا قــــــد أرى

ولــــــــد الــــــــــذي يــــــــوم اجلــــــزا

يف احلـــــــر يـــشـــفـــع لــــلــــورى

والــــــبــــــر أضـــــحـــــى مـــعـــلـــنـــ ًا

بـــــــــن الــــــــــــــــــورى وخمـــــــــرا

ومـــــهـــــنـــــيـــــ ًا عـــــمـــــر الــــعــــى

يف فــــــخــــــرهــــــم ومــــــبــــــرا

ولــــــــد احلــــبــــيــــب املـــصـــطـــفـــى

ولـــــد الــــزكــــي ســـامـــي الـــــذرى

عـــــمـــــر الــــــعــــــى هـــنـــيـــتـــمـــو

يف حـــبـــكـــم مـــــقـــــرى الــــقــــرى

حـــــــزتـــــــم بــــــــه رشفـــــــــــــ ًا إىل

يـــــــــوم اجلـــــــــــــزاء ومــــفــــخــــرا

يــــــــا حـــــــبـــــــذا مــــــــن جمـــلـــس

فـــــيـــــه اهلــــــنــــــا قـــــــد أحـــــــرا

طــــــوبــــــى لـــــكـــــم مـــــــن أمـــــة

يــــــــــوم اجلــــــــــــزا لـــــــن ختـــــرا

فـــشـــفـــيـــعـــكـــم يـــــــــوم اجلـــــــزا

حمــــــمــــــد

الــــــــــــورى

ســـمـــعـــا ســـلـــيـــل املـــصـــطـــفـــى

بــــــــل أنــــــــــت فـــــيـــــنـــــا ختـــــرا

مـــــــا إن لـــــنـــــا مـــــــن م ــل ــج ــأ

آالك يــــــا غــــــــوث الــــــــورى

صـــــــــى اإللـــــــــــــــه عـــلـــيـــكـــم

مــــــا يف الـــــســـــا نــــجــــم رسى

دون

وله يف مقام (الكف اليرسى) للعباس بن عيل وقد نقشت عىل الشباك بالقاشاين:
ثــــم خــــذ م ــن ــي جــــــواب املــفــهــم

ســل إذا مــا شئت واســمــع واعلم
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إن يف هـــــذا املــــقــــام انــقــطــعــت

يـــــرة الـــعـــبـــاس بـــحـــر الـــكـــرم

هــهــنــا يـــا صــــاح ط ــاح ــت بــعــدمــا

طــاحــت اليمنى بجنب العلقمي

أجــــر دمــــع الــعــن وأبــكــيــه أســى

حـــق أن يــبــكــي بـــدمـــع عـــن دم

وقال راثي ًا الوجيه السيد عبد احلسني السيد أمحد آل طعمة مدير أوقاف كربالء املتوىف

عام 1354هـ ومؤرخ ًا وفاته:

فــثــويــت يـــا عــبــد احل ــس ــن بــربــة

هــــي تـــربـــة فــيــهــا شـــفـــاء الـــــداء

هــي روضـــة مــن جــنــة اخلــلــد التي

ف ــي ــه ــا ختـــلـــد ســـيـــد الـــشـــهـــداء

هــي أرض قــدس للمالئك مهبط

بالفضل قــد فــاقــت عــى اجلـــوزاء

قد حــزت يف الدنيا العىل أرخ (كام

قــد فـــزت يف نــعــم مــع الــشــهــداء)

وللشيخ حممد الرساج قصيدة يف مدح آل البيت قوله:

1354هـ

أرشقــــــت األرض بـــنـــور اهلــنــا

والـــســـعـــد ب ــال ــب ــر ل ــق ــد أعــلــنــا

شـــكـــر ًا ملـــن قـــد خــلــق اإلنــســانــا

بـــلـــطـــفـــه عــــلــــمــــه الــــقــــرآنــــا

تــــفــــضــــا عــــلــــمــــه الــــبــــيــــانــــا

ومل يــــــــزل بـــخـــلـــقـــه حمــســنــا

نـــحـــمـــد ربــــــا قـــــــــــادر ًا ديـــانـــا

بــفــضــلــه عــــى اهلـــــــدى ان ــش ــأن ــا

مـــن حـــب آل املــصــطــفــى غــذانــا

دون الـــــــورى بــحــبــهــم خــصــنــا

هــــم حـــجـــج اهلل عــــى ال ــع ــب ــاد

وهــــــم هــــداتــــنــــا إىل الــــرشــــاد

دون الـــــرايـــــا عـــلـــة اإلجيــــــاد

لـــــوالهـــــم الـــــكـــــون ملـــــا ك ــون ــا
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بــفــضــلــهــم قــــد نـــطـــق الــــقــــرآن

بـــحـــبـــهـــم قـــــد كـــمـــل اإليــــــان

لـــــوالهـــــم مـــــا عــــبــــد الــــرمحــــن

وال لــــديــــن اهلل شــــــاد الــبــنــا

ثــــاب هبـــم عـــن آدم حـــن عىص

وابـــــن عـــمـــران هبـــم نــــال الــعــصــا

بـــكـــفـــئـــهـــم ســــبــــح هلل احلــــى

وب ــاس ــم ــه ــم جـــريـــل نـــــال املــنــا

وفــلــك نـــوح ق ــد نــجــى باسمهم

وت ــق ــس ــم األرزاق يف كــفــئــهــم

دون الـــرايـــا قـــد زكــــى أصــلــهــم

واصــــــل مــــن عــــاداهــــم مــــن زن ــا

هبــــم نـــجـــى أيـــــــوب مــــن عــلــتــه

ورس إبـــــراهـــــيـــــم يف خــلــتــه

ونــــال عــيــســى الـــقـــرب يف رفعته

لــــوالهــــم ملــــا ن ــج ــى ذو ال ــن ــون

بـــيـــوم حــــري حــبــهــم يكفيني

قـــــالـــــوا لـــنـــا يــكــفــيــكــم حــبــنــا

بـــحـــبـــهـــم أدخــــــــل يف اجلـــنـــان

أفــــــوز بــالــنــعــيــم والـــــرضـــــوان

هـــــي حــــســــايب وهـــــــم مــــيــــزاين

وهــــــم رجــــائــــي وهــــــم غــوثــنــا

يـــا ســــاديت أنــتــم غــــد ًا يف حــري

غــوثــي وكهفي والــرجــا يف نرشي

مـــا يل ســــوى حــبــكــم مـــن ذخــر

ســــواكــــم غـــــوث غـــــدا مــــا لــنــا

إهلــــنــــا بـــاملـــصـــطـــفـــى املـــخـــتـــار

والــبــضــعــة الــــزهــــراء والـــكـــرار

أبــــنــــاؤهــــم ســــالــــة األطــــهــــار

ب ــال ــي ــر بـــــدل والــــرخــــا عــرنــا

واحــفــظ محـــاة الــديــن أهـــل الــزهــد

وارحــــــم إهلــــي ســاكــنــن الــلــحــد

وامــــنــــن عــلــيــنــا ربـــنـــا بــالــســعــد

وأرخــــــــص الـــلـــهـــم إســـعـــادنـــا

وأغــــفــــر لـــــوالـــــدي مــعــلــمــيــنــا

وأغـــــفـــــر ملـــــن حــــولــــه عــلــيــنــا

وســــلــــم األحــــــبــــــاب أمجــعــيــنــا

ال ســـيـــا نـــحـــن ومــــــن حــولــنــا
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وقال خممس ًا:
رأيــــت الــعــيــش رغـــــد ًا يف فــنــاكــا

وبـــــذل الـــــروح عـــــز ًا يف رضــاكــا

لــــذا أحــبــبــت أحـــظـــى يف لــقــاكــا

(تـــركـــت اخلــلــق طــــر ًا يف هــواكــا

وأيـــتـــمـــت الــبــنــن لــكــي أراكـــــا)
دمـــي لــقــم الـــصـــوارم صـــار رشبــا

ورحــــــي ل ــل ــع ــدا قــــد بـــــات هنــبــا

ورأيس قـــد رسى رشقــــ ًا وغــربــا

(فـــلـــو قــطــعــتــنــي يف احلــــب إربـــا

ملــــا حــــن الـــــفـــــؤاد إىل ســـواكـــا)

وقال خممس ًا أيض ًا:
أفـــدي ك ــرامــ ًا فـــاح طــيــب ذواهتـــم

فاق النجوم الشهب حسن صفاهتم

وقــد اشـــروا نــر اهل ــدى بحياهتم

(نـــــروك أحـــيـــاء وع ــن ــد ممــاهتــم

يـــويص بــنــرتــك الشقيق شقيقا)

كــــا تــــــراه بــــاســــ ًا عـــنـــد الــلــقــا

للسمر والــبــيــض الــصــفــاح معانقا

ولــــغــــره عـــنـــد احلــــــام مــشــوقــا

(أوىص بــن عوسجة حبيب ًا قــال قا

تـــل دونـــــه حــتــى احلـــــام تـــذوقـــا)

وقال مادح ًا اإلمام عيل:
قــــــيــــــل يل قـــــــــل يف عـــي

مـــــــدحـــــــ ًا جتـــــلـــــو الــــظــــامــــا

قـــــلـــــت ال أقــــــــــــدر فـــيـــمـــن

نــــــــصــــــــه

إمــــــــامــــــــا

كــــيــــف أحـــــــي فــــضــــل مــــوىل

عـــــلـــــم الـــــــنـــــــاس الــــكــــامــــا
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اهلل

فـــــضـــــلـــــه عـــــــــم الــــــــرايــــــــا

وبـــــــــه الـــــــديـــــــن اســــتــــقــــامــــا

وبـــــــــــه جـــــــريـــــــل أضــــحــــى

نــــــــائــــــــ ً
ا

وبـــــــــه نـــــــــال اخلـــــلـــــيـــــل الــــــ

ـــــــنــــــار بـــــــــــــــرد ًا وســـــامـــــا

وبـــــــــه أحــــــيــــــا ابـــــــــن مــــريــــم

مــــــيــــــتــــــ ًا كـــــــــــان عــــظــــامــــا

أهيـــــــــــــا احلــــــــــامــــــــــل عــــنــــي

لـــــــلـــــــغـــــــريـــــــن ســــــامــــــا

فــــــأقــــــصــــــدن فـــــيـــــه عـــلـــيـــا

خـــــــر مـــــــن صـــــــى وصـــــامـــــا

والــــــثــــــمــــــن مــــــنــــــه رضحيــــــا

فــــــيــــــه جــــــــريــــــــل أقــــــامــــــا

وبــــــــــه مـــــــوســـــــى وعــــيــــســــى

والــــــــنــــــــبــــــــيــــــــون متــــــامــــــا

ســــــــــــجــــــــــــد ًا هلل طــــــــــــر ًا

وقـــــــــــــعـــــــــــــود ًا وقــــــيــــــامــــــا

قــــــــل ملــــــــن واىل عــــلــــيــــ ًا

نــــــلــــــت

املـــــقـــــامـــــا

حـــــبـــــه اإلكــــــــســــــــر يـــمـــحـــو

لـــــــــك

شــــيــــعــــة الــــــــكــــــــرار طــــوبــــى

لــــــكــــــم نـــــلـــــتـــــم مــــــرامــــــا

ٍ
ٍ
عــــــــدن
غــــــــــد جــــــنــــــات
يف

ذاك

واهلل

ٍ
زالت

املـــــقـــــامـــــا

عــــظــــامــــا

مــــــســــــتــــــقــــــر ًا ومـــــقـــــامـــــا

وقال راثي ًا ومؤرخ ًا وفاة اخلطيب السيد هاشم السيد حممد القاري املتوىف يوم 27

شعبان سنة 1350هـ:

يــوم بــه شمس الضحى قــد بكت

والـــفـــضـــل فـــيـــه عـــابـــس نــــادب

يــــــوم بـــــه بــــــدر الـــــدجـــــى آفـــل

ومـــــذ نـــــأى دمـــعـــي لــــه ســاكــب

يــــــوم عــــبــــوس قـــمـــطـــريـــر غـــدا

قـــلـــبـــي بـــــه مـــضـــطـــرب ذائـــــب

شجى
والبيت ذو األســتــار يبكي
ً

تــضــعــضــع الــــركــــن لــــه جــانــب
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يـــا جمـــد أرخ (هـــاشـــم غــائــب)

أظـــلـــمـــت اآلفـــــــاق نــــــادى املـــا

1350هـ

األصل للشيخ حممد الرساج والتخميس للنسابة اخلطيب السيد مهدي بن السيد

عبد اللطيف الوردي:

ٍ
حندس
قسمت بمن خينسن من كل

ويكنسن إرشاقــــ ًا بليل معسعس

ويــســفــرن عــن صبح املــنــى بتنفس

(ملـــهـــدك آيــــات ظــهــرن لــفــطــرس

هبا اختار أرباب النهى وذوو الرشد)
فــلــوالك مــا يف الــكــون هــب رياحه

علينا وال بــالــنــر فــــاحٍ صباحه

بــمــنّــك كـــيـــوان تــســامــى بــراحــه

(بــفــضــلــك دردائـــيـــل ر ّد جناحه

فــلــم يــك إرسائــيــل فــخــر ًا كهاشم

وعيسى لكم بالفضل يدعى كخادم

فسدت شباب اخللق من عهد آدم

(فـــإن ســاد يف أ ٍم فــأنــت ابــن فاطم

وآيـــــة عــيــســى إن تــكــلــم بــاملــهــد)

وج ــدّ ك خــر اخللق إن ســاد يف جد)
فشتان مــا بــن الــذي خــاف يصلب

وبـــن الــــذي بـــن األســـنـــة خيطب

أقــــــول بـــــذا ال إنـــنـــي أتــعــصــب

(أبـــــوك عـــي وهــــو لــيــس لـــه أب

وإن ســاد يف ٍ
مهد فأنت أبــو املهدي)

وقال خممس ًا(((:
محـــــى لــلــمــســتــجــر جم ــرة
ودار
ً

لـــك قــبــة يـــا ابــــن الــنــبــي مــنــرة

((( ترصيح وإيضاح  -السيد مصطفى الفائزي آل طعمة ص.9
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(بـــقـــرك لـــذنـــا والـــقـــبـــور كــثــرة

وملـــــا ده ــت ــن ــا يف املــــلــــات ح ــرة

ولــكــن م ــن حيــمــي الــنــزيــل قليل)

دون يف املجاميع.
وله عدا ذلك شعر غزير ّ
***

 -4الشيخ حممد سعيد احلائري
1250هـ  1319 -هـ

هو الشيخ حممد سعيد بن الشيخ حممود سعيد النجفي احلائري الشهري باإلسكايف:

كانت آلبائه نيابة التولية يف الروضة احليدرية املطهرة عىل عهد املال يوسف الكليدار
وولده املال حممود ،وكان يعرف والده الشيخ حممود سعيد بنايب الكليدار ،وقد شاءت
الظروف أن تقىص أرسة آل املاليل عن منصب سدانة الروضة وذلك يف العقد السابع

من القرن املنرصم ،حيث تسلمت مقاليد السدانة أرسة السادة آل الرفيعي الذين
ما زالوا يترشفون بإدارة هذا املنصب العتيد ،وعندما تويف الشيخ حممود انقطع ولده
صاحب الرتمجة للدرس وحتصيل العلوم الفقهية واألصولية عىل علامء ذلك العرص،
وأخذ األدب عىل خاله الشاعر الشهري الشيخ عباس املال عيل املتويف سنة  ،1276حيدثنا

العالمة املتغمد بالرمحة الشيخ حممد عيل اليعقويب ضمن ترمجة الشاعر نفسه عن هجرته

لكربالء واختاذها مسكن ًا له فيقول :هاجر من النجف إىل كربالء يف أخريات القرن املايض
واختار اإلقامة فيها عاكف ًا بمدرسة تعرف بمدرسة البقعة وهي يف السوق الواقعة بني
احلرضتني احلسينية والعباسية واىل جانبها مرقد املرحوم السيد املجاهد واتصل بارسة
الطباطبائية يف كربالء وله فيهم مدائح ومراث مجة رأيت قس ًام وافر ًا منها يف جمموعة قيمة
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ال تزال خمطوطة يف مكتبة آل بحر العلوم يف النجف ومل يزل مقي ًام يف إحدى حجرات تلك
املدرسة إىل أن تويف فيها عشية األربعاء آخر ربيع األول سنة  1319هـ وعمره يوم وفاته

 69عام ًا ودفن بكربالء ،أما مولده ففي النجف  14رجب من سنة 1250هـ(((.

وذكره صاحب احلصون يف كتابه املخطوط نق ً
ال عن كتاب (كنز األديب يف كل فن

عجيب) ملؤلفه الشيخ أمحد بن درويش عيل البغدادي احلائري املتوىف عام 1322هـ،
فقال :الشيخ حممد سعيد بن الشيخ حممود الشاعر اجلامع ألشتات املفاخر كانت آلبائه

نيابة التولية والنظارة يف احلرضة املنورة احليدرية حينام كان اخلازن هلا هو املتويل للحكومة
السنية يف النجف برهة من الزمان وهو املال يوسف ثم تغريت األحوال بعد وفاة أبيه

وابن عم أبيه فرصفت عنهم هذه التولية وهلل يف خلقه كل يوم شأن ...الخ) (((.

واآلن ننتقل إىل شعر الشيخ حممد سعيد ،لقد تناول فيه أغراض ًا شتى يتميز بالنصاعة

والوضوح ورصانة األسلوب.
قال متغزالً ومتحمس ًا:

تذكرت عهد ًا باحلمى راق يل دهر ًا

فهاجت تباريح الغرام يل الذكرى

وأومــض من وادي الغضا ملع بارق

فأذكى لنريان الغضا يف احلشا مجرا

فــيــا حــبــذا تــلــك املــغــاين وإن نــأت

ويــا ما احيىل العيش فيها وإن مرا

فــيــا طــاملــا بــاألنــس كــانــت أواهـــ ً
ا

وإن هي أمست بعد موحشة قفرا

عــشــيــة عـــاطـــاين املــــدامــــة شـــادن

أغــن غضيض الطرف ذو غــرة غرا

((( راجع جملة االعتدال  -بحث (الشيخ حممد سعيد اإلسكايف النجفي) للعالمة الشيخ حممد عيل اليعقويب
 املجلد  - 4العدد 1356 - 7هـ 1937 /م.((( احلصون املنيعة  -للعالمة الشيخ عيل كاشف الغطاء  -خمطوط ج 2ص.371
38

حكى الغصن قـــد ًا واجلــــآذر لفتة

وعني املها عين ًا وبيض الضبا نحرا

فــبــتــنــا وقــــد مـــد الـــظـــام رواقــــه

علينا وأرخــــى مــن جالبيبه ســرا

وقــد ه ــدأت عنا العيون وهومت

سوى أن عني النجم ترمقنا شزرا

()1

وله خممس ًا البيتني املشهورين:
وحمـــمـــر خــــذ قــــد تــلــهــب وقــــده

وأزرى بمحمر الــشــقــائــق ورده

حتــــار الـــــورى يف كــنــهــه إذ حتــده

(ي ــق ــول ــون مـــن نــــار تــكــون خــده

وقــد قيل مــن مــاء فيا بعدما قالوا)
فــهــل ك ــان مــن ن ــار ومل ي ــذو غضه

وهــل كــان مــن مــاء ومل يــذو ومضه

لقد أبــرمــوا ماهان يف القول نقضه

(فلو كــان من نــار ملا أخــر روضه

ولو كان من ماء ملا احرتق اخلــال)

()2

ذكره العالمة السيد عبد احلسني الكليدار آل طعمة يف كتابه (بغية النبالء يف تاريخ

كربالء) ضمن ترمجة والده بقوله :وللمرحوم الشيخ حممد سعيد خلف الشيخ حممد
سعيد نائب كليدار الروضة احليدرية األسبق وكان من سكنة كربالء وأحد شعرائها مهنئ ًا
املغفور له والدي السيد عيل عند قدومه من حج بيت اهلل احلرام لسنة إحدى وثلثامئة بعد

األلف اهلجرية  1301هـ:

وعــنــدلــيــب ال ــب ــر بــالــبــر شــدا

بـــــرا ف ــق ــم ــري الـــتـــهـــاين غــــردا

ٍ
فــــــذ وطـــــأت
بـــــر يف مــــقــــدم

أقـــــدام عــلــيــاه الــســهــى والــفــرقــدا

((( جملة االعتدال :العدد  7ص. 316
((( املصدر السابق ص. 387
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َ
ذاك الــعــي ذو الــعــى مــن مل يــزل

يـــرق م ــن الــعــلــيــا إىل أعـــى مــدى

خــــر رسي قــــد رسى بــعــزمــه

يــفــري األكـــــام حــدهــا والــفــدفــدا

نــــودي مــن أم الــقــرى إىل الــقــرى

فـــأمـــهـــا مـــلـــبـــيـــ ًا ذاك الـــنـــدى

فــســل ردى احـــرامـــه أهــــل درى

أي فــتــى أحــــرم يف ذاك الــــردى

أحــــرم يف ذاك الــــردى طـــود تقى

يف احلــل واإلحـــرام بالنسك ارتــدى

وهــــل درى الــبــيــت بــــأي نــاســك

طــاف بــه وســاق للهدى الــفــدى

()1

وله مادح ًا السيد مريزا حسني الشريازي مطلعها:
أشكو إليك عظيم ما أنــا واجــد

أعــمــيــد فــهــر إنـــنـــي لـــك قــاصــد

()2

وقال مهنئ ًا السيد املريزا أبا القاسم الطباطبائي والسيد حسن والسيد حممد أوالد

السيد حممد تقي بحر العلوم بمناسبة زفاف السيد حممد بن السيد جواد وأوهلا:
أن ــج ــزا م ــن بــعــد امل ــط ــال املــوعــدا

واحلــــــر ال خيـــلـــف مـــهـــا وعــــدا

حــيــا فــأحــيــي مــســتــهــام ـ ًا بــرحــت

بـــه الـــنـــوى فـــكـــاد يــقــي كــمــدا

رشــــــ ًا حـــيـــاة امل ــس ــت ــه ــام وصــلــه

وهـــجـــره مـــن دونــــه ورد الــــردى

ونــــاعــــس األجــــفــــان كــــم بــحــبــه

بـــــات املـــعـــنـــى طــــرفــــه مــســهــدا

وفيها يؤرخ عام زفافه:
(شمس عال زفت إىل بدر اهلدى)

لــــــذا بــــأقــــى طــــــرب أرخـــتـــه

((( بغية النبالء يف تاريخ كربالء ،للعالمة السيد عبد احلسني الكليدار آل طعمة ص. 139
((( شعراء الغري ،األستاذ عيل اخلاقاين ج 9ص. 123
((( املصدر السابق ،ص. 122
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()3

وقال راثي ًا اإلمام احلسني:
يــفــل لــدمــعــي دمـــــ ًا أن يــصــوبــا

أســــى أن يــذوبــا
ولــلــقــلــب مــنــى
ً

ِ
ـــم بــالــطــفــوف
ولـــيـــس
كـــيـــومـــه ُ

فــقــد ك ــان يف الــدهــر يــوم ـ ًا عصيبا

فــأجــرى الــدمــوع وأورى القلوبا

ملــــــا قــــــد أمل ّ بــــــــآل الـــنـــبـــي

غــــــداة ح ــس ــن وخـــيـــل ال ــع ــدى

تــســد عــلــيــه الـــفـــضـــاء الــرحــيــبــا

دعـــتـــه لــيــنــقــاد ســـلـــس الــقــيــاد

وتــــــأبــــــى محــــيــــتــــه أن جيــيــبــا

فـــــهـــــب حلــــــرهبــــــم ثــــــائــــــر ًا

بــفــتــيــان حــــرب تــشــب احلـــروبـــا

غــالــب
وغـــــى
فــمــن كـــل لــيــث
ٌ
ً

لــه يف الــوغــى األســـد بــأســ ًا مهيبا

وأروع يــغــشــى الـــوغـــى بــاســ ًا

ووجــــــه املـــنـــيـــة يـــبـــدي خــطــوبــا

تــــرنــــحــــه نـــــغـــــات الـــــقـــــراع

فــيــثــنــي الـــيـــهـــن قـــلـــبـــ ًا طـــروبـــا

فــكــم أرعـــبـــت بــــاملــــوايض شــب ـ ًا

وكــــم حــطــمــت لــلــعــوايل كــعــوبــا

إىل أن قـــضـــوا يف الـــثـــرى جــث ـ ًا

ت ــض ــوع مـــن نــــره الـــــرب طيبا

وأضــحــى فـــريـــد ًا غــريــب الــديــار

بــنــفــي أفـــــدي الــفــريــد الــغــريــبــا

فــــــراح خيـــــوض غـــــار احلـــتـــوف

ونــــــــار حــــشــــاه تــــشــــب هلــيــبــا

يـــصـــول بـــــذي مــنــطــب مــرهــف

تــــــرى لــلــمــنــيــة فـــيـــه شــطــوبــا

يـــقـــرب حــتــف الـــعـــدى لــوســطــا

بـــــه فــــرهيــــا الـــبـــعـــيـــد ق ــري ــب ــا

ومــــذ ســـــددت شـــم كـــف الــعــنــاد

س ــه ــامــ ًا عـــــداه الــــســــداد مصيبا

هــــوى فـــهـــوى عــمــد املــكــرمــات

وأهنــــــــال طـــــود املــــعــــايل كــثــيــبــا

فــأضــحــى جــبــن الـــعـــرى ع ــاريــ ًا

كــســتــه األعــــاصــــر بــــــرد ًا قشيبا
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جتـــوب حـــزونـــ ًا وت ــط ــوي شعوبا

وســـيـــقـــت حــــــرائــــــره كـــاألمـــا

كــبــوالً ولــلــســقــم يــشــكــو شحوبا

وكـــافـــلـــهـــا يــشــتــكــي يف الــســبــا
إذا نــــدبــــت نــــدهبــــا ال تـــرى

هلــــا غــــر قـــــرع الـــســـيـــاط جمــيــبــا

ٌ
مهــــل
تــــــنــــــادي وأدمــــــعــــــهــــــا

ف ــي ــغ ــدو نــــداهــــا بـــكـــ ًا ونــحــيــبــا

أيـــــا بـــــدر تَــــــ ٍم أراه اخل ــس ــوف

فــأبــدى بــــوادي الــطــفــوف غــروبــا

أرحيــــانــــة املــصــطــفــى هــــل ت ــرى
ي ــع ــز عــــى املــصــطــفــى أن ي ــرى

َد َرى املصطفى بــك شــلــو ًا سليبا

عـــى الــــرب خـــدك أمــســى تريبا

ي ــع ــز عــــى املــصــطــفــى أن ي ــرى

بــقــاين ال ــدم ــا ل ــك شــيــب ـ ًا خضيبا

ي ــع ــز عــــى املــصــطــفــى أن ي ــرى

ب ــأي ــدي ال ــع ــدى ل ــك رحــــ ً
ا هنيبا

ويـــــا هــــل تـــــرى عــلــمــت فــاطــم

نــــســــاءك ركـــبـــن لــلــســبــي نــيــبــا

وصــــــدرك يـــغـــدو مـــفـــاز اجلــيــاد

وكـــــان لـــصـــدر الــنــبــي دب ــي ــب ــا

()1

وقال راثي ًا العامل الشيخ حممد حسن الطربستاين:
مـــــا لـــلـــريـــة هــــاهلــــا مـــــا ه ــاهل ــا

هـــل لــلــقــيــامــة أبـــــرت أه ــواهل ــا

فــــرى الـــســـاء متــــور يف أفــاكــهــا

واألرض فــيــهــا زل ــزل ــت زلــزاهلــا

فـــزعـــت لـــنـــائـــرة بــــإيــــران ورت

شـــبـــت آلفــــــاق الــــســــاء ذبـــاهلـــا

أصــمــت فــــؤاد حمــمــد املــخــتــار إذ

ملــحــمــد أضـــحـــت تـــريـــش نــبــاهلــا

اهلل أكـــــــر أي رزء وقـــعـــه

لــقــواعــد الـــديـــن احلــنــيــف أمــاهلــا

((( املصدر السابق  -ج 9ص 110
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اهلل أكــــر أي طــــود عــــ ً
ا هــوى

لـــو طــاولــتــه الـــراســـيـــات لــطــاهلــا
هنـــج اهلـــــدى ف ــه ــدى بـــه ُض ـ ّـاهل ــا

ـار رشـــد هــدّ كــم للخلق قد
وم ــن ـ ُ

وخـــضـــم عــلــم زاخـــــر بــمــنــاهـ ٍ
ـل

مــا كـــان أعـــذب يف الــــورى زالهلــا

مــــن تــبــكــه عــــن الـــريـــعـــة إن ــه

لـــلـــرعـــة الــــغــــراء كـــــان ثــاهلــا

أو أوحــشــت فيه املــــدارس حــق إذ

قـــد كــــان هبــجــتــهــا وكـــــان مجــاهلــا

فــلــئــن تــطــل مــنــه احل ــي ــاة فــكــم هبا

أحـــيـــا لـــداجـــيـــة الـــلـــيـــايل طــوهلــا

يــا راحـــ ً
ا بــالــرغــم بــعــدك مــن ترى

أهــــل ال ــع ــل ــوم لـــه تــشــد رحــاهلــا

أرضمـــت أحــشــاء الــعــلــوم فطرفها

جيــــري بــمــجــمــر الـــدمـــوع مــذاهلــا

ّ
جــــل رزء أجــــل صـــر وقــعــه
قـــد

عـــم األنــــــام نـــســـاءهـــا ورجـــاهلـــا

لـــــوال ال ــت ــس ــي يف ســلــيــي جم ــده

كــــــادت بـــــأن تــلــقــى بــــه آج ــاهل ــا

فمحمد الــعــلــم الــعــى أخـــو ع ـ ً
ا

ق ــد أوطـــــأت هـــام ال ــس ــاك نعاهلا

ومــــنــــار رشـــــد لـــلـــريـــة مــيــزت

فــيــه الـــريـــة رشـــدهـــا وضــاهلــا

نــــال اخلـــافـــة عـــن أبـــيـــه وراثــــة

وكـــــذا تـــــورث أســـدهـــا أشــبــاهلــا

فــهــو املــنــادى املــفــرد الــعــلــم الــذي

كــــم عـــثـــرة نــــــودي هلــــا فــأقــاهلــا

وشــقــيــقــه أزكـــــى شــقــيــق للعىل

قـــد أدركــــــت فــيــه الـــعـــى آمــاهلــا

هو جعفر الفضل الذي فاق الورى

فــضــ ً
ا بـــه الــفــضــاء طــــر ًا طــاهلــا

ولكم مسائل يف العلوم تلجلجت

بــجــواهبــا الــفــضــا أجــــاب ســؤاهلــا

ٍ
أمحـــــد هبـــا ومــن
قـــم عــــ ّز رشعــــة

هــــو لــلــريــعــة حـــامـــل أثــقــاهلــا

أعــنــي اإلمــــام حمــمــد احلــســن الــذي

ملــحــاســن األخــــــاق حــــاز كــاهلــا
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ٍ
أمحــــد
عـــامـــة أحــــكــــام رشعـــــة

كـــم قـــد أبــــان حــرامــهــا وحــاهلــا

ك ــم قـــام يف حــكــم الــريــعــة قيام
حــكــم تـــرى اخلــصــاء فيصلها به

فــــأقــــام مــــن أركـــــاهنـــــا مــ ّي ــاهل ــا

مــهــا أط ــال ــت يف الـــنـــزاع جــداهلــا

عـــــم األنـــــــام ن ــواهل ــا
وأخــــــو يــــد
ّ

كـــرمـــ ًا يــــرى كـــل األنــــــام عــيــاهلــا
فــضــاء ه ــذا الــعــر قــد دانـــت هلا

يــا أرسة الــفــضــل الــتــي يف فضلها
بكم التأيس يف اخلطوب إذ الــورى

فــزعــت خلــطــب يف الــغــوائــل غاهلا

عــجــب ـ ًا ملــن قــد قــاســكــم بــســواكــم

قــد ض ـ ّـل بــاهلــضــبــات ق ــاس جباهلا

يـــا قـــر مـــن كــنــا بـــه نــســقــي احلــيــا

سحب الرضا أرخت عليك سحاهبا

وله مؤرخ ًا عام وفاته من أبيات أخرى:
فــــــؤاد الــــديــــن مــكــتــئــب شــجــي

لــقــد اودى بـــه الــــــداء الــــدوي

وطـــــــال نــحــيــبــه جــــزعــــ ًا بــيــوم

قــــى بــجــنــابــه احلـــســـن ال ــزك ــي

قــــى َ
احلـــــــر الـــتـــقـــي األملـــعـــي

قـــى عــلــم الـــعـــلـــوم الـــغـــر فيه
ل ــن ــا ن ــاع ــي ــه يـــــوم نـــعـــاه أشــجــى

ب ــن ــي ال ــع ــل ــي ــاء إذ قـــــام الــنــعــي

فــقــلــت لـــه بــأقــى الـــكـــرب أرخ

(أطــل نــوحـ ًا قــى احلسن الزكي)

وله يف نفس الغرض:
مـــــدى خـــطـــب بــكــتــه كــــل عــن

وأفـــجـــع كـــل ذي صــــدف وريـــن

مىض حسن اخلصال حليف صدق

ملـــــن يف عــــــره إنـــــســـــان عــن

تـــــــــويف عـــــــن إنـــــــســـــــان جت ــى

ألعــــــــام اهلــــــــدى كـــالـــنـــريـــن
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فــأضــحــى ثــلــمــة يف الـــديـــن مـــا ال

تـــســـد إىل دوام الـــنـــشـــأتـــن

ل ــق ــد ل ــب ــى اجل ــل ــي ــل م ــت ــى دعــــاه

إىل رضـــــوانـــــه مــــن كــــل زيـــن

بــــا قــــد فـــــاز دع ت ــس ــعــ ًا وأرخ

(مــى احلــســن الـــويف إىل احلسني)

وله راثي ًا السيد حممد باقر بن السيد عيل آل بحر العلوم املتوىف سنة  1291هـ بقصيدة

مطلعها:

ولــيــس مــن وتـــرت يــوم ـ ًا بــواتــرهــا

هـــي املــنــيــة تــســطــو يف بــواتــرهــا

إىل أن قال(((:
أبكى العلوم كتاب ًا فقد باقرها

ويــا فتى العلم قــم أرخ بــدمــع د ٍم

()1

1265هـ

وله قصائد كثرية يف آل بحر العلوم وآل كاشف الغطاء وغري أولئك من أرس العلم

واألدب ،دونت يف املجاميع العراقية ،كام ّ
أن له ختاميس ذكر نموذج ًا منها الباحث

األستاذ عيل اخلاقاين يف (شعراء الغري) ،ومهام يكن من أمر فإن الشيخ حممد سعيد
احلائري شاعر فذ ،ويالحظ املتأمل يف شعره أن له بعض اخلصائص واملميزات البارزه

املاثله للمطالع املدقق ،ومن هذه اخلصائص براعة الشاعر يف الرثاء ،فقد رثى رجال
العلم بألواح وصور ّ
أخاذه تربز فيها العواطف اجلياشه واملحبه الصادقه ،وشعره يمثل

جانب ًا من أدب الفرتة التي عاشها ،ويثبت لنا عالقاته بأعالم األدب الذين عارصهم.

((( أحسن الوديعة ،للعالمة السيد حممد مهدي املوسوي الكاظمي ج 2ص. 226
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 -5الشيخ حممد سعيد العطار
كان حي ًا سنة 1295هـ

أحد الشعراء املغمورين من أهل القرن الثالث عرش اهلجري ،سكن كربالء يف أواخر

أيامه ،له قصائد كثرية يف رثاء أعالم البلد منها قصيدة يف رثاء الشيخ مهدي الشيخ خلف،
وشاعرنا مطبوع عىل السليقة ،رقيق الكلمة ،صادق العاطفة ،متني السبك ،مرهف
احلس ،طفق يرتصد جمالس أهل األدب ،حتى كان له حظ وافر من الفصاحة والبيان
واالستزادة من معني املعرفة.

ومن النصوص التي عثرنا عليها قوله راثي ًا الزعيم السيد أمحد الرشتي املقتول سنة

1295هـ:

هو الــرزء فيه الشجو ال الصرب أمحد

أصـــيـــب بــــه مــــن آل أمحـــــد أمح ــد

لئن كــان يف األرزاء حيمد صربنا

فـــا كـــل رزء عــنــده الــصــر حيمد

عــجــبــت لــعــمــر اهلل أي مــهــنـ ٍـد

بــــه ُف َّ
ــــــل ذيــــــاك احلــــســــام املــهــنــد

وكيف اجرتى من باء باإلثم سافك ًا

دمـــــ ًا خــصــمــه فــيــه الــنــبــي حمــمــد؟

أكـــان ك ــذا أج ــر الــرســالــة أم تــرى

هبـــــذا ل ــق ــرب ــاه ــا يـــكـــون الـــتـــودد

قـــى واملـــعـــايل و ّلـــــ ٌه بــعــد فــقــده

حــشــاهــا بـــنـــران األســـــى تــتــوقــد
بـــه شــيــد لــلــمــجــد الـــعـــا ُد املــشــيــد

قىض فعيون املجد قرحى لفقد َمن

ومـــا كـــل مــفــقــود إذا مـــات يفقد

لــقــد فـــقـــدت فــيــه املـــعـــايل ثــاهلــا

46

فمن ذا لنيل القصد يرجى ويقصد؟

هـــوت كــعــبــة الــقــصــاد يـــوم هــو ّيــه

إذا اقــتــحــم يـــوم لــلــنــوائــب أســـود؟

ومــن باليد البيضاء يكشف غمة
ومــــا رضه أن مــــات ق ــتــ ً
ا فــإنــا

بــمــوتــتــه ذو الــطــالــع الــســعــد يسعد

لقد عاش يف الدنيا سعيد ًا ومذ قىض

شهيد ًا إىل األخــرى مىض وهو أسعد

فيا راحـــ ً
ا عنا ويف القلب حرقة

ج ــواه ــا ع ــى طـــول املــــدى يتجدد

رحلت فصربي بعد فقدك راحــل

ووجـــدي مقيم يف احلشا ليس ينفد

لعمرك هــل بعد الــنــوى لــك عــودة

يــعــود هب ــا عــيــش اهلــنــا وهـــو أرغ ــد

وهل ترجعن تلك الليايل التي مضت

ووجــهــك فــيــهــا الــكــوكــب املــتــوقــد

رحلت لفردوس اجلنان ويف احلشا

لــبــيــنــك نــــــران اجلـــحـــيـــم تــوقــد

عــم رزؤه
لــك اهلل مــن ذي ســـؤدد ّ

ســـــواء بـــه أض ــح ــى م ــس ــود وســيــد
ألعــيــى األســـى فــيــه وخـــان التجلد

ولــــوال شــقــيــق املــجــد مــنــه شقيقه

سمي الزكي املجتبى احلسن الذي

بـــإحـــســـانـــه جـــيـــد املــــعــــايل مــقــلــد

مهــــام بـــإحـــراز ال ــف ــواض ــل مــولــع

وبـــحـــر ب ــت ــي ــار ال ــف ــض ــائ ــل مــزيــد

بــفــكــرتــه م ــه ــا تــعــقــد مــشــكـ ٌـل
ألن طــاولــتــه الــصــيــد ي ــومــ ًا فــإنــه

مــن الــعــلــم ُح َّ
ــــل املــشــكـ ُـل املتعقدُ

بــفــضــل وطـــــول مـــا عـــى يــــده يد

وإن أســنــد املــجــد األثـــيـــل فــإنــا

لــــســــؤدده املـــجـــد املــــؤثــــل يــســنــد

وأكـــــرم فـــرع ق ــد زكـــا مــنــه نجله

ف ــط ــاب لـــه يف امل ــج ــد فــــرع وحمــتــد

ربيب املعايل القاسم الشهم َمن غدت

كــهــول الــــورى تعنو لــه وه ــو أمــرد
تــســامــى عـــ ً
ا عــن أن يــدانــيــه فرقد

أنـــرت ســـاء الــفــضــل مــنــه بفرقد
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أخ ــو عــزمــة مل يــنــب مــرهــف عزمه

هتـــامـــ ًا وقــــد يــنــبــو احلـــســـام املــهــنــد

وذو راحـــة مل حيــك ســحــب نــواهلــا

من السحب يوم ًا مربق السحب مرعد

فتلك بــوكــف القطر هتمي وكفه

ن ــداه ــا وإن الم الــلــوائــم عسجد

ألن أنــكــر احلـــســـاد بــــارع فضله

فـــإن لـــه يف فــضــلــه الــفــضــل يشهد

أحتــجــده احلــســاد فــض ـ ً
ا وســــؤدد ًا

عداهااحلجىشمسالضحىكيفجتحد؟

ألن كــــان حمـــســـود املـــعـــايل فــإنــا

عىل الفضل من قد خص بالفضل حيسد

هــم الــقــوم قــامــوا باملفاخر والعال

(إذا مـــات مــنــهــم ســيــد قـــام سيد)

ٍ
أمحــــد إن ال ــش ــه ــادة مــصــدر
بــنــي

آلبــائــكــم عــــذب الــــــورود ومــــورد

وحــيــث هبــا أوج الــســعــادة قــد رقى

أبــوكــم وقــد تشقى اجلـــدود وتسعد

لــذاك انتقى أقــى العنا يــوم أرخــوا

(ســمــوت إىل مرقى الــشــهــادة أمحــد)

باعدت سحب الرضا املرقد الذي
وال
ْ

تــــبــــوأه مــــن آل أمحـــــد أمحــــــد

***

((( جمموع آل الرشتي (خمطوط) .
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 -6احلاج حممد سعيد بن غافل احلائري
املتوىف حدود سنة 1367هـ

هو الشاعر الشيخ حممد سعيد بن غافل من آل جرار وهي إحدى األرس العربية

القاطنة يف مدينة كربالء التي كان رئيسها عيل املطلق.

وكان الشاعر يف بداية أمره بزاز ًا ثم صار مغارس ًا يف مقاطعة السادة آل ثابت ثم

أصبح مطوف ًا يف مرقد اإلمام احلسني عليه السالم .وكان من معارصيه الشاعر الشيخ

عبد احلسني احلويزي حيث كانت صالهتام وثيقة ،كام إنه كان يرتدد عىل ديوان السيد

مرتىض آل ضياء الدين سادن الروضة العباسية الذي كان حيب الشعر والشعراء ويثمن

جهود األدباء.

ويف سنة 1367هـ 1947 -م غادر الشاعر هذه احلياة الفانية وانتقل إىل جوار ربه

ودفن يف الصحن احلسيني الرشيف.

وكان يتعاطى نظم الشعر والبد أنه قد ترك جمموعة كبرية من الشعر ،إال أن الذي

وصل إلينا كان نزر ًا قلي ً
ال ال يسلط ضوء ًا عىل كل جوانب حياته وال يكشف لنا عن
نظرته إىل احلياة والناس واملجتمع.

ومن مجلة هذا الشعر الذي عثرنا عليه هذه املقطوعة الغزلية الرقيقة التي جتمع بني

سحر األلفاظ وروعة الصور الشعرية وسعة احليال الطليق وحرارة العاطفة املتدفقة،
حيث قال:
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أملــــــــت ســـلـــيـــمـــى بــــنــــا لــيــلــة

وقـــد نــلــت يــا صـــاح مــنــهــا األمــل

تــلــجــلــجــت ال أســتــطــيــع الــكــام

ملــــا قــــد رم ــت ــن ــي بــســهــم األجــــل

وأبـــــــرت مــنــهــا ســــــواد املــقــل

وملـــــا جت ــل ــت كــشــمــس الــضــحــى

ومـــن ريــقــهــا ق ــد رشبـــت العسل

وملـــــا ســقــتــنــي كـــــأس الــرحــيــق

وعــــا جــــرى صــاحــبــي ال تسل

فــعــانــقــتــهــا وأطـــلـــنـــا ال ــع ــن ــاق

وله من قصيدة غزلية أخرى أوهلا:
يـــــا خـــلـــيـــي بــــوصــــل عـــلـــاين

هــل وجــدتــم يف اهلـــوى مــثــي ثــاين

ال تـــســـل عـــنـــي فــــــإين ه ــال ــك

ســلــبــت قــلــبــي مـــنـــي بـــاألمـــاين

أدمــعــي حــتــى ســقــت تــلــك املــغــاين

مــــا أضــــــاء الــــــرق إال وجــــرت

وقال متغزالً أيض ًا من قصيدة مل حيفظ راوهيا سوى هذا البيت:

وال يــمــل مــن الــنــجــوى مناجيها

نــاجــيــتــهــا ون ــج ــوم الــلــيــل مــزهــرة

كام إنه كان جييد الرثاء إجادة تامة ،فيفصح عن لوعة احلزن ومرارة األسى وعمق

األمل ،وقد رثى العالمة الشيخ حممد حسن أبا احلب خطيب كربالء بقصيدة جاءت حتمل

طابع الصدق والوفاء وهي:

أحــــســــن اهلل عـــــــزاء املــحــســن

أفـــج ــع الـــنـــاس م ــص ــاب احلــســن

ع ــل ــم األعـــــــام يــــــروى مــســنــد ًا

هـــــو عـــــن وخـــطـــيـــب الـــزمـــن

حـــامـــي ال ــع ــل ــي ــاء بـــالـــعـــزم فــا

عـــــــــامل مـــــــن مــــثــــلــــه بـــــاملـــــدن

خــــصــــه اهلل عــــــــــاد ًا ل ــل ــه ــدى

حـــامـــي الــــديــــن حيـــفـــظ الــســنــن

إن رقـــــى املــــنــــر ي ــت ــل ــو حــكــ ًا

يــــا هلــــا مــــن نـــطـــف مــــن فــطــن
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بــــــلــــــســــــان عـــــــــــريب مــــؤمــــن

أيـــــد الـــتـــوحـــيـــد يــــا طـــوبـــى لــه

وأقــــــــام الــــديــــن عـــــــز ًا واثــــقــــ ًا

بــــالــــنــــوادي داعـــــيـــــ ًا بــالــعــلــن

كـــم وكــــم أهـــــدى أنــــاســــ ًا لتقى

جــــاءهــــم بــــاحلــــق غــــر املــفــتــن

مـــــــن نـــــبـــــي وعـــــــــي رفــــعــــت

بـــلـــســـان الــــوحــــي كــاملــمــتــحــن

كــــــل جـــــبـــــار شــــقــــي مــضــغــن

بــــلــــســــان جـــــــده مـــــــاض عــى

بــــأحــــاديــــث صـــفـــت بـــاألعـــن

بـــــأصـــــول وفـــــــــروع أحــكــمــت

ك ــي ــف ال ي ــم ــت ــاز ع ــن ــد ال ــوط ــن

قــــولــــه والــــفــــعــــل مجــــع صــالــح

إن رقــــــى املــــنــــر أفــــــى مجـــ ً
ا

أصــــغــــت الــــنــــاس لــــه بــــــاألذن

ونـــعـــى اهلــــــادي وآل املــصــطــفــى

بـــــدمـــــوع غــــالــــيــــات ال ــث ــم ــن

بــــعــــده الــتــفــصــيــل نــــظــــ ًا حــلــه

عــن مــصــاب الــســبــط بــعــد احلسن
مــــن نــعــيــم ال ــع ــي ــش ن ــع ــم املــنــن

بــــاســــط الــــكــــف تـــــرى إن ــف ــاق ــه

بــالــقــضــايــا مــــن عــظــيــم الــفــتــن

حــســن االخــــــاق بــاحلــلــم جــرى

أعقب (املــحــســن)( )1من نعم البني

هــــو قــــد ســـــار عــــى عــــن الــعــى

لـــــن تــــقــــاومــــه مجـــيـــع األلـــســـن

هــــو عــــن الــــــــذات جـــــدٌ وأب

قـــــد حتـــــى بــــاملــــعــــايل يـــافـــعـــ ًا

كــــأبــــيــــه وهـــــــو عـــــن امل ــم ــك ــن

ق ــد عــاضــده

أن يــــواســــيــــه بــــعــــزم مــتــقــن

كـــكـــلـــيـــم اهلل عــــــن لــفــظــه

إن ذا (عــــبــــاس)
ّ

()2

كـــلـــم الـــقـــلـــب بـــنـــعـــي شــجــن

((( الشيخ حمسن  :هو نجل اخلطيب الشيخ حممد حسن وقد توىف سنة 1369هـ  ،وله ديوان مطبوع .
((( الشيخ عباس  :هو نجل اخلطيب الشيخ حممد حسن .
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وقال مقرض ًا كتاب (التحفة احلسينية) املخطوط جلامعه السيد إسامعيل بن السيد

عباس آل أصالن:

قـــد حــــوت لــــؤلــــؤ ًا كــعــقــد مجــان

حتـــفـــة نــظــمــهــا بــــديــــع املـــعـــاين

صـــاغـــهـــا ســــيــــدٌ آللــــــئ ب ــح ـ ٍـر

يف ثــــنــــاء احلــــســــن خــــر بــيــان

نــجــل طـــه فــالــوحــي جــــاء لــدهيــم

جـــــــــدّ ه ذاك دل بــــالــــقــــرآن

نـــقـــي
تـــــقـــــي
صـــــالـــــح
ســــيــــد
ٌ
ٌ
ٌ

مــــن بـــنـــي امحـــــد عـــزيـــز الـــشـــان

خـــــادم الـــروضـــتـــن ذو احلــســب
قــــد رقـــــى مــــنــــر ًا لــــه مــــن أبــيــه

الـــوضـــاح َمــــن ق ــول ــه كــــدر يــاين

أســــــد اهلل مـــــن بـــنـــي عـــدنـــان

يـــرجتـــي أجــــــره بـــيـــوم احل ــس ــاب

يــدخــل اخلــلــد يف ريــــاض جــنــان
ٍ
بـــــرفـــــعـــــة ومــــكــــان
وحــــــبــــــاه

فـــــجـــــزاه اإللــــــــه خـــــر جـــــزاء

له يمدح الشيخ حممد عيل آل كمونة عند قدومه من اهلند:

1347هـ

بـــعـــارضـــك امل ــح ــج ــب بــاحلــيــاء

غـــــام اجلــــــود يــنــطــف بــاحلــيــاء

ـى
عقيد الفضل انــت
محــى ومــرعـ ً
ً

ملـــرتـــبـــع الـــســـاحـــة والـــســـخـــاء

حمـــمـــد الــــعــــي عــــلــــوت فـــخـــر ًا

يـــفـــوق عـــى املـــجـــرة يف الــســاء

تـــبـــاهـــت فـــيـــك أبــــنــــاء املـــعـــايل

ونــحــوك قــد رسى رك ــب الــرجــاء

عـــى قــصــد لـــك الــــوفــــاد تسعى

فــتــتــخــطــى بـــاملـــواهـــب والــعــطــاء

حتــــل املـــشـــكـــات إىل الــــرايــــا

وتــســتــقــي احلـــوائـــج بــالــقــضــاء

وتــســعــد كـــل ذي حـــق ضعيف

عـــى أهــــل الـــضـــالـــة والــشــقــاء
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مــدحــتــك يـــا أخــــا الــعــلــيــا بشعر

خيـــصـــك بـــالـــتـــحـــيـــة والـــثـــنـــاء

بــك الــعــلــيــاء قــد مــرضــت قــلــوبـ ًا

عـــراهـــا الــســقــم داء فــــوق داء

فــأنــت الــشــمــس تــــرق بــاملــعــايل

تــشــق دجـــى الــغــيــاهــب بــالــضــيــاء

ٍ
فضل
وأنــــت الــبــحــر فـــاض بــكــل

جـــزيـــل لــــلــــورى ال ف ــي ــض م ــاء

بفخر الــديــن صــلــت وكـــان سيف ًا

عـــى األعـــــــداء مــســنــون املــضــاء

ل ــق ــد عــشــيــت بــطــلــعــتــه رجــــال

مــــن ال ــش ــح ــن ــاء تــعــثــر بــالــعــاء

قــــرت عــيــون املــجــد فيكم
لــقــد ّ

رسور ًا ب ــال ــص ــب ــاح وب ــامل ــس ــاء

وله هينئ الشيخ فخر الدين آل كمونة عند قدومه من خراسان:
صــــدح الــســعــد بــاهلــنــا وال ــت ــاق

مــعــلــن ـ ًا يف قـــــدوم فــخــر ال ــع ــراق

أرشق الـــكـــون وجــهــه مــســتــنــر ًا

مـــن ســنــا ال ــب ــر شـــع بـــــاإلرشاق

وجتــــى ال ــص ــب ــوح يف كـــف ســاق

جـــــلـــــنـــــار بــــــخــــــده الـــــــــراق

أحــــور الـــطـــرف فــيــه ســحــر مبني

بـــــ ّز قـــلـــب املــــشــــوق بــــاآلمــــاق

ٌ
أهــــيــــف تـــعـــ ّطـــف لــيــن ـ ًا
أغــــيــــدٌ

دق خـــــر ًا حيـــل عــقــد الــنــطــاق

ثـــغـــره قـــد تــســاقــط الــــــورد منه

ف ــت ــج ــى كـــاجلـــوهـــر الــــرقــــراق

ب ــات يسقي املــــدام مــن فــيــه رصف ـ ًا

لـــلـــنـــدامـــى وشــــهــــدة بــــاملــــذاق

ٍ
حمـــــــب مـــتـــيـــم مـــشـــتـــاق
مــــــن

نــــاشــــد ًا قـــــرة الـــعـــيـــون مجــيــع ـ ًا
بــعــد أن زار مــرقــد ًا الب ــن موسى

وحـــــوى مـــن نــفــايــس األعــــاق

عــــاد مــثــل الــنــســيــم طــــاب شـــذاه

يــنــعــش الـــــروح هبــجــة األحـــــداق
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عـــــايل الــــقــــدر بـــاملـــفـــاخـــر ِ
راق

ذاك (فخري) يف (طوس) زار إمام ًا

ٍ
غــــد بـــاملـــعـــاد عــنــد الــتــاقــي
يف

ضـــامـــنـــ ًا مــــن اتــــــاه جـــنـــة عـــدن
فـــهـــنـــيـــئـــ ًا ألعـــــــن شـــاهـــدتـــه

يــلــثــم الــقــر وســـط ذاك الــــرواق

فـــعـــلـــيـــه مــــــن اإللــــــــــه صــــاة

ـســاق
مــا ب ــدا الــصــبــح مــن
دجـــى غـ ّ
ً

قــــــر عــيــنــ ًا
وأخــــــــوه (حمــــمــــد)
ّ

قــــد تــلــقــى طـــلـــوعـــه بــاشــتــيــاق

عــزمــه ق ــد حــكــى الــضــبــا بــاتــفــاق

أروع بـــيـــوم وغـــاهـــا
أصــــيــــدٌ
ٌ

قـــد تــلــقــى (أبـــــو محـــيـــد) مــزايــا

هــي والــشــهــب قــد رست بانطالق

دوحـــــة امل ــج ــد شـــاخمـــ ًا يف عــاهــا

مـــا جـــد األصــــل طــيــب األعــــراق

هــــو مــــن يـــعـــرب تـــعـــاىل ولـــيـــد ًا

وزعــــيــــم بـــاملـــجـــد يـــــوم ســبــاق

بـــاســـطـــ ًا كـــ ّفـــه بــــه ف ــي ــض بــحـ ٍـر

غــــامــــر مـــــدّ جـــــــوده بـــانـــدفـــاق

كـــــم عــــزيــــز مــــطــــوق بــجــمــيــل

قـــد لــــوى اجلـــيـــد عـــنـــده بــوثــاق

و(محـــــيـــــد) بـــكـــل ذكــــــر مجــيــل

غــــادرت كــفــه الــبــحــور الــســواقــي

وبـــنـــور الــضــيــاء جتـــى الــديــاجــى

ف ــه ــو بـــــدر الــــكــــال يف اآلفـــــاق

نـــســـأل اهلل أن يـــديـــم رسور ًا

لـــكـــم مــــــدّ عـــمـــركـــم بـــوفـــاق
قــــد حتـــ ّلـــت بــنــظــمــه الــــرقــــراق

فـــخـــذوه مـــن الــســعــيــد عـــروســـ ًا

وله يرثي الشيخ فخر الدين أيض ًا:
نـــزلـــت فــشــبــت لــلــســا ب ــدخ ــان

يف خــــر إنــــســــان مــــن اإليــــــان

وعــلــيــه نــــاح الــطــف يف أشــجــانــه

وأســـــال دمــــع الــعــن كــالــغــدران
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ف ــق ــدوا أص ــيــ ً
ا بــالــفــتــوة مــاجــد ًا

ســمــحــ ًا كــغــيــت لـــلـــورى هــتــان

كــــف لــــه مــبــســوطــة يف فــضــلــهــا

فــاضــت عـــى الــعــافــن واجلــــران

وعليه جلباب الشجاعة فصلت

فــمــضــت مت ــي ــس بـــقـــده الــفــتــان

فخر العىل باحلرب حيصد شوسها

عــنــد ال ــل ــق ــاء بــمــرهــف وســنــان

هــــذا هـــو الـــرغـــام يــــوم كــرهيــة

مــن يــعــرب مــن أشــجــع الــفــرســان

هـــذا هــو الــبــحــر اخلــضــم زعيمنا

حتــــدو بــمــدحــتــه ذوو الــركــبــان

مــن دوح ــة طــالــت عــى كــل الــورى

هـــذا عــريــق األصــــل واألغ ــص ــان

ســل عــنــه يــعــرب كــم أقــامــت كفه

عـــــوج الـــعـــى بــــغــــرار كــــل ي ــاين

كم فاض فخر الدين يف وسط الوغى

وهبــــــذه قــــد شـــــاع يـــــوم طــعــان

أســفــي عليه بنعشه ســـار الـــورى

كــالــكــوكــب الـــــدري يف األكــــوان

وإىل اجلـــنـــان مـــى بــعــن عــنــايــة

عــنــد احلــســن الــســبــط مــن عــدنــان

هـــذا تــغــســل والـــــورى م ــن خلفه

وحــــن مــكــبــوب عـــى الــكــثــبــان

أحمــــمــــد خــــذهــــا بـــصـــر حمــمــد

وأصــــر فــصــرك ذا مـــن اإليــــان

***
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 -7حممد الشريف احلائري
كان حي ًا سنة 1304هـ

الفاضل الشاعر األديب الشيخ حممد الرشيف بن الشيخ حممد إبراهيم بن حممد

إسامعيل بن حممد إبراهيم بن املوىل حممد الصادق األردستاين اليزدي احلائري مؤلف

(لواء احلمد) يف عام 1304هـ واملطبوع يف بمبي سنة 1305هـ يف آخره قصيدتان من
نظمه يف مدح أمري املؤمنني أوهلام أربعة وسبعون بيت ًا وثانيهام ثامنية ومخسون خممس ًا
وآخرها:

صــــارم الـــديـــن عــبــدكــم بفناكم

ســــــاديت قــــد أتــــاكــــم ورجـــاكـــم

م ــس ــت ــج ــر ب ــح ــب ــك ــم ووالكــــــم

وهـــو يــرجــو يف الــنــشــأتــن حباكم

أمـــــــ ً
ا وصـــلـــكـــم وخــــــر ختـــون

ومن يقرأ شعره يرى فيه لفتات الفاضل العامل باملعارف اإلسالمية ،وزيادة عىل ذلك

فإننا نجده قد درس الفقه وأصوله واحلكمة واملنطق.

قال الشيخ أغا بزرك يف الذريعة  -القسم الثاين من اجلزء التاسع :ورأيت بخطه

بعض مراثيه بالفارسية فهو شاعر ذو لسانني ،ويلقب بصارم الدين (((.

(((

الذريعة ج ،2ص. 583
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 -8السيد حممد صادق الطباطبائي
1337 - 1305هـ

هو أحد شعراء األراجيز املجيدين املكثرين ،سار عىل هنج أبيه وجده يف طلب العلوم

واآلداب ،حتى شاع ذكره يف اآلفاق ،وبلغ الغاية من الرباعة يف الصناعة ،وكان مشهور ًا

بالفطنة والذكاء ،وصفاء القرحية واألسلوب الرائق والنظم الفائق ،كام كان نجيب ًا عفيف ًا،

لطيف ًا ،سخي ًا ،رفيع اهلمة ،عايل املنزلة.

ولد يف كربالء حدود سنة 1305هـ ونشأ يف أحضان أرسة جتللها الزعامة الدينية

أال وهي أرسة (آل الطباطبائي) ((( وملا درج يف السن ،وجهه والده توجيه ًا حسن ًا ،فقرأ
املقدمات ،واتقن العربية واألدب عىل علامء كربالء ،كام درس الفقه واألصول والكالم

والفلسفة ،وبرع يف املعقول واملنقول ،وتكاد تتفق الروايات عىل أنه بلغ مرتبة االجتهاد
وهو حدث السن ،ويف النجف األرشف حرض عىل الشيخ حممد كاظم اخلراساين ،فكان

من أبرز تالمذته وكتب معظم تقريرات أستاذه ،وقد رصح بذلك أستاذه يف أرجوزته

املسامة (مصباح الظالم) بقوله:

دونـــكـــهـــا فـــقـــد أتــــتــــك عـــفـــو ًا

ومل أجــــــد هلـــــا ســـــــواك ك ــف ــوا

فــيــهــا أجـــبـــت مـــا ســألــتــنــي فقد

مــلــكــتــنــي بــحــســن تــقــوى ورشـــد

وســعــيــك الــبــلــيــغ يف نــيــل املــنــى

ف ــن ــل ــت ــه ونــــلــــت فـــيـــك األمـــــا

((( تراث كربالء  /للمؤلف ص.144
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وكــنــت نــشــو ًا مــبــلــغ الــكــهــول

بــلــغــت يف الــــفــــروع واألصـــــول

()1

وعندما أجاب والده داعي ربه سنة 1331هـ ،انتقلت إليه الرئاسة الدينية ،وهنض

باإلمامة خري هنوض ،لكنها مل تطل به ،إذ باغتته املنية وهو يف ميعة الصبا ،وكانت وفاته

يوم  23ذي احلجة سنة 1337هـ ،وأرخ عام وفاته السيد حسن آل بحر العلوم بقوله:
لقد فــاز يف الــفــردوس بــدر املشارق

ســالــة أهــل البيت كهف اخلالئق

وعــانــق حــور الــعــن قلت مــؤرخـ ًا

(لقد طابت اجلنات من طيب صادق)

1337هـ

آثاره:

استطاع السيد حممد صادق بشاعريته الفذة وبالغته األصيلة وفصاحته الفياضة

ووضوحه التام وقدرته الباهرة أن يربزها كلها يف عدد من املؤلفات واآلثار املطبوعة

واملخطوطة التي تدل عىل اتساع أفقه وقوة بيانه ،وهذه اآلثار هي كاآليت:
1.1كتاب الطهارة واخلمس والوقف ومعظم كتاب الطالق.
2.2تقريظ األسامع يف نظم مسائل الضياع
3.3أحسن العدد يف نظم أحكام ال َعدَ د.
4.4عقد الدرر يف قاعدة ال رضر.

5.5الروض املطلول يف نظم مسائل األصول ( 5أجــزاء) ،اجلزء األول يف مباحث
األلفاظ ،اجلزء الثاين يف األدلة العقلية ،طبع الثاين مع الثالثة األخرية يف جملد واحد
بمطبعة دار السالم ببغداد سنة 1331هـ.

6.6رسالة يف التقية.

((( نقباء البرش يف القرن الرابع عرش ،الشيخ أغا بزرك الطهراين ج 1ق 2ص. 162
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7.7حاشية عىل التبرصة للعالمة احليل.

8.8كتاب كبري يف األصول يشتمل عىل مجيع املباحث.
9.9املنظومة األصولية يف األدلة العقلية.

1010املنظومة الفقهية.

1111الرسالة الرضاعية.
1212رسالة الغيبة.

1313منظومه يف حرمان الزوجه عن عني العقار ((( :وهي يف أن بيت ًا وأوهلا:
احلـــــمـــــد هلل مــــصــــ ّلــــيــــ ًا عــى

خــر نــبــي قــد طـــوى الــســبــع العىل

1414االستصحاب  -فرغ منه يف سنة 1325هـ.
1515كتاب الرهن  -فرغ منه يف سنة 1330هـ.

1616الذماء الثالثة.

1717التعادل والرتاجيح  -فرغ منه يف سنة 1330هـ.
1818كتاب يف التقية.

1919تقريرات يف قاعدة ال رضر(((.

وقد عرف شاعرنا بحدة الذهن ،ورسعة اخلاطر ،ويف هذه البيئة الصاحلة نبتت

ملكاته الفذة حتى عدّ من الشخصيات العلمية واألدبية املرموقة.

((( الذريعه ج ، 23ص .103

((( املصدر السابق ص 863و.864
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شاعريته:

كان شاعر ًا قوي البدهية ،متفنن ًا يف شعره ،وله قصائد ومنظومات أهلته ليكون يف

عداد شعراء كربالء رغم كونه فقيه ًا ،فهو حيلق بخياله يف جو فسيح وفضاء ال هناية له،
مع حسن السبك واألسلوب ،ورسعة البدهية.

قال مقرض ًا كتاب (املنح الوهبية يف ختميس اهلمزية البوصريية) تأليف السيد عبد

الوهاب أمحد اخلطيب احلسيني مفتي كربالء ،وفيها يبدو جملي ًا ومبدع ًا:
هلل م ــن ِشــعــر س ــا َش ــع ــرى الــســا

قــــدر ًا فــلــم يــطــمــح إلــيــه املــشــري

فاقت عــى العقد الفريد إذا زهى

مــنــظــومــة فــيــهــا صــحــاح اجلــوهــر

درر الــفــوائــد يف عــقــود األســطــر

شهب الــدراري يف سامء الطرس أم

يفعلن يف األل ــب ــاب فــعــل املسكر

ألــفــاظــهــا راقــــت ورقــــت كالصبا

يف زي حــــارضة وطــيــب املــحــر

ب ــدوي ــة بــاحلــســن واحلــســنــى بــدت

ختـــتـــال زهـــــــو ًا يف بــــــرود مجــاهلــا

يــنــســيــك ريـــاهـــا شــمــيــم املــبــهــر

بــرقــيــق لــفــظ يف الــقــلــوب حمــرر

ملكت مــن الــغــرر املــعــاين حرها

ن ــرت مــدائــح للنبي هبــا انــطــوى

نــر الــعــبــر وضــــاع طــيــب العنرب

أخم ــم ــســ ًا ق ــم ــري ســــاء فــصــاحــة

بــــزواهــــر تـــدعـــى ثـــاثـــة أســطــر

سطعت وقــد قطعت يمني املنكر

ول ــك ــم أقـــامـــت بــيــنــات لــلــهــدى

أم لــلــورى ثـ ّـمــنــت سبعة أبــحــر؟

مل أدر هــل مخــســت شــطــري برئة

مـــن بــعــد طــــول تـــــأوس وتــبــخــر

بــرى القريض فقد غــدا يف هاشم

ـحــر
يــــأيت بــســحــر لــلــعــقــول مــسـ ّ

هلل نــــاظــــمــــه الــــبــــديــــع ب ــي ــان ــه
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حـــــاز الـــفـــخـــار بـــجـــده وب ــج ــده

وروى املــكــارم بــاألصــح األشــهــر

الــســيــد الــنــحــريــر عــــاّم الــــورى

الــعــبــد لــلــوهــاب نــســل األفــخــر

رب الــفــصــاحــة ال تــقــس قــس ـ ًا به

يــكــفــي الــعــيــان خلــــرة املــســتــخــر

ســل عــن فضائله ص ــدور مــدارس

وبـــطـــون كــتــب أو ظ ــه ــور املــنــر

خذها إليك عــروس طبع أسفرت

تـــــــزري بـــكـــل مــــفــــرط ومـــزنـــر

غــــرر املــــدائــــح فــيــه مـــا مل حيرص

يف مــدحــه إين حــــرت ألن من

نموذج من أراجيزه:

املتأمل يف شعر السيد حممد صادق الطباطبائي يلمس ولعه بالبديع واملحسنات

اللفظية واملعنوية التي شاعت يف زمانه ،لكنها بالرغم من كثرهتا ال تفسد ماء شعره
ورونق هبائه ،ويف منظومة (الروض املطول يف نظم مسائل األصول) يروقك معناها

ولفظها ،فها هو يقول يف (حجية القطع):
الــقــطــع بـــالـــذات طــريــق الــواقــع

وحـــــجـــــة قـــــاطـــــع لـــلـــقـــاطـــع

كــيــف وال يــعــقــل ردع م ــن قطع

عــــن قــطــعــه إال بـــوجـــه امــتــنــع

تـــــرف بـــالـــوضـــع أو بــالــرفــع

ولــــيــــس يف اعــــتــــبــــاره لــلــرع

إن طـــابـــقـــ ًا ومــطــلــقــ ًا لــلــقــاطــع

فــــإنــــه تــــنــــاقــــض يف الــــواقــــع

أما منظومته (تقريظ األسامع يف نظم مسائل الرضاع) فقد افتتحها بقوله:
احلـــــمـــــد هلل عــــظــــيــــم املـــنـــن

مـــن أهلــــم الــطــفــل رضــــاع الــلــبــن

وأفــــضــــل الــــصــــاة يــتــلــو مح ــده

عــــــى نــــبــــي ال نــــبــــي بـــعـــده

حمــــمــــد حـــبـــيـــبـــه الــــــــذي وطــــأ

هــام السام وصــهــوة الــعــرش امتطى

رسى إىل أقـــــى ســـنـــام قــربــه

مـــن ربــــه ســبــحــان مـــن أرسى به
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أئـــمـــة اخلـــلـــق فــــــروع الــعــصــمــة

وآلـــــــه الــــغــــر أصـــــــول احلــكــمــة

ثم نستمع إليه يف منظومته (أحسن العدد يف مسائل العدد) حيث يقول يف فصل عدة

احلرة املسرتابة:

ُ
حتــيــض
مــــن مل حتــــض ومــثــلــهــا

مـــن حــــرة هلـــا ال ــش ــه ــور الــبــيــض

ســــيــــان يف ذلـــــك مــــن مل حتــض

خلـــفـــة أو عـــــــارض كـــاملـــرض

ومـــــا مــــن الـــشـــهـــور واألطــــهــــار

ت ــس ــب ــه ــا حـــضـــت بـــاالعـــتـــبـــار

ولـــنـــربـــص الـــتـــي حــيــضــا ت ــرى

وحــيــضــهــا الــــثــــاين قــــد تـــأخـــرا

تـــســـعـــة أشــــهــــر مــــضــــافــــة إىل

ثــــــاثــــــة هبـــــــا تـــــتـــــم األجـــــــا

وقـــــيـــــل إن املـــــــــدة امل ــع ــي ــن ــة

ملـــثـــلـــهـــا ثـــــاثـــــة بــــعــــد ســنــة

وقوله يف فصل عدة احلامل للطالق:
لــلــحــامــل الـــعـــدة وضــــع احلــمــل

إن طــلــقــت ولـــــو بـــغـــر فــصــل

وال ــوض ــع للحمل كــا تـــرى بعم

لــــوضــــع مـــــا تـــــم ومــــــا مل يــتــم

واحلـــد ص ــدق احلــمــل فــهــو املعترب

ال كــــونــــه مـــــد نـــــــر ُه لــلــبــر

وحـــيـــثـــا جتـــهـــل صـــــدق احلــمــل

ِ
فـــأنـــفـــه بــحــكــم األصــــل
عــلــيــه

س ــن ــة وال م ــن ــة تـــكـــون الــعــلــقــة

فــــا تـــكـــون الــنــطــفــة املــخــفــقــة

ومهام يكن من أمر ّ
فإن شاعرنا كان ذا مقدرة عىل قرض الشعر يف شتى فنونه

وأغراضه كام يظهر للمتأمل ،ويتمتع بثقافة أدبية جيدة ،جعلته من نوابغ زمانه وأفاضل

أدباء عرصه ،وسيبقى تراثه قيمة أدبية ممتازة متثل عاطفته املتأججة وتصويره البارع
الني عىل مر العصور وتوايل الدهور.
وفكره ّ
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كربالء ،املدينة التي هلا يف التاريخ اإلسالمي صفحات من نور ،ملع فيها رجال نوابغ،

ذاع صيتهم وبلغت شهرهتم حد ًا ال يوصف ،مما خلد هلم الذكر احلسن عىل مر العصور.
يف تلك املدينة الزاخرة بدور العلم واملعرفة ،ولد صاحب الرتمجة ،الشيخ حممد

صالح وهبا نشأ وترعرع.

فهو الشيخ حممد صالح بن املرزا فضل اهلل بن املوىل حممد حسن املازندراين بن املوىل

عيل حممد بن الشيخ عالء الدين بن الشيخ معني الدين بن الشيخ أيب احلسن ،أعظم
تالمذة الشيخ هباء الدين العاميل.

ولد يف كربالء سنة 1298هـ ،وأرخ والده ميالده بقوله( :باخللف الصالح قولوا

مرحبا) وترعرع يف بيت رشف ونبل ،وعاش حياته رشيف ًا نبيالً ،فوالده الشيخ فضل

اهلل املازندراين احلائري املتوىف سنة 1345هـ املدفون يف أول دهليز باب الشهداء عىل
يمني الداخل إىل الصحن الصغري احلسيني وجده الشيخ حممد حسن العالمة املدفون يف
احلجرة املتصلة بباب مدرسة حسن خان يف الصحن احلسيني ،وهو صاحب مؤلفات

جليلة يف الفقه والرجال ،وله بخطه حواش عالية عىل القوانني ورجال أيب عيل وغري

ذلك ،وأخوته هم كل من :الشيخ أمحد املدفون يف احلرضة احلسينية قرب مرقد الفقهاء

الثالثة ،والشيخ عيل وهو أكربهم ،أما والدته فهي كريمة املغفور له آية اهلل الشيخ حممد
يوسف االسرتابادي صاحب كتايب صيغ العقود والرضاع املطبوعني تربى شيخنا الشيخ
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حممد صالح يف أحضان أرسة علمية ،وتردى برداء الزهد والورع ،وحذق يف العلوم
العربية يف صباه عىل الشيخ مال عباس األخفش وأخيه اآلخوند املال عيل سيبويه طاب

ثرامها ،وعىل والده قدس رسه ،ثم قصد النجف األرشف إلكامل حتصيله العلمي،
فأخذ عن علامئها وأكابر أعالمها وحرض درس املحقق اخلراساين صاحب الكفاية،
وكان حيرض بحث الفقيه احلاج مرزا حسني بن احلاج مرزا خليل ،وبقي هناك مدة اثني

عرش عام ًا إىل أن نال منزلة رفيعة بني رجال العلم ،وصنف يف أثناء ذلك كتاب (سبائك
كر راجع ًا
الذهب) يف علم األصول دورة كاملة ،وهناك ظهرت مواهبه عىل حداثة سنهّ ،
إىل مسقط رأسه ومرسح صباه ومهبط ذكرياته  -كربالء  -ومل يلبث أن تعشق األدب

العريب فأخذ فروعه وفنونه عن أئمته يف ذلك احلني ،وضعفت عيناه يف سنة 1324هـ

حيث اضطر إىل مراجعة أطباء العراق ،غري إن مراجعته مل تسفر عن نتيجه ومل ينفعه
نطس األطباء ،فسافر إىل إيران واستقر يف (سمنان) فأنزل فيها منزلة التجلة واإلكبار،

ملا له من املكانة الرفيعة يف القلوب ،وملا اشتهر به من الفضل والتقوى والسجايا احلميدة
واخلصال الكريمة ،وأخذ يؤلف وينرش ،فقدم لنا تراث ًا مليئ ًا باملفاخر ،وبلغ هناك مرتبة يف
التدريس والفتوى ،وصارت له الزعامة الدينية ،وكانت داره حمط رحال العلامء وجممع

الفضالء ،وعدّ يف طليعة رجاالت الفكر اإلسالمي واحد أركان النهضة الدينية.

ذكره مجع من املؤرخني ،قال صاحب (أحسن الوديعة) :العالمة الشيخ حممد صالح

وهو يف مازندران خترج عىل شيخنا املحقق اخلراساين صاحب الكفاية وانتقل يف زمان
والده إىل مازندران وهو اليوم املرجع الوحيد هناك له مؤلفات جليلة تشهد بوفور فضله

وسعة إطالعه وكثرة علمه ،أوقفني والده املرحوم عىل منظومة لولده املشار إليه وهي

نظم كفاية األصول طبعت عىل احلجر سلمه اهلل تعاىل وجعله خلف ًا للسلف من آبائه(((.

((( أحسن الوديعة :السيد حممد مهدي املوسوي الكاظمي ج 2ص( 253الطبعة الثانية).
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وذكره الشيخ عبد احلسيني األميني يف (الغدير) فقال :كان شاعر ًا حائري ًا باسم حممد

صالح بن مرزا فضل اهلل املازندراين احلائري املولود سنة  1297أحد شعراء الغدير يأيت

ذكره يف شعراء القرن الرابع عرش له بديعية وله رشحها مطلعها:

هلل مــن دم ذي سلم بــذي ســلــم

من حسن مطلع سلمى مستهل دمي

()1

شعره:

كرس الشاعر حياته لألدب والفضل ،وكتب لنا قصائد تتميز بقوة التعبري ودفء
ّ

اإلحساس وحرارة العاطفة ،وقد أعرب يف قصائده عن شعور جياش ولوعة حقيقية

صادقة ،حتى لتكاد حتس وأنت تطالعها بقلبه النابض باحلب خيتلج باحلياة ،ومن شعره

قوله يف هذه املقطوعة وهو يشكو هبا دهره:
ّ
زر ثـــويب والــوشــاحــا
خـــل عــنــي ّ

وانـ ِ
ـض عن كتفي درعــي والسالحا

وأنــــف بــعــد الـــيـــوم عــنــي منطق ًا

ســــدّ أفـــــواه املــنــاطــيــق الــفــصــاحــا

واســتــلــبــت الـــعـــ ّز مــنــي والــغــنــى

وصــــاحــــ ًا ونـــجـــاحـــ ًا وف ــاح ــا

مشقص يل يثقب البيض الصفاحا

وانـــثـــل الـــوفـــض الـــــذي كــــان به

ف ــج ــأة يـــومـــ ًا حـــرامـــ ًا لـــن يــبــاحــا

أهيــــــا الـــــدهـــــر لـــقـــد قــاتــلــتــنــي

ق ــد هــجــمــت الـــــدار لــيــ ً
ا مــقــمــر ًا

وكسفت الشمس عن أهيل صباحا

قــل ألرض ضــمــت اجلــســم الــذي

زاره الـــرســـل غــــــدو ًا ورواحـــــا
ـت روحـــــ ًا ورحيـــانـــ ًا وراحـــا
ُم ــلِــ َئ ـ ْ

فاسمع الــيــوم مــن الفطم الصياحا

مل أصـــــح قــــط خلـــطـــب عــضــنــي

ٍ
عـــــدن روضـــة
أنـــــت مـــن ج ــن ــات
ّ
ٍ
عــــن رضــا
قـــد ســـقـــاك اهلل مـــن

مـــاءهـــا بــاملــســك والــعــنــر فــاحــا
َ

((( الغدير ،للشيخ عبد احلسني األميني ج 6ص 45طبع النجف .
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وله قصيدة (نونية العجم) عارض هبا قصيدة سبط ابن التعاوندي يف أواخر شوال

سنة 1341هـ:

طــــه رســــــول اهلل خـــاتـــم رســلــه

ومــهــيــمــن األنــــــوار يف الــتــكــويــن

البحر رشــح سحابه والــبــدر حتت

ركـــــابـــــه م ــس ــت ــم ــس ــح بــجــبــن

والــشــمــس عــتــبــة بــابــه والــعــرش

ســقــف قــبــابــه بــالــعــز والــتــمــكــن

والــشــمــس دون رق ــاب ــه واملــســك

بــعــض تـــرابـــه ألـــقـــاه يف داريــــن

مــا الــســور يف إيــوانــه مــا الــنــور يف

ألــــــوانــــــه حــــتــــى عـــــى ســيــنــن

صـــان الـــذمـــاء ألنـــه زان الــســاء

ٍ
بــــرمــــة فــــعــــ ً
ا عــــن الــتــحــســن

أحــامــه رجــحــت عــى كــل الــورى

أمــــوالــــه خ ــف ــت عــــى الــشــاهــن

فــالــكــريــاء رداؤه وكــــذا الــبــهــاء

إزاره مـــــن ظــــاهــــر وبـــطـــون

يف معراجه:
ركـــب الــــراق املــرجــحــن بــرفــرف

خـــر بــمــنــضــود اجلـــــان وضــن

يف عـــن يـــاقـــوت وأذن زبــرجــد

وبــــوجــــه إنــــســــان وذهــــــن فــطــن

مـــن فــــوق رسج ال ــت ــر مــنــه حمفة

الـــنـــور املـــقـــدس مـــن عـــا يئنني

حــفــت بمحمله ألــــوف أربــعــون

مــــن ال ــس ــن ــا م ــت ــن ــوع الــتــكــويــن

قــد أفــرغــت خــلــق ـ ًا عــلــيــه رصينة

كـــعـــقـــود عــــز اهلل يف الـــرصـــن

يف مكارمه ومعايل أخالقه:
اهلل أكـــــر مــــن مـــكـــارمـــه الــتــي

كـــــرت مــعــانــيــهــا عــــن الــتــبــيــن

مـــن عــلــمــه أو حــلــمــه أو سلمه

أو لــطــفــه أو عــطــفــه كــغــصــون
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ِ
وخـــلـــوصـــه يف الــديــن
ووفــــاتــــه

وخــضــوعــه وخــشــوعــه وحــيــاتــه

ِ
وحــــبــــائــــه املـــمـــنـــون
وإبـــــائـــــه

ورضــــائــــه وقـــضـــائـــه وم ــض ــائِ ــه

يف شامئله:
وشـــائـــل شــمــلــت حمـــاســـن رقــبــا

ح ــت ــى مت ــي ــز ح ــس ــن كــــل حــســن

حــســدت وعـــن اهلل حتـــرس عينه

م ــن أن تــصــاب بــحــاســد وعــيــون

بـــر لـــديـــه ال ــق ــاص ــي ــات قــريــبــة

فـــرى الــقــصــور بــابــتــي جـــرون

أذن عـــى ثــنــيــات نــــور صــاخــهــا

صــــوت املـــائـــك أو أذان أذيـــن

هـــو ســامــع لــريــر أقــــام الــســا

كـــدعـــاء أهــــل األرض لــلــتــأمــن

ويــــشــــم لـــلـــرمحـــن مـــــن قــرنــيــه

أنـــفـــاس قــــدس بـــاهلـــدى مــقــرون

هلل خـــتـــم فــــم عــلــيــه خـــتـــام رس

اهلل بــــالــــيــــاقــــوتــــتــــن قـــريـــن

يــفــر ضــحــك ـ ًا عـــن ســنــا بــــرق له

ســـن يــــروق عـــن اســتــيــاك ســنــون

صــــدر عـــريـــض كـــاملـــرايـــا مستو

فــــيــــه لــــــر اهلل كــــــل دفــــن

خــتــم الــنــبــوة بـــن كــتــفــيــه انـــرى

تـــفـــاح نــــور بـــاســـم مــــرضــــون

()1

يف معجزاته:
عجب ًا أيدعى من عقول الكل بعض

قـــــواه ب ــاس ــم الــســاحــر املــجــنــون

فــضــمــه يف جيبه
والــــبــــدر شـــق
ّ

والــشــمــس رد فـــآذنـــت بــدجــون
حـــن فــســل دعــــاه جنني
واجلـــــذع
ّ

والـــنـــخـــل ملـــا أن دعـــــاه أجــابــه

((( املسلسالت  ،للسيد شهاب الدين املرعيش  ،مجع  :السيد حممود املرعيش . 416 / 2 :
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وأراق يف البئر الــوضــوء ففجرت

وروى هبــــا ألـــفـــا ومخـــــس مــئــن

وروى بــعــن تــبــوك بــعــد جفافها

جــيــشــ ًا بـــرمـــضـــاء كــكــورقــيــون

وجـــرت أصــابــعــه عــيــونـ ًا فــارتــوت

آالف ذي عــــن بـــعـــر عــيــون

وبــــه يــفــك خـــتـــام مــنــطــق أبــكــ ٍم

مــــن طـــائـــر أو دارج أو ن ــون

س ــأل ــت ــه أم اخلــشــفــتــن ضــاهنــا

فــــــوىف هلــــا ووفـــــــت لــــه بــيــمــن

عــــادت إىل الــصــيــاد حــتــى فكها

وكـــــذا الــنــبــي يــفــك كـــل رهــن

والـــضـــب أنــطــقــه بــغــر تلجلج

والـــطـــفـــل أشــــهــــده ب ــغ ــر جل ــون

يف متسك األنبياء:
واألن ــب ــي ــاء بــذيــل عــطــف قميصه

متمسكون لــيــوم كــشــف شجون

بــقــمــيــصــه غـــفـــرت خــطــيــئــة آدم

وبـــه اجــتــبــى هــــارون وابـــن الــنــون

ٍ
مـــــاء ومــــن نــــار كــــذا ذو الــنــون

ونـــجـــا بـــه نــــوح وإبـــراهـــيـــم من
وبــــه إىل يــعــقــوب ردت عينه

تــــم لــيــوســف املــســجــون
واملـــلـــك ّ

ولــــه أخ عـــقـــدَ اجلــلــيــل إخــــاءه

يف الـــعـــرش حمــبــوا جــنــى هــــارون

يف وصف أمري املؤمنني:
ٍ
ٍ
ومــــآثــــر
بــــذخــــائــــر
قــــد خـــصـــه

ِ
ٍ
ٍ
وبـــطـــون
وظـــــواهـــــر
ورسائـــــــــر

يـــدعـــى أمـــــر املـــؤمـــنـــن بــنــصــه

وأشــــــــد ركــــــن ل ــل ــن ــب ــي ركـــن

نــفــس الــنــبــي املــصــطــفــى ووزيــــره

يف مــلــكــه يــعــســوب أهــــل الــديــن

مـــيـــزان أعــــال الــعــبــاد فــكــم هلم

مــــن صــــالــــح بــــوالئــــه مـــــوزون
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وعــلــيــه يـــوم الــديــن قـــام حساهبم

وإلـــيـــه كــــان جـــــزاء كـــل مــديــن

بـــطـــل عــلــيــه كــــل خـــطـــب هــن

يف ال ــع ــزم لــيــس بــنــا ك ــل مــوهــون

إن شــــدّ فـــــرد ًا بـــن مجـــع ليوثها

بــشــبــا ظــبــا ذي شــفــرتــن وزيـــن

راقـــــوا وقـــد بــرقــت دب ــاب ــة سيفه

قــبــل اخــتــطــاف اهلـــام ذوب شئون

وقال خماطب ًا السيدة فاطمة بنت اإلمام موسى الكاظم:
أنـــــــزل بـــالـــصـــم فـــهـــو كــاملــهــا

يــا ابــنــة مــوســى الكليم مــن هــو لو

عــ ّلــمــك الــعــلــم اجلــــم خـــر ٍ
أب

وكــــــل ح ــك ــم ــة أبـــــــوك عــاملــهــا

وأنـــــــت مــــوالتــــنــــا وهــــــا أنـــــذا

عــــبــــدك مـــــن أرسة يــــقــــام هلــا

قــد شــبــت يف ودكــــم فــهــاك عسى

من اجلــوى احلــزن أفقت غالصمها

الــشــهــد وال ــص ــاب يــشــهــدان فهل

رضــــــاك يب بــيــنــهــا عــــا قــمــهــا

مــــا هــــكــــذا الــــظــــن يب ســيــديت

هــل يــرجــع الــعــبــد وهـــو راغــمــهــا

يـــــا حــــجــــة اهلل أنـــــــت عـــاملـــة

بـــاحلـــال والــفــضــل مــنــك الزمــهــا

ِ
ضـــمـــك يف حـــجـــره فـــأنـــت لــه

ٍ
كــــتــــاب زكــــــت ضــائــمــهــا
أم

ٍ
لــســن
خـــــذي مــــقــــاالً ألعــــجــــ ٍم

يــنــطــق بـــالـــضـــاد وهــــو نــاظــمــهــا

إن مل أكـــن أهـــل فــضــل جــودكــم

فـــأنـــت أهـــــل كــــــذاك كــاظــمــهــا

كــــذا الـــرضـــا واجلـــــــواد فــاقــتــبــي

عــــبــــدك يــــا مــــن لـــنـــا م ــرامح ــه ــا

صـــــى عـــلـــيـــك اإللـــــــه مــتــصــ ً
ا

أفــضــل مـــا يــنــبــغــي عــظــائــمــهــا

()1

((( كنجينه دانشمندان ،حممد رشيف رازي (فاريس) ج 5ص335
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آثاره:

للشاعر آثار شعرية ونثرية منوعة يف أغراض شتى ،ومعظم هذه اآلثار مبعثرة يف

املجاميع املخطوطة والدفاتر واألوراق ،عىل ّ
إن هناك بعض مؤلفاته طبعت خارج

العراق ،وقد أشار إليها الشيخ أغا بزرك يف الذريعة.
ولعل أشهر هذه اآلثار هي:
1.1سبيكة الذهب (مطبوع).
2.2منجزات املريض.

3.3العمل الصالح (مطبوع).
4.4الباقيات الصاحلات.
5.5اإليامن باهلل.

6.6العلم املنصوب يف حكم آثار الغاصب من املغصوب.
7.7اإلسكناسية.
8.8بناء املهدوم.

9.9بوارق اإلفهام.
1010التقريرات.

1111ظالمة العرتة الطاهرة.

1212حكمت بو عيل سينا (مطبوع) فاريس.
1313إكسري سعادت (مطبوع)فاريس.
1414توضيح املسائل (مطبوع).
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1515ديوان شعر (بالعربية).

1616ديوان شعر (بالفارسية).

إضافة إىل ما تقدم فإن شيخنا الصالح كان قد أجاز مجع ًا من كبار علامئنا يف الرواية

واحلديث أخص بالذكر منهم العامل اجلليل النسابة السيد شهاب الدين املرعيش ،وكانت
تربطه باملفكرين ورجال الدين يف العامل اإلسالمي صلة ود كبرية.

وفاته:

أخــر ًا ،أنشبت املنية أظفارها ،فأطفأت ذلك النور الالمع ،وقضت عىل ذياك

الذكاء الساطع ،بعد عمر حافل بالبحث واملثابرة والعطاء ،وتويف يوم الثالثاء يف الرابع

والعرشين من شهر ذي القعدة سنة 1391هـ ،املصادف يوم 1972/1/11م ودفن
يف مشهد (خراسان) ،وأعقب ثالثة أوالد هم :كامل ومجال وهباء يامرسون الوظائف
احلكومية.

***
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 -10السيد حممد صاحل القزويين
1375 - 1318هـ

ميدان اخلطابة فسيح األرجاء ورواده كثريون ،وكان ممن انربى إىل هذا امليدان ،وكان

له تأثري يف بلورة فكر املستمع هو العالمة الفاضل اخلطيب الشاعر السيد حممد صالح بن
اخلطيب الشاعر السيد حممد مهدي بن السيد حممد طاهر بن السيد مهدي بن السيد حممد
باقر بن السيد عبد الكريم القزويني املوسوي احلائري.

ولد يف كربالء يف شهر صفر من عام 1318هـ ،ونشأ يف بيئة دينية حمافظة ،وانحدر

من ساللة آل القزويني((( وهنل العلم من ينابيعها وترشب األدب واللغة من مصافيها.

تتملذ يف بداية أمره عىل يد والده العامل الشاعر السيد حممد مهدي يف األدب والفقه

وساعده يف تعليم اخلطابة وأدائها الشاعر املرحوم الشيخ حمسن أبو احلب املتوىف سنة

1369هـــ فشب خطيب ًا جمدد ًا يف الــرأي ،وأذاب نفسه يف سبيل خدمة الدين وإعالء
راية اإلسالم عالية خفاقة ،فكان أحد كتّابنا الذين كتبوا وأضافوا وأبدعوا يف حقوهلم
اإلبداعية ،وحققوا بذلك تفوق ًا ملموس ًا ،ولعل من أبرز مؤلفاته كتاب (املوعظة احلسنة)
الذي يقع يف جزئني ألفه رد ًا عىل كتاب (وعاظ السالطني) ملؤلفه الدكتور عيل الوردي،

وقد نرشت له جملة (املنرب احلسيني) الصادرة بدمشق هذه األبيات رد ًا عىل كتاب (وعاظ

السالطني) أيض ًا ومها:

((( تراث كربالء  -للمؤلف  -فصل (األرس العلمية) ص.149
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لــقــد زعــــم الـــــــوردي أن كــتــابــه

ل ــك ــل حــكــيــم يف الــــبــــاد دلــيــل

ومل يــــدر أن املـــــرء رهــــن مــقــالــة

ســـــواء عــــامل وج ــه ــول)
(ولـــيـــس
ً
(طبيب يداوي الناس وهو عليل)

وقــد قيل واألقــبــال يف شأنه رست

()1

تتلمذ عليه نفر غري قليل من أبناء هذه األرسة ومن غريهم وأشهرهم :السيد مرتىض

القزويني والسيد حممد كاظم القزويني والسيد حسن املصباح ،ولقد كان يل رشف

االرتياد ملجالسه العامرة التي تعقد يف الروضة العباسية ودار املرحوم السيد حممد سعيد
حممد حسن آل طعمة وديوان املرحوم احلاج علوان جار اهلل.

تويف يف كربالء يف شهر شعبان سنة 1375هـ املوافق لشهر كانون الثاين سنة 1956م،

وأرخ وفاته الشاعر املعارص السيد مرتىض الوهاب بقوله:
يـــا دهــــر مـــا أقـــســـاك مـــن غـــادر

رصمــــت حــبــل الــــــورع الــطــاهــر

يــــــت بــاملــعــروف والــنــهــي إذ
أزر
َ
َ

يـــــــــت بـــالـــواعـــظ والـــزاجـــر
أز َُر
َ

جــنــب أيب الــفــضــل ثـــوى وافــــد ًا

مــســتــشــفــعــ ًا يف صـــفـــة الـــزائـــر

آراؤه يف الــــــــرع مــــزدانــــة

بــالــعــقــل واملـــكـــتـــســـب الـــوافـــر

مــــذ اســـتـــقـــل الــــــــرأي أرخـــتـــه

(صـــالـــح أخــــى الـــــرأي لــلــبــاقــر)

نـــشـــلـــت حـــــــــر ًا وعـــــــى غــــرة

فــجــعــتــنــا بـــالـــشـــفـــق ال ــس ــاح ــر

1375هـ

ورثاه الشاعر عباس أبو الطوس بقصيدة تعد نفثة من فجر الشعر اجلديد من حيث

األسلوب والقافية ،ومطلعها:

((( جملة (املنرب احلسيني) ع 18و( 19السنة  5حمرم 1426هـ  /شباط 2005م) ص. 244
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حــقــ ًا يــقــام لـــك الـــعـــزاء األوفــــر

ولــــك املــحــافــل ب ــامل ــدام ــع تــزخــر

وأقيم له حفل تأبيني مهيب يف الروضة العباسية يوم اجلمعة املصادف  25شباط

1956م ،بمناسبة مرور أربعني يوم ًا عىل وفاته ،شارك فيه اخلطباء والشعراء وأهل
الفضل ،وقد أعقب أوالد ًا عدة كلهم ذوو فضل وتقى وأكربهم الفاضل السيد باقر.

نامذج من شعره:

جمموعة شعرية لدى نجله األكرب السيد حممد باقر ،وإن أكثر شعره يف مدح ورثاء

اإلمــام احلسني وأوالده الغر امليامني وله يف األغــراض الشعرية األخــرى بضع

مقطوعات:

قال من قصيدة له:
بــه رقــيــت الــعــى فــارقــوا عــى أثــري

الــعــلــم زيــنــتــكــم ي ــا مــعــر الــبــر

إين طــلــبــت الــعــى جــــد ًا وجمــتــهــد ًا

إال بــجــهــدي ســأرقــى هــالــة القمر

العلم يف الصغر كالنقش يف احلجر

تــزيــنــوا بــفــنــون الــعــلــم يف الصغر

وله من رباعيات يف رثاء اإلمام موسى بن جعفر:
كــم بــت يف فــرط الشجى يف سهر

بــت ســمــر الــنــجــم حــتــى السحر

أشـــاطـــر ال ــن ــج ــوم حــــول الــقــمــر

***

يــا حـــادي العيس أال أرفـــق وقف

وإن ع ــي ــن ــي دمـــعـــهـــا ال جيــف

ويل شــهــودي يف الــدجــى الفرقدان
فــــإن جــســمــي يف هـــواهـــم دلــف

***
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لـــلـــنـــوم ال يـــألـــفـــه الـــنـــاظـــران

ألشــتــكــي حــر األســــى والــشــجــون

ومـــــا ج ــن ــت ــه يــــد دهـــــر خــــؤون

إىل الــــذي مـــات رهـــن الــســجــون

حــامــي احلــمــى إمــــام إنـــس وجــان

***
ملـــا مـــى الــبــشــر نــحــو الــرشــيــد

خيـــــره بــــمــــوت ذاك الــشــهــيــد

نــــــادى أال أربــــعــــة مــــن عــبــيــد

لــيــحــمــلــوا نــعــش إمـــــام الـــزمـــان

***
ومـــــذ عــــى اجلـــــر ثــــاثــــ ًا بــقــي

إيــــــــاك أن تــــســــأل عـــــا لــقــي

مـــن كــبــد ذلــــك الـــدعـــي الــشــقــي

عــن وصــف مــا جــرى بكل اللسان

***
عــــز عــــى أبــــنــــاه ذاك الــصــنــيــع

لــو شــاهــدوا بــن األعــــادي رصيــع

مــوســى وقـــد مـــات بــســم النقيع

يـــا لــيــتــهــم كـــانـــوا بـــــذاك األوان

وله يف رثاء احلسني كقوله:
قــــــالــــــوا صـــــــــر ًا ف ــأج ــب ــت ــه ــم

مــــن صـــــري قــــد عـــجـــز الــصــر

وســـأشـــكـــو الــــدهــــر إىل مـــوىل

هـــــو مـــعـــتـــمـــدي ولـــــــه األمـــــر

هــــو مــــن قــــد مــــــات مــــن ظــمــأ

وبــــجــــانــــبــــه جيــــــــري الـــنـــهـــر

عـــجـــبـــ ًا لــلــســبــط قــــى عــطــش ـ ًا

واملــــــــــــــاء لــــفــــاطــــمــــة مـــهـــر

أحمــــمــــد كـــــم تُــــــ ْبــــــدي صـــــر ًا

وبـــفـــرخـــك قــــد فـــتـــك الــشــمــر
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وش ّبه الدنيا الفانيه بقنطرة العبور فقال:
بــعــن بــصـ ٍ
ٍ
ـرة
وإين أرى الــدنــيــا

ٍ
مــــرت عليها الــقــوافـ ُـل
كــقــنــطــرة ّ

لقد كان املعروف عن السيد اجلليل السيد حممد صالح القزويني إنه من رجال اخلطابة

والعلم ولكن هذه النامذج الشعرية القليلة التي وضعناها أمام أنظار القراء برهنت عىل
أنه ذو موهبة شعرية جيدة إذ فجرت مأساة احلسني عليه السالم بالدرجة األوىل شاعريته
فتدفقت كالينبوع السلسال وحتدرت كاجلدول الرقراق.
***

 -11الشيخ حممد عبيد
كان حي ًا سنة 1257هـ

مل اهتد إىل معرفة سرية الشاعر ،وكل الذي توصلت إليه هو حصويل عىل جمموع

خطي حوى أشعار ًا لشاعر كربالئي يعرف (حممد معيبد) وكان حي ًا سنة 1257هـ ،كان

يقول الشعر يف املناسبات الدينية ويبدو من خالل شعره أنه كان معل ًام للصبيان ،وهو

يف شعره يكثر من اللحن واختالل الوزن ،وشعره عىل شكل موشح تصلح قراءته يف
املناسبات الشعبية الدينية ،حيث يميل فيه إىل اللهجة العامية يف نغامته وأحلانه ،ألن هذه
اللهجة أقرب إىل ميول الناس وأهوائهم.

أغلب شعره مكتوب بلغة عامة الناس ،هي أقرب للعامية من العربية الفصحى،

ومع كل هذا فقد استطاع الشاعر أن يؤكد حضوره باهتامم وارصار ،شأنه شأن كوكبة

من اجلنود املجهولني املحملني بالعطاء والتواضع إبان القرن الثالث عرش اهلجري،
وإنصاف ًا له أثبتنا هذه الرتمجة املقتضبة.
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توارثنا بعض مقطوعاته التي تنتقل من جيل إىل جيل دون أن نعرف قائلها ،وعندما

اهتديت إىل قائلها املرحوم حممد عيبد ،أدركت كم هلذا الرجل من سيطرة عىل عواطف
الناس ،ومدى استهوائه لرغباهتم ،بحيث إهنم حفظوا شعره ،وأورثوه ألجياهلم الطالعة.
ترتقرق املوسيقى العذبة يف شعر هو أقرب إىل لغة الناس منه إىل لغة الكتب ،وهو

أصلح لإلنشاد والتغني منه لإللقاء احلاميس.

قال مهنئ ًا بميالد طفل ألحد أصدقائه ،وال زلنا نرتنم بأبياته يف زفة ختم القرآن:
ســـــــا ٌم ســـــــا ٌم ســـــــا ٌم ســـــا ٌم

ســــام عــلــيــكــم فــــــردوا الــســام

ســـــام عــــى أهـــــل هـــــذا املـــقـــام

ٌ
لـــيـــل ونــــــاح احلــــام
ومـــــا جــــن

ســــــــام عـــلـــيـــكـــم أتـــيـــنـــاكـــم

هيـــنـــئـــكـــم اهلل هبـــــــذا الــــغــــام

ونــــقــــري ونــــدعــــو لـــكـــم مجــعــنــا

وعــــيــــد مــــبــــارك عــلــيــكــم متـــام

فــــا أوحـــــــش اهلل مــــن بـــدرنـــا

مــضــيــئــ ًا ويـــقـــي عــلــيــنــا رغـــام

هـــنـــيـــئـــ ًا مــــريــــئــــ ًا لـــكـــم مجــعــنــا

تـــــبـــــارك يــــــوم وأســـــعـــــد عـــام

ت ــع ــي ــش ــون حـــتـــى تـــــــروا نــســلــه

وجتـــــى عــــروســــ ًا كـــبـــدر ال ــت ــام

فــيــا رب ســلــم يل هــــذا الــغــام

بـــحـــرمـــة أمحـــــد عــلــيــه الـــســـام

ف ــب ــل ــغ ــه يـــــا رب مـــــا يــشــتــهــي

ع ــى رغـــم أنـــف ال ــع ــدى واألنــــام

عـــى بــئــر زمـــــزم نــصــبــنــا اخلــيــام

وحتـــــت اخلــــيــــام رجـــــــال كــــرام

وفــــيــــهــــم بـــــــدر مـــلـــيـــح متــــام

واســـــــم حمـــمـــد ع ــل ــي ــه الـــســـام

فـــــقـــــوم تــــــــــزور أيــــــــا أمـــتـــا

فــــهــــذا الـــنـــبـــي ش ــف ــي ــع األنــــــام

هــجــرت الــكــرى مــع لــذيــذ املــنــام

فـــقـــلـــت ســـــــام ســـــــام ســــام
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ويف هذه املقطوعة اجلميلة املوشحة يذكر سيدنا حممد والتي خيلص بعد ذلك فيها

إىل مدح الدولة العثامنية ،ألهنا كانت حتكم باسم الدين وعواطف الناس معها ألجل

ذلك:

ونــــــمــــــدح ســــيــــد األكــــــــــوان

حمـــــمـــــد ًا صــــاحــــب الــــرهــــان

ألجــــــلــــــه أنـــــــــــزل الــــــقــــــرآن
وانــــــــر عـــســـكـــر الـــســـلـــطـــان

اد ْم دولــــــــــة بــــنــــي عـــثـــان
إهلـــــــــي بــــالــــنــــبــــي املــــخــــتــــار

بــــــأهــــــل بــــيــــتــــه األطــــــهــــــار

بــــحــــرمــــة صـــحـــبـــه األخـــــيـــــار

أدم دولـــــــــــة بـــــنـــــي عــــثــــان

وانــــــــر عـــســـكـــر الـــســـلـــطـــان

إهلـــــــــي انـــــــــر الــــســــلــــطــــان

بــــــطــــــه ســــــيــــــد األكــــــــــــــوان

بـــــأهـــــل الــــــذكــــــر واإليــــــــــان

أدم دولـــــــــــة بـــــنـــــي عــــثــــان

وانــــــــر عـــســـكـــر الـــســـلـــطـــان

إهلـــــــــي بــــالــــنــــبــــي إدريـــــــــس

أجـــــرنـــــا مـــــن جــــنــــود إبــلــيــس

بــــأهــــل الـــــذكـــــر والـــتـــقـــديـــس

أدم دولـــــــــــة بـــــنـــــي عــــثــــان

وانــــــــر عـــســـكـــر الـــســـلـــطـــان

إهلـــــــي بــــالــــنــــبــــي ذا الــــنــــون

أزل عــــنــــا الــــعــــنــــا واهلـــــــون

بـــــآيـــــات الـــقـــصـــص مـــــع نـــون

أدم دولـــــــــــة بـــــنـــــي عــــثــــان

وانــــــــر عـــســـكـــر الـــســـلـــطـــان

إهلـــــــــي بــــالــــنــــبــــي املــــخــــتــــار

تــــــدمــــــر دولــــــــــــة الــــكــــفــــار

بــــحــــرمــــة ســــــــــادة األبــــــــــرار

أدم دولـــــــــــة بـــــنـــــي عــــثــــان

وانــــــــر عـــســـكـــر الـــســـلـــطـــان

بـــــإبـــــراهـــــيـــــم خــــلــــيــــل اهلل

بـــــإســـــاعـــــيـــــل فـــــــــــــداه اهلل
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بـــــــا يف كـــــتـــــب قــــــــــول اهلل

أدم دولـــــــــــة بـــــنـــــي عــــثــــان

انــــــــر عـــســـكـــر الـــســـلـــطـــان

بــــحــــرمــــة صــــاحــــب املــــعــــراج

ســـــلـــــم ربـــــــنـــــــا ُ
احلـــــــجـــــــاج

أدم دولـــــــــــة بـــــنـــــي عــــثــــان

انــــــــر عــــســــكــــر الـــســـلـــطـــان

وكان الطفل عندما خيتم القرآن يف الكتاب ،هينئه شاعرنا إياه عىل خترجه وهينئ

والديه وأقاربه هبذه األبيات ،وقد دونتها كام هي:
احلـــــمـــــد هلل الــــــــــذي حتـــمـــدا

محـــــد ًا كـــثـــر ًا لــيــس حيـــى عـــددا

كــلــم م ــوس ــى واصــطــفــى حمــمــدا

وانــــــزل الــــقــــرآن نــــــور ًا وهـــدى

عـــــــى نـــــبـــــي اســــــمــــــه حمــــمــــدُ

حــــــج عـــــى بـــكـــر لـــــه مــقــلــدا
ّ

قــــلــــده الـــفـــضـــة والــــزبــــرجــــدا

احلـــــمـــــد هلل محــــيــــد املـــبـــتـــدي

س ــب ــح لــــه طــــر الـــســـا والـــرعـــد

يــأتــيــك طـــــر ًا مـــن طـــيـــور اهلــنــد

حمـــصـــت الــــريــــش مــلــيــح الــقــد

احلـــــمـــــد هلل محــــيــــد الــــــــوايل

ذو املـــنـــة والـــــقـــــدرة واجلـــــال
وقـــــد أت ــت ــك ــم عــصــبــة الـــرجـــال

والـــدي قــومــوا أنــظــروا يف حايل
يــا
ّ
فــبــيــضــوا وجـــهـــي بـــبـــذل املــــال

ولــــوحــــنــــا يـــلـــمـــح كــــاهلــــال

يـــا أمــنــا قــومــي افــــريش احلــصــرا

وســـطـــر األصـــحـــن لــنــا تصطري

وقــــــد أتـــــاكـــــي قـــــمـــــر ًا مـــن ــرا

هــــذا أخـــانـــا قـــد تــعــلــم وكــتــب

وقــــد هتــجــا حـــروفـــا وقــــد حسب

وحـــقـــنـــا عــــى أبـــيـــه قــــد وجـــب

وأنـــــــت يــــا رب ف ــن ــع ــم األبــــا

عـــطـــاء صبا
أنــــت الــــذي تــعــطــي
ً

وأنــــــت يــــا أم فــنــعــم الــــوالــــده
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دامــــــت عــلــيــك نــعــمــة ومـــائـــده

ِ
أراك يف اجلـــنـــان قــاعــده
مــتــى

مـــع احلـــــور والــــولــــدان وفــاطــمــة

وأنــــــت يــــا جــــد فــنــعــم اجلــــدي

أنــــت الــــذي تــعــطــي عــطــاء يــدي

وأنــــــت يــــا خـــــال فــنــعــم اخلــــاال

أنـــت الــــذي تــعــطــي جــزيــل امل ــاال

يــــا مـــعـــر اآلبـــــــاء واألمــــهــــات

ومــــعــــر اخلــــــــاالت واجلـــــــدات

نــــجــــاكــــم اهلل مـــــن اآلفـــــــات

يــــا م ــع ــر األخــــــــوال والـــعـــات

ومـــعـــر األخــــــــوال واخلــــــاالت

قــــد فـــزتـــم بــــاحلــــور واجلــــنّــــات

يــــا م ــع ــر األعـــــــام واألخـــــــوال

ومــــعــــر الـــــعـــــات واألهــــــــايل

نـــجـــاكـــم اهلل مـــــن األهــــــــوال

ســلــمــتــمــوين إىل األســـت ــاذ علمني

أصـــل الــعــلــوم واخلــــط والــكــتــب

ومـــــن ي ــق ــل إن اخلـــــط لــــه ثــمــن

ملء الساموات واألرضني فقد كذب

إن امل ــع ــل ــم قــــد أوىف بــحــقــكــم

ج ــودوا عليه بــا شئتم مــن الذهب

وألــبــســوه مــن األثـــــواب أحسنها

امل ــال يفنى ويبقى العلم واألدب

ع ـ ّلــم بنيك ص ــغ ــار ًا قــبــل كربهتم

فــلــيــس يــنــفــع بــعــد الــكــرة األدب

مــن كــان مفتخر ًا بــاملــال والــذهــب

فــــإن أجـــــره عـــى اهلل قـــد وجــبــا

قد متت يف يوم األربعاء عىل يد حممد معيبد يف شهر رجب األصب سنة 1257هـ.
(اخلــــط يــبــقــى زمـــانـــ ًا بــعــد كــاتــبــه

وكاتب اخلط حتت األرض مدفون)

وقد سجل الشاعر عىل ظهر املجموع العبارة التالية( :عند وصوله إىل قصبة كربالء

حيظى بمطالعة جناب األخ حسن شليله وصوله باخلري).
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 -12الشيخ حممد عسكر احلسيناوي
كان حي ًا سنة 1256هـ

أحد شعراء كربالء املجهولني من أهل القرن الثالث عرش اهلجري ،أقام يف كربالء

مشتغ ً
ال بتحصيل العلوم الدينية ودراسة العلوم العربية ،ولدى تصفحي جمموع السادة

آل اخلرسان يف النجف عثرت عىل قصيدة للشاعر الشيخ حممد احلسيناوي وهو من بيت
عسكر ،ومل نعرف شيئ ًا عن سريته وأرسته وأشعاره سوى قصيدة رثى فيها العالمة السيد

حسن اخلرسان املتوىف سنة 1256هـ ،وكان معارص ًا للحاج جواد بدقت ،وأكد عىل

ذلك العالمة الشيخ حممد عيل اليعقويب فقال :ورثى السيد اخلرسان كثري من الشعراء
منهم احلاج جواد بدقت والشيخ حممد عسكر احلائريان((( .ومن خالل هذه القصيدة
يبدو لنا بوضوح أنه سليم الذوق ،حسن االختيار ،صادق القرحية ،قوي النباهة ،سال

طبعه كاملاء املتدفق ،ويف رثائه هذا أعرب الشاعر عن لوعة صادقة وشعور جياش ،فقد
هزته وفاة هذا السيد اجلليل ووقف يرثيه بلوعة وحرقة ،اسمعه يقول:
تــنــكــس مـــن نـــــزار الــقــلــب هــام
تــضــعــضــع وانـــطـــوى مـــا شــيــدتــه

وجـــــب هلـــا عـــى الـــرغـــم الــســنــام
َّ
فــــذا ركــــن الـــفـــخـــار بـــه اهنــــدام

أبـــعـــد س ــم ــي ن ــج ــل أيب تــــراب

يـــــقـــــوم إىل رشائـــــعـــــه قـــــوام

قــى حسن السجايا ليت إن الـ

ـ ــم ــن ــاي ــا ال يــصــيــب هلــــا ســنــام

((( ديوان الشيخ عباس املال عيل  /حتقيق :الشيخ حممد عيل اليعقويب ص.91
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أبــــت أن ال تــطــيــش عـــن املــعــايل

كــــــأن كـــفـــافـــهـــا عـــنـــهـــا حـــــرام

ـى يف أوج سمك العلم شمس
فــتـ ً

ويف فـــلـــك اهلـــــــدى بــــــدر متـــام
دروس يف قـــواعـــدهـــا احــتــكــام

ل ــق ــد درســــــت ألربـــــــاب امل ــث ــاين
ف ــه ــات ــي ــك الـــــرائـــــع قــــد تـــوىل

مــســالــكــهــا ال ــع ــف ــا واالنــــعــــدام

وهـــاتـــيـــك املــــــــدارك زال مــنــهــا

ركــــام الــبــحــث وانــقــطــع الــكــام
ومــــن ِمــــن بــعــد ذاك هلـــا الــتــزام
َ

فــا ذكــــرت بــعــيــد الــنــدب ذكــرى

ثـــــــار ًا بـــعـــده وردوا وعـــامـــوا

خـــضـــم علم
لــيــبــك املـــهـــتـــدون
ّ

بـــعـــيـــد يـــمـــيـــنـــه يــــمــــن بـــســـام

ويــبــكــيــه الـــنـــدى والـــوفـــد إذ ال
وقـــل لــــذوي املــطــالــب ال تفيئوا

وهــــــل لـــكـــم نـــجـــى أو مـــــرام

فــقــد فــقــد الــنــدى كــرمــ ًا وظـــل الـــ

ـــعــفــاة وعــــام يف اجلــــدب الــكــرام

وغــــاب عــن اهلــــدى وال ــدي ــن قــر ٌم

هــــو الـــــــرأس املــــقــــدم وال ــس ــن ــام

مـــن الــنــفــر الــــكــــرام بــنــي لــؤي

كـــفـــاهـــا املـــجـــد مـــكـــة واملـــقـــام

إذا اعــتــقــلــوا الــعــواســل ق ــام نــدب

أو اخـــرطـــوا املــنــاضــل ُقــــدَّ هــام

لــئــن رحــلــوا بحمد الــذكــر دهـــر ًا

فــفــي اخلــلــف املــقــيــم لــنــا اعــتــصــام

ٍ
كــعــبــاس إذا األقــــــران جــاشــت

وبـــــســـــام إذا وفـــــــد األنـــــــام

فــتــى قـــد جــــاوز ال ــب ــدري ــن جمـــد ًا
ً

وقــــــــام هلـــــا بـــقـــرطـــيـــهـــا دعـــــام

هـــو الــبــحــر اخلــضــم بــكــل فــضـ ٍ
ـل

بـــه ادخــــــرت مــنــاقــبــهــا الـــكـــرام

فــــصــــر ًا عــيــلــم اآلداب عــمــن

لــــه يف اخلـــلـــد قــــد رفـــــع املـــقـــام

نــعــم واســـلـــوا بــكــوكــبــهــم وحــي

املــفــاخــر َمــــن بـــه انــعــقــد الــنــظــام
82

مـــــدى بـــــدر اهلــــــدى قـــــرم مهـــام

يــــم الـــ
كـــريـــم صـــالـــح األعــــــال ّ

بــــه رفـــــع احل ــن ــي ــف وكـــــل فــخـ ٍـر

وســـــار بـــذكـــره احلـــســـن الــكــام

كــفــى بـــجـــواه مـــن حــســن فــقــيــدا

ومــــن فــقــد الــــكــــرام فــقــد يــضــام

فــــتــــى حــــقــــ ًا تــــؤرخــــه (ذكــــــاء
ً

مــع احلــســن الــزكــي لــه مـــقـــام)

()1

1268هـ
***

 -13الشيخ حممد علي الشيخ خليل
كان حي ًا سنة 1296هـ

هو خال الشاعر الشاب الشيخ حممد بن الشيخ فليح الذي قتل يف حادثة معروفة سنة

1295هـ ،ولد يف كربالء ،ومل تعرف سنة والدته ،ونشأ يف بيئة أدبية ،وكان معارص ًا لكثري
من الشعراء األعالم كاحلاج حممد عيل كمونة واحلاج جواد بدقت والسيد أمحد الرشتي
والشيخ حمسن أيب احلب  -الكبري  -وغريهم .مل يذكره أحد من املؤرخني ،ومل يرد له

ذكر يف بطون الكتب اخلطية واملجاميع ،وكان ممن يرتاد ديوان السادة آل الرشتي األديب،
فيشارك يف املساجالت واملطاردات األدبية التي تعد ثروة فكرية ذات قيمة بالغة األمهية،

وقد عثرت عىل شعره يف جمموع السادة آل الرشتي ،حيث شارك يف رثاء الزعيم الديني
السيد أمحد الرشتي كام رثى ابن شقيقته الشاعر الشيخ حممد آنف الذكر.

((( جمموع السادة آل اخلرسان (خمطوط)  ،نسخته يف خزانة كتب العامل السيد حممد مهدي السيد حسن
اخلرسان يف النجف .
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نامذج من شعره:

تتسم قصائد الشاعر باجلودة يف التعبري ،والصدق يف القول ،والرصانة يف األسلوب،

حس ًا مرهف ًا وأفق ًا واسع ًا وعاطفة متأججة ،قال راثي ًا السيد أمحد
وقد مجع إىل ذلك ّ
الرشتي والشيخ حممد فليح:

تــبــت يــــدا هــــذا الــــزمــــان اللــعــا

ـي األشجعا
يــرمــي املــهــذب والــكــمـ ّ

ال زال يطلب شخصهم متقنصا

البــــن األطــــايــــب دائــــــ ًا متتبعا

ال زال يطلب شخصهم متعرضا

رصعــا
حتى غـــدوا فــوق البسيطة ّ

نصب الـــردى رشكــ ًا هلــم فأصاهبم

حــتــى غـــــدوا رهــــن املــنــيــة أمجــعــا

كـــان الــبــقــيــة مــنــهــم مـــوىل الـــورى

تـــاج الــعــا غـــوث األنــــام ملــن دعــا

فــاعــتــاقــه رشك الــــردى فــقــى به

صـــر ًا فــعــاد اخلــطــب خطب ًا أشنعا

فـــغـــدا لـــه املـــجـــد املـــؤثـــل قــائــا

هـــذا قـــوى اإلســــام طــــر ًا زعــزعــا

قــد كـــان غــيــث ـ ًا لــلــعــفــاف وخمصبا

يـــــروي األنــــــام تــدفــقــا وتــدفــعــا

قـــد كــــان مـــــأوى لـــأنـــام ومــلــجــأ

مــن كــل خــوف كــان حصن ًا أمنعا

أنـــســـى الـــريـــة حـــامتـــ ًا بــســاحــة

دهـــر ال ــده ــور وذكــــره لــن يقطعا

لــيــث ـ ًا صـــــؤوالً مـــن يــلــوذ بجنبه

ســيــف ـ ًا صــقــي ـ ً
ا مـــن أراد تــروعــا

إن صــال يــوم ـ ًا يف البسيطة خلقه

أســد األســـود ولــلــشــوامــخ صيدعا

ختــشــى األســـــود مــهــابــة م ــن بــأســه

إن رامــهــا الــتــدمــر يــومــ ًا أوقعها

ذلــــت لــعــظــم جــنــابــه أمـــراؤهـــا

حــقــ ًا هلـــا مـــن أن تــــذل وختــضــعــا
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ال ســـيـــا عــــن الـــفـــخـــار حمــمــدٌ

م ــن ق ــد غـــدا خـــ ً
ا صــفــي ـ ًا أروعـــا

ملــــا رأى أفــــــــراده بــــن ال ــع ــدى

ســلــت عــلــيــه الـــبـــارقـــات تــرعــا

ت ــأب ــى نــقــيــبــتــه ال ــزك ــي ــة أن تــرى

ذاك ال ــك ــري ــم جمـــرمـــ ًا ومــبــضــعــا

عـــــار ع ــل ــي ــه بـــــأن يـــــــراه جمـــدال

فـــوق الـــــراب وال يــكــونــان معا

رفـــض احل ــي ــاة وطــيــبــهــا ونعيمها

ورأى بــــأن نــعــيــمــهــا لـــن ينفعا

طــلــب الــشــهــادة مــذ رآهــــا فرصة

طــوبــى ل ــه ق ــد نـــال ج ــاهــ ًا أرفــعــا

ملـــا دعــــا ل ــب ــاه مـــن دون الــــورى

ل ــب ــاه مـــن دون الــــــورى ملـــا دعــا

لــيــت امل ــن ــون وقــيــنــه م ــن مهجتي

حــتــى ت ــدق جــوارحــي و األضلعا

ولـــقـــد بــكــتــه تـــأســـفـــ ًا وتــلــهــفــا

عـــن املـــعـــايل دهـــرهـــا لـــن تفجعا

ل ــن يــقــنــع ال ــده ــر اخلـــــؤون بــغــره

الــدهــر اخلــــؤون بــغــره لــن يقنعا

إين ل ــف ــي حـــــزن عــلــيــك أقــيــمــه

حــتــى الــقــيــامــة حــرهــا ل ــن ينزعا

رزء عــظــيــم لــيــس يـــوقـــع مثله

مــن عظمه شــم الـــروايس ضعضعا

خــطــب جسيم مــا سمعت بمثله

كـــادت لــه نــفــس اهلـــوى أن تطلعا

ٍ
بــربــة
وافــــــاه رضــــــوان اجلـــنـــان

مــن كــوثــر الــرضــوان كــأســا مرتعا

فـــتـــبـــارشت ولــــداهنــــا بــقــدومــه

إذ لــيــس لــإنــســان إال مـــا سعى

ق ــل ي ــا فـــاح اخلـــر ك ــن متناسيا

فالسبط قــد الق ــى مــصــاب ـ ًا أشنعا

فــلــك الـــتـــأيس بــاحلــســن وأرسة

ط ــوب ــى ملـــن لــلــســبــط كــــان تتبعا

كي ال يفوت األجــر منك وكــن له

ع ــب ــد ًا شـــكـــور ًا صـــابـــر ًا مترضعا
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ي ــب ــدي الــنــيــاحــة قــلــبــه مــتــوجــعــا

خــذهــا إلــيــك مـــن احلـــزيـــن رثــيــة
وعــلــيــهــا صـــى املــهــيــمــن دائــــ ًا

ـب سعى
مهام حــدا احلــادي ومــا ركـ ٌ

ورثى حممد ًا وحده فقال:
أتـــــرى أراك بــمــقــلــتــي رصيــعــا

وألـــــذ نـــومـــ ًا أو أط ــي ــق هــجــوعــا

مــا كنت أحــســب قبل فــقــدك أنني

إن نــابــنــي خــطــب أكــــون جــزوعــا

م ــا ل ــل ــردى قــــر ًا رمــــاك بسهمه

حتى غـــدوت عــى الـــراب رصيعا

ســابــقــت غـــرك لــلــجــنــان تــشــوق ـ ًا

ومشيت يف طلب الــثــواب رسيعا

وزكــــوت أف ــع ــاالً وطــبــت رضيعا

قــد طــبــت أخــاقــ ًا وطــبــت مــنــاثــر ًا
مـــا لــلــمــنــيــة عــاجــلــتــك بــكــيــدهــا

حــنّــت حمــاســن وجــنــتــيــك نجيعا

إنــســان عيني يــا وحــيــد أمـــا تــرى

إين لــفــي حــــزن عــلــيــك فجيعا

إنــســان عيني يــا وحــيــد أمـــا تــرى

ع ــن الــعــا هتــمــي عــلــيــك دمــوعــا

إنــســان عيني يــا وحــيــد أمـــا تــرى

يــمــنــى اهلــنــا مــن بــعــد ذا مقطوعا

قـــد كــنــت يل كــهــفــ ًا ألـــــوذ بظله

إن نــابــنــي خــطــب وكــنــت منيعا

قــد كــنــت عـــزي يف األنــــام وإنــنــي

اآلن أخ ــش ــع لــلــذلــيــل خــضــوعــا

هلل رزؤك يـــا وحـــيـــد فــقــد غــدا

خــطــب ـ ًا ع ــى أهـــل ال ــك ــال شنيعا

قــد كنت مطبوع ًا عــى التقوى كام

قــد طــبــت أخــاقــ ًا وطــبــت صنيعا

وعــى الــكــاالت أحتويت بأرسها

وســمــوت أربــــاب الــفــخــار مجيعا

وسقى سحاب اللطف قــرك دائ ـ ًا

غــيــث ـ ًا شــديــد االنــســكــاب مريعا
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هو من أرسة علمية جليلة تعرف بآل خري الدين((( ،سامهت يف تقدم احلياة الفكرية،

فوالده احلجة السيد حسني خري الدين من أبرز رجال العلم والدين ولد العامل الشاعر
السيد حممد عيل يف كربالء يوم  5رمضان سنة 1313هـ  -كام حدثني نفسه  -ودرس

الفقه واألصــول عىل والــده السيد حسني ،ثم سافر إىل النجف ،وأمىض فيها ثالث
سنوات درس فيها عىل السيد أيب احلسن األصفهاين والشيخ مرزا حسني النائيني والسيد

أغا ضياء العراقي ،ثم عاد إىل مسقط رأسه واختص بالبحث والتدريس ،وأقام اجلامعة
يف صحن العباس.

وعليه فإن هذا الشاعر كان واحد ًا من أبرز شعرائنا وأغزرهم شعر ًا وخاصة يف تراث

أمته ،لقد استوعب هذا الشاعر الرتاث استيعاب ًا عرصي ًا ،واستطاع بجده وجهده أن يبلغ
مرتبة رفيعة يف العلم واملعرفة ،حتى أصبح عالمة مضيئة يف تاريخ الشعر واألدب.

له خزانة كتب جليلة حافلة بأمهات املراجع واملصادر ،وطائفة نفيسة من املخطوطات

أشار إليها شيخنا صاحب الذريعة واىل جانب ذلك كله فقد كان فاض ً
ال جليالً ،شاعر ًا،
ماهر ًا ،حيفظ الكثري ويكثر من املفاضلة بني الشعراء ،وكان حمدث ًا لطيف املعرش ،سمح ًا،

سخي ًا ،جيالس ذوي األلباب ،ويستخلص أهل الفضل ،وأهل املروءات والعقل ،وكان
ورع ًا تقي ًا زاهد ًا ،عف اللسان ،نقي الضمري حمدث ًا ظريف ًا ،وكانت دعابته ال تتجاوز
احلدود املألوفة.

((( تراث كربالء  /للمؤلف  -فصل (األرس العلمية) ص.138
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له تصانيف حسنة ،غري إهنا مل تر النور بعد ،وأبرز هذه التصانيف ديوان شعر ضخم

أسامه (لئالئ نيسان) يضم طائفة من القصائد الدينية واالجتامعية ،اطلعت عليه خالل
زياريت له يف داره يف شعبان سنة 1390هـ وبعد وفاته قدمته يل كريمته الفاضله العلويه

(عقيله) حفظها اهلل مشكورة ،والديوان كتب بخط العامل الشاعر والدها ،كام أوضح
يل إن هناك خطأ حصل يف ترمجة الشاعر السيد حسني العلوي املنشورة يف اجلزء األول

من كتايب (شعراء كربالء) وهو إين نسبت قصيدة السيد حممد عيل خري الدين الدالية

للمرحوم السيد حسني العلوي التي خياطب هبا العباس ومطلعها:

هيـــــل املـــــــــوايل بـــــه واملـــــعـــــادي

أبـــا الــفــضــل فــضــلــك يف ك ــل نــاد

وقد بلغت القصيدة ( )120بيت ًا ،وكان املرحوم العلوي قد استنسخها ونيس أن

يكتب اسم قائلها عليها ،وبقيت ضمن أوراقه وخملفاته ،لذا استدرك هنا عىل ما فات

يف اجلزء األول من الطبعة األوىل ،وليعذرين القارئ الكريم (والعذر عند كرام الناس

مقبول).

نامذج من شعره:

السيد حممد عيل شاعر رقيق الروح والعاطفة ،شحذت النوادي الكربالئية ذهنه،

وأرهفت حسه ،قرض الشعر بدافع التسلية ،وبكر فأجاد يف كثري من القصائد ،وللشاعر
إنتاج غزير من الشعر ،امتاز بالقوة واجلزالة وعلو الكعب ،يغلب عليه الطابع الديني،

كام أن له قصائد يف التشبيب والنسيب ،وقطع أخرى نابضة باحلب ،غاية يف الرقة
والسالسة ،نرش بعضها يف جملة (املرشد) البغدادية الصادرة يف أواخر العرشينات من
هذا القرن ،واىل القارئ خمتارات من أشعاره.
له يف خاتم الرسل حممد:
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كـــم تــثــر ال ــن ــي ــاق يف الــفــلــوات

وجتــــــوب الـــقـــفـــار واهلـــضـــبـــات

فــاصــر
نـــزحـــت ديـــــرة األحـــبـــة
ْ

إن نــشــأ أو نــجــذ حلـــن املـــات

أتـــــرى راجــــعــــ ًا زمـــــان الــتــاقــي

أو لــيــالــيــك بــعــدهــم راج ــع ــات

كــيــف تــرجــو م ــن األح ــب ــة وصــا

بــعــد مــا أفــضــت الــنــوى بالشتات

أو مــــا آن أن تــــريــــح مــطــايــا

شــفــهــا الــســر يف هــجــر الــفــات

ه ــب أتــيــت الـــديـــار وهـــي طــلــول

غــــادرهتــــا يــــد الـــبـــا دارســــــات

أفـــيـــجـــديـــك عـــنـــدهـــن نـــــواح

ال وال بـــلـــهـــا مـــــن الــــعــــرات

يــــا بــــــــدور ًا تـــأبـــى املــــنــــازل إال

يف بــــروج مـــن أظــهــر الــيــعــمــات

قــد رصمــتــم حــبــل الـــــوداد رسيعا

وجـــفـــوتـــم فــديــتــكــم مـــن جــفــاة

بــســنــاكــم كــانــت تــــيء ربــوعــي

فـــغـــدت بــعــد فــقــدكــم مــظــلــات

عــلــمــوين لــلــقــرب مــنــكــم طــريــقــا

فــعــى الــبــعــد ال تــطــيــب حــيــايت

كـــم عـــى حــبــكــم حلــيــت ولــكــن

أيــن سمع يصغي لــقــول اللحات

فـــارفـــقـــوا ال ســلــوتــكــم بشجي

رصعـــتـــه رواشـــــــق الــلــحــظــات

إن سهت نسمة مــن احلــي كــادت

نــفــســه إن تــســيــل يف الــنــســات

ذو فــــــؤاد متـــكـــن الــــوجــــد مــنــه

مـــذ تــصــابــى وحمـــــرق الـــزفـــرات

وعــــيــــون غـــــاض الــــغــــام حــيــاء

حـــن فـــاضـــت بــدجــلــة وفــــرات

مل جيـــــد قـــــط ل ــل ــت ــس ــي ســبــيــا

والـــتـــســـي لــــه س ــب ــي ــل ال ــن ــج ــاة

ســعــد بـــاهلل هـــل حــويــت مـــن الــد

هــر وحــصــلــت مــا ع ــدى النكبات
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ال هتـــذبـــت مــــن خــلــيــقــة ســـوء

وال حــــزت مـــن مجــيــل الــصــفــات

تــعــرض الــنــفــس لــلــمــهــالــك مهال

وهـــــي مـــعـــتـــادة عــــى الـــلـــذات

تــطــلــب املــجــد بــاقــتــحــام الــبــايــا

وتــــرى الــعــز يف صــغــار الــعــدات

فـــتـــدارك مـــا فـــات واغــتــنــم الــفــر

صـــة أمــــا انــتــبــهــت قــبــل فـــوات

أو طــلــبــت املــجــد األث ــي ــل فــبــادر

المـــتـــداح اهلـــــادي الــنــبــي ووات

إن يف مـــدحـــه بـــلـــوغ األمـــــاين

ونــــجــــاح اآلمـــــــال والــطــلــبــات

غ ــر أين عــجــزت ع ــن رسد مــدح

ال تــــوفــــيــــه مجــــلــــة الـــكـــلـــات

اصــطــفــاه اجلــلــيــل دون الــنــبــيــن

حـــبـــيـــبـــ ًا حــــبــــاه بـــاملـــكـــرمـــات

ٍ
كــبــدر
فــهــو يف األنـــبـــيـــاء قــــــدر ًا

الح مــــا بــــن أنـــجـــم زاهــــــرات

أمحــــد املــصــطــفــى مــــاذ الـــرايـــا

خــاتــم الــرســل أرشف الــكــائــنــات

رس غــيــب اهلل الـــذي حـــارت األفـــ

ـ ــك ــار يف كــنــه ذاتـــــه والــصــفــات

َمـــن بــه املــمــكــنــات قــامــت فعظم

شـــأنـــه أن يـــقـــاس بــاملــمــكــنــات
ملـــــا خــــــــروا عـــــى الــــوجــــنــــات

مل تــكــن ســجــدة املــائــك للصديق

ِ
كـــاملـــشـــكـــوة
نــــــور طــــه يــــــيء

غـــر تــعــظــيــم جــبــهــة كــــان فيها
كــم وكـــم يف والدة أنـــس الــنــاس

مـــــن املـــــعـــــجـــــزات واآليــــــــات

أشــفــقــت مــن جــالــه ط ــاق كــرى

ووهــــت يف بــروجــهــا الــشــاخمــات

وارعـــــــــوت مـــلـــة املــــجــــوس ملــا

طــرقــتــهــا غــــرائــــب احلــــادثــــات

فــخــبــت ن ــاره ــا ونــــور اهلــــدى فيه

غ ــن ــى عــــن نــــراهنــــا املـــرمـــات

90

ول ــق ــد غــــاص بــحــر ســـــاوة حتى

عـــــاد ل ــل ــن ــاس قــطــعــة مــــن َفــــاة

وغـــــــدا اجلــــــن خيـــتـــفـــون مـــــن ا

خلـــوف وآلـــت مجــوعــهــم للشتات

مـــا ســـمـــوا قـــط لـــلـــســـاوات إال

ورمـــتـــهـــم بــشــهــبــهــا الــثــاقــبــات

حــيــث كــانــت تـــأوي مــقــاعــد للسـ

ـــمــع وتــنــمــي األب ــن ــاء للكاهنات

ولــكــم بــــرت بــمــقــدمــه الــرســل

الـــرايـــا يف األعـــــر الــســالــفــات

فــحــوت أي فضله الصحف طــر ًا

وفـــصـــول اإلنـــجـــيـــل والــــتــــوراة

وعـــى الــرســل كــم وكـــم اخـــذ اهلل

عــــــهــــــود ًا بــــشــــأنــــه مــتــقــنــات

وكـــفـــاه املــســتــهــزئــن وكــــف الـــ

ســــوء عــنــه ورد كــيــد الـــعـــدات

وهيـــــوديـــــة أتــــتــــه وقــــــد دســـت

لـــــه الــــســــم يف ذراع الـــشـــاة

فــحــكــى س ـ ّـم ــه الــــــذراع وأفــشــى

مــا أشــــارت مــن كــامــن الــغــيــات
ف ــس ــب ــح ــان م ــن ــط ــق احل ــص ــي ــات

واحلــــى يف أكــفــه الــغــر سبحن
وبـــمـــعـــراجـــه الـــــســـــاوات لــيــا

قـــد طـــواهـــا وســـائـــر الــطــبــقــات

وبـــأدنـــى مـــن قـــاب قــوســن واىف

مــــن محــــى اهلل أرفــــــع امل ــرت ــب ــات

كـــــان رس بــــن احل ــب ــي ــب ــن والـــــ

ارسار تــدعــو األحــبــاب للخلوات

وبــمــســعــى األشـــجـــار ملـــا دعــاهــا

ســــامــــعــــات ألمـــــــره طـــائـــعـــات

ولــــكــــم مـــــن غــــامــــة ظــلــلــتــه

أي ــن ــا ســــار يف لــظــى اهلـــاجـــرات

وحـــنـــن اجلـــــذع اش ــت ــي ــاقــ ًا إلــيــه

عـــنـــدمـــا حـــــل ذروة املــــرقــــاة

وانــحــنــاء اجلــــدران إذ جـــاز عنها

فـــاســـتـــالـــت إلـــيـــه مــنــعــطــفــات
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ك ــم ألهـــل الــشــقــاق أظــهــر منها

م ــع ــج ــزات تــعــاقــبــت مــعــجــزات

وغــــــداة اشــتــكــت إلـــيـــه جــيــوش

رضهــــا الــظــمــأ يف هــجــر الــفــاة

ف ــس ــق ــاه ــم مــــن الـــبـــنـــان زالال

ســائــغ املــحــتــســى وعــــذب فـــرات

وبـــصـــاع أضـــــاف ألـــفـــ ًا جــيــاعــا

ومه ــت ــه ــم شــــدائــــد املــخــمــصــات

ولـــكَـــم كــلــمــتــه وحــــش الــفــيــايف

مــفــصــحــات عــن فــضــلــه مــعــربــات

مــــا بـــــدا ظـــلـــه وال عـــجـــب إذ

كــــان ظـــل اإللـــــه فــــوق الـــرق ــات

رد شــمــس الــنــهــار بــعــد غـــروب

فــــــأضــــــاءت عـــشـــيـــة كــــغــــداة

شـــق بــــدر الـــدجـــى بـــوجـــه منري

مــــن ســــنــــاه إضــــــــاءة الــــنــــرات

ورأى اخلـــلـــف كــــاإلمــــام بعني

تــســتــوي عــنــدهــا مجــيــع اجلــهــات

كـــم ســقــيــم داواه مـــن مــــاء فيه

شــــفــــاه مـــــن مــــزمــــن الـــعـــات

فــــو ريب لــــو طـــبـــق الــــنــــاس يف

إح ــص ــاء م ــا حــــازه م ــن املــنــقــبــات

مــا اســتــطــاعــوا إحــصــاء معشارها

بــل مل حيــيــطــوا بــواحــد مــن مئات

خــلــق اهلل نـــــوره قــبــل أن خيلق

خـــلـــقـــ ًا أو يــــــرئ الـــنـــســـات

وجتـــــــــى لـــــــه بـــــــنـــــــوره عـــــاه

وجــــــــاه لـــلـــنـــاس كـــاملـــرئـــات

ولــــقــــد خـــصـــه بــــذكــــر عـــزيـــز

عــــــريب عــــــار مـــــن ال ــش ــب ــه ــات

مــعــجــز ل ــو أتـــى ب ــه ال ــن ــاس فـــرد ًا

كـــان يغني عــن ســائــر املــعــجــزات

أتــــــــرى أن أمحــــــد خـــــر ويص

بـــإتـــبـــاع الــثــقــلــن عــنــد الـــوفـــاة

قــــد عـــنـــى مــنــهــا لـــغـــر كــتــاب

اهلل والــــعــــرة الــــكــــرام اهلـــــداة
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وقال يف التشوق إىل صاحب الزمان بقية اهلل وهي عىل غرار قصيدة (النافوسية)

املنسوبة إىل اإلمام أمري املؤمنني عيل:
جـــــــــــذوات احلـــــــب هلــــــا أرج

وهلــــيــــب الـــــشـــــوق لـــــه وهــــج

والــــــصــــــب لــــــه صــــــر لــــــو ال

جـــــــــــــذوات خــــــيــــــال خت ــت ــل ــج

فـــاجلـــذبـــة ختـــطـــب لــــب الــصــر

وتــــــــركــــــــه جــــــــســــــــد ًا هيـــج

وعــــيــــونــــ ًا أرقــــتــــهــــا الـــبـــلـــوى

ودمــــــــوعــــــــ ًا بــــــالــــــدم متـــتـــزج

أيـــــــام الـــعـــمـــر مـــضـــت هــــــدر ًا

وكــــــــــذاك الــــبــــاقــــي يــــنــــدرج

شـــجـــن
حـــــــــزن
حمـــــــن
فـــــتـــــن
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

عــــنــــهــــن وال حــــرج
حـــــــدث
ّ

هــــــذي الــــدنــــيــــا وجــــرائــــرهــــا

مــــلــــؤ الـــــدنـــــيـــــا هـــــــرج مــــرج

وع ــس ــى الــنــكــبــات يف األزمـــــات

إذا اش ــت ــدت ب ــك (هــــي) تنفرج

لــــكــــن قـــــــــو ٍم حــــــــــازوا فــيــهــا

قـــصـــبـــات الـــســـبـــق وهــــــم مهــج

إن ســـامـــك ريــــب الـــدهـــر أذى

فــــالــــشــــدة يـــعـــقـــبـــهـــا الــــفــــرج

بــــظــــهــــور مـــغـــ ّيـــبـــنـــا املــــهــــدي

عــــــى األعــــــــــــــداء لــــنــــا فــلــج

أتــــــــرى أحـــــــــد ًا مـــنـــهـــا يــنــجــو

يــــا مــــن يــشــكــو نـــــوب الــدنــيــا

يــــــلــــــوح كـــــصـــــبـــــحٍ ي ــن ــب ــل ــج

بـــمـــحـــيـــا طـــلـــعـــتـــه الـــــغـــــراء

فـــــاملـــــؤمـــــن يـــــفـــــرج يـــومـــئـــذ

ويـــــمـــــوت بـــغـــصـــتـــه ال ــس ــم ــج

واحلــــــــــق يـــــعـــــود لـــصـــاحـــبـــه

والـــــبـــــاطـــــل يــــدمــــغــــه احلـــلـــج

يــــا صـــاحـــب رس اهلل األخـــفـــى

حــــتــــا َم كــــــذا متــــي احلـــجـــج؟
يـــتـــجـــى مــــنــــظــــرك الـــبـــهـــج؟

حــــتــــى ومـــــتـــــى يــــــا ســـيـــدنـــا
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فـــتـــكـــت فـــئـــة الــــــفــــــرات بــنــا

فـــالـــغـــوث وقـــــد فـــــري الـــــودج

ورشيـــــعـــــة جــــــدك قـــــد عـــــادت

بــــــدعــــــ ًا تـــــتـــــداوهلـــــا اهلـــمـــج

مــــرجــــوا مـــــرج الـــعـــشـــواء فــهــا

عـــلـــمـــوا مــــــــاذا فـــيـــه مـــرجـــوا

وبـــــرأهيـــــم فــــرجــــوا األحــــكــــام

فـــــويـــــلـــــهـــــم ممــــــــا فـــــرجـــــوا

لـــســـنـــا نــــــــدري أي اآلفـــــــاق

بــــــنــــــور مجــــــالــــــك يـــبـــتـــهـــج؟

ومــــقــــامــــك مـــكـــة أو رضــــوى

أم طـــيـــبـــة جــــــدك أم أدج؟

أم يف اجلـــــــزر اخلــــــــراء عــى

أمــــــــــواج الــــبــــحــــر هلـــــا هنــــج؟

ولـــنـــســـع نـــحـــوك جـــــدّ الــســعــي
َ

وإن ســــفــــكــــت مــــنــــا مــهــج
يف الـــغـــمـــد لـــــه أبـــــــــد ًا هـــدج

فـــاشـــهـــر مــــــوالي شـــبـــا عــضــب
وابـــــــــد ًا بـــــــرؤوس الــــــرك فــا

هيـــــتـــــز لــــكــــاهــــلــــهــــا ثـــبـــج

لــيــعــم الــــعــــدل بـــســـاط األرض

ولـــــيـــــس يـــــــرى فـــيـــهـــا عــــوج

ويــــعــــود الــــديــــن عــــى يـــــدك ال ـــ

ــــبـــيـــضـــا غـــــضـــــ ًا ولــــــــه يــلــج

وجتــــــذ الـــظـــلـــم مــــن األعـــــــراق

فــــــا تـــنـــمـــو هــــــي أو تــشــج

ال زلـــــت أبــــثــــك مــــن شــجــوي

مـــــا تـــضـــجـــر مــــنــــه وتـــنـــزعـــج

لـــــكـــــن جــــــــــــزاي هتـــيـــجـــنـــي

ولــــــســــــاين بــــالــــشــــكــــوى هلــج

ق ــد ضـــاق ال ــص ــدر وعــيــل الــصــر

وال عــــــــن مهــــــــي يــــنــــفــــرج

وإذا الـــــنـــــافـــــوس حتــــــداين

ال بــــــــأس بــــــه فــــلــــه اهلــــــزج
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وقال يف مدح أيب الفضل العباس بن عيل:
أبـــا الــفــضــل فــضــلــك يف ك ــل ن ـ ٍ
ـاد

بــــنــــادي املـــــــوايل بــــه واملــــعــــادي

ف ــأن ــت املـــرجـــى ل ــدف ــع اخلــطــوب

وكــشــف الـــكـــروب ونــيــل املـــراد

ومـــلـــجـــأ شــيــعــتــك الـــائـــذيـــن

عــن الــظــلــم واجلــــور واالضــطــهــاد

وأنــــــت ظ ــه ــر أخـــيـــك احلــســن

وحـــــامـــــل رايـــــتـــــه يف اجلـــهـــاد

وبـــــــاب احلـــــوائـــــج لــلــســائــلــن

مــن الـــر يف املــعــضــات الــشــداد

وكـــفـــل الـــشـــفـــاعـــة لــلــمــذنــبــن

بـــجـــاه الــــوجــــاهــــة يـــــوم املـــعـــاد

غ ــم ــرت بــفــضــلــك أهــــل الــــوالء

وســـمـــت بــســطــوك أهــــل الــعــنــاد
ُ

وكــــم لـــك يف اجلـــــود مـــن نــائــل

ِ
وعــــــاد
إىل رائــــــــح يف محــــــاك

وكــــم مــســتــغــيــث إلـــيـــك يــنــادي

فــكــم مــســتــمــيــح وكــــم مستجري

ِ
وبــــاد
يــــرى مـــن رضحيــــك خــــاف

وكـــــم مــعــجــز بــــن حــــن وح ــن
فــــا زلـــــت مــعــتــكــفــ ًا يف محـــاك

ومــــا كــــان إال عــلــيــك اع ــت ــادي

وال زلــــت تــــرف عـــن جــانــبــي

عــــوادي ال ــزم ــان وكــيــد األعــــادي
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إىل احلـــق عــنــد اخــتــصــام الــعــبــاد

وعــــنــــدك حيـــظـــى يـــمـــن املــحــق

ويــمــي الــغــمــوس كحب احلصاد

أبــا الفضل أنــت الدليل املصيب

وآبــــــــــاؤُ َك الـــغـــر عــــر الـــقـــرون

هــــــداة األنـــــــام لــنــهــج الـــرشـــاد

ٍ
نـــــزار
عــــا يف املــــعــــايل لــعــلــيــا

وآل لـــــــؤى نــــجــــوم الــــبــــاد

فــمــن هــاشــم وهـــو عــمــرو الــعــى

طــريــف الــثــنــا حـــازه صــمــه بالبالد

ومــن شيبة احلــمــد وأص ــل الفخار

وفــــــرع أيب طـــالـــب املــســتــجــاد
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خـــلـــيـــفـــة بـــــرغـــــم املـــــعـــــادي

ووالــــــــــــدك املـــــرتـــــى حـــيـــدر

ٍ
وهــــــاد
بـــنـــص الـــغـــديـــر إمـــــــام

عــــي ويص الـــــرســـــول األمــــن

أوالئـــــــك آبـــــــــاؤُ َك األكــــرمــــون

أصـــول الــنــهــى واحلــجــى والــســداد

وأحــــــرزت فــخــر أعــــز ال ــش ــؤون

بــفــضــل الـــشـــهـــادة واالجـــتـــهـــاد

فــتــلــك املــــواســــاة البــــن الــرســول

متــثــل يف الـــديـــن أعــــى املـــعـــادي

وت ــل ــك األراجــــيــــز عــنــد الــقــتــال

تــســخــن بـــا غــــار قـــر األيـــــادي

وصـــــرك عــنــد ورود الـــفـــرات

فــلــم تــــرض حــتــى كــمــص ثــاد

ذكــــــــرت احلــــســــن وأطــــفــــالــــه

عــطــاشــى ي ــع ــان ــون حـــر الـــفـــؤاد

مــــواســــاة صــــدق تــأســيــت فيها

بــكــعــب بـــن مـــامـــة ذاك اجلــــواد

قـــى ظ ــام ــيــ ًا بــالــتــهــاب حــشــاه

وأثــــــر أصـــحـــابـــه يف الـــبـــيـــادي

أبــــا الــفــضــل حـــيـــاك رب الــســا

وحـــيـــتـــك أمــــــاك ســـبـــع شــــداد

مــعــانــيــك ف ــاق ــت حـــــدود الــبــيــان

مــــزايــــاك مل تــنــحــر يف عــــداد

عــــطــــايــــا مـــــن اهلل أوتـــيـــتـــهـــا

أعــــــــدّ ت ملــــجــــدك أعـــــى مــهــاد

ونـــاهـــيـــك مــــن مـــاجـــد صــ ٍ
ـاعـــد

إىل الـــدرجـــات الــعــى يف اجلــهــاد

فـــديـــت بــنــفــســك آل الـــرســـول

وواســيــتــهــم يف ال ــك ــروب الــشــداد

نــصــحــت وبـــالـــغـــت يف نــرهــم

ووفـــيـــت حـــق األخـــــا والــــــوداد

وض ــح ــي ــت يف نـــرهـــم أخـــــو ًة

ثـــــاث نـــســـور أســــــود الــــــوراد

بــــــيــــــوم كــــــرهيــــــة آل عـــي

ويــــــــــوم فـــــرحيـــــة آل زيــــــاد

غـــــداة أحلــــت جـــيـــوش الــضــال

ع ــى حـــرب آل اهلــــدى وال ــرش ــاد
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بــقــاع الــطــفــوف وحــقــل احلــتــوف

وغـــاب الــســيــوف وســمــر الصعاد

فــتــعــس ـ ًا لــكــوفــة أرض ال ــع ــراق

مـــثـــار ال ــش ــق ــاق ومـــهـــد الــفــســاد

ودعـــــوهتـــــم ألخــــيــــك احل ــس ــن

لــيــغــدوا عــلــيــهــم إمـــامـــ ًا وهـــادي

وإذ جــاءهــم بــعــد مــا اســتــقــدمــوه

أطــــاحــــوه يف هلـــــوات األعـــــادي

وك ــن ــت ظـــهـــر ًا لـــه يف اخلــطــوب

وحـــــامـــــل رايـــــتـــــه يف اجلـــهـــاد

فــــا أســـعـــد اهلل أهـــــل الـــعـــراق

بـــــذور الـــنـــفـــاق عـــــروق الــعــنــاد

ّ
أبـــيـــض يــــوم هلـــم بــالــفــخــار
فـــا

وال اخـــر عـــود يــصــوب العهاد

فــقــد طــبــعــوا الـــعـــار يف يــعــرب

وقـــد ســــودوا وجـــه أهـــل الــســواد

وعـــــــــادوا عــــى دأب آب ــائ ــه ــم

بـــــعـــــادات قــــــوم ثــــمــــود وعــــاد

فــقــد نــقــضــوا عــهــدهــم للحسني

لــيــغــدو عــلــيــهــم إمـــامـــ ًا وهــــادي

وإذ جــائــهــم بــعــدمــا اســتــقــدمــوه

أطــــاحــــوه يف هلـــــوات األعـــــادي

ودبــــــــوا إلـــيـــكـــم كـــطـــر الـــدبـــا

وســــدوا عليكم فــجــاج الــبــوادي

ٍ
ســعــد وشــمــر
جــنــود عــلــيــهــا ابـــن

أمــــــــران مــــن رش بــــــاغ وعــــاد

ي ــع ــب ــؤه ــا ابـــــن زيـــــــاد ال ــزن ــي ــم

بـــأمـــر يـــزيـــد اخلـــنـــا والـــفـــســـاد

ٍ
وخــــيــــل
جمــــنــــدة مـــــن رجــــــــال

تــضــائــق مــنــهــا رحــــاب الــبــيــادي

بــقــاع الــطــفــوف وحــقــل احلــتــوف

وغـــاب الــســيــوف وســمــر الصعاد

أبــــا الــفــضــل هــــ ّ
ا أحــــس أبـــوك

بــخــطــبــك إذ طــوقــتــك األعــــادي

عـــــــي يـــــــد اهلل يف بـــطـــشـــه

وذو األيــــد مــن خــلــقــه واأليــــادي

ثــــوى راقــــــد ًا يف رضيــــح الــغــري

فــهــل كــــان هيــنــيــه طــيــب ال ــرق ــاد
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كـــريـــم امل ــح ــي ــا طـــويـــل الــنــجــاد

وبــــالــــعــــلــــقــــمــــي ســــلــــيــــل لــه

َ
كـــــــأ َّن الـــســـا حـــولـــت بـــدرهـــا

إىل األرض بــن الــرثــى والــوهــاد

هتــــب عــــى جــســمــه الــســافــيــات

وتــــــذرى عــلــيــه رمـــــال الـــبـــوادي

وختـــتـــال مـــن حـــولـــه ال ــع ــادي ــات

فــعــقــر ًا لــتــلــك اخل ــي ــول ال ــع ــوادي

فــجــعــت الـــــورى يــابــن أم البنني

ويـــا لــيــت كــل الــــورى لــك فــادي

غــــــداة محـــلـــت الـــســـقـــا قـــاصـــد ًا

إىل املــــــاء ال قــــاصــــد ًا لــلــجــاد

ٍ
صـــــاد
لـــتـــصـــدر إال وقـــلـــبـــك

وملـــــا وردت الـــــفـــــرات أبــيــت
ذكــــــــرت احلــــســــن وأطــــفــــالــــه

عــطــاشــى تـــعـــاين غــلــيــل الـــفـــؤاد

غــــرفــــت بـــكـــفـــك ثـــــم رمـــيـــت

ومل تـــــرض حـــتـــى كـــمـــص ثـــاد

مــــواســــاة صــــدق تــأســيــت فيها

بــكــعــب بـــن مـــامـــة ذاك اجلــــواد

قــــى ظـــامـــيـــ ًا يف هل ــي ــب احلــشــا

وأثــــــر بــــاملــــاء ركـــــب الـــبـــيـــادي

ولـــكـــن مــــأت الــســقــا جـــاهـــد ًا

جتـــــاه املـــخـــيـــم جـــهـــد املــــفــــادي

وقــــد عـــارضـــوك بــقــطــع الــطــريــق

ورشـــق الــســهــام كــصــوب العهاد

رمــــــوك بـــســـهـــ ٍم أراق الــســقــا

وســـهـــم بــعــيــنــك هلــــف فـــــؤادي

وردك ك ــي ــد ال ــك ــم ــن الــلــعــن

قــطــيــع ال ــي ــدي ــن عـــديـــم الــســنــاد

وســــهــــ ًا بــعــيــنــك هلــــف فـــــؤادي

أصــــابــــوك ســـهـــ ًا أراق الــســقــا

َ
كـــــــأ َّن بــــه ن ــب ــت شـــــوك الــقــتــاد

وجــســمــك شــكــمــت عــلــيــه الــنــبــال
وأرداك رضب ع ــم ــود احلــديــد

فـــخـــر مــــن الــــديــــن أعـــــى عـــاد

أبـــا الــفــضــل هلــفــي عــلــيــك شــهــيــد ًا

مخــيــصــ ًا صـــديـــ ًا شــجــي الـــفـــؤاد
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غـــريـــب الــــديــــار نـــزيـــل الــقــفــار

شــتــيــت االهـــــــايل بــعــيــد ال ــب ــاد

جــريــح اجلــــــوارح واهــــي الــقــوى

قــلــيــل الـــنـــوائـــح جـــم االعـــــادي

ٍ
يـــســـار وال مـــن ســنــاد
وال مـــن

هــــــوى ال يـــمـــن بـــــه يــســتــعــن

وألــــقــــاه شـــلـــو ًا بــجــنــب اجلــــواد

فــــــأدركــــــه الــــســــبــــط يف هلــفــة

ب ــش ــج ـ ٍـو يـــصـــدع صــــم ال ــص ــاد

فـــظـــل يــــنــــوح ويـــبـــكـــي عــلــيــه
أخــــي كــنــت يل ســـاعـــد ًا مــســعــد ًا

وقــــــوة ظـــهـــري وروح فـــــؤادي

مــــصــــابــــك هـــــد مجــــيــــع قـــــواي

وأشـــمـــت يب هـــــؤالء األعـــــادي

وتـــلـــك الـــعـــيـــاالت عـــز عــزاهــا

بـــحـــامـــي ظــعــيــنــتــهــا املــســتــجــاد

تــبــيــت حـــيـــارى وتــصــبــح ثكىل

ومتـــــي أســـــــارى ب ــش ــم ـ ٍ
ـل بــــداد

فـــــا مـــــن ويل وال مـــــن محــي

وال مــــن محـــيـــم هلــــا ذي وداد

وهلل مـــــا نــــاهبــــا مـــــن خ ــط ــوب

ومــــا ص ــاهب ــا مـــن كـــــروب شـــداد

أخــي كيف متــي وه ــذي اجليوش

أحـــاطـــت هبـــا بــــاحلــــراب احلــــداد

ولـــكـــن ســئــمــت مـــتـــاع احلـــيـــاة

مــــع الـــظـــاملـــن بـــــــدار ال ــن ــك ــاد

ختـــــذت ســبــيــلــك يف املــلــكــوت

إىل جـــنـــة اخلـــلـــد ذات املـــهـــاد

وحـــ ّلـــقـــت يف ســــــدرة املــنــتــهــى

وحـــولـــك أمــاكــهــا يف احــتــشــاد

وحم ــن ــت ــه ــا يف رحــــيــــل ال ــف ــي ــايف

ووحــشــتــهــا يف ديـــــار األعـــــادي

وله يف رثاء احلسني والتشكي من نوب الدهر:
مجـــال الــبــيــض أو هــيــف الــعــوايل

أمــــا يــضــبــيــك يف ســبــيــل املــعــايل
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وهــــــب راقــــتــــك أرام بــرمــل

ورسب ظــبــاء ذي ســلــم وضـــال

فـــهـــل يــشــفــي غــلــيــل احلـــــر إال

طـــعـــان الــصــيــد يف يــــوم الـــنـــزال

وهـــــل يــــرتــــاح إال أن تــغــنــت

صـــفـــاح اهلـــنـــد يف هــــام الـــرجـــال

فــكــيــف أظــــل يف أرض مــضــام ـ ًا

وأربــــــض يف مــضــايــقــة الــضــال

ٍ
شـــاك
وأســـهـــر كــالــســلــيــم بــلــيــل

عــــى فـــــرش كـــأنـــيـــاب الــســعــايل

وقــــل عــلــلــت بــــاآلمــــال روعـــي

فــــــا اآلمــــــــــــال إال ملــــــع آل

أقـــايس الــســوء مــن إخــــوان خــزي

بــــأوطــــان مــــن ال ــط ــل ــل الـــبـــوايل

فـــا غـــرمـــي بـــأعـــوز مـــن حــســام

وال فـــعـــي بـــأبـــعـــد مــــن مــقــايل

ب ــرئ ــت مـــن ال ــع ــى إن مل أكــلــف

لــتــعــر عـــــرة الـــشـــعـــرى دعــــايل

فـــاطـــمـــي
ويف
ّ
ّ

ع ــزي ــز الــنــفــس حم ــم ــود اخلــصــال

بــــكــــل أخٍ

يـــرى وصـــل ال ــع ــروس لــه حــرام ـ ًا

وأثــــكــــال ال ــع ــج ــوز مـــن احلـــال

أعــــ ّلــــمــــه مــــــزاولــــــة الـــــرزايـــــا

وأرشــــــــــده إىل حـــســـن املـــئـــال

ف ــي ــت ــب ــع ــن ــي إىل أمـــــــر عــظــيــم

ويــــســــعــــدين عـــــى هـــــم ع ــض ــال

أراقـــــــب أن يـــشـــاء اهلل يـــومـــ ًا

أرى فــيــه الـــعـــدى فـــن الــقــتــال

إذا نـــلـــت املــــنــــى فــــي املــهــنــا

وإن ذقـــــت املــــنــــون فــــا أبــــايل

بــحــرب مــن حـــروب الــدهــر ينسى

هـــجـــر هنـــــــاره لـــيـــل الــــوصــــال

إذا أنـــا مل أهـــج لــلــحــرب شــوق ـ ًا

فــــا فــــارقــــت ربــــــات احلـــجـــال

وإن أمهـــلـــت ثــــــــارايت جـــيـــاد ًا

فــــا عـــــــذري آلبــــائــــي األوايل

بــنــو عــمــرو الــعــى وامل ــج ــد فيهم

غــــريــــزي الـــطـــبـــائـــع واخلــــــال
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كــــــرام طـــلـــقـــوا الـــدنـــيـــا ثـــاثـــ ًا

وداســـــوهـــــا بـــأســـفـــال الــنــعــال

فـــآلـــت أن تــســومــهــم انــتــقــامــ ًا

وتـــأخـــذهـــم بـــأشـــكـــال الــنــكــال

إذا ابــتــدئــت بــطــه الــطــهــر حتى

قــــى مـــتـــحـــر ًا رهـــــن اع ــت ــال

ومـــــا ان ــف ــك ــت تـــكـــرر يف ذويــــه

مـــكـــارهـــهـــا بـــتـــكـــرار ال ــل ــي ــايل

ومــــا بــرحــت حتـــل مـــن األعــــادي

عـــلـــيـــهـــم كــــــل ممـــتـــنـــع حمــــال

فـــا احـــرمـــت لــفــاطــم مـــن ذمـــام

وال احــتــشــمــت عــلــيــا يف فــعــال

وأهنــــــت كــــل ضـــغ ــن يف حــســن

وقـــــد خــتــمــتــه ف ــي ــه ب ــك ــل ح ــال

غــــــداة رمـــتـــه حـــــرب يف جــنــود

كــقــطــر املــــــزن أو ذر الـــرمـــال

جـــنـــود ضــيــقــت س ــب ــل الــفــيــايف

فــــا تـــركـــت هلـــاشـــم مــــن جمـــال

يــؤلــفــهــا ابـــــن نـــابـــغـــة الــبــغــايــا

ويــســحــبــهــا بــــن راعــــيــــة اجلــــال

فـــوا حــربــ ًا بــحــرب حــيــث حــازت

مـــــراتـــــب مل يــــمــــر هلـــــا بـــبـــال

فــــــذاك طــلــيــقــهــم مـــلـــك وهــــذا

دعــيــتــهــمــو عـــى اإلســــــام وايل

ووا ويـــــاء مـــن أرزاء جــرت

عـــى آل اهلـــــدى شــيــع الــضــال

وافــضــع مــا يــكــون مــن الــدواهــي

إذا ولــــت الــعــبــيــد عـــى املــــوايل

ل ــق ــد هـــدمـــت ألمحـــــد أي بــيــت

وأفــــــنــــــت مــــــن عــــــي أي آل

فــديــتــهــم ولـــيـــت أكــــــون أهــــ ً
ا

ب ــن ــف ــي حــــن أفــــدهيــــم ومــــايل

قــضــوا ظمأنى بحيث النهر جـ ٍ
ـار

ومـــا ذاقـــــوا م ــن ال ــع ــذب الـــزالل
وإبِــــــنــــــاء املـــــكـــــارم واملــــعــــايل

ب ــن ــو اهلـــيـــجـــاء أخـــــــوان املــنــايــا

وإن ش ــج ــت جـــبـــاه بــالــصــقــال

أبــــــت أنـــافـــهـــم شــــم الـــدنـــايـــا
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ويـــــأبـــــى عـــزمـــهـــم اإلمــــضــــاء

وإن ب ــن ــت املـــــــوايض بــانــفــال

أقـــــل ص ــف ــاهت ــم ه ــج ــر امل ــاه ــي

وأصــــغــــر مهـــهـــم قـــلـــع اجلـــبـــال

ي ــدي ــره ــم أبــــو الــفــضــل املــفــدى

ب ــخ ــل ــق فــــتــــوة وهنـــــى اك ــت ــه ــال

يـــســـامـــرهـــم بـــتـــدريـــس املـــزايـــا

ويــونــســهــم مـــع الـــنـــوب الــثــقــال

ـى يـــــردى اجلـــنـــود بــغــر فــتـ ٍ
ـل
ف ــت ـ ً

وخيــتــلــس األســــــود بـــا اغــتــيــال

ٍ
دهـــــش وانـــذهـــال
فـــذلـــك يــــوم

إذا ركـــــب املـــطـــهـــم أي يــــو ٍم
أنــيــســتــه الـــنـــقـــاش يف الــقــضــايــا

مــــــســــــاواة بــــمــــيــــزان الــــكــــال

يــبــيــت يـــرتـــل الــــقــــرآن ش ــج ــو ًا

ويــنــي املــــوت صــبــح ـ ًا بــارجتــال

ٍ
بلطف
وذاتـــــك ســطــوه ســمــطــت

كــــأســــد بــــن أنــــطــــاع الــــغــــزال

وتــــلــــك بــــــــوارق بـــيـــد يــــه جتــى

شـــواظ الــنــار يف الــســحــب الثقال

أجـــل جــــروا جــرائــرهــا وأجــــروا

فــجــاج األرض مــن مهج الــرجــال

فــكــم مـــــأؤُ ا مـــن الــقــتــى وهــــاد ًا

وكــــم زادوا عــلــيــهــا مـــن تــال

وحـــن دعــاهــم الــداعــي الــســاوي

تــــــنــــــادوا دفـــــعـــــ ًة بـــــاالرحتـــــال

ومــــا ارحتــــلــــوا بـــــذاك الـــيـــوم إال

وديــــــــن اهلل أذن بـــانـــحـــال

رشوا غ ــرف اجلــنــان وأرخــصــوهــا

نــفــائــس مـــن نــفــوســهــم ال ــغ ــوايل

ٍ
بــــدور
أأنـــســـاهـــا وجــــوهــــ ًا مـــن

جــاهــا احلــســن يف بــــرج الــكــال

رمــتــهــا اخلـــســـف آجـــــال قــصــار

بـــحـــكـــ ٍم مـــــن م ــث ــق ــف ــة طـــــوال

وأطــــــفــــــاالً تـــعـــالـــج يف ظــاهــا

فــعــاجــلــهــا اجلــــاعــــة بـــالـــنـــزال

فـــأجـــيـــد مــــاطــــل مل يـــغـــد إال

وراح مــــرج األوداج حــايل
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وضـــــــاع
وآخــــــــر مل يــــتــــم لـــــه
ٌ

فــفــصــل نـــحـــره ق ــب ــل الــفــصــال

أنـــس
أب ــع ــد بــنــي أهتـــــول ي ــس ــوغ ٌ

وختـــتـــلـــج اخلــــاعــــة يف خــيــال

ويـــا لــيــت الـــرســـول أتـــى يــراهــم

أضـــاحـــي عــافــريــن عـــى الــرمــال

ويــنــظــر ســبــطــه الـــزاكـــي حسين ًا

بــــا خـــيـــل هــــنــــاك وال وجــــال

ســلــيــل الـــوحـــي ســيــد آل فــهـ ٍـر

مــلــيــك الـــعـــز س ــل ــط ــان اجلــــال

ي ــط ــوف عـــى اخلـــيـــول بـــا خــيــال

وجيــــتــــاز اجلـــحـــافـــل بــاخــتــيــال

ومــــهــــا ام مـــنـــهـــم م ــس ــت ــق ــر ًا

فـــــا ي ــل ــف ــي ــه إال وهــــــو خـــايل

كـــــأن الــصــقــر حـــ ّلـــق فــــوق طري
َّ

أن الــلــيــث ثـــار عــى الــســخــال
أو َّ
عــــذابــــ ًا مــــن شـــديـــد ذي حم ــال

فــشــد بـــذي الــفــقــار وصـــب فيهم

وخـــــاض غـــارهـــا يف ِ
ٍ
بـــدر
ذات

يـــصـــول مــــن املـــهـــنـــد يف هـــال

ٍ
وتــــال
حــســاب احلــــرب مـــن بــــاد

وو ّىف
وحــــــن أقـــــــام حمــــرهــــا َ

تــــصــــدر ذروة صـــفـــت لــدهيــا

صــــدور ال ــده ــر يف ص ــف الــنــعــال

أمــــا واهلل لــــوال الــعــهــد أحــى

عـــديـــد الـــقـــوم إحـــصـــاء الــنــال

أمل يــكــن الــــزمــــان لـــديـــه عــبــد ًا

يـــــــروح ويـــغـــتـــدي ب ــاالم ــت ــث ــال

ويل اهلل مـــــبـــــدأ كــــــل أمــــر

كـــــــذاك لــــه الـــــواليـــــة يف املــــآل

وملــــــا مل يــــــزل هيـــــب ال ــع ــط ــاي ــا

ويـــســـبـــل ســيــبــه قـــبـــل الـــســـؤال

ســـعـــت وفـــــد املــــنــــون إىل فــنــاه

وكــــــان فــــنــــاؤه مــلــقــى الـــرحـــال

لــعــمــري قـــد أصـــابـــت أي صــدر

ووافـــــــت أي بـــحـــر مــــن نــــوال

تــرحــب واســتــشــاط هل ــا ابــتــهــاج ـ ًا

ونــــــاداهــــــا عــــى عـــجـــل تــعــايل
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فـــعـــرض لـــلـــعـــوارض حـــر وجــه

وأهـــــــدف حــــر قـــلـــب لــلــنــضــال

وزلـــــزل أرضـــهـــا وطــــوى ســاهــا

وكـــــور شــمــســهــا عــنــد الـــــزوال

وخـــــر كــــا خيــــر الـــنـــجـــم هــونــا

مـــزيـــد الـــبـــر مــــوفــــور اجلــــال

ب ــق ــل ــب قــــد ت ــف ــت ــت مــــن أوام

وأحــــشــــاء تــلــظــت يف اشــتــعــال

ويـــتـــلـــو ســـــاجـــــد ًا هلل شـــكـــر ًا

غـــريـــقـــا يف دعـــــــاء وابـــتـــهـــال

تــقــلــبــه عـــــــوادي اخلـــيـــل طـــــور ًا

فـــــطـــــور ًا ل ــل ــي ــم ــن ولـــلـــشـــال

ويــمــي طــعــمــة اخلــمــص احلــنــايــا

ح ــش ــاه ومــــــورد الـــذبـــل الــنــهــال

وتــنــطــلــق الـــقـــي عــلــيــه رشــقــ ًا

فــتــنــعــقــد الـــنـــبـــال عــــى الــنــبــال

أجــــــدّ ك هـــل وجـــــدت لـــه مــثــاال

وإنــــــــى البــــــن طـــــه مـــــن م ــث ــال

يـــنـــاجـــي ربــــــه حـــيـــنـــ ًا وح ــي ــنــ ًا

ي ــدي ــر الـــطـــرف يف خــيــم الــعــيــال

وال أنــســى الــفــواطــم حــن عاجت

ملــــرعــــه بــــأفــــئــــدة الــــرجــــال

فــفــاجــأهــا ال ــع ــدو بــحــيــث م ــا من

أب وأخ وال عـــــم وخـــــال

ومـــراهـــا إىل األمـــصـــار أرسى

ســـبـــايـــا فـــــوق أقــــتــــاب اجلــــال

تـــشـــاغـــلـــه املـــنـــيـــة وهــــــو ٍ
اله

ٍ
ســـال
وتــنــضــجــه اهلـــواجـــر وهــــو

وقال أيض ًا يف رثاء اإلمام اجلواد يف يوم وفاته التي تصادف آخر ذي القعدة وقد

القيت يف داره حيث أقام جملس التعزية بمناسبة الوفاة وكان املجلس غاص ًا بأج ّلة العلامء
والفضالء واألدبــاء والشعراء وغريهم وتال هذه القصيدة العصامء يف ذلك املجلس
املرحوم اخلطيب الشيخ حمسن أبو احلب قدس رسه وقد ضج املجلس بأهله بالبكاء

والعويل وقد أحلقها سامحته بالقصيدة الدالية التي قاهلا يف رثاء جده اإلمام موسى بن
جعفر وهذه هي:
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يــا خــطــيــب اخلــطــوب عـــرج ونــاد

شــيــعــة احلـــــق يف مجـــيـــع الـــبـــاد

رددوا النوح واشعروا احلزن وابكوا

يف مــصــاب املــــوىل اإلمــــام اجلـــواد

إن خــطــبــ ًا أصـــــاب بــضــعــة طه

جــــوى يف الــفــؤاد
مل يــــزل ذكــــره
ً

وكــســى ال ــك ــون بــالــســواد ولــكــن

نـــزع الــعــن م ــا حـــوت م ــن س ــواد

وكـــســـانـــا بــــرد الــــســــواد ولــكــن

نـــزع الــعــن م ــا حـــوت م ــن س ــواد

أي ســــم بـــالـــغـــدر دســــــوا إلــيــه

فــتــلــظــت أحـــــشـــــاؤه يف اتـــقـــاد

كــم خــلــت دونــــه الـــقـــرون ولكن

جـــرحـــه مــــا خــــى مــــن األكـــبـــاد

كــان أمــر الــطــاغــوت معتصم الغد

ر وقـــاضـــيـــه أمحــــــد بــــن دؤاد

إذ سقته الــســم املــنــقــع أم الفضل

حـــــقـــــد ًا مـــنـــهـــا ألم اهلـــــــادي

ِ
ض وأب ــك ــى أمــــاك ســبــع ش ــداد

كــان رزء أشــجــى املــوالــن يف األر

وي ــل ــه ــا مــــن قـــســـي ٍ
ـــة مل ت ــراع ــي
ّ

ذمــــة الــــــزوج والــــوفــــا والــــــوداد

أم عـــــروق دســـاســـة يف احلـــوايـــا

ورثــــتــــهــــا اآلبــــــــــاء لـــــــأوالد

فــــأبــــوه الــــرضــــا ق ــت ــي ــل أبــيــهــا

ولــــــه عـــمـــهـــا ألــــــد األعــــــــادي

وأخـــوهـــا اخلــبــيــث ذو الــوجــهــن

بـــــــذر الـــــنـــــقـــــاق واإلفــــــســــــاد

فــــــــإذا عـــصـــبـــة اخلـــــافـــــة طـــرا

بــــارشت يف قــتــل اإلمـــــام اجلــــواد

غــــر أن الــــوبــــال حــــل عــلــيــهــم

بـــاخلـــرابـــات والـــــــردى والــنــكــاد

وعـــقـــاب الــعــقــبــى أشــــد وأنــكــى

ح ــي ــث رب الـــعـــبـــاد ب ــامل ــرص ــاد

بـــــأيب وارث اإلمـــــامـــــة طــفــ ً
ا

خـــلـــفـــ ًا عـــــن آبـــــائـــــه األجمــــــاد

وبــــعــــيــــد ًا عــــن داره وذويــــــه

جيــــرع اهلــــم يف ديـــــار األعـــــادي
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كـــم يـــــداري الــشــجــا لــفــقــد أبــيــه

ويــــعــــاين ال ــض ــن ــا مــــن األضــــــداد

يــدفــع الــســوء بــالــتــي هــي حسنى

ويــــــرد الـــــــردى بــنــحــر املـــعـــادي

يف خــــصــــال كـــريـــمـــة ومــــزايــــا

هبــــرت إذ بــــدت ع ــق ــول الــعــبــاد

إلـــــيـــــه رغـــــــــ ًا عــــــى احلــــســــاد

فــارتــضــاه املـــأمـــون صــهــر ًا وآواه
ف ــأث ــار الـــوســـواس يف آل عــبــاس

وأذكـــــــــى لـــــواعـــــج األحــــقــــاد

خــشــيــت أن تــصــفــى آلل عــي

ـــــــن دولــــــــة األوغــــــــاد
وتـــــــزو َل َّ

ٍ
حـــيـــلـــة لــيــصــدوا
عـــمـــلـــوا كــــل

حـــجـــة اهلل عــــن بــــلــــوغ املـــــراد

وح ــدوا بالقايض ابــن أكثم يرشى

الم ــت ــح ــان اإلمــــــام أهــــل الــعــنــاد

ف ــأح ــاط ــوه بـــالـــســـؤاالت تتلوها

اإلجــــابــــات مــنــه طــبــق املـــبـــادي

وق ــض ــاي ــا عــويــصــة يف أمـــــور الـــ

ديــــن تــأتــيــه مـــن نـــواحـــي الــبــاد

م خــــضــــ ًا ومـــــالـــــه مـــــن ن ــف ــاد

وجـــــدوه بـــحـــر ًا يــمــوج يف الــعــلـــ
وقــــفــــوا دونــــــه عــــى ب ــح ــر عــل ـ ٍم

هـــائـــل الــــغــــور مـــالـــه مــــن نــفــاد

نموذج من موشحاته:
يــــا نــــــــزوالً بــــن أكــــنــــاف مــنــى

واملــــــصــــــى وحمـــــــــاين املـــشـــعـــر

أنـــتـــم أقـــــى األمــــــــاين واملـــنـــى

وحــــــيــــــاة املــــــغــــــرم امل ــس ــت ــه ــر

إن تـــدلـــلـــتـــم بـــصـــد او مــطــال
أو ت ــف ــن ــن ــت ــم هبـــجـــر ووصــــــال
فــــأنــــا أهـــــواكـــــم يف كـــــل حـــال
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ومــــزجــــتــــم صـــفـــونـــا ب ــال ــك ــدر

ولــــئــــن أفــــرطــــتــــم يف هــجــرنــا

أو مجــــــــاالً خــــاطــــفــــ ًا لــلــبــر

مل أر إال مجـــــيـــــ ً
ا حـــســـنـــ ًا

حـــبـــكـــم حـــــل بـــقـــلـــبـــي وأقــــــام
ول ــق ــد أودى بــأحــشــاي الــــرام
ف ــع ــى الــــلــــذات والـــدنـــيـــا س ــام
مــــن هــــواكــــم ف ــل ــي ــك ــاب ــد حمــنــا

ولــــيــــطــــبــــق فــــمــــه ولـــيـــصـــر

مل أمل أن ملـــــت إال أع ــي ــن ــا

أســـلـــمـــتـــنـــي لـــلـــبـــا يف نــظــر

أنـــا م ــن أيـــن ومـــن أيـــن الــشــجــون
أخــــــذ اهلل بــــثــــاري مــــن عــيــون
فهي مــن ســاقــت إىل روحـــي املنون
واىل قـــلـــبـــي أهــــــــدت شــجــنــا

واىل جـــفـــنـــي كـــحـــل الــســهــر

وك ــس ــت جــســمــي أبــــــراد الــضــنــا

وأذابــــــــــت م ــه ــج ــت ــي بــالــفــكــر

لـــو أقــــل الــبــحــر وجـــــدي لنشف
أو تــل ـ ّقــى الـــطـــود أحـــــزاين نسف

لــيــتــنــي رشع اهلــــــوى ملــــا عـــرف
وبــــــــه آمــــــــن مــــــن قــــــد آمـــنـــا

ٍ
ممـــر
وامـــــــــرى كـــــل جــــحــــود

ك ــن ــت ال ألـــقـــى إلـــيـــه الــرســنــا

أو كـــمـــن عـــنـــه تــــــوىل وبـــــرى

ٍ
واه وعـــــيـــــش رنــــق
جــــلــــد

وشـــــجـــــى بـــــــاد وجــــفــــن أرق
ً
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ووســـــــــــاد مــــثــــل قـــلـــبـــي قــلــق
ودمـــــــــــوع تـــنـــهـــمـــي كـــاملـــطـــر

وغـــــــــرا ٌم يف احلـــشـــا قــــد كــمــنــا

مــــن حــــديــــد أم أنـــــا مــــن بــر

يـــا أحـــبـــاي أنـــصـــفـــوين هـــل أنــا

فــارفــقــوا يب وارفـــقـــوا يب وارفــقــوا
واتــــــقــــــوا اهلل بـــقـــتـــي واتــــقــــوا
وصـــــلـــــوين وبـــجـــســـمـــي رمــــق
انــقــى عــمــري وحــتــفــي قـــد دنــا

وأنــــــا مل أقـــــض مــنــكــم وطــــري

هـــل لــكــم أن تــســعــفــوا ممتحنا

يف اهلـــــوى عـــن ذكـــركـــم مل يفرت

أت ــن ــاس ــي ــت ــم لـــيـــيـــات الــكــثــيــب
أم نــســيــتــم ذلـــك ال ــرب ــع اخلصيب
ثــــم رقــيــب
حــيــث ال واش وال
ٌ

نــجــتــي األنــــــس بــــأقــــداح اهلــنــا

ونــســيــغ الــعــيــش ســــوغ الــســكــر

والــــــغــــــواين حمــــدقــــات حــولــنــا

كـــــل هــــيــــفــــاء كــــشــــق ال ــق ــم ــر

يــــرنــــمــــن عــــــى نــــغــــم الــــوتــــر
خـــذ مـــن الـــدهـــر نــصــيــبــ ًا ووطـــر

وارشب ألــــراح ودع عــنــك احلــذر
واذو عــيــنــيــك ال ــك ــرى والــوســنــا

واغـــتـــنـــم رقـــــــدة عــــن الـــقـــدر

فـــــالـــــلـــــيـــــايل قـــــلـــــا مت ــن ــح ــن ــا

عـــيـــشـــة خــــالــــصــــة مـــــن كــــدر

ونــــدامــــانــــا يــــزفــــون الـــكـــؤوس
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عـــن ربــيــبــات حــوانــيــت املــجــوس
مــثــلــا زفـــــت لـــعـــريـــس عــــروس
ف ــت ــغ ــن ــى ســـــاجـــــدات الــســحــر

ونــســيــم الــصــبــح يــثــنــي الــغــصــنــا

مــضــحــكــ ًا مــنــهــا ثـــغـــور الــزهــر

وهــــديــــر الــــرعــــد يــبــكــي امل ــزن ــا

كـــلـــنـــا يف يــــــده كــــــأس رشاب
يــــــــــــراءى إهنــــــــا تــــــر مــــــذاب
يــنــســج املـــــزج لـــه ويش احلــبــاب
كــلــنــا يف احلـــجـــر حيــــوي شــادنــا

مــــرق الــطــلــعــة داجـــــي الــشــعــر

يــنــثــنــي غــصــنــا ويـــبـــدي إن رنــا

لــفــتــة الـــظـــبـــي وحلـــــظ اجلـــــوذر

وب ــك ــف ــي كــــف خـــفـــاق الـــوشـــاح
الح يف زي الــنــشــاوى وهـــو صــاح

خـــابـــطـــ ًا مــــا بــــن جــــد ومـــــزاح

قــــائــــ ً
ا يل إن حت ــم ــل ــت الــعــنــا

فـــلـــقـــد نـــلـــت املــــنــــى فــابــتــر

عــجــبــ ًا مـــن قــلــبــه كــيــف انــحــنــى

وهــــــو جمــــبــــول بـــطـــبـــع احل ــج ــر

أغـــــيـــــد يــــنــــفــــر مــــــن عـــشـــاقـــه
ويـــــديـــــر اجلــــيــــد عـــــن مــشــتــاقــه
ومــــطــــال الــــوعــــد مــــن أخـــاقـــه

ويـــــرى طــــول الـــنـــوى أن هيــجـ ِـر

يــكــثــر الـــعـــتـــب دالالً إن دنـــا

مــــن جـــنـــايـــات ومل يــســتــغــفـ ِـر

دمـــــــاء وجــنــى
كــــم وكـــــم طــــل
ً
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انـــثـــنـــى واخـــــتـــــال يف رس بــالــه
فــاعــتــنــقــت الــغــصــن مـــن عــســالــه
وارت ــش ــف ــت ألـــــراح مـــن ســلــســالــه

واقتطفت الـــورد غصن ًا مــن جنى

روضـــــــــة يف خـــــــده امل ــس ــت ــع ــر

ـى
إن يل يف ذلــــك الــــــروض غــنـ ً

عــــن فــــراديــــس اجلــــنــــان ال ــغ ــرر

وهـــــو لـــــوال أنـــــه يـــرخـــى ســتــور
مــــن أثـــيـــثـــات صــــــدوغ وش ــع ــور
كــــاد أن يــفــضــحــنــا مـــن فــــرط نــور

وســــبــــى زهـــــرهتـــــا واملــــشــــري

ضـــــوء وســنــا
شــــاق بــــدر الــلــيــل
ً

بـــمـــحـــيـــاه األنـــــيـــــق األزهـــــــر

مــــا رآه الــــطــــرف إال افــتــتــنــا

يــــا ألزمــــــــان ت ــق ــض ــت بــاحلــمــى

مـــع هــاتــيــك الــــعــــذارى وال ــدم ــى
أتــــــراهــــــا راجــــــعــــــات ب ــع ــدم ــا

قــــد طــــــواه مــــن قـــديـــم األعــــر

ســـل دهــــر الـــســـوء ضــغــنــا ممكنا

َو َســـــطـــــا ف ــي ــن ــا جـــــهـــــاد ًا عــلــنــا

بـــســـيـــوف مــــن رصوف الــغــر

كـــم جتــيــل الـــطـــرف والـــربـــع خميل

وتـــرجـــى الـــــرء والـــــــداء دخــيــل

وغــــــراب ال ــب ــن نـــــادى بــالــرحــيــل

مل يـــــذر مــنــهــا الــــبِــــى مــــن أثـــر

وديـــــــــار احلــــــي أمــــســــت دم ــن ــا
ال تــثــق ب ــال ــده ــر يـــومـــ ًا أحــســنــا

وإذا وىل فــــثــــق ب ــال ــض ــج ــر
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وقال يف قصيدة عنواهنا (احلنني إىل سامراء):
هـــي عــــريت ومـــدامـــتـــي احل ــم ــراء

وهــــو اخلـــيـــال وروضـــتـــي الــغــنــاء

رحــل احلبيب فليت شــعــري بعده

مــــــاذا حتــــــاول حـــــويل الـــرقـــبـــاء

وت ــغ ــرد الـــورقـــاء فـــوق غصوهنا

أبـــــد ًا وتـــذكـــي وجــــدي الـــورقـــاء

ي ــا وحيــهــا ه ــا درت إن غ ــردت

لــلــصــب مــــن أحلــــاهنــــا أشـــجـــاء

هــيــهــات م ــا ه ــي والــبــكــاء محــامــة
بـــاتـــت مــنــعــمــة ضــجــيــعــة إلــفــهــا

أحـــشـــاءهـــا ممـــا وجـــــدت خــاء
ُ

وغــفــت فــطــاب جلــفــنــهــا اإلغــفــاء

والـــصـــب يــســهــر لــيــلــه متملم ً
ال

وســــمــــره الـــعـــيـــوق واجلـــــــوزاء

كــيــف احل ــي ــاة وهــــذه ســمــر القنا

رشعــــت ومــنــهــا الــقــامــة اهلــيــفــاء

كــيــف الــنــجــاة وهــــذه بـــر الــظــبــا

شــهــرت ومــنــهــا املــقــلــة الــكــحــاء

ولــــكــــم مـــعـــرضـــة إيل بــقــوهلــا

عــلــل الــصــبــابــة مـــا هلـــن شــفــاء

شــقــي الـــذي نــحــوي هـــواه بنظرة

ظــــبــــي اغـــــــن وظــــبــــيــــة غـــنـــاء

صــدقــتــهــا أن الــصــبــابــة شــقــوة

إال الــتــي اخــتــصــت هبــا الــســعــداء

إين وإن كــــره الــــعــــذول ملــغــرم

بــأحــبــتــي إن أحــســنــوا وأســـــاءوا

هــم يف الــبــاد ويف الــفــؤاد مــنــازل

يــــــــــرددون هبـــــا وهــــــم بـــعـــداء

جــهــد االح ــب ــة أن أبــيــت مــفــكــر ًا

والـــقـــلـــب مـــنـــي مـــلـــؤه بـــرحـــاء

ع ــل ــم ــوا بـــــأن مــنــيــتــي يف نــأهيــم

ونـــــأوا فــهــل قــتــى بــذلــك شـــاءوا

يـــا راكــــبــــ ًا شـــالـــت بـــه شمليلة

وجــــنــــاء أو ش ــم ــال ــة ه ــوج ــاء

ِ
فـــبـــكـــاك لـــــوال تـــكـــذبـــن غــنــاء

ِ
فــإلــيـ ِ
محــامــات الــدجــى
ـك عــنــي يــا
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ألـــف اهلـــواجـــر والـــدجـــى فــنــهــاره

طـــــي وســـــائـــــر لـــيـــلـــه إحــــيــــاء

عــج للمحصب مــن مــشــارق دجلة

حــيــث الــفــضــا واملـــــاء واخلــــراء

ف ــه ــن ــاك مـــربـــع جـــــريت وه ــن ــاك

م ــف ــزع حــــريت وهـــنـــاك س ــام ــراء

فاحبس بحيث العز يسحب ذيله

ت ــي ــهــ ًا و ُيــــنــــر لــلــفــخــار لــــواء

واخضع بحيث املجد ألقى رحله

واخــشــع بحيث اظــلــمــت العلياء

واجــنــح إىل احلـــرم املــنــيــع فــلــو دنــا

مــــلــــك زوتـــــــــه هـــيـــبـــة وهبـــــاء

وارجـــــع ب ــه ب ــر الــبــصــرة عــرة

إن مل يــغــشــيــهــا ســـنـــ ًا وســـنـــاء

تــبــر جتـــى نــــور ربــــك يف ثــرى

رقـــــدت بـــه ســـاداتـــنـــا الــنــجــبــاء

ووجدت له يف جمموعة كتبها سيدي الوالد  -رمحه اهلل  -قصيدة يف التوسل باإلمام

موسى بن جعفر والتشوق إىل صاحب الزمان وهي:
هـــدر اهلـــديـــر وهـــاجـــت الــرحــاء

بــمــتــيــم تــــاهــــت بــــه األهـــــــواء

يــمــي ويــصــبــح يف غــــار غــرامــه

ال الـــــراح تــنــعــشــه وال ال ــروح ــاء

حـــتـــى وال ِســــنَــــ ٌة وال إغـــفـــاء

يــصــل الــعــي إىل الــبــكــور بسهده
ي ــا غــائــبــن ويف الــقــلــوب مــنــازل

يــــــــــرددون هبـــــا وهــــــم بـــعـــداء

أتـــــرون يف رؤيــــا الــضــائــر بلغة

ٌ
تـــقـــابـــل ولـــقـــاء
إذ ال يـــكـــون

ٍ
وامــــــق
اهلل مـــــا أهلـــــاكـــــم عـــــن

أنـــفـــاســـه يف ه ــج ــرك ــم ص ــع ــداء

ألــفــتــه عــاصــفــة الــــروف بــورطــة
مضنى عــى ف ــرش املــضــاجــع ماله

األبــــنــــاء
آبـــــاءهـــــا
تَـــنـــســـى هبــــا
ُ
َ

مـــن طــيــبــات الــعــيــش إال الــــداء

يـــا ويــــح حــظــي يف وداد أحــبــة

بــصــدودهــم شمتت بــنــا األعـــداء
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لــكــنــنــي أخــلــصــتــهــم حــبــي وإن

طــالــت قــطــيــعــتــهــم وطــــال جــفــاء

مــا كــنــت يــومــ ًا ســالــي ـ ًا أو مــائ ـ ً
ا

عــن حبهم إن احــســنــوا وأســــاءوا

ف ــه ــم ــو مـــوالـــيـــنـــا وآل نــبــيــنــا

ومهــــــو أئــــمــــة ديـــنـــنـــا األمــــنــــاء

ـي هــديــتــا ســــرا بنا
يـــا ص ــاح ــب ـ ّ

مــن حــيــث طـــاب الـــر واإلرساء

ســروا إىل الــزوراء جانب شطها الـ

ـــغــريب حــيــث ســهــوهلــا السمحاء

حيث املـــآذن حــول قــر أيب الرضا

مــوســى بــن جعفر تــزدهــي وتضاء

تــلــكــم مــغــاين الــكــاظــمــيــة مل تــزل

يـــفـــر ف ــي ــه ــا الــــبــــر والـــــــراء

مـــثـــوى كـــريـــم لـــلـــكـــرام مــوقــر

فـــيـــه نــعــيــم الـــعـــيـــش والـــنـــعـــاء

وم ــس ــاج ــد ومـــــــدارس ومــعــاهــد

وحمــــافــــل تــــرتــــادهــــا الــفــضــاء

طــابــت مواطنها وطـــاب صعيدها

وكـــــذاك طــابــت حــوهلــا األرجــــاء

ومـــقـــام قــــدس ال تـــــزال تــــزوره

أشــــيــــاع آل حمـــمـــد اخل ــل ــص ــاء

يف مشهد رحــب اجلــوانــب روحها

مــــن جـــنـــة وريــــاحــــهــــا فــيــحــاء

ســـاحـــاهتـــا لـــلـــوافـــديـــن فــســيــحــة

بــــادهيــــم والــــعــــاكــــفــــون ســــواء

ال غــــرو فـــاملـــوىل اإلمـــــام ونــجــلــه

املــــوىل اجلـــــواد ربــوعــهــم خ ــراء

يا وارث النبأ العظيم ومظهر احلق الـ

ــــمـــبـــن ومـــــــا يـــــشـــــاء تـــشـــاء

واملــعــجــزات الــبــاهــرات عــى املــا

حــتــى لــقــد شــهــدت هب ــا األعــــداء

كــــم مـــعـــدم أغ ــن ــي ــت ــه ومــعــانــد

أرديــــتــــه ولـــــك الـــيـــد الــبــيــضــاء

أنــت الــذي نــر اهلــدى بــن الــورى

فاستوحشت مــن شــأنــك اخللفاء

فــأضــاع هــــارون الــغــوايــ ُة رشـــدَ ه

وأثــــــار شــقــوتــه بـــك الــشــحــنــاء
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ف ــرم ــاك يف ســجــن املــطــامــر الــتــي

ال الــــروح يدخلها وال األضـــواء

فــغــنــمــتــهــا لــفــراغــة لـــك مــســجــد ًا

فــــعــــبــــادة وتـــــــــــاوة ودعـــــــاء

َ
ســــقــــاك بــــأمــــره ســنــدهيــم
ح ــت ــى

ســــــا بــــــه تـــتـــقـــطـــع األمـــــعـــــاء

وغـــــدا رضحيــــك قــبــلــة مــقــصــودة

لـــلـــنـــاس فـــيـــه مــــثــــابــــ ٌة وثــــــراء

ودعــــاء جــوشــنــك الــصــغــر جمــرب

فـــيـــه األمـــــــــان إذا أمل ّ بـــاء

ٍ
أمــــــر ل ــي ــس ف ــي ــه بــــداء
ل ــق ــض ــاء

فقضيت نحبك صــابــر ًا مستسل ًام

واهلل بـــــارك مــنــك نـــســـ ً
ا طــيــب ـ ًا

يف كــــل صـــقـــع م ــن ــه ــم رشفــــاء

املــوســويــون األىل ســــادوا الـــورى

وهلـــــم حيــــق املـــــــدح واإلطــــــــراء

كــانــوا ســاطــن الــزمــان فمنهم الـ

ـ ــح ــك ــام واألمـــــــــراء والــــزعــــاء

فــلــهــم فــحــار ورتـــبـــ ٌة بــجــدودهــم
إال أنـــــا وكـــــــذاك ج ــي ــي دوهنــــم

إبــــــــــاء ســــنّــــه اآلبـــــــاء
وهلـــــــم
ٌ
طــــوبــــى لـــنـــا ذريــــــــة ضــعــفــاء

ذريـــــــة ضـــعـــفـــاء لـــكـــن دوهنــــم

طــــوبــــى لـــنـــا ذريــــــــة ضــعــفــاء

ذريـــــة ضــعــفــاء كــافــلــهــا الـــذي

مـــــدت عــلــيــه ظـــاهلـــا الــعــلــيــاء

هــو صــاحــب األمـــر املــؤمــل يومه

فــــظــــهــــوره لـــلـــعـــاملـــن رجـــــاء

بحر الندى بدر اهلدى حتف العدى

مــــهــــا بـــــــدا جتـــــى بـــــه الــــغــــاء

وبيمنه رزق الـــورى وربــى الثرى

تــــــدر الـــديـــمـــة ال ــوط ــف ــاء
وبـــــه
ّ

والــــوعــــد مـــفـــروض لـــه اإلي ــف ــاء

رب العال
هــو ذل ــك املــوعــود مــن ّ

هـــــدى ورخــــاء
عــــدل وإحـــســـان
ً

ليعمها بــعــد الــضــالــة والــــردى

ظــــلــــم وجــــــــور حمــــنــــة وغـــــاء

إذ تستغيث ب ــه ال ــب ــاد ومــلــؤهــا
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هــو غــيــث ج ــود ال انــقــطــاع لسيبه

فـــكـــأنـــا اتـــصـــلـــت بــــه األنــــــواء

ه ــو بــحــر عــلــم ال يــغــيــض معينه

هــــنــــيء لـــلـــظـــاء رواء
ور ٌد
ٌ

مــــن قــبــلــه قــــد ذكـــــت الــســيــنــاء

هــو طــود حلم ال ي ــزول وإن يكن

ومن املساجالت األدبية التي جرت بينه وبني العامل اجلليل السيد حممد هادي امليالين

عثرنا عىل هذين البيتني قاهلام السيد خري الدين من باب اللغز يف اسم (هادي) ،ومها:
اســــــــــــم الــــــــــــــذي أهــــــــــــواه

مـــــــبـــــــدأه نـــــصـــــف مـــنـــتـــهـــاه

جــــاذبــــنــــي مـــــن يـــــــدي قــلــبــي

وهـــــــــو عـــــــى قــــلــــبــــه يـــــــداه

هذه نامذج من شعر املرتجم تفيد ما ذهبنا إليه ،وباستطاعة القارئ أن يستكمل هذه

السرية إن استكمل قراءة شعره يف مظانه ،وقد خص أهل البيت عليهم السالم بقصائد

كثرية  -كام رأينا  -وهي مشحونه بالعفويه الصادقه ،مفعمه باملعاين اجلميله ،زاخرة
بالعواطف اجلياشة ،وكلها تتغنى بحب أهل البيت عليهم السالم ،كام انه يصب جام

غضبه عىل أعدائهم .وهذه القصائد تؤكد التصاق الشاعر بحب العرته الطاهرة.
***
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 -15السيد حممد علي السعيد آل طعمة
1406 - 1322هـ

1986 - 1904هم

هو السيد حممد عيل بن حممد سعيد بن حممد حسن بن حممد كاظم بن حسني بن

درويش بن أمحد بن حييى آل طعمة من آل فائز املوسوي احلائري.

ولد يف كربالء سنة 1904م 1322 /هـ ونشأ هبا ،وأدخل الكتاتيب ليتلقى مبادئ

القراءة والكتابة ،ثم دخل املدرسة االبتدائية وخترج فيها ،ثم دخل دار املعلمني يف

بغداد وهي ذات السنتني وخترج فيها ،وعني معل ًام يف مدارس بغداد وكربالء ،وبعد أن
مارس التعليم زمن ًا أصبح مدير ًا يف مدارس عدة كان آخرها املدرسة االبتدائية األوىل

(احلسني حالي ًا) ،ومن نشاطاته الثقافية إنه كان العضو املؤسس يف (ندوة الشباب العريب)
بكربالء ،وذلك يف أوائل األربعينات ،بعد ذلك نقل خدماته إىل مفتشية الربق والربيد
العامة ببغداد ،وأمىض فيها سنوات عدة ،أحال نفسه بعدها إىل التقاعد ،وهو يف هذه
املراحل زامل األدباء وانتفع بودهم وآخى صفوة الشعراء وطارحهم الشعر ،حتى

نال املقام الرفيع واملنزلة العالية يف املجتمع ،وعرف بسجاياه احلميدة وصفاء رسيرته
وجنوحه نحو اإلنسانية ،كان يف أول صباه يرتدي املالبس األفرنجية ،ويف أخريات أيامه

لبس اجلبة والقفطان ،واعتم بعاممة خرضاء كأعاممه.
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شاعريته:

استطاع شاعرنا أن يقتنص من بعض أوقاته فرص ًا يسرية ،فألف فيها قصائد نالت

االستحسان ،نرشها يف الصحف املحلية ،وألقاها يف املناسبات ،كيف ال يكون ذلك وهو
األديب النشط الذي عشق احلرف العريب ولغة القرآن ،وأحب الشعر العريب وموسيقاه

ولغته ،فجعل منه خري غذاء ،وملك ناصية اللغة ومسك بعنان القريض ،وفض ً
ال عن
ذلك ،فله مقاالت كتبها بلغة سهلة ممتعة ،ألقاها من دار اإلذاعة العراقية ،بيد ّ
أن رصيده
الشعري قليل نسبي ًا ،ال يبل غليل باحث.

وهذا القليل من شعره تلمس فيه طالوة الشعر الصادق ،والذوق السليم ،ووحدة

املضمون اإلنساين ،وإن كان ينحى منحى مدرسة الشعر القديمة.

ونحن ذاكرون من شعره ما حيتمله هذا املخترص ،فمن ذلك القصيدة التي بني يدي

القارئ ليست جمرد نظم فحسب ،بل فيها من الصور الرائعة واألحاسيس املرهفة،

واحلس القومي املتوقد ،يف أسلوب متميز نابع من أحاسيسه وعمق شعوره ،كتبها عىل
إثر اجلالء الفرنيس عن البالد العربية الشقيقة وقد ألقيت يف إحدى حفالت الطالئع
الوطنية اللبنانية يف مصيف بحمدون بلبنان(((.
مـــا حــيــلــتــي يـــا مــعــر الــعــشــاق

إين ب ــل ــي ــت بـــوحـــشـــة وفــــــراق

فـــارقـــت أحـــبـــايب بــــــوادي دجــلــة

وعــى الــفــرات صحابتي ورفــاقــي

يا ليت شعري هل أالقــي صاحبي

إيل أبــــثــــه أشــــواقــــي
يـــصـــغـــي ّ

ذكـــــراك يف خــلــدي ويف أعــاقــي

وطني الــعــراق بكل صبح او مسا

((( جريدة (لواء االستقالل) البغدادية 1947 / 3 / 1م ص.3
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وطــنــي عــلــيــك مــعــويل وتــوجــدي

وإلـــيـــك يف كـــل األمـــــور وثــاقــي

هـــذي مــدامــع عــاشــق يــا موطني

هتــــــدى إلــــيــــك حتـــيـــة امل ــش ــت ــاق

أدمــــوع صــب أم عــواطــف شاعر

فـــاضـــت عـــى عــيــنــي بـــاإلغـــراق

صـــر ًا إذا (بــــردى) خيفف لوعتي

وصــبــابــتــي وعـــاقـــتـــي بــعــراقــي

إين وجــدت (الــشــام) تعطف مثلام

(دار الـــســـام) كــثــرة اإلشــفــاق

ظهرت جنان الــشــام وســط جباهلا

أعـــظـــم هبــــا وبـــائـــهـــا الــــرقــــراق

وهبــــا املـــعـــايل رفـــرفـــت رايـــاهتـــا

بــاملــجــد يف ال ــدن ــي ــا عـــى اآلفــــاق

وإذا أت ــاه ــا الــشــيــخ يف أعــيــادهــا

كــان الشباب الضاحك األحــداق

و(بـــشـــارة اخلـــــوري) يـــوم قــدومــه

لــدمــشــق زار مــديــنــة األطـــــواق

فــتــنــاثــرت شــهــب الــثــريــا والــثــرى

مــــتــــأالت يف املــــســــا املــــــراق

وعــن احلــفــاوة ال تسل يــا صاحبي

فــالــشــام رب مـــكـــارم األخــــاق

(لــبــنــان) يــا بلد الــعــروبــة والصفا

بــلــد املـــــــروءة والــــوفــــا الــســبــاق

لـــك يف الــقــلــوب مـــنـــازل حمبوبة

بـــن األضــــالــــع بـــل ويف اآلمــــاق

سهل البقاع سقيت أعذب ما جرى

مــن سلسبيل الغيث كــأس دهــاق

حــقــ ًا لــعــمــر أيب جــنــان اخلــلــد يف

فــــــردوس لــبــنــان عـــى اإلطــــاق

هـــي روضــــة اهلل الــتــي جتــــري هبا

أهنـــــــار مـــــاء عـــيـــوهنـــا الــــدفــــاق

فــجــنــاهنــا تــنــمــو هبـــا مـــا تشتهي

وريــــاضــــهــــا حمــــمــــرة األوراق

يف كــــل نــــافــــذة عــــى مــقــصــورة

لــلــحــور والــــولــــدان فــيــض بــاق

هــــا جتـــــود عــــى املـــحـــب بــم ـنّــة

مــنــن االكـــــــارم فـــديـــة األعـــنـــاق
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يل يف الــــعــــراق ودائــــــع قــدســيــة
هــــذي مــشــاعــر مـــن يـــقـــدم قلبه

ـي اخل ــف ــاق
ولـــذكـــرهـــا يف ق ــل ــب ـ َ
شــطــر ًا فــشــطــر ًا خــط يف األوراق

هــي كــلــهــا مــن وحـــي لــبــنــان ومــن

إهلـــــام ســـوريـــا عـــى اســتــحــقــاق

ٍ
الـــــراق
أمـــــن مـــن
األحــــــرار يف
ّ

حتــيــا بـــاد ال ــع ــرب عـــاش شباهبا

خلــــاص مــوطــنــه مـــن اإلرهـــــاق

جــــاد الــشــبــاب بـــروحـــه ودم ــائ ــه
ك ــم م ــرق ـ ٍـد نــبــت الــفــخــار بركنه

و(بــمــيــســلــون) نـــا بـــا إغــــراق

فــتــعــانــق ال ــش ــه ــداء يف أبــراجــهــا

كــتــعــانــق الـــشـــعـــراء خـــر عــنــاق

فشلت فــرنــســا بــعــد ط ــول عنائها

ومــشــت ســيــاســتــهــا إىل اإلخــفــاق

بــــارت جتـــارهتـــا لــعــمــري بــعــد ما

ك ــان ــت تـــزّيـــن مــعــظــم األســـــواق

أمــــم الــفــرنــجــة ال ت ــن ــام عــيــوهنــا

نـــدمـــ ًا ل ــف ــرط ســيــاســة اإلرهـــــاق

ع ــي ــد اجلــــــاء وأي ع ــي ــد مــثــلــه

شــمــس الــعــروبــة حـــرة اإلرشاق

فليحيى شعب العرب يف كل الورى

حــــــر ًا قــــويــــ ًا طـــيـــب األعــــــراق

شــعــب يــنــاضــل يف ســبــيــل حياته

بـــالـــعـــز طــــــر ًا يف محــــى اخلــــاق

وحني مرور جثامن العالمة الدكتور مصطفى جواد بالروضة العباسية بكربالء ألقى

الشاعر هذه األبيات:

املــصــطــفــى عـــن وجــهــنــا يــتــوارى

واملـــــرتـــــى يــتــقــبــل األحـــــــرارا

أودى الــردى بــأيب اجلــواد املصطفى

فــالــعــلــم يـــنـــدب ســيــفــه الــبــتــارا

أســـى لفقد أديــبــه
يبكي ال ــع ــراق
ً

مـــن زاده يف املـــرقـــن فــخــارا
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وله قصيدة مطولة أنشدها يف استقبال سيف اإلسالم حممد البدر إمام اليمن وذلك

داخل الروضة احلسينية بكربالء ومل نعثر منها إال عىل هذا القدر:
وعــــم الـــرور
أرشقــــت كـــربـــاء
َّ

وتـــــــوارى عـــن أفــقــهــا الـــدجيـــور

خــلــدت ذكــــرك املـــواقـــف يـــا من

راح حي ــك ــي بــــه األيب الــغــيــور

قــــد غـــــدا كــــل جـــانـــب يــســتــنــر

واســـتـــنـــارت بـــك امل ــدي ــن ــة حتى
طــبــت نــفــسـ ًا يــا أهيـــا الــعــلــم الــفــرد

وأنــــــــــت املــــــؤيــــــد املــــنــــصــــور

قــد حــويــت الــعــى وحـــزت مكان ًا

شــــع م ــن ــه اإلجـــــــال والــتــقــديــر

وغـــــدا الــــــروض بـــاســـ ًا يــتــبــاهــى

ط ــف ــح احلـــــب واملــــنــــى والــعــبــر
ٍ
ٌ
وضــــيــــف كــبــر
زاك
ســــمــــر
ٌ

أنــــت مـــا بــيــنــنــا كـــا بـــن أهــلــيــك

و(الــــيــــاين) صـــار أصــلــب عـــود ًا

املــــــارد حــتــى أحـــبـــك اجلــمــهــور
ٍ
فـــــــرد بـــجـــهـــده لــفــخــور
كـــــل

رست بــالــشــعــب ســــرة الــبــطــل

راح يــرجــو عــى يــديــك اقـــتـــدار ًا

مــثــلــا الــــضــــوء رائــــــع مــنــشــور

هــا هــو الــشــعــب فــيــك يــأمــل خــر ًا

الـــســـمـــو إال اجلــســور
ال يـــنـــال
ّ

كــل بـــاغ والــشــعــب خــلــفــك ســور

ثر عىل الظلم يا أخا العرب واحمق

لــيــس جيــــدي جمــــدٌ ملـــن ال يــثــور

ثــــر عــــى كــــل طــــامــــع وحـــقـــود

أهيــــا الـــوالـــه الـــــذي جــــاء ضــيــفـ ًا

حــســبــه الــفــخــر لــلــحــســن يـــزور

نــــر احلــــــق واجلـــــهـــــاد بــنــفــس

مــلــؤهــا الـــعـــزم واإلبـــــــاء املــريــر

ســيــبــقــى عــــر الـــعـــصـــور يــنــر

هــو سبط الــرســول مفخرة الدنيا

ضيفنا يف الــعــراق قــد طبت أه ـ ً
ا

ك ــم ســعــدنــا وهــــام فــيــك احلــبــور

لــــــك مــــنــــا حتـــــيـــــ ٌة وســــــــا ٌم

مـــا أضـــــاءت شــمــس وبــــدر منري
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ولعل للشاعر قصائد أخرى قاهلا يف أغراض شتى ،عسى أن نوفق للحصول عليها

مستقبالً.

وفاته :هكذا أدى الشاعر رسالته املقدسة بعد أن أرشف عىل الثامنني من عمره،

واستطاع أن يؤدي اجل اخلدمات للبالد ،ملا عرف عنه من وطنية صادقة ومواقف

مشهودة ملسها كل الذين صاحبوه ،بيد أن املوت عاجله ،وانطوت بذلك صفحة مرشقة
من حياته ،بعد أن ترك وراءه ذكريات طيبة ال زالت ترتدد عىل ألسنة عاريف فضله ومتتبعي
أخباره ،فقد لفظ أنفاسه الزكية ملبي ًا دعوة ربه يوم اخلميس  1ذي احلجة سنة  1406هـ
املوافق لسنة 1986م ،ودفن يف مقربة والده يف صحن العباس ،وأعقب أربعة أوالد

هم السادة عز الدين السعيد املدرس يف اجلامعة املستنرصية

(((

املدير سابق ًا يف وزارة اإلسكان ،وعامد ومؤيد.

وشمس الدين السعيد

***

((( غادر العراق إىل الواليات املتحدة األمريكية ،وهناك أصيب بنوبة قلبية فغادر احلياة سنة 1997م.
121

 -16السيد حممد علي آل مرتضى الشامي
(1340هـ 1426 -م)

هو السيد حممد عيل بن السيد حسني بن السيد عيل بن السيد حممد صالح آل مرتىض

الشامي(((.

ولد يف كربالء سنة 1340هـــ املصادف لسنة 1923م ،ونشأ يف بيئة دينية تعني

باألحكام الرشعية ،وأمور الدين ،ودخل مدرسة اخلطيب الرسمية الدينية فقرأ النحو
والرصف واللغة والتاريخ واملنطق وغريها ،أحب الشعر والشعراء وحفظ ما شاء له أن

حيفظ من عيون الشعر العريب ن وحرض املجالس العامرة باإلرشاد والوعظ حتى أخذ

نصيبه من العلم واملعرفة ،فكان املشهود له بالسبق يف حفظ اآليات القرآنية واألحاديث
النبوية الرشيفة وخطب هنج البالغة ،وقد فتحت له آفاق واسعة مما أعطته زمخ ًا قوي ًا

لتوسيع مداركه يف ميادين املعرفة املختلفة بعامة ويف ميدان الشعر بخاصة ،فابتدأ يقرض
الشعر عىل اختالف فنونه ال سيام يف مدح ورثاء أهل البيت ورثاء العلامء واألعالم

واألخوانيات وما إىل ذلك من األغراض الشعرية األخرى ،واستوىف حظ ًا موفور ًا من
العلوم اإلسالمية وأخذ بنصيب وافر من الثقافة.

ومما جيدر ذكره أنه عىل صلة حسنة مع أصدقائه من أرباب الفضل واألدب وهو

حلو املفاكهة لطيف املحارضة ،حسن السرية ،سليم الطبع قويم اخللق ،شديد الشغف

باإلطالع والتحصيل ،واسع العقل.

((( عشائر كربالء وأرسها  /للمؤلف ص.199
122

ذكره الشيخ عباس احلائري يف (حوادث األيام) فقال( :ولد األستاذ السيد حممد

عيل الشامي عام 1340هـ يف كربالء املقدسة تربى يف حجر والده خري تربية دينية حسنة
وكان والده ملتزم ًا بالصالة وإعطاء احلقوق الرشعية واألحكام الدينية اتصلت باألستاذ

الشامي يف عام 1358هـ فرأيته شاب ًا مهذب ًا متدين ًا حيب العلم والعلامء يسأهلم عن األحكام

الرشعية ويستفيد منهم ،دخل مدرسة اخلطيب الدينية يف كربالء املقدسة ،وقرأ النحو
والرصف والفقه والتاريخ واملنطق والكتب الدينية األخرى حتى خترج منها وحصل

عىل الشهادة ،كان حيب الشعر والشعراء خصوص ًا األشعار التي قيلت يف مصاب أهل
البيت عليهم السالم ،وقد نظم كثري ًا يف مدح أهل البيت ،ويف رثاء العلامء باألخص

يف وفاة السيد حمسن األمني املتوىف سنة 1371هـ أنشدها يف جملس الفاحتة التي أقامتها

أرسة آل الشامي يف كربالء)(((.

واملرتجم له من الشخصيات التي اعتدت بنفسها واعتمدت عليها ،ومن صفاته أنّه

كان خملص ًا يف صداقته ،ذا سمع مرهف ولباقة حممودة يضاف إليها قوة بيان وأسلوب
متني سهل ،وكثري ًا ما كان يستشهد باآليات القرآنية واألحاديث النبوية واحلكم واألقوال

املأثورة.

وحيفظ كثري ًا من األشعار ،لقد كان من املتكلمني األذكياء وأعيان األدباء البلغاء،

وكان يتوقد ذكاء ويتفجر فض ً
ال مع حسن أخالق وطالقة وجه ولسان ،كان مالزم ًا

للعامل الفيلسوف الشيخ حممد رضا األصفهاين حيث كان يأتم به يف صالة اجلمعة التي
كانت تقام يف مسجد الشهرستاين املقابل لباب الشهداء للصحن الصغري امللحق بصحن
احلسني ،ومل يعمل طيلة حياته للحصول عىل منافع ومكاسب شخصية ،تستهويه

املجالس احلسينية ،وكان حيرص دائ ًام عىل زيارة اإلمام احلسني وأخيه العباس
وإقامة الصالة يف مواعيدها ،أمين ًا عىل الرس ،كتوم ًا إىل درجة كبرية ،أما عمله فقد كان

((( حوادث األيام  ،للشيخ عباس احلائري ،ج 1ص ،487حتقيق :الشيخ امحد حممد رضا احلائري
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بزاز ًا ،وقد بقي مواظب ًا عىل عمله وممتهن ًا هبذه املهنة حتى وفاته ،ولعل من املفيد أن أشري
إىل أن حمله التجاري هذا كان يضم النخبة الصاحلة من املثقفني وأدباء كربالء ،اجتمعت

به غري مرة فرأيته لني اللسان خفيف الظل ،فكه احلديث دمث األخالق ،نحيف اجلسم،
ضعيف البنية ،ال يتكلم إال يف ضوء األدلة العقلية واملنطقية ،والرباهني الصادقة ،ومل
ينس عاداته الطيبة وتقاليده املعتدلة ،له مؤهالته ومواهبه العالية ،ورأيت فيه اتزان
َ

الشيوخ وحنكتهم مع صباحة الشباب وذكائهم ،وسيامء التدين والعقل تلوح عىل حمياه.

آثاره:

صنف السيد حممد عيل كتب ًا تدل عىل سعة إطالعه ،ومما عرفنا من مؤلفاته ما يأيت:

1.1منتخب املهامت يف األحكام واحلكميات.
2.2نظرة يف األدب وهنج الصواب.

3.3اللئالئ املنظومة (ديوان شعره).

4.4شعراء السنة يف العرتة سادات اجلنة.

ولعل له آثار ًا أخرى جهلها مرتمجوه فلم يعرضوا هلا بيشء.

وفاته

تويف يوم  12حمرم سنة 1426هـ 2005 /م ودفن يف الوادي اجلديد ،وكان فقد

أصدقائه وحمبيه له شديد ًا.

شعره وشاعريته

لو تفحصنا شعر السيد حممد عيل بعناية ،فإننا نالحظ إنتامءه إىل املدرسة القديمة

وتقليده للشعراء القدامى فشعره ينم عن روح خفيفة وقلب عامر باحلياة الطلقة ،وظل

يعالج صناعة النظم حتى رسخت فيه ملكة شعرية طيبة ،ومل يزل يتقدم بخطوات واسعة
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تبرش له بمستقبل زاهر ،حتى أخذ ينظم الكثري من الشعر يف املناسبات ،ويراسل به أخدانه
األدباء غري أنه مل حيرص عىل نرش شعره بني الناس ،وهلذا مل نعثر له إال عىل هذه املقاطيع

من شعره ،وهي متثل الواقع االجتامعي املحدد الذي يعيشه الشاعر ،وتطغى عىل شعره
الروح اإلسالمية وال خيلو من صور صادقة لفراق األحبة والشكوى من الزمان ،وديوانه

اخلطي مملوء بألفاظ وكلامت من اللغة املحلية ،وهذه النامذج التي حيتوهيا تكشف لنا عن

قدرته وقابليته عىل النظم ،وتعطي مثاالً حي ًا الهتاممه باجلانب االجتامعي.

نامذج من شعره:

وله أبيات قاهلا يصف الرضيح احلسيني:
يــتــهــافــتــون عــى الــريــح تــشـ ّـوق ـ ًا

وتـــركـــ ًا ألـــفـــوا الــنــجــاح ضمينا
مــا زال حــصــنـ ًا لــلــورى وحصينا

ويــــقــــبــــلــــون بـــلـــهـــفـــة إذ إنــــه
مل يــقــصــدوا يف ملــســهــم حــلــقــاتــه

إال الـــــــذي يف طـــيـــه م ــدف ــون ــا

أعني احلسني السبط شبل املرتىض

وأبــــا الـــكـــرام الــتــســعــة اهلـــادونـــا

وقال من قصيدة راثي ًا احلجة السيد حمسن األمني العاميل:
أيــا منرب اإلســـام أصبحت خالي ًا

كراقيك ال تلقى إىل احلــر راقي ًا

كــــأين بـــه قـــد كــــان فــوقــك راقــيــ ًا

ويــرشــد يف اإلســـام قــال مــنــاديــا

()1

قال حييي صديقه العالمة الشيخ عباس بن غالم رضا احلائري يف رسالة بعثها إليه:
ّ
خــي القديم وصاحبي
أحييك يــا

وأهــديــك شوق ًا يف احلشاشة يقدح

ٍ
ود ال أزال أب ــث ــه ــا
حتــــيــــة

وإن أن ــت عــن دار اإلقــامــة تنزح

((( ترصيح وإيضاح  /للسيد مصطفى الفائزي آل طعمة ص. 13
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يــمــر بــذهــنــي يـــوم جــئــت مــودعــ ًا

ومــدمــع عيني مــن فــراقــك يسفح

فــحــق لــدمــعــي أن يــســيــل لفرقة

متى ينجيل مهــي ووجــهــك يلمح؟

أيـــا ســاعــة الــتــوديــع يــومــك كالح

فــهــل بــعــد يف مجــع األحــبــة يفصح

مـــر ثــلــث ال ــق ــرن فــيــنــا كــأنــا
لــقــد ّ

ثــــاثــــة أعـــــــــوام متـــــر وتــصــبــح

فــيــا لــيــت مــا كـــان الــتــعــارف بيننا

فــصــري ع ــى بــعــد األح ــب ــة جيــرح

فلست أطيق الصرب نحو ربوعكم

أيـــا أخـــويت فــالــربــع أصــبــح يكلح

أفـــــــوض أمــــــري لـــإلـــه ت ــص ــر ًا
ّ

عسى يــوم مجع الشمل يــأيت فنفرح

أيـــا رب نـــذر إن سمحت بــعــوده

لعودة صحبي  -فدية  -لك أذبح

وأمجــعــهــم مـــن حــــول مـــأدبـــة هبا

تفيض علينا منك فض ً
ال وتسمح

دمــوعــي ســالــت يف خــتــام ترضعي

تــشــر لــتــفــريــج اهلـــمـــوم وتــلــمــح

 19صفر 1392هـ
 4نيسان 1972م
وقال مراس ً
ال وخماطب ًا الصديق الودود العالمة الشيخ عباس احلائري وفيها يذكره

بأيام الشباب وعهود الصبا:

ذكرتك واألشــواق هاجت بأضلعي

وذكـــرك مــن عيني أس ــال مدامعي

مـــر يف فــكــري زمـــان شبابنا
وقـــد ّ

ومـــا قــد مــى عــنــا فليس يــراجــع
فــرنــا بــربــع غـــر تــلــك املــرابــع

وعـــادت بنا األيـــام تــطــوى برسعة
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كغصن شتاء كــان من قبل يانع

خت ــال ــف ــن ــا األيـــــــام حـــتـــى تـــردنـــا

()1

فرصنا كهوالً والشباب قد انقىض

اســــائــــل ريب أن حيــطــنــا بــرمحــة

مــــر فــيــنــا ومــانــعــي
كــحــلــم مــنــام ّ

وهيـــدي ملــا عــقــبــاه يف حــســن طالع

ومــن فضله املــأمــول جيعل مــا بقي

مــن العمر يف اخلــر العميم ونافع

وجيــمــع مــنــا الــشــمــل بــعــد تــفــرق

فــريب قــريــب قــد جييب ملــا دعـــي

()2

قال من قصيدة يرثي هبا العالمة الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء قدس رسه:
(حمــمــد) يــا مــن سفره كشف الغطا
(بأمثالك العليا)

()3

وكـــان ملــا ألــفــت قــد خــتــم السفرا

كشفت حقائق ًا

عليها العدا كم حاولت تسدل السرتا

()4

وله تقريض عىل كتاب (املخترص املفيد للنشئ اجلديد) تأليف األستاذ عيل عبود أيب

حلمة:

ٍ
ســـفـــر (لــــعــــي) قــــد ص ــدر
خــــر

بــــبــــيــــان واضــــــــح لــلــمــهــتــدي

بــــــــــرا ٍع خــــطــــه مــســتــخــلــصــ ًا

ِ
ٍ
أمحـــــد
قــــبــــســــات مـــــن بــــيــــان

ســـــــفـــــــره خمــــــتــــــر لـــكـــنـــا

فـــيـــه مــــن كــــل حــــديــــث مــســنــد

حــــكــــم رشع اهلل يف ط ــي ــات ــه

وهـــــــدى آل الـــنـــبـــي املـــرشـــد

فـــاز يف الــذكــر احلــمــيــد يف الــدنــى

ومـــــقـــــام اخلــــلــــد يــــــوم املــــــورد

((( هكذا وردت (يانع) بالكرس  ،وقد جيء هبا للرضورة الشعرية .

((( حوادث األيام  /الشيخ عباس احلائري  -القسم األول ص. 487
((( املقصود به كتابه (املثل العليا يف اإلسالم ال يف بحمدون)

((( ترصيح وإيضاح  -السيد مصطفى الفائزي آل طعمة ص. 12
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وقال يف تقريض كتاب (موجز وقائع تارخيية ملدينة احلسني) تأليف :األديب عيل

عبود أيب حلمة:

خـــذ مـــن الـــتـــاريـــخ مـــا فــيــه عرب

واتــــبــــع أحــــســــن مــــا فـــيـــه خــر

نـــــــــور لـــســـبـــيـــل مــثــمــر
فــــهــــو
ٌ

تــنــجــي فــيــه الـــقـــلـــوب والــفــكــر
ب ــأق ــاص ــي ــص تـــــرى فــيــهــا الــعــر

أنـــــبـــــأ الــــــرمحــــــن يف ت ــن ــزي ــل ــه

دونـــــك (املــــوجــــز يف أحـــداثـــه)

خـــرهـــا لــلــســبــط مــــا شـــــاء أث ــر

فـــهـــو نــــــــراس لـــكـــل حـــــادث

قـــــدوة املـــــايض ومــــن بــعــد حرض

نــــــــور الـــــتـــــاريـــــخ يف هنــضــتــه
ّ

وأبــــــــان احلـــــق والـــظـــلـــم دحـــر
ذا (عــــــي) وبـــــه الـــســـفـــر ظــهــر

مجـــــع املــــنــــثــــور مـــــن ألالئــــهــــا
خــ ّلــد الـــذكـــرى ومـــذ ق ــد جـــدّ يف

ســعــيــه أرخـــــت (أبــــداهــــا غـــرر)

 1414هـ
***
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 -17حممد علي الشكرجي
1993 - 1929

ولد الشاعر حممد عيل بن عباس بن حسني بن حسن بن أمري بن حسن بك يف كربالء

سنة  1929م 1347 /هـ ،هاجر جده اىل مركز مدينة كربالء وحتالف والده مع عشرية
النصاروة ،وحارب العثامنيني مع رجاهلم ،كام جرح يف ثورة العرشين ،ولذلك عينه الثوار
آمر ًا ملركز رشطة ،وقد ساعد قس ًام من العشائر الساكنة يف الريف لرشاء ما حتتاجه من
األرزاق يف كربالء ،األمر الذي أغضب احلاكم اإلنكليزي فأجربه عىل ترك مسؤوليته.

دخل االبتدائية واملتوسطة والثانوية يف كربالء ،وانتقل اىل بغداد حيث أكمل كلية
التجارة واالقتصاد وحاز عىل شهادهتا سنة 1953م وعني موظف ًا يف مديرية انحصار تبغ
كربالء ،ثم مدير ًا هلا ،فكان أه ً
ال لذلك ملا عرف عنه من نزاهة قصد وإخالص يف العمل.
ومن خالل مراحل دراسته انقطع ملطالعة الكتب األدبية ،وحفظ الكثري من أشعار

املتقدمني وأحاط باللغة ومفرداهتا ،وقىض معظم أوقات فراغه يف مدارسة العلوم
واآلداب وقرض الشعر يف مناسبات عديدة ،ونرش قس ًام من قصائده يف صحف وجمالت
خمتلفة ،كام دعي أللقاء القصائد يف املناسبات الوطنية والدينية ،حتى استطاع أن يؤكد

حضوره الشعري يف الساحة الثقافية.

أخري ًا ،مات الشكرجي وهو يف أرقى ساعات تفتحه الذهني ،وكان ذلك يوم اإلثنني
1993 / 4 / 19م (1414هـــ) فخرست كربالء بوفاته أديب ًا رفع راية الكفاح ضد
الظلم واالستعامر فض ً
مجله اهلل به من أدب جم وشامئل سمحة وأخالق رسية
ال عام ّ

كريمة وقلب ينبض باملحبة والعرفان.
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شعره:

للشاعر الشكرجي طائفة صاحلة من القصائد ،وهي جمموعة جتارب تلمس فيها

الروح الوطنية اخلالصة ،وكتب يف خمتلف األغراض ،ولكن معظم هذه القصائد كان

فيها متمسك ًا باخلط القومي العريب ومقارعة االستعامر البغيضّ ،
وإن مهه الوحيد التنفس

عام خيتلج يف نفسه من أحاسيس ،وشعره عىل العموم خفيف الطبع ،سهل اإلسلوب،
متخري اللفظ ،وحبذا لو مجعت قصائده وطبعت يف ديوان.

قال راثي ًا السيد ضياء اخلرسان الغريق يف هنر الفرات سنة 1953م:
مـــاذا دهـــاك فــدمــعــي فــيــك منهمر

ويف فـــــؤادي هلــيــب مــنــك يستعر

مــاذا دهــاك  -ضياء  -احلــق مؤتلق ًا

لــكــنــه يف حــنــايــا املـــــوج ينكرس

وقفت عرشين عام ًا دارســـ ًا حذق ًا

لــكــن بغمضة عــن ينتهي العمر

وقـــد حتسبت يف كــل األمــــور ومــا

أي مــقــام يــكــمــن اخلــطــر
عــلــمــت ّ

ف ــذك ــره أن يــمــت يــبــقــى لــذاكــرة

والعيش باخللق واإلحــســان ُيدّ خر

وكـــلـــا لــــزم اإلنــــســــان ِش َعـــتـــه

خـــــر ًا ولــكــنــا األقـــــــدار تــقــتــدر

مــهــا تــعــش فــحــيــاة املـــــرء فــانــيــة

ال ينفع املـــال واألحـــــام واحلـــذر

فــاخلــر يف عــمــل اإلنـــســـان نافعه

والـــــر مــنــه عـــــذاب كــلــه رشر

أيــه (ضــيــاء) اهلـــدى يــا مــن لــه أثر

يف كــل قــلــب فــمــن بــلــواك ُيتكر

عــاثــت بنا مــدهلــات اخلــطــوب وقد

وفـــــــاء ك ــل ــه عــر
أب ــق ــي ــت فــيــنــا
ً

وغــــرهــــا مــــا هبــــا ن ــف ــع وال أث ــر

فــا احلــيــاة س ــوى ص ــدق وتضحية
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رحــلــت شــمــعــة عــلــم عــن معاملنا

ملـــا تــــزل غــضــة بــالــفــكــر تــزدهــر

رحــلــت عنا بعمر الـــورد مــزدهــر ًا

جــفــت وريــقــاتــه والــعــطــر يعترص

فــكــنــت خــر مــثــال لــلــصــديــد وفــا

ويف حــديــثــك دومــــ ًا يــصــدق اخلــر

ّ
حتـــــل بــنــا
ولـــلـــحـــيـــاة هنــــايــــات

فــكــلــنــا هـــالـــك لــلــحــتــف ينتظر

فـــــذا يـــمـــوت س ــق ــيــ ًا يف هنــايــتــه

وذا يــمــوت سليم اجلــســم حيترض

فحكمة املــــوت أعــجــاز لــذاكــره

لــيــســتــقــيــم بــــدنــــيــــاه وي ــق ــت ــدر

ويــلــزم احلــق واإلنــصــاف دون أذى

وال يــعــيــث فـــســـاد ًا دونــــه اخلــطــر

لــيــهــنــأ املـــــرء يف دنـــيـــاه كـــل أخ

نــــــد ًا لــصــاحــبــه ب ــال ــع ــز يــفــتــخــر

هـــذي حقيقة دنــيــانــا إذا اتبعت

ف ــخ ــره ــا دائــــــم واحلــــــق يــنــتــظــر

فــا املـــات يغيظ املـــرء إن قربت

عـــمـــر لــــه أثـــر
آجــــالــــه فـــاحلـــيـــا
ٌ

وقال يف قصيدة عنواهنا (عراق العلم):
عــظــيــم أنــــت يـــا شــعــب ال ــع ــراق

غــزيــت فــا رضــخــت وأنـــت باقي

صـــرت عـــى الــبــا يـــومـــ ًا فــيــوم ـ ًا

ومل ت ــره ــب ــك أوضـــــــار امل ــش ــاق

وقـــفـــت مـــع الــــرزايــــا يف رصاع

كــــأنــــك واملـــــنـــــايـــــا يف عـــنـــاق

وداويــــــــت اجلـــــــراح ب ــك ــل عــــز ٍم

فـــــرت جتـــــدُّ يف قـــــدم وســــاق

عــزمــت بــــأن تــص ـنّــع رصح فكر

وتــــبــــنــــي عـــــز جمـــــد بـــائـــتـــاق

فــفــي الــتــاريــخ مــا رزئـــت شعوب

كــــا جــــرعــــت مــــن مــــر املـــــذاق

لــقــد ســلــكــت ســبــيــل الــكــفــر ملا

أبــــــاح دمــــــ ًا ألمحـــــد دون واق
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فـــخـــار مـــن الــقــبــائــل كـــل عــان

لـــقـــتـــل رســـــالـــــة بــــــــد ٍم مـــــراق

لــيــبــقــى جــرمــهــم جـــرمـــ ًا مــشــاع ـ ًا

يــــــوزع بــيــنــهــم حـــتـــى الـــعـــراق

رشار والــــكــــبــــار هبــــم صــغــار

فــســيــقــوا مــهــطــعــن وكــالــنــيــاق

أهــــــــذا اجلــــمــــع حيــــشــــده عـــدو

ل ــي ــب ــغ ــي دحــــــر جمـــــد بـــالـــتـــاق

وكــــل فــتــى يــكــر بــكــم ويــســعــى

اىل حتـــقـــيـــق عـــــز يف الــــعــــراق

لـــيـــعـــي رايـــــــة ل ــل ــم ــج ــد رفـــت

وحيـــفـــظـــه مــــصــــانــــ ًا يف املـــــآق

تــنــاســى أن فــكــرك ســــوف يبقى

ن ــض ــال ــيــ ًا وي ــظ ــف ــر يف الــســبــاق

وذا ال ــت ــاري ــخ يــشــهــد دون شك

بــــأن الــظــلــم صــنــف مـــن نــفــاق

ســتــبــقــى ع ــال ــيــ ًا بــالــنــر تــزهــو

بــــعــــز مـــســـتـــديـــم يف انـــبـــثـــاق

وبــالــعــلــم اجلــلــيــل تــقــيــم رصحـــ ًا

قــــويــــ ًا ب ــال ــت ــض ــام ــن والــــوفــــاق

فــــا يـــرهـــبـــك أي ل ــئ ــي ــم طــبــع

ألنـــك قــد كـــرت عـــرى الــوثــاق

ِ
بــــالــــرفــــاه بــــا نــطــاق
لــتــســعــد

املـــرجـــى
فــتــبــنــي الـــعـــز بــالــفــكــر
ّ

جــديــر
عـــــراق الــعــلــم أنــــت بـــه
ٌ

غــــزوت الـــكـــون تــعــلــو كــالــراق

وذي عــلــيــاك غــيــظــت األعــــادي

ألنـــــك مــســتــطــيــع يف الــلــحــاق

يــــريــــدون ال ــت ــأخ ــر كـــي يــعــيــدوا

إلـــيـــك جـــهـــالـــة وبـــــا انــعــتــاق

وهــــــذي غـــايـــة ط ــم ــح ــوا إلــيــهــا

تــشــن احلــــرب مـــن دون ارتــفــاق

ولـــكـــن الـــتـــجـــارب وال ــت ــح ــدي

عــنــاويــن ســمــت والــعــلــم ســاقــي

فــــــــر خــــــبــــــايــــــاه لــــيــــبــــدو

طـــمـــوح الـــغـــد يــــــأذن بــانــفــاق
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وقال يف رثاء والده املرحوم احلاج عباس حسني الشكرجي نرشهتا جريدة (املجتمع)

الكربالئيه:

مـــن شـــجـــوين وهلــفــتــي وبــكــائــي

تــــرمجــــات لــلــنــعــي عــــر ع ــزائ ــي

أهيــــا احلـــــزن كـــل ضــيــف عــزيــز

غـــر ضــيــف يـــلـــ ُّز يف األحـــشـــاء

كـــــل يــــــوم جـــــديـــــد ُه كــقــديــم

طـــائـــر اهلـــجـــر يف حلـــــون بــائــي
حـــــزن ي ــع ــق ــوب ج ــن ــة لــشــقــائــي

أفــــتــــدري الـــــذي فـــقـــدت وتــقــو
خــيــمــتــي قـــوضـــت وملـــلـــم فــيــهــا

كـــــل طــــــرف أذيـــــاهلـــــا بــــــرداء

أســفــح الــدمــع إن خــلــوت بركني
كــنــت يل يــا هــــزار دوحــــي وحلني

فــــاغــــر بــعــطــاء
ودم اجلـــــــرح
ٌ
وســــمــــري وغــــنــــويت ورجـــائـــي

كــنــت عـــونـــ ًا اىل الــيــتــيــم نــصــر ًا

وأبــــــــ ًا حـــانـــيـــ ًا عــــى الـــفـــقـــراء

ـح وضــيـ ٍـق
ضــامــر الــبــطــن ال ل ــش ـ ٍ

بـــل لــتــســدي املـــوفـــور لــلــبــؤســاء

هنجك الصمت يف الــعــطــاء لرتق

ي ــل ــج ال ــف ــت ــق يف رؤى وس ــن ــاء

ِ
أبــــــت يف ســـــاك أرصــــــع نــجــ ًا

يـــلـــد الـــطـــيـــب والـــتـــقـــى بــنــقــاء

تــغــرس الــصــدق والــفــضــيــلــة فينا

حــيــث تــــرى أعــــداءهــــا بــجــاء

كــنــت تــبــدي يل الــنــصــيــحــة دومـــ ًا

الجــتــثــاث الــــــزالت واألخـــطـــاء

لـــــــذة اخلـــــــر شـــمـــعـــة تـــتـــدىل

يف كـــهـــوف الـــدجـــنـــة ال ــدك ــن ــاء

ٍ
بــمــوت
وفـــنـــاء اإلنــــســــان لــيــس

بــــل بـــذكـــر يــمــيــت كــــل رجــــاء

كـــل حــــرف ممـــا زرعـــــت زهـــور

يف طــريــقــي ومــنــهــجــي ولـــوائـــي

أي أيب واجلــــراح يف الــقــلــب تأبى

لـــعـــنـــاد أو ســــلــــوة ب ــان ــت ــه ــاء
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لـــو يــكــون الـــفـــداء مــــاالً ونــفــس ـ ًا

أنـــــــا بــــــالــــــروح بــــــــاذل فـــــداء

قــــد خــــرنــــاك يــــا أعــــــ ّز فــقــيــد

ك ــاف ــت ــق ــاد الـــظـــمـــآن ن ــب ــع املــــاء

أي أيب والــــدمــــوع يف حــيــارى
كــيــف تـــأيت األحـــــزان دون نــذيــر

عــــن يل يف عــزائــي
مل تــصــدق مـــا
ّ

وتــفــيــض األرواح دون افــتــداء

ك ــي ــف س ــه ــم يل أت ــق ــي ــه بــنــفــي

حــــيــــنــــا اتــــقــــيــــتــــنــــي بـــســـاء

ذاك رشع الــــســــاء أي مـــرد

بــســبــيــل اجلـــــــزاء غــــر الــفــضــاء

ومن قصيدة له بعنوان (يف ذكرى تأميم النفط):
أممــــــــت نــــفــــطــــك يــــــا عــــــراق

فـــــكـــــرت قـــــيـــــد ًا ال يـــطـــاق

حــــــــــررت شــــعــــبــــ ًا رازحــــــــــ ًا

عـــــر الــــــقــــــرون مـــــن الــــوثــــاق

نـــــــاديـــــــت نـــــفـــــط الـــــعـــــرب

لـــلـــعـــرب الـــــكـــــرام بــــا نــفــاق

كـــنـــا صــــــغــــــار ًا قـــــد عـــرفـــنـــاه

فــــــحــــــط عـــــــــى الــــــــزقــــــــاق

كـــــاحلـــــلـــــم كـــــــــان جيـــــــــول يف
ومــــضــــت ســــنــــون يف ال ــن ــض ــال

وهبــــــــــــن بـــــاق
أفـــــــكـــــــارنـــــــا
َّ
مـــــــــريـــــــــرة عـــــــــر املــــــشــــــاق

وهــــــــــــوت عــــــهــــــود صـــعـــبـــة

فـــــرمـــــت بــــظــــلــــم ال يـــطـــاق

فــــجــــر
حـــــتـــــى أتـــــــــى متـــــــــوز ّ

ثــــــــــــورة بــــــثــــــرى الــــــعــــــراق
مـــــــن عـــــطـــــا دمـــــــــه املـــــــــراق

وســـــعـــــى اىل تـــطـــبـــيـــق فــكــر

هــــــــــي ثـــــــــــــــــورة جــــــــــاءت

ل ــت ــح ــري ــر الـــضـــائـــر الن ــع ــت ــاق

صــــــــــدم الــــــعــــــتــــــاة هبـــــــا فـــا

أبـــــقـــــاهـــــم بـــــــث الــــشــــقــــاق
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كـــان الــعــراقــيــون جــســ ًا واحــــد ًا

وبـــــــــــــــــــــــا افـــــــــــــــــــــــراق

ومــــــضــــــوا جيــــــــــدون اخلـــطـــى

لـــــبـــــنـــــاء جمـــــــد بــــاشــــتــــيــــاق

فــــبــــنــــوا رصوحــــــــــ ًا شــــاخمــــات

ال مـــــــــعـــــــــان بـــــــأســـــــاق

هــــــــــوذا الـــــــعـــــــراق كــــرامــــة

يــــســــمــــو بـــــعـــــز وانــــــطــــــاق

الشاعر يصور لنا (بحرية الرزازة) التي فتنته واعجب هبا:
ورسى اهلـــم عــن فــــؤادي املــعـنّــى

طــفــح الـــبـــر يف ربـــاهـــا وغــنــى

أهيــــا احلــــب كــيــف تــــروي غــلــيـ ً
ا

ش ــف ــه الــــوجــــد يف ذارهـــــــا فــأنــا

َّ
حـــط فــيــه ركـــب اهلــــوى فتالشى

مـــثـــل أزبــــــــــاده جتــــــيء لــتــفــنــى

مـــرح الــغــيــد يف ربـــاهـــا رحــيــب

هبــــج الـــعـــن يف رؤاهــــــــا وهتــنــا

صـــخـــب املــــــوج لــلــقــى يــتــمــنــى

هــــي (رزازة) عــــى شــاطــئــيــهــا

متــســك الــبــحــر يف جــــوى تتنفى

قـــد وجـــدنـــا هبـــا ختــــوم الـــبـــوادي

تـــرتـــوي خــلــســة كــمــن يــتــدانــى

وضـــبـــاء الـــصـــحـــراء تــــأيت ظــاء

وطـــيـــور يف املـــــاء ت ــأب ــى ابــتــعــاد ًا

تــرقــب اجلـــرف يف اشــتــيــاق ومعنى

خــــلــــق اهلل جــــنــــة يف ربــــــوع

مــــا رأهتــــــا عــيــونــنــا مــــذ نــشــأنــا

فـــــوق أمـــــواجـــــه يـــــرف فــتــمــنــى

يــمــخــر الــبــحــر زورق يــتــهــادى

لــيــعــيــش اجلـــــال فـــكـــر ًا ومــبــنــى

كـــل مـــن يــطــلــب ال ــس ــع ــادة فيها

كـــي يــعــود الــشــبــاب فــيــه ويــبــنــى

فـــلـــيـــبـــادر بــقــلــبــه قـــبـــل جــســم

أوجــــــدهتــــــا إرادة تــتــفــانــى

إهنـــــــا بـــقـــعـــة بـــــــــدوح وبـــحـــر

تــبــهــر ال ــل ــب مـــن ض ــي ــاء بــأســنــى

كليف تبدو الصحراء فيها رياض
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وقال مؤبن ًا املرحوم السيد مرتىض الوهاب وقد ألقاها يف احلفل التأبيني املقام يف

الصحن احلسيني الرشيف:

مـــواقـــيـــت الــــزمــــان هلـــا اعــتــبــار

وعـــمـــر املــــــرء لـــيـــس لــــه قــــرار

ف ــض ــوء الــفــجــر هيــتــك ســـر ليل

ويف ظـــلـــاتـــه يــــطــــوي ال ــن ــه ــار

ويـــعـــرف ذاك عــلــم دون ريــب

وحيــــكــــمــــه نــــظــــام واخــــتــــبــــار

ومــــا أجــــل الـــريـــة رهــــن حكم

يــــصــــوبــــه ممـــــــات واحــــتــــضــــار

وجيـــهـــل كــــل ع ــب ــد ذاك دومـــــ ًا

فـــــأعـــــار طــــــــوال أو قـــصـــار

ورب اخلـــلـــق أعـــلـــم مـــن ســـواه

يـــكـــون لــــوحــــده فــيــهــا اقـــتـــدار

إذا حـــلـــت مــنــيــتــنــا لــتــطــوي

أمـــانـــيـــنـــا فـــــا مـــنـــهـــا الــــفــــرار

فــكــم وارت كـــرامـــ ًا حتـــت تــرب

ومــــن أقـــراهنـــم خــلــت الـــديـــار؟

ومــنــهــم (مـــرتـــى) األدب املعىل

مــــؤرخــــه وشـــــاعـــــره ال ــف ــخ ــار

تـــأمـــل ســـامـــعـــي أدواح شــعــر

لـــــه صـــنـــعـــتـــه أفـــــكـــــار غـــــزار

كـــأنـــك قـــد شــمــمــت بـــه عــبــر ًا

لــــزهــــر مـــنـــه فــــوحــــه ازدهـــــــار

وجــــنــــات مــــن الـــــرحيـــــان تــبــدو

بــــه والــــطــــر يــــشــــدو واهلـــــــزار

وأهنـــــــــار بــــــاء الـــــــــورد جتـــري

وعــــطــــر مـــنـــه جيـــنـــى والــــثــــار

كــــان احلـــــور يــســعــن ابــتــهــاجــ ًا

ألفــــــــــــراح وجتــــمــــعــــهــــن دار

ويــعــقــد فــــوق أرؤوســــهــــن زهــر

أكــــالــــيــــا وي ــط ــب ــق ــه ــا امحــــــرار

يــلــحــن وبـــرهـــن يـــزيـــد حــســن ـ ًا

عـــــى وجـــــــه فــــيــــبــــدو ج ــل ــن ــار

ويــلــبــســن ال ــث ــي ــاب مــزركــشــات

وت ــل ــت ــم ــع الـــقـــائـــد والــــســــوار
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كـــــأن هبــــا عـــواطـــفـــهـــا فــتــطــفــي

بــــــــإرصار فــــيــــذوهيــــا اصــــفــــرار

وهــــــذا الـــشـــعـــر واقــــعــــه حــيــاة

فـــتـــنـــعـــدم احلــــيــــاة وال يــضــار

فقيد الــشــعــر يــا مــن كــنــت تسمو

بـــروحـــك واحلــــيــــاة هبـــا اخــتــيــار

فــكــنــت ويف مــســارك حــيــث تبدو

هنـــيـــم بــــك املـــشـــاعـــر والــــوقــــار

عـــى مــهــل ختـــط الــــــدرب مــشــي ـ ًا

لــتــحــمــل ثـــقـــل فـــكـــر يــســتــشــار

ويف عــيــنــيــك تــــزدحــــم املـــعـــاين

فـــيـــحـــوهيـــا قـــصـــيـــد وابـــتـــكـــار

فــقــيــد الــشــعــر يف أحــــى صــفــات

فـــأنـــت أســــرهــــا وهـــــي األزار

م ــض ــي ــت ب ــع ــف ــة وســــمــــو قــصــد

ومل يـــقـــربـــك يف دنــــيــــاك عـــار

فــكــنــت جمــــاهــــد ًا وعــــزيــــز ق ــوم

وكـــنـــت مـــكـــرمـــ ًا ولــــك اعــتــبــار

ومـــــا أحـــــى اجلــــهــــاد إذا جتــى

لــيــكــشــف ظــلــمــه وهـــــو املـــنـــار

ول ــل ــش ــع ــراء دور يف الــتــســامــي

لــســان الــشــعــب هــم وهـــم األوار

فــقــيــد الــشــعــر والـــدنـــيـــا سبيل

فــــطــــور ًا ال حـــبـــ ًا وبــــه انــحــســار

ولــــلــــشــــعــــراء أرحـــــبـــــه جمـــــاالً

ف ــه ــم صـــلـــحـــاؤه وهـــــم الــعــثــار

فــفــي أشـــعـــارهـــم تــبــنــي األمــــاين

وهيـــدمـــهـــا انــــطــــواء وانــــحــــدار

كــمــثــل املـــــاء يـــــروي كـــل زرع

وهيـــلـــكـــه انــــقــــطــــاع وانــــغــــار

ف ــق ــاط ــرة احلـــديـــد تــســر طــوعــ ًا

بــــا عـــقـــل ويـــدفـــعـــهـــا الــبــخــار

فـــفـــيـــه قـــــــوى تــــوجــــهــــه خلــر

وم ــن ــه ــا الـــــر ع ــق ــب ــاه انــفــجــار

وذلـــــــك مـــــن مجــــــاد فـــيـــه فــعــل

وتـــــأثـــــر وشـــــــــأن واخــــتــــبــــار
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فـــكـــيـــف بـــكـــائـــن حيـــيـــا بــعــقــل

وتــــفــــكــــر وبـــطـــبـــعـــه املــــســــار

فــقــيــد الــشــعــر عـــفـــو ًا إن شــعــري

تـــــنـــــاول مـــتـــنـــه أمــــــــــر ًا يـــثـــار

وإن حلـــفـــلـــنـــا هـــــــذا مـــقـــال

يــــقــــال بـــمـــوضـــع ولــــــه إطـــــار

تـــؤبـــن مــــن طــــــواه الــــــرب ط ــرا

بــــحــــزن فـــاحلـــقـــيـــقـــة تــســتــعــار

فــكــيــف يـــؤبـــن الـــشـــعـــراء فـــذا

وحـــــيـــــ ًا بـــالـــبـــنـــان لـــــه ي ــش ــار

أل ــي ــس الــعــلــم واألفــــكــــار تبقى

وال تـــبـــى وخيـــشـــاهـــا الــــدمــــار

ولـــكـــان عـــى الــــعــــادات نسعى

ختـــلـــدهـــا رواســــبــــهــــا الـــكـــثـــار

وع ــم ــر املـــــرء ي ــب ــدأ حــيــث يفنى

فـــيـــح ــيـــي ــه تــــــــراث واعــــتــــبــــار

ويـــــدفـــــن كـــــل فــــــرد يف ف ــع ــال

لـــــه واخلـــــــر صـــانـــعـــه اجلــــــوار

رعــــــــاك اهلل يف حلـــــد طـــهـــور

فـــطـــابـــت تـــربـــة بــــك والــــقــــرار

ومن شعره االجتامعي قوله يف مشكلة حدثت بني فتى وفتاة نرشتا قصيدتني يف

جريدة (املجتمع) الكربالئية ،فرغب أن يطرح رأيه ،فنرش عىل نفس الروي والقافية

قصيدته يف (املجتمع) بتاريخ  1973 / 2 / 24م:

إليكام مني

شــعــر الـــغـــرام اطـــــار فــيــه أحلـــاين

أعـــــــدّ فـــيـــه مــــلــــايت وأشــــجــــاين

ف ــإن ــه خــلــجــان الــنــفــس يــوقــدهــا

نـــار الـــفـــؤاد بــأفــراحــي وأحــــزاين

لوال اهلوى مل يكن يف العيش من أمل

غ ــر الــفــنــاء فــيــطــوي ك ــل إنــســان

ٍ
دفء وحتــنــان
ت ــف ـ ّـوح الــعــطــر يف

ومل تــكــن لــريــاض الــــورد روعتها

138

فـــا تـــــراءت فـــراشـــات بأجنحة

تــدنــو وتــعــلــو ع ــى ورد ورحيـــان

تــعــانــق املــيــســم املــصــفــر مـــن أمل

يــبــقــهــا حــبــه يف (ق ــل ــب ــه) احلـــاين

وثــــم تـــغـــدو ولـــــون مــنــه ز ّيــنــهــا

تــثــنــيــه عــــابــــرة أحــــــام ن ــش ــوان

ٍ
فــــرد بـــذي الــدنــيــا لــه صفة
وكـــل

وطــــابــــع وتــــرانــــيــــم لــــوجــــدان

فــاحلــب والــعــشــق صــنــف ال يــبــدده

وصــل احلبيب وال تعذيب هجران

وغ ــاي ــة املــــرء أن يــرقــى بمعتقد

بــحــبــه لــصــفــات هـــن ذي شــأن

وال ي ــن ــال مـــنـــاالً دون تضحية

ف ــاحل ــب لـــلـــروح مـــقـــرون بــإيــان

واحلــــب لــلــجــســد الـــفـــاين يــعــمــره

روح وع ــق ــل مهـــا أصــــل لــبــنــيــان

ولــيــس يــفــرق عــنــدي أي معتقد

حــب احلــبــيــب وال متجيد أوطـــان

جل ــوه ــر احلــــب إيـــثـــار وتــضــحــيــة

وغـــايـــة الـــشـــوق إخــــاص لفتان

فـــذاك رأيـــي وك ــل ال ي ــرى ص ــور ًا

ممــــا تــــراهــــا ولـــــأ ثـــنـــن رأيـــــان

وعــــادة الــصــب أن تبكيه حرسته
ولــيــس يــفــصــح أن القـــى حبيبته

قــــرح أطـــرافـــ ًا ال جفان
والـــدمـــع ّ
يــــره وهــــو مــضــنــى دون تــبــيــان

كــــــــوارد مـــــــاءه واملــــــــاء نــائــلــه

لــكــنــه حمــجــم عـــن قــصــده الــــداين

ـي وعــمــر الــفــرد يف أمــد
يــاصــاحــبـ ّ

حمـــدد حــيــث ال جــــدوى بنسيان

وســــنّــــة اهلل يف لــقــيــاكــا أبـــــد ًا

يف عــش حــب سعيد دون أح ــزان

تــنــزقــان بـــه كــالــطــر مـــن شغف

وت ــس ــع ــدان بـــه مـــن غـــر حــرمــان

وتـــعـــمـــران األوطـــــــان يف عقب

أســاســه احل ــب يف تــرســيــخ عــمــران
ســعــادة حــيــث يــبــنــي احلـــب اثــنــان

ومــا وجــدت كجمع الشمل تتبعه
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لــيــســعــد اهلل إنــــســــانــــ ًا بـــقـــرآن

فــفــي الــريــعــة أفـــكـــار وفلسفة

وم ــا نظمت وم ــا عــاجلــت مشكلة

إال بــقــصــد وإخـــــاص لــوجــداين

وغــايــة املـــرء أن يسعى ألخـــذ يد

إىل سبيل اهلــدى مــن دون خــران

وال ــن ــص ــح نــــور وإنــــقــــاذ حلـــران

ولــلــريــة حـــق يف اجــتــنــاب أذى

***

 -18السيد حممد علي العاملي
 1290 - 1247هـ

الشاعر السيد حممد عيل العاميل يوحي لقارئ شعره أنه من الشعراء الذين أوتوا

املوهبة الشعرية الرائعة ومن ذوي العاطفة املتوهجة والشعور الزاهر ،فإن شعره يتميز

بالرقة املتناهية واللفظ األنيق واملعنى الدقيق واخليال الرحيب .وليست هذه املواهب

بالطارئة عليه ،فهو سليل بيت اشتهر بالعلم واألدب والورع وعاش بني رفوف الكتب
املتنوعة ،فانكب عىل دراستها واستيعاب مضامينها حتى حصل عىل كل ما تتوق إليه

نفسه من العلم واملعرفة.

وشاعرنا العاميل من الذين عارصوا نخبة طيبة من شعراء كربالء ،وكانت له صالت

وثيقة معهم ونخص بالذكر العامل الشاعر السيد أمحد الرشتي .ذكره بسام عبد الوهاب
اجلايب فقال :حممد عيل بن أيب احلسن بن صالح العاميل املوسوي املعروف باحلائري

(1290 - 1247هـ) (1873 - 1831م) فاضل من أصحاب الرتاجم له نظم(((.
((( معجم األعالم  /بسام عبد الوهاب اجلايب  /ص.761
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يف (معجم املؤلفني) :حممد عيل بن أيب احلسن بن صالح بن حممد بن إبراهيم بن زين

العابدين بن نور الدين العاميل املوسوي احلائري أديب شاعر نحوي رصيف فقيه أصويل

عارف بالرجال ولد يف اهلور من ضواحي النجف ،وتويف بكربالء ،من آثاره كتاب يف
النحو وآخر يف الرصف ،مصنف يف الفقه وآخر يف أصول النقد واليتيمة عىل نمط يتيمة

الثعالبي (((.

وقد خصص البحاثة الشهري الشيخ عبد املوىل الطرحيي دراسة هلذا الشاعر يف كتابه

اخلطي القيم (احلائريات) فقال :هو السيد حممد عيل بن السيد أيب احلسن بن السيد

صالح بن السيد حممد بن إبراهيم بن زين العابدين بن السيد نور الدين أخي صاحب
املدارك املوسوي العاميل األصل النجفي التحصيل احلائري املسكن واملدفن عامل فاضل
وأديب شاعر وفقيه أصويل وكاتب مرتسل ماهر يف مجيع العلوم العربية ،شديد الذكاء،

رسيع احلافظة ،جيد القرحية ،وقاد الفكر ،ولد يف سنة 1247هـ يوم األربعاء يف (اهلور)
الكائن يف ضواحي النجف األرشف غادر والده النجف األرشف إىل كربالء ،فغادر هو

معه وقطن كربالء وجعل حيرض يف كربالء عىل مشاهري عرصه هناك منهم العامل الفاضل
السيد مرزا عيل تقي الطباطبائي والشيخ زين العابدين املازندراين واقرتن بابنة الفاضل

التقي السيد موسى اهلندي.

تويف يف كربالء سنة 1290هـ ودفن يف احلائر احلسيني عن عمر يتجاوز األربعة

واألربعني عام ًا(((.

((( معجم املؤلفني ج 10ص.316

((( احلائريات  -للشيخ عبد املوىل الطرحيي  -خمطوط.
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آثاره:

ترك الشاعر آثــار ًا خطية كثرية وقد تعرض لذكرها الشيخ عبد املوىل الطرحيي

يف موضوع له بعنوان (مؤلفات عيل احلائري اخلطية) ((( وأبرز هذه املؤلفات :رسالة

الترصيف.

شعره:

يتسم الشاعر العاميل بموهبة شعرية زاخرة ،تتجىل فيها الرقة والعذوبة ،ويتميز

شعره بالقوة واملتانة وفخامة الديباجة وحسن السبك.

ومن شعره قوله مهنئ ًا العامل السيد حممد تقي الطباطبائي وذلك يف اقرتان نجله السيد

حممد الطباطبائي:

أهيـــــا الــــركــــب رس لـــكـــل بـــاد

وانــــر الــبــر يف مجــيــع الــعــبــاد

مــا تــرى الــدهــر والــكــواكــب تزهو

واملـــــــــرات مـــــلء كــــل فــــؤاد
ّ

ٍ
حلــن
وطـــيـــور الـــســـعـــود يف كـــل

مــعــلــنــات بــالــيــمــن واإلســـعـــاد

وذوو الــعــلــم أصــبــحــوا يف رسور

رىض واعـــتـــداد
يــتــغــنــون يف
ً

ص ــادح ــات بــالــبــر يف كــل واد

مـــا تــــرى بــاهلــنــا الــبــايــل تــشــدو

ـى ووهـــاد
تقطع البيد مــن رب ـ ً

والــــريــــات مـــن أقـــــايص املــعــايل

((( جملة (العرفان) مج 18ص.297

((( ويف رواية أخرى (تتهادى عىل الغالة املهاد) .

((( احلائريات :للشيخ عبد املوىل الطرحيي ( -خمطوط) .
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()2
()3

وقال مهنئ ًا الشيخ حممد بن املرزا حسن كمونة يف زفافه:
ب ــرى فــقــد ج ــاء الــزمــان بمقصد

ووىف عــى رغــم الــعــواذل موعدي

فتخال طرس ًا والسطور متى بدت

خـــــود ًا حــســانــ ًا يكتحلن بأئمد

تـــبـــ ًا أليــــــام املـــشـــيـــب فـــكـــم هبــا
مــا كــنــت أعــــرف أن أيــــام الـ ِ
ـصــبــا

قــاســيــت حــــرة آســــف متنكد

العيش الرغيد وقد صفى يل موردي

قــد ســاغ يل فيه ال ــراب وطــاب يل

ورمــــوز أحــرفــهــا ال ــرم ــوز بأبجد

ف ــج ــر ولـــيـــل ذي وذي متــثــاهلــا

ع ــادت فــعــدت بصفو عيش أرغــد

حــتــى ســمــعــت مـــبـــر ًا ومــنــاديــ ًا

نـــــادى الــــرايــــا يف زفـــــاف حممد

جــم املــحــامــد والــنــهــى مــن مل يــزل

بــمــابــس املــجــد املـــؤثـــل يــرتــدي

فــرع الفتى احلسن الــزكــي ومــن له

يــنــهــى ال ــن ــدا قــــر ًا وفــيــه يبتدي

قـــــدر ًا وأزكــــاهــــا بــطــيــب املــولــد

خـــر الـــريـــة مـــفـــخـــر ًا وأجــلــهــا

كــم مــن مــضـ ٍ
ـل يف األنــــام بــه هــدي

شمس املكارم بدرها البادي الذي

عـــزت ونــجــم ه ــداي ــة للمهتدي

بـــدر وشــمــس كــوكــب كــنــف إذا

بـــحـــر بــــأمــــواج الـــعـــى مــتــدفــق
ٌ

ولــــــورد
لـــــــرود
ع ــن ــد الــــــــورود
ّ
َّ

مــأوى الضيوف ومل يكن يــأوى هلا

حــصــن امل ــخ ــوف وكــعــبــة املــتــوفــد

يـــومـــ ًا ويف غـــر الـــعـــى مل يــرتــد

مــا مــاج يف غــر الــفــواضــل والتقى

هتــمــي ع ــى املــتــوافــديــن بعسجد

هلل مــــن مـــلـــك ســـحـــائـــب كــفــه

كــفــيــه يف اخلـــر الــصــحــيــح املسند

مل يـــرو جـــود يف الــــورى إال وعــن

وبــنــو الــعــلــوم بمسمع وبمشهد

تــــروي الــثــقــاة مــن الـــــرواة نعوته

والــشــهــب يف أفـــق الــعــا مل جتحد

هــيــهــات م ــا م ــن جــاحــد لصفاته
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مـــن يــســتــطــيــع لـــه حلـــوقـــ ًا بــالــذي

يـــبـــدو ب ــث ــاق ــب فـــكـــره املــتــوقــد

قـــد نــــاد أركــــــان امل ــف ــاخ ــر كلها

بــــقــــواعــــد لــــــــواله مل تــتــمــهــد

أو مــــت مــســاعــيــه لــــه ال جتــهــد

طـــال الـــســـاك فــمــن أراد حلــوقــه

وإلــيــه ألــقــى الــدهــر فــضــل املــقــود

ألــقــت إلــيــه الــنــاس فــضــل قيادها
لــيــت احلــواســد واألعـــــادي كلهم

نــفــد الـــعـــديـــد وعـــدهـــا مل ينفد
كــانــوا ِ
ّ
وقـــل مــن فــيــه فــدي
الــغــدا

هــيــهــات لـــن حتـــى مــنــاقــبــه وقــد

هـــنـــاك عـــــرس حم ــم ــد يف عــرســه

نــالــت بنو العليا قــصــارى املقصد

دون األنــــام عــى اجلــمــيــل مــعـ ّـودا

يــا أهيــا احلــســن 83الــزكــي ومــن غدا

بــالــفــخــر يف الــدنــيــا بــعــزم مفند

وأهــــنــــأ بــــــدار لــلــعــى شــيــدهتــا

دار بروضات الطفوف فقد غدت

تــــزرى بــقــمــر يف احل ــن ــان مشيد

وافــتــك مــن خــود القريض خريدة

تـــزهـــو بــعــقــد نــظــامــهــا املــتــنــضــد

عــــذر ًا إذا هــي ق ــرت بمدحيكم
وبــقــيــتــم عــمــر املـــــدى يف نــعــمـ ٍـة

يــوم ـ ًا فقد أخــذ الــزمــان عــى يدي

ال ــق ــدر املــنــيــف بــأبــيــض وبــأســود

يــا خـــازن احلـــرم الــريــف ومــن له

خـــرد
زهــــو الـــفـــرائـــد يف قـــائـــد ّ

بــك أزه ــرت وزهــت فــرائــد نظمها

مـــوفـــورة وبــصــفــو عــيــش أرغـــد

وله أيض ًا:
أهيـــــا الـــنـــائـــمـــون حـــــويل أعــيــنــو

ين ع ــى الــلــيــل نــخــوة وافــتــخــارا

حــــدثــــوين عــــن الـــنـــهـــار حــديــثــ ًا

()1

َو ِصـــ ُفـــوه فــقــد نسيت الــنــهــارا

((( احلائريات ،خمطوط .
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وقال خماطب ًا صديقه العالمة الشيخ عيل آل كاشف الغطاء:
يــــا عـــلـــيـــ ًا آلل ج ــع ــف ــر يــنــمــى

عـــمـــرك اهلل حــــزت عـــلـــ ًا وفــهــا

أنـــت ق ــدمــ ًا ربــيــب حــجــر املــعــايل

وصــبــي ـ ًا أوتــيــت يف املــهــد حــكــا

()1

أخري ًا ،لقد استطاع هذا الشاعر بام ملك من موهبة الشعر ،أن يقدم رؤيته الشعرية

يف إطار من السمو اإلبداعي والفكري بحث ًا عن التمييز عىل الصعيد األديب ،وخلق جو
إنساين مفعم بالصدق العايل واحلس املرهف.

***

 -19احلاج حممد علي كمونة
املتويف عام  1282هـ

ولد الشاعر احلاج حممد عيل بن الشيخ حممد بن الشيخ عيسى آل كمونة يف كربالء

ونشأ شاب ًا عرف بنفاذ الذهن ودقة احلس ،وقدر له مستقب ً
ال أدبي ًا زاهر ًا ،فأقبل وكله رغبة

وشوق إىل التحصيل العلمي فدرس عىل مشايخ عرصه ،وحفظ الشعر وبرع فيه ،أما

تاريخ مولده فلم حيدده لنا املؤرخون ،وأغلب الظن إنه ولد يف حدود سنة  1200هجرية
استنتاج ًا ملا أفاد به العالمة الشيخ بن الشيخ حممد رضا آل كاشف الغطاء يف (احلصون

املنيعة) ،أما حتديد سنة وفاته فإنه مرد اختالف ،فمن قائل يف حدود سنة 1285هجرية،
ومن قائل يف حدود  1282هجرية ،واألخري أصح األقوال ،ويؤيد هذا التاريخ العالمة

الشيخ حممد الساموي يف أرجوزته بقوله:
((( احلائريات ،خمطوط .
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وكـــأخـــي الــفــضــل حمــمــد الــعــي

أعــنــي بــن كمونه ذا الفخر اجليل

فــكــم لـــه مـــن الـــنـــظـــام احلــاكــي

بـــــزهـــــره كـــــواكـــــب األفـــــــاك

نـــــال عـــــاء بـــاحلـــســـن ورشف

وحــــل مـــن واله أرخ بـــغـــرف

()1

ويكاد جيمع املؤرخون ان احلاج حممد عيل تويف يف سنة الوباء الذي اجتاح أرجاء

املدينة ،واملعروف أن مرض الوباء انترش يف آخر شهر مجادى الثانية من هذه السنة أي

عام  1282هـ ،فذهب ضحيته عدد كبري من أبناء البلدة.

لقد كان الشاعر قليل االتصال بالناس سوى بعض الشخصيات التي أشاد هبا وأثنى

دون تواريخ وفيات من اشتهر منهم بالعلم واألدب(((.
عليها ،ويف رثائه ّ

ذكره العالمة السيد حمسن األمني يف (أعيان الشيعة) بقوله :تويف يف كربالء يف شهر

مجادى اآلخرة ليلة األحد سنة 1282هـ 1865 /م وذلك بوباء اهليضة ويقال هلا اهلواء
األصفر والكولريا وأبو زوعة ،ودفن داخل املشهد احلائري خلف رأس احلسني مع

أخويه احلاج مهدي واملريزا حسن ،كان شاعر ًا أديب ًا ويف الطليعة كان فاض ً
ال مشارك ًا يف
العلوم تقي ًا حمب ًا آلل بيت حممد له ديوان شعر جله يف األئمة حكي عنه أنه رأى يف

منامه احلسني وهو يردد :فمنا املنادي ومنا السميع فأكملها (((.

ويف  -املستدرك  -من (أعيان الشيعة) املالحظات التالية( :احلاج حممد عيل كمونة

ابن حممد بن عيسى النجفي احلائري ،إن احلاج حممد عيل هذا تويف بكربالء آخر مجادى
الثانية ليلة األحد سنة ( 1282وليس سنة  )1275وقد قارب الثامنني سنة من عمره،

كام جاء ذلك يف مقدمة ديوانه املطبوع سنة  1367يف النجف نق ً
ال عن احلصون املنيعة يف
((( جمايل اللطف بأرض الطف  :للعالمة الشيخ حممد الساموي ص. 77

((( تاريخ األدب العريب يف العراق :للمحامي عباس العزاوي ج 2ص.329
((( أعيان الشيعة :للعالمة السيد حمسن األمني ج 46ص.109
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طبقات الشيعة للشيخ عيل كاشف الغطاء ،وقد خلف املرتجم ولدين فاضلني مها احلاج
حممد سعيد الذي مل خيلف سوى بنت واحدة تزوجها ابن عمها الشيخ فخر الدين كمونة

املتوىف سنة 1357هـ ومل تعقب له واحلاج صالح الذي مات بدون عقب ،ومل حيو هذا

الديوان الذي أرشف عىل مجعه وطبعه الشيخ كاظم الطرحيي قصائده ومنظوماته التي
نوه عنها يف مقدمة الديوان بأهنا تناهز اخلمسة آالف بيت كان قد مجعها بعض أفراد أرسة
آل كمونة بني دفتي جمموعة أطلق عليها اسم (الاللئ املكنونة يف منظومات ابن كمونة)

ومل يعثر عىل هذه املجموعة لآلن (((.

كام إن ديوان ابن كمونة نسخة خمطوطة كاملة كانت يف خزانة كتب السيد عبد احلسني

الكليدار آل طعمه كام ذكره هو يف فهرست كتبه .وذكره صاحب كتاب (مدينة احلسني)

قائالً :وآل كمونة من ذرية الشيخ عيسى املعروف بابن كمونة الذي هاجر إىل كربالء من
الكوفة يف أوائل القرن الثاين عرش اهلجري وقام يف بادئ األمر بخدمة الروضتني تيمن ًا هبا
وأصبح ذووه من بعده خدمة للروضتني ،نبغ منهم األديب الشيخ حممد عيل كمونة الذي

انقطع نسله من الذكور((( ،وذكره العالمة الشيخ حممد حرز الدين يف (معارف الرجال)

ال وأديب ًا كام ً
بقوله :كان شيخ ًا فاض ً
ال جييد نظم الشعر ،ويعد من الطبقة املتوسطة عىل
رأي مجهرة من األدباء ودوهنا بنظر اآلخرين ،ويروى له نظم كثري وقد مدح األئمة
املعصومني ورثاهم ،الخ(((.

وقد خصه البحاثة الشيخ حممد عيل اليعقويب بدراسة خاصة نقتبس منها قوله( :ومن

بواعث األسف الشديد أن يعيش هذا الشيخ النابغة قبل قرن من الزمن يف كربالء ثم

يموت ومل يعرف القراء وجيز ًا من حياته ومل يقفوا عىل يشء من بنات أفكاره حتى اليوم
((( املصدر السابق  -ص 40و.41

((( مدينة احلسني  -لألستاذ املحقق السيد حممد حسن الكليدار آل طعمة ج 1ص 69طبع بغداد.
((( معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباء ج ص.314
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ولقد كان من أملع الشخصيات األدبية مربز ًا عىل من عارصه من أدباء كربالء املجيدين

كاحلاج جواد بدقت والشيخ عمران عويد والشيخ عيل النارص ومجاعة آل اهلر وأرضاهبم

من فحول الشعراء الذين قضت حوادث كربالء عىل آثارهم وهجمت أيدي التلف عىل
دواوين أشعارهم كام اندرست أخبار من تقدمهم بأكثر من مائة عام كالعالمة السيد
نرص اهلل الفائزي وتلميذه السيد حسني بن مري رشيد الرضوي ،أجل تصدى لديوان ابن

كمونه أحد أحفاده فجمعه وسامه (اللئالئ املكنونة يف منظومات ابن كمونة) وهو يناهز
اخلمسة آالف ٍ
بيت وكله من الطبقة العليا ،رصني الرتاكيب حسن األساليب مجع فيه
بني اجلزالة والفخامة ولكنه تلف يف إحدى حوادث كربالء األخرية ومل يوجد منه اليوم
سوى قطعة صغرية رأيت فيها بضع قصائد يف مراثي احلسني.(((

وتطرق إىل ذكره العالمة الشيخ عيل كاشف الغطاء بقوله( :احلاج حممد عيل بن

املرحوم الشيخ حممد النجفي األصل احلائري املسكن الشهري بكمونة كان شاعر ًا بليغ ًا
وأديب ًا لبيب ًا فصيح ًا آنست الناس أشعاره الرقيقة وأسكرهتم بمعانيها ومبانيها الفائقة،

درة صدف األدب واملعايل ،والعاقمة عن مثله أمهات الليايل ،قد شاهدته أيام صباي

يف كربالء زمن توقفي فيها واجتمعت معه كثري ًا واقتطفت من ثامر إفاداته يسري ًا وقد
ال طوي ً
ناهز عمره الثامنني من السنني ،وعرضت أول نظمي عليه ،وكان رج ً
ال ذا شيبة

بيضاء مهيب ًا شه ًام غيور ًا ،وكان قليل النظم وأكثر شعره يف مدح اإلمام أمري املؤمنني
وكان معاون ًا ألخويه احلاج مهدي والشيخ حممد حسن يف تولية خدمة مرقد أيب عبد اهلل
احلسني .(((وذكره الدكتور داود سلوم فقال ما هذا نصه :هو حممد عيل بن حممد بن

عيسى آل كمونة وال نعرف عنه كثري ًا فقد ولد يف كربالء واشتغل حافظ ًا لقرب احلسني
((( جملة االعتدال النجفية العددان  4و 5السنة الرابعة 1937م وأنظر جريدة(األسبوع) الكربالئية العدد 3
سنة  1941م.
((( احلصون املنيعة يف طبقات الشيعة :للشيخ عيل كاشف الغطاء (خمطوط) ج.5
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بن عيل ،وكان كأمثاله من الشعراء استعمل شعره يف مدح شخصيات عرصه ،فقد مدح

عيل باشا والنقيب عيل الكيالين والسلطان عبد املجيد األول (ت عام 1277هـ) حينام
بني قرب العباس يف كربالء عام 1839م 1255 -هـ وقد طبع قسم من ديوانه فقط سنة
1948م((( ،وقال بسام عبد الوهاب يف (معجم األعالم) ما نصه :حممد عيل بن حممد بن

عيسى األسدي احلائري بن آل كمونة (1282 / ....هـ) (1865 / .....م) شاعر من

أعيان كربالء((( .وهناك الكثري ممن ذكروه يف كتبهم وتصانيفهم.

شعره:

يف موضوع شعر الشيخ حممد عيل كمونة عنرص مهم استطاع أن يكسب به اخللود أال

وهو (املأساة) وأعني هبا  -مأساة كربالء  -أو حادثة الطف املروعة ،فقد رسم لنا صور ًا
كثرية يف شعره الذي نلمس فيه تفوقه يف املعاين وبالغته يف األلفاظ ،وديوانه جمموعة

حافلة بالقصائد والقطع الشعرية ،ومعظمها آهات حرى ونفثات حمرقة سكبها يف
قصائد قاهلا يف رثاء احلسني بن عيل .واىل جانب ذلك نجد قصائد وقطع ًا شعرية يف

شتى األغراض واملناسبات ،األمر الذي جيعل الديوان ذا أمهية بالغة حيث تضمن كثري ًا
من أغراض الشعر التي تستهوي القلوب وتنتزع اإلعجاب ،فقد وفق يف إيراد ألفاظ
بليغة ومعاين سامية وأسلوب سهل بديع جيمع إليه العاطفة املتأججة واخليال الواسع،

إن معظم قصائد الرثاء تناقلتها ألسن خطباء املنابر احلسينية يف ذكرهم لإلمام الشهيد،

ومن أروع ما قاله الشاعر يف وصفه ملرصع احلسني:
عرا فاستمر اخلطب واستوعب الدهرا

مصاب أهاج الكرب واستأصل الصربا

وطــبــق أرجـــــاء الــبــســيــطــة حــزنــه

هــون احلــرا
وأح ــدث روعــ ًا هوله ّ

((( تطور الفكر واألسلوب يف األدب العراقي :للدكتور داود سلوم ص.60
((( معجم األعالم :بسام عبد الوهاب اجلايب ص.761
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وجــاس خالل األرض حتى أثارها

إىل اجلو نقع ًا حجب الشمس والبدرا

ومـــارت لــه حتى الــســاء وزلــزلــت

لــه األرض واهن ــدت أخاشيها طرا

وغـــر عــجــيــب أن متـــور لــه السام

ومن أوجها هتوي النجوم عىل الغربا

غـــــداة جتــلــت لــلــكــفــاح عــصــابــة

هلا النسب الوضاح من مرض احلمرا

عــدت إذ أع ــدت آل حــرب حلرهبا

كتائب ضلت رشدها وعتت كربا

وحيث التقى اجلمعان والسبط قائم

يذكرها يف بطشه البطشة الكربى

يكافحها واحلــــرب ت ــريس جباهلا

فــتــنــدك مــنــه حــن يــنــظــرهــا شــزرا

أراه وأمــــــواج اهلـــيـــاج تالطمت

يــعــوم هبــا مــســتــأنــس ـ ًا بــاســ ًا ثغرا

حيــيــي الــظــبــى طــلــق املــحــيــا كــأنــا

حتييه إذ تستل لــلــرب بالبرشى

ولــو مل يكفكفه مــن الفتك حلمه

لعفى ديار الرشك واستأصل الكفرا

ومــن عجب يشكو األوام وقلبه

جــرى مــن خــال فجرته القنا هنرا

لــه خ ـ ّـر تعظي ًام لــه ســاجــد ًا شكرا

وملـــــــا جتـــــى اهلل جـــــل جـــالـــه
ه ــوى وه ــو ط ــود واملــــوايض كأهنا

ن ــس ــور أبــــت إال مــنــاكــبــه وكـــرا

هوى كوكب ًا وانقض لألرض جوهر ًا

ومــا شابت األع ــراض طلعته الغرا

هوى هيكل التوحيد فالرشك بعده

طغى غمره والناس يف غمره سكرى

وأعظم بخطب زعزع العرش وانحنى

لــه الفلك الــــدوار حمــدودبــ ًا ظهرا

غـــداة أراق الشمر مــن نــحــره دم ـ ًا

له انبجست عني السام أدمــعـ ًا محرا

ٍ
لـــدمـــاء قـــد أريـــقـــت ويــــا له
فــيــا

شجى فتت األكباد حيث جرت هدرا
ً
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وإن أنــس مل أنــس الــعــوادي جواري ًا

ترض القرى من مصدر العلم والصدرا

ومل أنـــس فــتــيــان ـ ًا تـــنـــادوا لــنــره

وللذب عنه عانقوا البيض والسمرا

رجال تواصوا حيث طابت أصوهلم

وأنفسهم بالصرب حتى قضوا صربا

وما كنت أدري قبل محل رؤوسهم

بــأن الــعــوايل حتمل األنــجــم الزهرا

محـــاة محـــوا خــــدر ًا أبـــى اهلل هتكه

فــعــظــمــه شــــأنــــ ًا ورشفــــــه قــــدرا

فــأصــبــح هنــب ـ ًا لــلــمــغــاويــر بعدهم

ومنه بنات املصطفى أبرزت حرسى

شمر فــإن شكت
يقنعها بالسوط
ٌ

يــؤنــبــهــا زجــــر ويــوســعــهــا زجـــرا
أن أعــيــنــهــا عــرى
ع ــواط ــش إال َّ

نـــــوائـــــح إال أهنـــــــن ثــــواكــــل

يــصــون بيمناها احلــيــا مــاء وجهها

ويسرتها إن أعــوز السرت باليرسى

وجــوه تضاهيها الشموس فنورها

مــتــى رمــقــتــه أعـــن ردهــــا حــرى

ٍ
وحــرمــة
فــيــا حلــريــم ق ــد أبــيــحــت

هبــا حــرمــات اهلل قــد هتكت جهرا

أق ــول وقــد هــاج الفريق لصاحبي

وللبني نــار أوهجت كبدي احلرى

أقم صدرها فالركب قوض راح ً
ال

وقد طوح احلادي فحنت إىل املرسى

وي ــمـــم هبـــا وادي ال ــغ ــري ــن إنــه

مقيل أعــار املسك من طيبه النرشا

وعـــــرج إىل مــغــنــى أرس رضحيــه

حــقــيــقــة رس اهلل واآليـــــة الــكــرى

ٍ
بحائز
رضيـــح فــا الــبــيــت احلــــرام

وال احلجر إال بــالــذي حــازه فخرا

وب ّلغه عني منش ّطا وأغــنــم األجــرا

وعــــز عــلــيــ ًا بــاحلــســن ورهــطــه
إلـــيـــك أمــــر املـــؤمـــنـــن شــكــايــ ًة

شجى مــن بثها سعة الغربا
تغص
ً
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أراك وقــد بــادت ذراريـــك معرض ًا

كــأنــك مــا تـــدري وأنـــت هبــا أدرى

ألــســت الــــذي مل ختــل مــنــه رسيــرة

ومل يــبــق رس مـــا أحــــاط بـــه خــرا

صــرت وكيف الصرب منك لفادح

عــرا وعليه ال تطيق الـــورى صربا
جتــــدده يف ك ــل ٍ
آن ل ــك الــذكــرى

أتنسى وهل ينسى لدى الطف موقف

جــفــونـ ًا ومل ت ــدرك ألبــنــائــك الــوتــرا

تغض وحاشا أن تغض عىل القذى

إذا جــريــا يف حــلــبـ ٍـة إنّــــه أجـــرى

فقم موقظ ًا عــزمـ ًا لــه يشهد القضا
وبـــأســـ ًا يــبــيــد الــدهــر رعــبــ ًا ومهــ ًة

تقود هبا األقــدار إن أحجمت قرسا

وبـــادر إىل أرض الطفوف مــذكــر ًا

طواغيت حرب حني يغشاهم بدرا

وزلزل هبم أرجاءها واجلب القضا

الدراك ثــار اهلل واستنهض النرصا

فــقــد عــبــثــت يف الـــديـــن آل أمــيــة

وغــالــت رســول اهلل يف ولــده جهرا

ٍ
أمـــة ضــل سعيها
أال تعست مــن

وســــول شــيــطــان غــواهــا هلــا املــكــرا
ّ

أبـــت تــظــهــر اإليـــــان إال خديعة

وآبــت ولكن تبطن الــرك والكفرا

فـــا اتــبــعــت إال يـــعـــوق ضــالــ ًة

ك ــا اتــبــعــت آبـــاؤهـــا قــبــلــهــا نــرا

وق ــل لــرايــا شيبة احلــمــد مالكم

قعدتم وقد ســاروا بنسوتكم أرسى

يـــــروق جتــلــيــهــا الـــنـــواظـــر تـــارة

وحيــجــبــهــا إجـــاهلـــا تــــارة أخـــرى

تـــنـــوء هبــــن ال ــي ــع ــم ــات وكــلــا

جتــــوز هبـــا قـــفـــر ًا جتــشــمــهــا قــفــرا

فقوموا غضاب ًا فاملقادير طوعكم

متى شئتم جاءتكم رسلها ترتى

وجــيــئــوا هبــا عـــدو ًا وفــكــوا وثاقها

فــقــد محــلــت ممـــا تـــكـــابـــده وقـــرا

152

وأعــظــم مــا يشجي الغيور دخوهلا

إىل جملس مــا بــارح اللهو واخلمرا

يـــقـــارضـــهـــا فـــيـــه يـــزيـــد مــس ـ ّبــة

ويــرف عنها وجهه معرض ًا كربا
فأعظم بــه قــرع ـ ًا وأعــظــم بــه ثغرا

ويــقــرع ثــغــر الــســبــط شــلــت يمينه
أيــنــكــث ثــغــر ًا ط ـ ّيــب الــدهــر ذكــره

وما بارح التسبيح واحلمد والشكرا
متى ذهبت أعجوبة فاجأت األخرى

عجبت ومــا يف الــدهــر إال عجائب

حيـــكـــم يف خــــر الــــريــــة رشهـــا

وما خلت أشقاها بيل النهي واألمرا

بني الوحي ال أحيص جليل بالئكم

كحسن ثناكم ال أطــيــق لــه حرصا

منحتم بــأبــكــار املــعــاين مشاعري

وصــفــيــتــم فــكــري فــأنــشــأهتــا بكرا

وردت هبــا مسرتفد ًا بحر جودكم

عــدا رف ــده مــن مل يــرد ذلــك البحرا

مــددت بيدي فــقــر ًا إليكم ومل أكن

أمـــد يـــدي يــومــ ًا إىل غــركــم فقرا

خــذوا بيدي فــالــوزر أوهــى جتلدي

وال وزر يل يف غريكم يرفع الــوزرا

كــفــاين وإن قــرت نسك ًا وطاعة

والكــم وحسبي يف املــعــاد بــه ذخــرا

عليكم س ــام اهلل مــقــدار قــدركــم

لــديــه ومــا مــدت أيــاديــكــم الــدهــرا

وقال راثي ًا اإلمام احلسني:
أنــس ال أنسى النساء بكربال
فــإن
َ

حــيــارى عليهن املــصــائــب ص ّبت

ومل أنس أخت السبط زينب إذ هوت

لــتــقــبــيــلــه أكـــــرم هبـــا مـــن كــريــمــة

خــــي مـــن املـــــوىل بـــــرزن بــدهــشــة
ٌّ

املـــهـــر جــــاء ورسجـــه
وملــــا رأيـــــن
َ

ويف قــلــبــهــا نـــار املــصــائــب صبت

تــقــول ودمـــع الــعــن يسبق نطقها
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أخـــي يــا هــــاالً غـــاب بــعــد كامله

فمن فقده أضحى هنــاري كليلتي

أخ ــي يــا أخ ــي زود سكينة نــظــر ًة

تـــــر هبــــا يــــا خــــر حــــي ومــيــت
ّ

أخي فاطم الصغرى لقد كان قلبها

يــذوب أســى فاعطف عليها بنظرة

أخــي يا أخــي أي املصائب أشتكي

فــراقــك أم هتكي وذيل وغربتي

أم الثوب مسلوب ًا أم اجلسم عاري ًا

أم النحر مــنــحــور ًا ببيض صقيلة

أم الظهر مرضوض ًا أم الشيب قاني ًا

أم الشعر مــنــشــور ًا لعظم املصيبة

أم الــرحــل منهوب ًا أم املــهــر ناعي ًا
أم العابد السجاد أضــحــى مغل ً
ال

أم الــوجــه مــكــبــوبـ ًا بــحـ ّـر الظهرية

علي ً
ال يقايس يف الــرى كــل كربة

أم الــبــطــل الــعــبــاس ُجــــدّ ل ظامي ًا

َ
حيــض مــن مــاء الــفــرات بقطرة
ومل

أم الضايعات الــفــاقــدات حــوارس ًا

كمثل اإلمـــا يــشـ َـهــرن يف كــل بلدة

أفــيــمــن تـــرى حيــمــى حــريــم حممد

وقـــد أصــبــحــت بــعــد الــعــزيــز بذلة

أخي بعد ذاك الصون والسرت واحليا

تــاحــظــنــا األنـــــذال يف دار غــربــة

أخي ليت هذا الذبح كان بمنحري

ويــا ليت ذاك السهم كــان بمهجتي

أخــــي بــلــغ املــخــتــار طـــه ســامــنــا

وقــــل أم كــلــثــو ٍم ب ــك ــرب وحمــنــة

أخــــي بـــ ّلـــغ الــــكــــرار مــنــي حتية

وق ــل زيــنــب أضــحــت تــســاق بذلة

أخي قل لبنت املصطفى خرية النسا

سكينة أضحت بالعنا والــكــدورة

وقـــل ي ــا ابـــن أمـــي لــلــزكــي بأننا

أســـارى حــيــارى يف نـــزول ورحلة
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ومما قال جناب احلاج حممد عيل كمونة يف هتنئة السيد أمحد الرشتي ومؤرخ ًا يوم

زفافه:

بـــــرى س ــل ــي ــان بــنــيــل املــقــصــد

فــغــايــة الــقــصــد رضـــــاء الــســيــد

بـــــأمحـــــد نــــلــــت والء كـــاظـــم

بــــكــــاظــــم نــــلــــت والء أمحــــد

مــــن هبــــا حـــــ ّ
ا الــــزمــــان جــيــده

حــلــيــة أجــــيــــاد احلــــســــان اخلــــرد

قـــد اهـــتـــدى إىل اهلـــــدى مـــن هبام

قــد اهــتــدى وضـــل مــن ال هيتدي

كــــم أعــــــرب عــــن مــعــجــم ب ــآي ـ ٍـة

ٍ
بـــحـــديـــث مــســنــد
حم ــك ــم ــة أو

ســل قــصــب الــســبــاق عــن جرهيم

إلـــيـــه هــــل جــــازامهــــا مــــن أح ــد

قــــد بــلــغــا مــــن الـــعـــلـــوم أمـــــد ًا

ال يــبــلــغ الــــوهــــم لــــــذاك األمــــد

كــــأنــــا الــــلــــوح ومـــــا ُخ َّ
ـــــــط بــه

مــــن الـــعـــلـــوم م ــن ــه ــا بــمــشــهــد

ورايــــة احلــمــد انــطــوت فانترشت

بـــــأمحـــــد يف مـــــــدح آل أمحــــد

وحـــــبـــــه كـــحـــبـــهـــم قــــــد ثــبــتــا
جــــاهــــد عــــن ديـــنـــهـــم بــجــهــده

مـــوحـــد
يف قـــلـــب كــــل مـــؤمـــن
ّ

جمـــــتـــــهـــــد ًا هلل يف الـــتـــهـــجـــد

و(كــــاظــــم) وروده مـــن (أمحــــد)

عــن مــصــدر الــفــيــض وصـــدر املــرد

طـــابـــا فــطــبــت فـــاقـــتـــديـــت هبــا

ومل يـــطـــب مـــــن هبـــــا مل يــقــتــد

كم لك يف نــادي الطفوف من ندى

ال يــتــنــاهــى أبـــــــد ًا ومـــــن يــســد

ورايـــــــة املــــعــــروف ب ــع ــد ط ـ ّيــهــا

لــــدى ذوي الـــعـــرفـــان والـــتـــأود

نـــــرهتـــــا فــــاعــــتــــدلــــت كـــأهنـــا

أول حــــرف مـــن حـــــروف أبــجــد

واملـــــكـــــرمـــــات كـــلـــا أعـــدهـــا

خيـــــرج مــنــهــا لــــك أوىف ال ــع ــدد
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فــحــســبــك اهلل عــــــــاد ًا وكــفــى

مــــعــــتــــمــــد ًا بـــــــاهلل لــلــمــعــتــمــد

ق ــم ــت بـــتـــزويـــج الــــزكــــي أمح ــد

وب ــال ــق ــي ــام نــلــت صــــدق املــقــعــد

بــعــســجــد مــشــريــا حــســن الــثــنــا

حــســن الــثــنــا مــشــريــا بعسجد

فـــيـــا ســـلـــيـــان أتــــــاك (آصـــــف)

بــعــرش (بــلــقــيــس) خلــر مــعــهــد

مـــــرادهـــــا أمحـــــد واإلقـــــبـــــال يف

دخــــوهلــــا (لـــرحـــهـــا املـــمـــرد)

أمحـــــد مــــن بـــجـــده قــــد اح ــت ــوى

وجــــــــده عـــــى مجـــيـــع الــــســــؤدد

بــــأمحــــد جـــئـــت أهــــنــــي حــســنــ ًا

جـــئـــت أهــــنــــي حـــســـنـــ ًا بــأمحــد

نـــجـــي كــــريــــم ان ــت ــج ــت ــه نــجــب

مـــن شــيــبــة احل ــم ــد كـــــرام املــحــتــد

ومل أزل مـــهـــنـــيـــ ًا ب ــج ــده ــم

أجــــدادهــــم أهــــل الــنــهــى املــجــرد

و(الــطــف)( )2غص بــالــرور رحبه
واألرض بــاهــت باملصابيح السام

ـســد
وضـــــاق ذرعــــــ ًا رحـــبـــه بــاحلـ ّ

أو فـــاقـــت الـــنـــجـــوم بــالــتــوقــد

وابـــتـــهـــج األرشاف يف زف ــاف ــه

وعـــمـــت األفـــــــراح أهــــل الــبــلــد

اثـــنـــن قــــــدر ًا ارفــــعــــوا فـــأرخـــوا

(بـــــأمحـــــد هــــــذا رسور أمحـــــد)

()1

1280هـ

((( يف هذا البيت والذي يليه إشارة إىل اآلية الكريمة (قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن
يرتد إليك طرفك فلام رآه مستقر ًا عنده قال هذا من فضل ريب  .......الخ) سورة النمل ،آية  ، 40بلقيس
 :ملكة سبأ .
((( الطف  :من أسامء كربالء .
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وقال راثي ًا اإلمام احلسني:
حــــدا احلـــــادي بــأيــنــق مـــن أحــب

فــهــا أنـــا بــعــدهــم ظــهــري أجـــب

كــبــا جـــــدي( )2ومـــا بــرحــت جياد

اجلــــدود بــكــل ســامــي احلـــزم تكبو

وعــادتــنــي رصوف ال ــده ــر حتى

()1

كــــأن بــيــنــي وبــــن الـــدهـــر حــرب

أحـــبـــائـــي ويــــــوم الـــبـــن صــعــب

وبـــــان الـــصـــر عــنــي يــــوم بــانــت

أمـــــا ونـــجـــائـــب حيــمــلــن وقـــــر ًا

وخـــوص

وعـــدو الــعــاديــات( )5الــغــر صبح ًا

()3

يف الذميل هلن خــب

()4

تــفــوت الــعــاصــفــات( )6مــتــى هتب

ٍ
قــفــر
ألعـــتـــســـفـــن قــــفــــر ًا بـــعـــد

وال لــــزخــــارف الــــعــــذال أصــبــو

بــــأمــــهــــم امـــــامـــــهـــــم وتـــقـــفـــو

ســبــيــل نــتــيــجــة اإلنـــجـــاب نجب

هبــــم مــــن يـــثـــرب لــلــطــف رك ــب

ل ــق ــوم طــلــقــوا ال ــدن ــي ــا وســــارت

امل ــس ــر هبـــم وقـــــام ه ــن ــاك حــرب

فـــعـــرس يف مـــغـــاين الـــطـــف غب

بــنــفــي والــــــورى أفـــــدي عــلــيـ ً
ا

يضور

()7

وحوله األطفال سغب

()8

((( اجلب  :بفتح اجليم القطع واجلبب حمركة قطع السنام  ،ويقال بعري أجب وناقة جباء  ،وامرأة جباء أي ال
بنني هلا  ،ويقصد بقوله ظهري أجب أي مقطوع .
((( اجلد  :هنا البخت واحلظ .

((( اخلوص  :مجع مفردة أخوص وهو من غارت عينه يف رأسه أو من كانت إحدى عينيه سوداء واألخرى
بيضاء وهنا يراد باخلوص اإلبل .
((( اخلب  :مصدر خبب يقال خب الفرس أي راوح بني يديه ورجليه .
((( العاديات  :مجع عادية وهي اخليل املغرية .
((( العاصفات  :الرياح .

((( التضور  :التلوي من وجع الرضب واجلوع .

((( السغب  :مجع مفرده ساغب وهو اجلائع التعب .
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يــســام مــن الــعــدى خــســفـ ًا فــيــذري

الــــدمــــوع كـــأنـــا ع ــي ــن ــاه ســحــب

تــــلــــوذ بـــــه نــــســــاء حــــــارسات

تـــقـــوم ل ــده ــش ــة طـــــــور ًا وتــكــبــو

()1

وي ــؤمل ــه ــا عـــى األكــــتــــاف رضب

تــســب وتــســلــب األبــــيــــات منها

ســــــب وس ــل ــب
فــــيــــوع فـــيـــهـــا
ٌ

تــكــابــد مـــا تــكــابــد مـــن أواه

يــطــفــن بــكــعــبــة الـــعـــايف وطـــــور ًا
فــتــهــتــف بــالــضــيــاغــم مـــن لــوي

هلــــن عـــى جـــــواد الـــنـــدب نــدب
َّ

وهــــامــــوا غــــــار ًة فـــاألمـــر صعب

وقـــــولـــــوا لـــلـــزكـــي ومـــــن يــلــيــه

مـــــن الــــفــــرســــان يـــــا هلل ه ــب ــوا

عــســى تــســتــنــقــذونــا مـــن عــدانــا

فـــقـــد راح الـــــــذي عـــنـــا يـــذب

ومــــن ك ــان ــت لـــه األرواح هنــب ـ ًا

فــــــذاك الــــيــــوم لـــــأعـــــداء هنــب

وتـــلـــك الــــعــــاديــــات عــــى قــــراه

عــــــدو وخـــب
إال عـــقـــرت هلــــا
ٌ

ف ــم ــن لــنــجــائــب حيــمــلــن وقـــــر ًا

يــقــلــقــهــا عــــى األقـــــتـــــاب قــتــب

يــشــاهــدن الـــــرؤوس عــى الــعــوايل

تــــيء كـــأهنـــا يف األفـــــق شهب

تـــســـرهـــا الــــطــــغــــاة إىل يــزيــد

وهــــنــــد أمـــــــه وأبــــــــــوه حــــرب

ع ــل ــي ــه مــــن آلـــــه الــــنــــاس لــعــن

وب ــي ــل مـــا طــــرى ال ــب ــي ــداء ركــب

هتـــــــــاووا ســـــجـــــد ًا هلل شـــكـــر ًا

ولـــيـــس عــــى قـــضـــاء اهلل عــتــب

قــضــوا دون احلــســن ظـــ ًا فكانوا

بـــــحـــــور ًا ال يـــمـــر هبــــن نــضــب

فــتــلــك جــســومــهــم رصعـــى عليها

خــــيــــول أمــــيــــة راحــــــــت ختــب

((( األوام  :العطش .
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وعــــــاد فـــريـــد خ ــل ــق اهلل فـــــرد ًا

وليس لــه ســوى الــعــزمــات صحب

مهـــــــام أروع مـــــا صـــــــال إال

ت ــق ــاذف يف قــلــوب ال ــق ــوم رعــب

أعــــنــــة عــــزمــــه طـــعـــن ورضب

فــتــى عــشــق اهلـــيـــاج فــلــيــس يثني
ً

ووىل اجلــمــع جــيــش ـ ًا إثــــر جيش

وضــاق هبم من الفلوات رحــب

وحـــــن دعــــــاه داعــــــي اهلل لــبــى

ومــنــه إجـــابـــة الـــداعـــن دأب

ولـــو شـــاء الــكــفــاف لــكــف لكن

حيـــــب كــــالــــه الــــــبــــــاري حيــب

ـاح
ي ــك ــر عــــى اجلــــنــــاح وال ج ــن ـ ٌ

()1

عــلــيــه وكــــم لـــه يف الــقــلــب قلب

ف ــس ــل ــم لــلــقــضــا وقـــــى عــلــيــه

()2

فــعــم الـــكـــون واإلمــــكــــان كــرب

فــــاد الـــعـــرش والـــكـــريس حــزنــ ًا

عــلــيــه ونــــاب كـــل اخلــلــق خطب

لعمرك من هضاب املجد هضب

وراح اجلـــــود يــنــعــاه وســاخــت

()3

قــى قــطــب الــنــظــام فــلــيــس يبقى

هــنــاك ســوى ابــنــه يف الــكــون قطب

إال بــــــأيب كـــــرامـــــ ًا مـــــن لـــؤي

أك ــف ــه ــم بـــعـــام اجلــــــدب ســحــب

كـــتـــائـــب كــلــهــا كـــفـــر ونــصــب

وســعــرت الــوغــى فــعــدت عليهم
يـــــرون رشاب يــــوم الــســلــم مـــر ًا

وعــنــدهــم عــــذاب احلــــرب عــذب

املــوت شوق ًا

وعــــامــــوا يف لــظــى حــــرب تشب

ســــل اهلــــيــــجــــاء كــــم وىل هلـــام
وكم خاضوا عباب

()4

خمــافــتــهــم وح ــش ــو ح ــش ــاه رعــب

((( الرحب  :الواسع .

((( الدأب  :الشأن والعادة .

((( اهلضب  :مجع هضبة وهي اجلبل املنبسط أو جبل خلق من صخرة واحدة  ،أو الطويل املمتنع املنفرد .
((( العباب  :بضم العني معظم السيل وكثرته أو موجه وأول اليشء وهنا استعريت للموت .
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وكــــم ذلــــت لــســطــوهتــم صــعــاب

حــــذار ًا وانــقــيــاد الــصــعــب صعب

فــكــان هلـــا ولــلــســمــر( )1الــعــوايل

بـــأفـــئـــدة األســـــــود الــــربــــد لــعــب

كــــأن ســيــوفــهــم لــلــمــوت حــزب

وكـــم لسيوفهم خضعت نفوس

ومـــن جـــاري الــدمــا أكـــل ورشب

فــكــم لــلــوحــش والــعــقــبــان( )2منها

فـــحـــدث عـــن مـــزايـــاهـــم وكـــرر

أال بـــــأيب وغـــــر أيب كـــــاة

وج ــان ــب م ــا روى عــمــر وكــعــب
هلــــم عــــن حــــــوزة اإلســـــــام ذب

()3

عــلــيــه مــــن جـــــال اهلل حــجــب

يـــــذودون الــعــدى عــن هــتــك بيت

ومـــــذ واىف قـــضـــاء اهلل ش ــوقـ ـ ًا

إلــيــهــم كـــي يـــنـــالـــوا مـــا أحــبــوا

وحتــتــمــل األذى مـــن كـــل رجــس

وحيـــكـــم يف أيب األشــــبــــال كلب

وحتــجــبــه عـــن األبــــصــــار حجب

إىل م ال ــك ــوك ــب الــــــدري خيفى

يــــقــــدم قــــــارص ويـــــــــذاد نـــدب

ولــــكــــن عــــــــادة األيـــــــــام فــيــهــا

أال يــــا قــــائــــ ًا بــالــقــســط عــجــل

فــقــد ن ــاب الــــورى إذ غــث خطب

أال يـــا م ــص ــدر األكــــــوان يـــا من

غــــدا لــــدوائــــر الـــكـــونـــن قطب

وأبــــــنــــــاء الــــــكــــــرام بـــــه تـــذب

بــــوقــــت تــــرفــــع األوغـــــــــاد فــيــه

إلـــيـــك مـــن ابــــن كـــمـــون نــظــام ـ ًا

َ
أرق مــــن الــنــســيــم م ــت ــى هيــب

عــلــيــك مــــدى املــــدى مــنــي ســام

ومـــا تــلــيــت بــوصــف عـــاك كتب

جــنــيــت وأن أالقــــــي مــــا أح ــب

بـــه مــنــكــم رجـــــوت الــعــفــو عام

((( السمر  :الرماح .

((( العقبان  :مجع عقاب بضم العني وهو طائر من اجلوارح قوي املخالب يطلق عىل الذكر واألنثى .
((( الكامة  :مجع كمي بتشديد الياء وهو الشجاع أو البس السالح وجيمع عىل أكامء .
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وقال راثي ًا اإلمام احلسني:
أصـــبـــحـــت آل عــــي يف الــســبــا

أيــــن عــنــهــا الـــيـــوم أربـــــاب اإلبـــا

أيـــمـــن الـــســـاعـــد والـــســـيـــف نبا

وجــــــواد الــســبــط والــــدهــــر كبا

فـــهـــوى وانــــقــــض عــــن صــهــوتــه

وقــــى خــامــس أصـــحـــاب الــعــبــا

خــــر والـــديـــن عـــى وجــــه الــثــرى
َّ

فـــغـــدا والــــديــــن هنـــبـــ ًا لــلــظــبــا

شـــمـــر طـــــــاه( )2فــجــرى
ويـــــرى
ٌ

()1

دمـــــه حـــتـــى طــــا وجـــــه الـــربـــى
عــثــر األرض فــــــوارى الــشــهــبــا

فـــأثـــار الـــكـــرب يف وجــــه الــســا

ونـــعـــى الــــكــــريس والــــعــــرش لــه

ومـــــن احلــــــزن عــلــيــه اضــطــربــا

فــــكــــأن الـــــفـــــزع األكــــــــر قــد

َّ
حـــــل والـــــوعـــــد دنـــــا واقــــربــــا

الـــــــــدوار مــن
وعـــلـــيـــه الـــفـــلـــك
ّ

أول الـــــدور انــحــنــى واحـــدودبـــا

وبــــكــــاه عــــــوض الــــدمــــع دمــــ ًا

مـــثـــل جـــــــاري دمــــــه مــنــســكــبــا

والــــثــــرى لــــو مل يــــــوار جــســمــه

لـــدعـــاه ع ــاص ــف الـــريـــح ه ــب ــا

يــــا قـــضـــاء اهلل واملـــــــوت الــــذي

مـــا قـــى املـــــوت عــلــيــه لـــو أبــى

ومهـــــامـــــ ًا أروعــــــــــ ًا مــــن بــأســه

غـــصـــت رهــبــا
هلــــــوات الــــدهــــر ّ

()3

مل يــغــالــب مــثــل حمـــتـــوم الــقــضــا

مجــــــح األقـــــــــــــدار إال غــلــبــا

وفــــــريــــــد ًا أدرك الـــكـــفـــر بــه

وبـــــنـــــيـــــه مــــنــــتــــه مـــــــا ط ــل ــب ــا

((( الظبا  :مجع مفردة ظبة بضم الظاء وهو حد السيف .

((( الطىل  :بضم الطاء األعناق أو أصوهلا مفردة طلية أو طالة بضم الطاء أيض ًا .
((( اهلباء  :بفتح اهلاء الغبار .
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غــــص نــــدبــــ ًا وعـــلـــيـــه انــتــحــبــا

نـــدى
بــعــد مـــا غـــص بـــه الـــكـــون
ً

وقـــتـــيـــ ً
ا ب ــع ــد مــــا روى الــظــبــا

قــــطــــعــــتــــه بــــشــــبــــاهــــا إربـــــــا

وطــــعــــيــــنــــ ًا يـــتـــلـــظـــى ع ــط ــشــ ًا
وخـــطـــيـــبـــ ًا رأســــــه فـــــوق الــقــنــا

يــــتــــلــــوى ســغــبــا
ورصيــــــعــــــ ًا
ّ
ع ــن ــه تــــــروي اخلـــطـــبـــاء اخلــطــبــا

وبــــــه الــــرمــــح هتـــــــادى مـــرحـــ ًا

حـــيـــث جــــى بـــســـنـــاه الــغــيــهــبــا

وأعــــــار الــشــمــس نــــــور ًا بــعــدمــا

كـــســـفـــت والــــــبــــــدر ملـــــا غ ــرب ــا

بـــعـــد مـــــا عــــــ ّز محــــــاه جـــانـــبـــ ًا

كــــابــــد الـــــــذل وقـــــــاس ال ــن ــوب ــا
زائــــــــــــــر ًا إال بــــــــــإذن أدبــــــا

كــــان روح الـــقـــدس ال يــدخــلــه
هــتــكــت أرجـــــاس حــــرب حجبه

ونـــضـــت ع ــن ــه بـــنـــات املــجــتــبــى

أبــــــــرزت بـــعـــد اخلــــبــــا حــــارسة

أبــــــــرزت حـــــــارسة بـــعـــد اخلــبــا

بـــــن أطـــــفـــــال تـــلـــظـــى عــطــشــا

ونـــــــســـــــاء تـــــتـــــلـــــوى س ــغ ــب ــا

كــــابــــدت رضبــــــ ًا وســــبــــ ًا وســبــا

والــــــردى فــرقــهــا أيـــــدي س ــب ــا

لــســت أنــســى يف الــســبــايــا زيــنــب ـ ًا

يف الــســبــايــا لــســت أنــســى زيــنــبــا

تــنــدب الـــنـــدب( )2أبــاهــا املــرتــى

يــــا أبــــيــــ ًا عـــلـــم الــــنــــاس اإلبــــا

إن يــكــن رزؤكـــمـــو أبــكــى امــــرء ًا

وجـــــــــرى مــــدمــــعــــه مــنــســكــبــا

()1

يسكب الــدمــع كــســكـ ِ
السحبا
ـب ُ

فـــابـــن ك ــم ــونـ ـ َة ذا مـــن رزئــكــم

((( أيدي سبا  :مثل من األمثال العربية يشري إىل حادثة جرت يف اليمن تفرق بعدها سكانه .
((( الندب  :اخلفيف يف احلاجة الظريف املجيب .
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قال مقرض ًا لكتاب (شواهد الغيب) للسيد أمحد الرشتي:
وسمط متى رسحــت طــريف بنظمه

تــوســمــت در ًا فـــاق در الــقــائــد

ففي كل حرف منه شاهدت شاهد ًا

عىل كل معنى من معاين الشواهد

األصل لعبد الباقي أفندي والتخميس للحاج حممد عيل كمونة:
ت يدى السيف رضب ًا حقه ووقت
َو َق ْ

حق الــراع وكم كفت وكم وكفت
(يف احلرب والسلم كم يل قصة سلفت

سل الكتائب والكتب التي اختلفت

عني حكاها لسان السيف والعلم)
هـــــذا ي ــق ــر بــفــضــي ث ــغ ــر خمــدمــه

وذا يــــقــــرر فـــضـــي يف مــرمجــه

فــفــيــهــا فــــرق فـــرقـــاين وحمــكــمــه

(ومـــنـــهـــا كــــل ث ــغ ــر يف تــكــلــمــه

جيــانــس اللفظ بــن الكلم والكلم)

وللحاج حممد عيل كمونه قوله:
نـــــور يـــلـــوح وح ــك ــم ــة تــتــوســم
ذات مـــقـــدســـة تــــعــــاىل شــأهنــا

ورس يــكــتــم
وح ــق ــي ــق ــة ختـــفـــى
ٌ
عـــن أن يـــفـــوه بــنــعــتــهــا متكلم

وآثـــــــــار عــى
أســــــــاء
واخلــــلــــق
ٌ
ٌ

مــعــنــى مـــؤثـــرهـــا تـــــدل وت ــرس ــم

وصـــنـــائـــع قـــد أحــكــمــت آيــاتــه

واهلل مــتــقــن صــنــعــه واملــحــكــم

والـــــكـــــل م ــف ــت ــق ــر إىل نــعــائــه

وعـــطـــائـــه وهـــــو ال ــغ ــن ــي املــنــعــم
تــــعــــر دائــــــــ ًا وتـــرجـــم
لـــســـن
ّ

وكـــــأنـــــا آيـــــــات آفـــــــاق ال ــس ــا

وبــكــم كــا بـــدأ ال ــوج ــود سيختم

إن ال ــوج ــود بــنــي الــنــبــي بــكــم بــدا
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وبــســاطــة الــنــفــس البسيطة منكم
واجلــوهــر املــحــض الـــذي مــا شابه

املــــجــــرد أنــتــم
وحــقــيــقــة الــعــقــل
ّ
عــــرض فــلــم يـــــدرك ومل يــتــوهــم

ومــشــيــئــة اهلل الـــتـــي ظـــهـــرت هبا

احلــكــم البليغة والــكــتــاب املحكم

ـم الــورى
ومــصــادر الفيض الــذي عـ َّ

ومــــــوارد املـــــدد الـــــذي ال حيسم
أمـــــر مبهم
ملـــن اهـــتـــدى مل يــبــق
ٌ

واآليــــــة الـــكـــرى الـــتـــي بــبــيــاهنــا

جيــــري هبـــا قــلــم الــقــضــا ويــرقــم

والــلــوح فيها الــلــوح غــر شؤونكم

قـــســـ ًا بــأيــديــكــم وأيـــديـــكـــم هبا

الــقــســم الــتــي بــن الــــورى تتقسم

مستمسك املستمسكني وزادكـــم
ووالكـــــم احلــبــل املــتــن وحــبــكــم

ـم
والــعــروة الــوثــقــى الــتــي ال ُتـ ْفـ َ
ـصـ ُ
ســبــب الـــرقـــي لـــأنـــام وســ ّلــم

وخـــزانـــة األرسار والــــر الـــذي

بـــــــرار عـــابـــثـــه الـــعـــلـــوم تــكــتــم

ومتى خفت عني الصفاع به الورى

أؤمـــت إشـــــارات الــعــقــول إليكم

حكمتم مــوســى الــكــلــيــم وبــعــده

عــيــســى امل ــس ــي ــح هبـــــذه كــلــمــتــم

أمــــر لـــه احلـــكـــاء قــــر ًا أذعــنــوا
ٌ

فتلجلجوا وعــن الــتـ ّفــوه أحجموا
عــلــ ً
ا ل ـ ُيــعــرف والـــســـام عليكم

فــــــاهلل أنــــشــــأكــــم تــــعــــاىل شــأنــه

وم ــن الــعــظــائــم يف األمــــور ق ــراءيت
يــــوم بـــه األقــــــدار بــابــن زعيمها

أمــــــر أعــظــم
أمـــــر عــظــيــم جـــــاء
ٌ
فتكت وعــاضــدهــا الــقــضــاء املــرم

عني الســـا
يوم بـــه انبجســـت دمـــ ًا ُ

وأرس أنــجــمــهــا الـــســـوار املظلم
ّ

غـــارت كــواكــبــهــا وعــ ّطــل دورهـــا

لــفــتــى يــعــجــل قــطــبــهــا وي ــق ــوم
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والــعــرش أوشـــك أن يميل كتابه

أركــــانــــه وأقــــيــــم فــيــهــا املـــأتـــم

كــــادت لـــه االفـــــاك يف ملكوهتا

مـــن ده ــش ــة أن ال ي ــف ــوه هبـــا فم

يــــوم دهــــى الــبــيــت احلـــــرام حمــرم

فــنــعــى املــحــل هبـــا ونــــاح املــحــرم

وهذه صورة ناضجة أخرى ملا كان يعتمل يف صدره من أحاسيس جتاه آل البيت

وموقف احلوراء زينب التي غدت حرسى أمام األعداء ،وقد تتالت عليها اآلالم يف

عرصات الطفوف:

ولــئــن نسيت فلست أنــســى زينب ًا

ودوام حمــنــتــهــا وطـــــول عــنــائــهــا

محلت مــن األرزاء مــا أعيا الــورى

مح ــل الــيــســر ال ــن ــزر م ــن أعــبــائــهــا

ع ــن كــربــا وبــائــهــا س ــل كــربــا

س ــل كــربــا ع ــن كــربــا وبــائــهــا

طـــــور ًا ع ــى الــقــتــى تــنــوح وتـــارة

حتـــنـــو حمـــافـــظـــة عــــى أبــنــائــهــا

وت ــط ــوف حـــول مح ــى أبــــاد محــاتــه

رصف ال ــردى وأب ــاح هتك نسائها

مـــن مــبــلــغ عــنــي رسايـــــا هــاشــم

خــــر ًا يـــدك الــشــم م ــن بطحائها

ومــهــيــج األب ــط ــال أعــضــاء القضا

ومــظــاهــر األقــــــدار يف هيجائها

حسدت جاللة قــدرهــا الدنيا وقد

أغـــرت بــنــي ح ــرب هبــتــك خبائها

حــرى وعــن الشمس أوضــح آية

يف صــوهنــا بــســفــورهــا وخــفــائــهــا

ســبــيــت وأعــظــم مــا شــجــاين غــرة

يــا غـــرة اإلســــام فــقــد ردائـــهـــا

()1

((( ديوان ابن كمونة  :ص ، 3والحظ (الشعر العراقي أهدافه وخصائصه يف القرن التاسع عرش) للدكتور
يوسف عز الدين  ،ص 127و ، 128مطبعة الزهراء ،بغداد 1958 -م .
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وله مادح ًا العالمة الكبري احلاج مريزا عيل نقي آل صاحب الرياض الطباطبائي

املتويف سنة  1289هـ فقال:

إرشاق وجهك يغنينا عــن الــرج

ووكــف كفيك يكفينا عــن اللجج

نطقت باحلجة البيضاء فاتضحت

حتى تلجلج منها داحــض احلجج

فأصدع بعلمك وامــأ رحبها حكام

فــا عليك وأيـــم اهلل مــن حـــرج

()1

أما غزله فإنه تقليدي مل يضف عليه لون ًا جديد ًا وإنام أعاد معاين الشعراء القدامى،

وقد وفق يف جتسيد هذه الصورة يف شعره الوجداين الرقيق كقوله:

قـــرت نــواظــرنــا مــن وجــهــه النظر

هلل مـــــن قـــمـــر بـــتـــنـــا نـــنـــاظـــره

َخ َّ
ــــط الـــعـــذراء عــى خــديــه دائـــرة

كـــأنـــه رام حيــمــيــه عــــن الــنــظــر

فــالــبــدر أمــســى يــبــاهــيــنــا هبــالــتـ ِـه

وبــالــعــذرا نــيــاهــي هــالــة الــقــمــر

()2

وقوله يف هذه القطعة الغزلية الرقيقة:
رنــــحــــت قـــــده الـــشـــمـــول فـــاال

وهتـــــــــادى تـــيـــهـــ ًا وتــــــــاه دالال

أهـــيـــف عـــ َّلـــم ال ــغ ــص ــون الــتــثــنــي

بــــتــــثــــنــــيــــه يــــمــــنــــة وشــــــــاال

رشــــــأ ســـحـــر حلـــظـــه فـــتـــن الــنــا

س عــــى فـــــرة فـــتـــاهـــوا ضـــاال

مـــنـــحـــوه نـــفـــوســـهـــم ف ــج ــزاه ــم

بـــــصـــــدود وســــامــــهــــا اآلجــــــاال

فــــرى الـــقـــوم بـــن صـــب رصيــع

ومــــعــــنّــــى يــــكــــابــــد األهــــــــواال

وتـــــــــراه يف حـــاجـــبـــيـــه قـــســـ ّيـــ ًا

وبـــــــأهـــــــداب مـــقـــلـــتـــيـــه نـــبـــاال

((( ديوان ابن كمونة ،ص. 37
((( املرجع السابق ،ص. 71
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وقـــــى حــكــمــه بــــا شـــــاء فــيــهــم

واهلــــــــوى هــــكــــذا وإال فــــا ال

وبـــــــرع اهلـــــــوى متــــ ّلــــك رقـــي

ب ــع ــد مــــا عــــز ج ــان ــب ــي أن يــنــاال

ومــــتــــى المــــنــــي الـــــعـــــواذل فــيــه

ملت عنهم مــع اهلـــوى حيث ماال

حيــــــث أن الغــــــرام أهـــــدى ســـــــبيال

لذويــــــــــه وأوضــــــــح استــــــــــدالال

ومـــــن الــــلــــوم مــــا يــفــيــد هــيــامــا

ومـــن الـــعـــذل مـــا يــزيــد خـــبـــاال

()1

وله يف األغراض األخرى قصائد موفقة ،منها مداعباته لبعض أصدقائه إذ رسق

أحدهم كيس ًا تبعه واسمه (فضل) فقال فيه:
يــابــن حمــي الــديــن الـــذي عــم فضال

وبـــــه خــصــنــي لـــفـــرط خــلــويص

أنــا للفضل أحـــرص الــنــاس جــد ًا

وملـــــا ن ــل ــت مل أكـــــن بــاحلــريــص

كنت يف احلــزن مثل يعقوب حتى

جـــاء فــضــل فــكــان يل كالقميص

لــســت أدري ولـــلـــزمـــان شـــؤون

وس ــوى الــصــر ليس يل مــن حميص

بـــاملـــجـــانـــن تــــــــارة يــبــتــلــيــنــي

دون غــــري وتـــــارة بــالــلــصــوص

رسق الفضل عــامــد ًا كيس توتني

وانــــــزوى خــائــفــ ًا بــــدار خليص

هــــا أنـــــا مــنــكــا نـــويـــت فـــــرارا

حــيــث هــيــأت للمسري قــلــويص

()2

عىل أن هناك صور ًا شعرية أخرى تستثري القارئ وتلهب شعوره تتخلل قصائده التي

جيمعها ديوانه.

((( املصدر السابق ،ص. 84
((( املصدر نفسه  :ص. 72
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وممن رثاه الشاعر األديب الشيخ عيل النارص السالمي الذي قال يف مطلع قصيدته:
وتنحو كرام الناس بالسوء والردى

أرى شيمة األقـــدار تــردي املمجدا

()1

وخالصة القول إن ابن كمونة كان شاعر ًا مبدع ًا ال غبارعليه ،جال يف كل ميدان،
ونجح إىل حد كبري مما أكسب شهرة ذائعة وذكر ًا محيد ًا ،فهو إىل جانب كونه شاعر ًا أجاد

يف كل فنون الشعر إال أن رثاءه لإلمام احلسني ارتفع إىل الذرى العالية ،ألنه قال
تلك القصائد عن قلب مكلوم وشعور صادق وعاطفة حمتدمة.
***

 -20السيد حممد علي هبة الدين احلسيين
1301هـ 1386 -هـ

من مشاهري أدباء العرص وعلامئه ،كان أديب ًا عامل ًا بارع ًا بالعربية له نظم كثري وجمموعة

نفيسة من التصانيف التي أغنت املكتبة العربية ،فهو أحد أعالم العراق ورساته وساسته
وأدبائه ومفكريه يف العرص احلارض.

ولد يف سامراء سنة  1301هـ وهو السيد حممد عيل هبة الدين بن احلسني العابد

بن حمسن الرصاف بن املرتىض بن حممد بن األمري السيد عيل الكبري أحد أساطني الفكر
املتويف يف أوائل القرن الثالث عرش اهلجري الذي ينتهي نسبه إىل زيد الشهيد بن اإلمام

زين العابدين عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب فهو من أرسة علوية كربالئية
معروفة بآل األمري السيد عيل الكبري(((.

((( ديوان الشيخ عيل النارص (خمطوط) نسخته األصلية يف مكتبة البحاثة الشيخ حممد عيل اليعقويب يف النجف.
((( راجع تفصيل ذلك يف جملة (املرشد) ج - 9املجلد  4مجادى الثانية  1348هـ  -ترشين الثاين 1929م،
وأنظر كتابنا (تراث كربالء) ص.100
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وكان والده قد صاهر السيد املريزا صالح الشهرستاين املوسوي الزعيم املعروف يف

كربالء املتوىف سنة 1309هـ بن السيد املريزا حممد حسني املعروف بأغا بزرك املتوىف سنة
1247هـ بمرض الطاعون املعروف يف كربالء ابن العامل الكبري السيد املريزا حممد مهدي

املوسوي الشهرستاين املتوىف سنة 1216هـ ،لذا انتقل إليه لقب (الشهرستاين) نتيجة
املصاهرة هبذه األرسة الكريمة.

كان واسع العلم ،غزير الفضل ،إمام ًا يف علم العربية ،وكان موصوف ًا بالعلم والديانة،

وكان يف نظره ضعف ،له حظ من النظم والنثر وكان غزير الفضل ،كامل األوصاف ،كثري

املحفوظ متدين ًا ،حسن األخالق ،متواضع ًا ،حسن اخللق واخلُ ُلق ،كان من أحفظ الناس
وأفصحهم لسان ًا ،وأرسعهم جواب ًا ،وأحرضهم نادرة ،ومن أحفظ الناس للقرآن ،أخذ
من كل علم طرف ًا .زد عىل ذلك أنه كان شاعر ًا مطبوع ًا ،يلقي الكالم إلقا ًء وسلك طريق

أيب العتاهية يف سهولة الطبع ولطف الرتكيب ،أدركته وقد جاوز التسعني عاما ومارأيت
أطيب منه نفس ًا وال أكثر حيا ًء مع دين وعفة.

كانت له مشاركة يف الفقه وأصوله والتفسري ،وكان واسع املحفوظ كثري الفنون،

حافظ ًا للحديث ،كثري العناية به ،وكان صايف الذهن والقرحية ،واالرجتال والبدهية.
ذكره األستاذ عيل اخلاقاين يف (شعراء الغري) فقال:

وأرستــه املعروفة يف كربالء بآل األمري السيد عيل الكبري املتويف يف أوائــل القرن

الثالث اهلجري هلا فروع يف كل من كربالء والنجف والكاظمية ،أما يف كرمنشاه ومهدان

وطهران فقد نزحوا إليها من العراق قبل قرن كامل واتسعت فروعها هناك ،وكذا أخواله

الشهرستانيون فأرسهتم أيض ًا منترشة يف العراق وإيران(((.
((( أنظر (شعراء الغري) ج 10ص 65و.66
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وعرف بالشهرستاين ملصاهرته بآل الشهرستاين يف كربالء واختالطه هبم(((.
ترك سامراء مع والده بعد وفاة املجدد السيد املريزا حممد حسني الشريازي فعاد إىل

كربالء موطن آبائه وأجداده ،ومكث فيها ردح ًا من الزمن لتلقي العلوم يف معاهدها
العلمية ،وهاجر إىل النجف يف شعبان سنة 1320هـ ،وأصدر فيها جملة (العلم) سنة

1910م وقد ساهم فيها كبار الكتاب والشعراء آنذاك ،فحاز عىل شهرة واسعة ومكانة
رفيعة وتقدير عظيم ،وكان هلا صدى بعيد ًا يف األوساط الفكرية يف العاملني اإلسالمي

والعريب ،وقام بسفرات متعددة اىل األقطار اإلسالمية كافة واتصل بكثري من رجال

العلم واألدب وسجل ذكريات طريفة عن رحلته التي استغرقت ثالث سنوات منذ عام
1333 - 1330هـ ،ويف هذه الفرتة بدأت حياته السياسية وراح يوحد الرأي بني علامء

كربالء والنجف وحيكم الصالت بني رجال الدين وبغداد ونظارة احلربية يف اإلستانة
وكانت احلكومة العثامنية قد دخلت احلرب يف أوائل عام 1333هـ ضد احلرب األملانية

اإلنكليزية ،وسارت مجوع غفرية من العلامء وكان منهم املرتجم له عن طريق الفرات
إىل الساموة واملنتفك وسوق الشيوخ فالبرصة إلعالن اجلهاد املقدس ،كام أن (محزة بك)
مترصف كربالء اتصل باملرتجم لرسم خطة للكرة إىل اجلهاد عن طريق الكوت مع السيد

مهدي احليدري ومجاهري العلامء والعشائر فلبى الطلب وساروا وكان حليفهم النرص إذ
أرسوا اجليش اإلنكليزي هناك وتم حصار الكوت.

وكان الفقيد أحد أقطاب الثورة العراقية الكربى التي نشبت بعد احتالل اإلنكليز

لبغداد والبرصة سنة 1920م حيث عاد إىل كربالء مربض األسد وموطن الفداء وراح
يعقد اجللسات يف مدرسة باب السدرة ويلقي فيها حمارضات قيمة من أجل حتفيز شباب

كربالء ملقاومة السلطات الغاشمة آنذاك ويف هذه الفرتة انتقل من سامراء إىل كربالء
الزعيم الروحي الشيخ حممد تقي احلائري الشريازي فتبنى قيادة الثورة ومطالبة اإلنكليز
((( نقباء البرش ،الشيخ أغا بزرك ج 3ص.1414
170

باجلالء ونيل العراق االستقالل التام فكان املرتجم له أحد أعضاء هذه احلركة اهلادفة
حيث كان أحد دعاة الثورة لدى رجال العشائر الفراتية ،وعند إمخاد الثورة اعتقل من

قبل السلطات اإلنكليزية مع رفاق له وسيق إىل اهلندية ليلة الرابع عرش من صفر سنة
1339هـ ومكث هناك مدة  21يوم ًا ثم أعادوه إىل كربالء مع رفاقه وقدم إىل املجلس
العريف اإلنكليزي فحكم عليه باإلعدام مع اثنني من رفاقه املجاهدين وهم السيد حسني

القزويني والسيد حسني الدده وحكم عىل سائر رفاقه بأحكام خمتلفة ثم سيقوا إىل

السجن العسكري يف احللة وعذبوا من قبل السلطة املحتلة إىل أن انتشلهم السيد طالب

باشا النقيب وزير الداخلية حينذاك من العذاب ،وانتقلوا من ذلك السجن املشؤوم إىل
القشلة العسكرية يف احللة ومكثوا فيه حتى ليلة السادس والعرشين من شهر رمضان سنة

1339هـ حيث أصدرت السلطة اإلنكليزية عفوها العام عن كافة املعتقلني السياسيني
فأطلق رساحهم وعادوا إىل كربالء.

ويف يوم  28أيلول سنة 1921م أسند إليه منصب وزارة املعارف عند تشكيل وزارة

عبد الرمحن النقيب الثانية ،ثم أسند إليه رئاسة جملس التمييز الرشعي اجلعفري ونفذ

ذلك يف ربيع األول سنة 1342هـ ،ويف عام 1360هـ أسس مكتبة اجلوادين العامة يف

الصحن الكاظمي الرشيف ،ومجع فيها أمهات الكتب من كافة األقطار.

وراح يتابع هذا السيد اجلليل جهاده الفكري طيلة حياته ،فكان ذا فكر ثاقب وحلقة

فريدة من الثقافة اجلامعة ،فهو رجل متعدد األبعاد ،متنوع الثقافات متبحر يف العلوم،

مجع بني مشارب املعرفة وحداثة الفكر ،وإنه شخص اختار مساره ونضاله السيايس
والفكري واملعريف منذ نعومة أظفاره وحتى رحيله األبدي.

لقد عرفت السيد هبة الدين يف اليوم الثالث من وفاة السيد إبراهيم الشهرستاين

عميد أرسة آل الشهرستاين يف كربالء الذي توفاه اهلل يوم اخلميس 1957 / 3 / 28
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املوافق  25شعبان 1376هـ حيث سامهت بألقاء أبيات يف رثائه ،وبعد تالوهتا قدمني

إليه األديب املعروف السيد صالح السيد إبراهيم الشهرستاين وحتدثت معه ومتت

معرفتي به منذ ذلك احلني ورحت اتصل به عن طريق نجله املحامي السيد جواد هبة
الدين فآنس بصحبته والتهم األحاديث الشيقة واملعلومات القيمة التي يروهيا.

نرش كثري ًا من كتب التاريخ وحقق كثري ًا من املوضوعات الفكرية ،فقد ترك تصانيف

قيمة مطبوعة بلغت ثامنية وعرشين كتاب ًا نخص بالذكر منها:
1.1اهليئة واإلسالم.

2.2الدالئل واملسائل (جزأن).
3.3حتريم نقل اجلنائز.
4.4جبل قاف.

5.5هنضة احلسني.

6.6التذكرة يف إحياء جمد عرتة النبي.
7.7اجلامعة يف تفسري سورة الواقعة.
8.8ما هي البالغة.

9.9رواشح الفيوض يف فن العروض وأوزان الشعر.
1010وجوب صالة اجلمعة خلف إمام عادل.

وذكر له األستاذ عيل اخلاقاين يف (شعراء الغري) ج 10ص 75آثار ًا علمية وأدبية

غزيرة مطبوعة وخمطوطة.

تويف بتاريخ  26شوال سنة 1386هـــ ودفن يف مثواه األخري بمكتبة اجلوادين

يف الروضة الكاظمية املقدسة ،وكان لنعيه أعمق األمل وأمض األسى يف نفوس عامة
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املسلمني يف خمتلف أقطارهم ملا كان يتمتع به سامحته من العلم الغزير والفضل العميم
واملصنفات القيمة واملشاريع اإلصالحية.

وأقيمت عىل روحه الطاهرة جمالس الفاحتة وحفالت التأبني يف خمتلف املدن العراقية

خاصة يف مدينة كربالء حيث أقام احلاج السيد خليل الشهرستاين نيابة عن األرسة
الشهرستانية جملس الفاحتة يف حسينية الشهرستاين اعتبار ًا من يوم السبت من ذي القعدة

1386هـ املصادف للحادي عرش من شباط 1968م ،وأبنه فريق من الشعراء منهم
األستاذ عيل حممد احلائري بقصيدة أوهلا:
نــكــب املـــجـــد يف صــمــيــم فــــؤاده

يــــوم ســجــي الــفــقــيــد يف أعـــــواده

قـــيـــل :غــــال احلـــــام ثـــاقـــب فكر

قــلــت فــالــعــلــم مــــرزء يف حــــداده

وعــــظــــيــــ ًا شـــــا عـــــى أنــــــــداده

هــبــة كــــان مـــن ســـخـــاء الــلــيــايل

اســجــع الــــورق وانــــزوى يف حلــاده

صــغــرت مــنــه روضــــة كــــان فيها

لـــفـــع اخلـــافـــقـــن جـــنـــح ســـــواده

ورساج خـــبـــا ب ــح ــل ــك ــة لــيــل

وساهم مؤلف هذا الكتاب بتأبينه فقال((( :
ال نجم يلمع فــوق السهل واجلبل

وضجت الضاد إثــر احلــادث اجللل

ردي الكؤوس فام يف القلب من وله

هلــا فلست بـــذاك الــعــاشــق الثمل

قــد انــمــحــت كــل لــــذايت فــا أمــل

للقلب هيفو إىل األشـــواق والقبل

وأنـــت أيتها الشمس الــتــي أفلت

طـــال اشــتــيــاقــي إىل أيــامــك األول

ران الــوجــوم عىل السامر مضطرب

ملــا أت ــى الـــرق ينعاكم عــى عجل

يـــا شــعــلــة تــتــاشــى يف ذبــالــنــهــا

خبا سناها كلمح الــبــارق العجل

((( نرشت يف جملة (العدل)  -اجلزء الثاين  -السنة الثانية 1386هـ 1967 /م.
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أرخ وفاته السيد حممد حسن الطالقاين بقوله:

ِ
تعرف
من ًا لشخصك يف احلجى مل

هــــذي املــعــاهــد قـــد نــعــتــك ألهنــا

أرخ وروى بــالــدمــوع الـــــذر ِ
ف
ّ

وتـــرى رضحيــك لــلــراح ســا عال

شعره:

نظم السيد هبة الدين عدة قصائد وأكثر من األراجيز حيث إن له منظومات كثرية،

وله يف األغراض الشعرية بعض اخلواطر التي دوهنا يف املجاميع.
اسمعه يف هذه املقطوعة التي يشيد فيها بالعلم:
العلم تاجي ومنهاجي ومستندي

ومذهبي العلم بل شيخي ومعتمدي

أدايت الــعــلــم أقـــي م ــا أريــــد به

والعلم حصني وسيفي ساعدي عضدي

غ ــذائ ــي الــعــلــم ال أبــغــي ب ــه بــدال

طــول احلياة ومــن مهدي إىل اللحد

والعلم كنزي وذخري يف احلياة وما

بــعــد املــــات فـــا يــفــنــى إىل األبـــد

ومعهد العلم مشكاه الضياء فمن

بــه استضاء إىل رشع النجاة هدي

والــعــلــم غايتنا وه ــو السبيل إىل

آمـــالـــنـــا ودلــــيــــل احلـــــي لــلــرشــد

الــعــامل العلم أعــنــي الــكــون قــام به

فالعلم روح وكــل الــكــون كاجلسد

والشاعر الشهرستاين ال يتعصب لقومية أو مبدأ معني حيث يدعوهم مجيع ًا لتحطيم

األغالل والوقوف بوجه املستعمر الغاصب وهنا تتجىل إنسانيته بأبدع الصور فيقول:
وط ــن ــي األرض وقـــومـــي الــبــر

أيــــنــــا كـــــانـــــوا وممــــــن ظـــهـــروا

نــحــن يف الـــنـــوع مجــيــعــ ًا واحـــد

شـــكـــلـــنـــا جيـــمـــعـــنـــا والــــصــــور
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لـــيـــس يف الـــــربـــــة ألـــــــــوان فــا

خـــارطـــات األرض إال الــصــور

مــــا اس ــت ــف ــدن ــا مــــن نــــــزاع بــيــنــنــا

واســـتـــفـــاد الــغــاصــب املــســتــعــمــر

نــــحــــن أخـــــــــــوان ألم وأب

مــــا يف األزيـــــــــاء عــلــيــنــا رضر

وحــــدونــــا ومجــــاعــــات الـــــورى

يف شــــــــؤون عــــدهــــا ال حيــر

وهو يداعب أخوانه الشعراء الذين يلقون يف بيته كل رعاية وكرم ضيافة ولكنه ال

يرى فيهم فائدة ترجى:

وأخـــــــــاء خــــلــــوا مـــــن فـــائـــدة

مل يـــراعـــوا غـــر هــــذي الــقــاعــدة

كـــلـــا مــــــروا عــــى بــيــتــي دعــــوا

ربــــنــــا أنــــــــزل ع ــل ــي ــن ــا مـــائـــدة

وله يف احلكم أبيات موفقة حيث فيها الناس كافة إىل العمل الصالح والتحيل باخللق

الرصني والتحدث بلني وعدم الثرثرة يف األمور التافهة فهو ينصح قائالً:
لــســانــك فأحفظه فللناس ألسن

ويف العني مــن ســوء فللناس أعني

وال تـــك مــكــثــار الـــكـــام فكلام

بــقــلــبــك مـــن طـــي الـــبـــيـــان يبني

وعــــثــــرة إنــــســــان بــفــعــل وق ــول ــه

تـــقـــال ب ــإح ــس ــان إذا هـــو حمسن

وكل امرئ ختفى سجاياه يف الورى

فــابــد ي ــومــ ًا يف املــجــالــس تعلن

ومن شعره:

تـــــركـــــت الـــــوعـــــد يف شــيــبــي

ألن الــــشــــيــــخ قــــــد يــنــســى

ولـــــــكـــــــن إنـــــــنـــــــي أنـــــســـــى

وأنــــــــســــــــى إنــــــنــــــي أنــــســــى
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وقال:
كذلك من أمسى ضعيف ًا وحمتاج ًا

زمــــــاين زمــــــاين قــــســــو ًة بــقــســيــه
خــــذا صـــخـــرة ملـــا رآين زجــاجــة

ومن شعره قوله:

وملـــا رآين ص ــخ ــر ًة صـــار زجــاجــا

(((

مـــن أبــــدع الـــكـــون كــعــقــد نظيم

وأودع الــــــدر نـــظـــام الــســديــم

طــبــيــعــة عـــمـــيـــاء جــــهــــ ً
ا هتــيــم

أنــــى هلـــا هــــذا الـــنـــظـــام الــقــويــم

فـــاقـــرأ ك ــت ــاب الـــكـــون يف نقطة

مـــن خـــط ذي عـــن والم ومــيــم

يـــــدخـــــر املــــحــــيــــط يف قـــطـــرة

رشـــح ن ــداه ــا بــحــر فــضــل عميم

مـــظـــاهـــر الــــــقــــــدرة يف بـــــذرة

دوائـــــــر األكــــــــوان فــيــهــا تــقــيــم

وســـــنـــــة الــــلــــقــــاح يف زهـــــرة

هتـــــدى إىل رصاطــــــه املــســتــقــيــم

مــــنــــاظــــر اجلــــــــــال يف بـــ ّقـــة

حـــــقـــــرة مـــــــــرآة رب عــظــيــم

ورس االســــتــــكــــال يف بــيــضــة

يـــنـــم عــــن تــــدبــــر حــــي رحــيــم

وخــــذ فـــنـــون الــعــلــم مـــن نملة

عـــلـــمـــهـــا اســـــتـــــاذ فـــــن قـــديـــم

ودودة أعــــــــد يف صـــخـــرة

مـــعـــاشـــهـــا رب ودود كــريــم

ٍ
إلـــــــه حــكــيــم
حتـــكـــي تـــعـــالـــيـــم

ظــــواهــــر احلـــكـــمـــة مــــن نــحــلــة

لــــب الــفــهــيــم
مــنــه ومــنــهــا حــــار
ُّ

وهـــيـــكـــل اإلنــــســــان ذو فــكــرة
ســــــيــــــارة احلــــــيــــــاة يف نــطــفــة

تـــطـــوي رساهــــــا ب ــدل ــي ــل عــلــيــم

مــــن ن ــظ ــم األفـــــــاك يف حــكــمــة

(ذلـــك تــقــديــر الــعــزيــز الــعــلــيــم)

((( سورة فصلت  -آيه 41
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وقال أيض ًا:
رأيـــــت أنــــاســــ ًا يـــدعـــون مــهــارة

ألنفسهم يف الكيمياء ويف اجلفر

ويف كشف مستور بنجم وفرعه

وإحــضــار أرواح ومــعــرفــة السحر

وهـــم بــن خــــداع وصــاحــب جنة

نحول القوى مخص البطون من الفقر

فقلت هلــم أن ســاء ظاهر عيشكم

فــهــل ه ــذه األشــيــاء تنفع يف القرب

يتضح من املعلومات سالفة الذكر أن للشاعر عدا ما ذكرت قطع ًا وقصائد كثرية وإن

هذه النامذج تشكل جمموعة شعرية سجلت حوادث سياسية معينة ،إضافة إىل املنظومات

التي ألفها يف النحو والفقه وما إىل ذلك.

إن اآلثار الفكرية التي خلفها لنا املرتجم ،هلي دليل قاطع عىل طول باعه وعلو كعبه

يف العلم واألدب والدين.

ونحن إذ هنيب بأحفاده ،القيام بطبع األجزاء الباقية من تراثه اخلالد ،من أجل أن

تتدارسها األجيال الطالعة.

***
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هو اخلطيب الشهري الشاعر الشيخ حممد عيل بن قاسم بن حممد عيل بن أمحد احلائري

الشهري باهلر.

مل نستطع العثور عىل تاريخ مولده ،التحق بركب بيته األديب واستلهم الشعر وقال

فيه ،فكان من بني تلك الصفوة من رجال األدب الناطقني بلغة الضاد ،نظم قالئد جيدة

يف أغراض الشعر ،ويف شعره تلمس قوة السبك ومجال األسلوب ودقة التعبري .ويتفجر
قلبه أمل ًا وحرسة عندما قتل السيد امحد الرشتي والشيخ حممد فليح ،فيعرب عام يف نفسه

من لواعج احلزن واألسى هبذه القصيده التي تكشف للقارئ هذا التعبري البسيط السهل
الرتكيب وأوهلا:

هلل خـــــطـــــب قــــــــد شــــجــــاين

أضــــنــــى فــــــــــؤادي إذ دهـــــاين

خـــطـــب تــــكــــاد لـــــه الـــــــرؤوس

تـــشـــيـــب مــــــن قــــبــــل األوان

خـــطـــب لــــه انـــفـــجـــع األقـــــايص

مــــثــــلــــا انـــــفـــــجـــــع األداين

فـــلـــقـــد قــــــى بــــحــــر الــــنــــدى

وكــــفــــيــــل أيــــــتــــــام الـــــزمـــــان

ولــــقــــد قــــى الــــنــــدب املـــشـــار

إلـــــيـــــه يف طــــــــرف الــــبــــنــــان

ولــــقــــد قـــــى الـــــنـــــدب الـــــذي

يــــرقــــى الـــــعـــــاء بـــــا امـــتـــنـــان

ف ــخ ــر الـــــــورى ســـامـــي الـــــذرى

املـــــمـــــدوح يف ســــــور الــــقــــرآن
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حـــــــزنـــــــ ًا لـــــــه عـــــــن الــــعــــى

ٍ
بـــقـــان
بــــــدل الـــــدمـــــوع بـــكـــت

وبــــــكــــــت عــــلــــيــــه عـــلـــومـــه

وكـــــــذا الـــــصـــــاة مـــــع األذان

وغـــــــــــــدت رشيـــــــعـــــــة امحــــــد

تـــــنـــــعـــــاه آنــــــــــــ ًا بـــــعـــــد آن

فـــــاســـــتـــــشـــــعـــــر الـــــثـــــقـــــان

بـــــاألحـــــزان مــــن إنـــــس وجــــان

وبــــــــكــــــــاه أمحــــــــــد والـــــعـــــى

بــــــمــــــدامــــــع مـــــثـــــل اجلـــــــان

نـــــــــــــاداه ســـــبـــــط املـــصـــطـــفـــى

ٍ
تــــــــوان
أقــــــــــدم فـــــجـــــاء بــــــا

حــــتــــى قــــــى روحـــــــــي فــــــداه

بـــــســـــم

الــــــــــــزواين

وتــــــــــــراءت احلــــــــور احلــــســــان

لــــــــه فــــــــبــــــــادر لــــلــــحــــســــان

يــــــا صــــاحــــبــــي عــــــى الــــنــــوا

ح لــــــه بــــربــــكــــا أســـــعـــــداين

ال تــــــعــــــذ الن أبـــــيـــــت

وا أســــفــــ ًا عــلــيــه بــــل اعــــــذران

عـــــن كــــاظــــم الــــغــــيــــظ الـــــذي

مـــــــــزج املـــــــعـــــــاين بــــالــــبــــيــــان

أخــــــذ احلــــقــــائــــق والــــدقــــائــــق

واملــــــــــــبــــــــــــادي واملــــــــبــــــــاين

قــــــل لـــــلـــــعـــــداة الـــشـــامـــتـــن

بـــــمـــــوت إنــــــســــــان الـــــزمـــــان

أوالد

ٍ
فـــــان
كـــــل ســـــــوى الــــــرمحــــــان

ال تـــــشـــــمـــــتـــــن بـــــمـــــوتـــــه
فـــالـــفـــتـــح أبـــــــــــواب اجلــــنــــان

أعــــــــــد أبـــــــــــــــواب اجلـــــنـــــان

ولــــــــــــه شــــــــهــــــــاب ثـــــاقـــــب

يف رجـــــــم شــــيــــطــــان الــــزمــــان

وغــــــــدا بـــفـــطـــرتـــه الــســلــيــمــة

مـــــــــن ضــــــــــــال يف أمـــــــــان

هبـــــــدايـــــــة

الـــصـــبـــيـــان شـــــأنـــــ ًا أي شـــأن

ولـــــــــــــه

أرى
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وكـــــــــــــذا هــــــــدايــــــــة عــــزمــــه
واهلل

فــــــــيــــــــا

حتـــــتـــــلـــــه غـــــــــــرف اجلــــــنــــــان
ٍ
بـــــــتـــــــبـــــــرة أراين
فــــــيــــــه

قــــلــــتــــه

هبـــــــــدايـــــــــة إذ يـــســـتـــحـــق

الــــشــــكــــر مــــنــــي إذ هــــــداين

فـــلـــنـــا الــــــعــــــزا بـــالـــســـيـــديـــن

ومــــــــن مهــــــا فـــــرســـــا رهــــــان

بـــــــــدر الـــــــكـــــــال ومـــــــــن مه ــا

يف جــــــيــــــده عــــــقــــــدا مجـــــان

شـــمـــســـا املـــــفـــــاخـــــر بــــــل مهــا

الــــقــــمــــران يف تـــلـــك املـــغـــاين

الـــــــعـــــــاملـــــــان الــــــعــــــامــــــان

الــــــفــــــاضــــــان الـــــكـــــامـــــان

الـــــــصـــــــائـــــــان الــــــقــــــائــــــان

الــــــراكــــــعــــــان الـــــســـــاجـــــدان

والــــــصــــــادقــــــان الــــنــــاطــــقــــان

الـــــــعـــــــابـــــــدان الـــــصـــــاحلـــــان

فـــــــــوجـــــــــود كـــــــــل مـــنـــهـــا

فـــــيـــــه لـــــنـــــا نـــــيـــــل األمـــــــــاين

حـــــســـــن اخلـــــــصـــــــال يــــريــــك

صـــدق الــفــعــل يف صـــدق الــلــبــان

ِمـــــــن الـــــعـــــى أســـــنـــــى مـــكـــان

وأخـــــــــوه أمحــــــد َمــــــن أصـــــاب

مــــــن فــــــــاق جـــــــــــود ًا حــــامتــــ ًا

ٍ
ثــــــان
فــــهــــو الــــفــــريــــد بــــغــــر

إذ مل أجــــــــــــد ملــــقــــامــــه

يف الـــــنـــــاس نــــــــد ًا مـــــن مـــــدان

فــــهــــو الــــنــــهــــايــــة واهلــــــدايــــــة

واملـــــــنـــــــاقـــــــب واألغـــــــــــــاين

فــــــعــــــززت مــــــا بــــــن الـــــــورى

ملـــــــــا إلـــــــيـــــــه قـــــــــد عـــــــــزاين

يــــــا ســـــيـــــدي إين اس ــت ــع ــن ــت

بــــمــــغــــزل الــــســــبــــع املــــثــــاين

قــــــــد قـــــلـــــت ملــــــــا أرخــــــــــوه

(مـــــى الـــكـــريـــم إىل اجلـــنـــان)
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وله أيض ًا يف الغرض نفسه السابق:
لـــبـــس الــــديــــن لـــلـــعـــزا جــلــبــابــا

واكــتــســى الــعــلــم لــلــمــصــاب ثيابا

وبـــكـــت مــقــلــة الــتــقــى واملـــعـــايل

م ــزق ــت جــيــبــهــا أســــى واكــتــئــابــا

واهلــــدى والــنــدى غ ــدا ذاك تبكي

بــنــشــيــج وذا جيـــيـــب انــتــحــابــا
كـــــان يف الــــدهــــر صــــائــــ ًا أوابـــــا

حــن واىف نــعــي الــكــريــم ومـــن قد
عــــاملــــ ًا عــــامــــ ً
ا حـــلـــيـــ ًا كـــريـــ ًا

قـــائـــ ًا يف الـــظـــام يــتــلــو الــكــتــابــا

لــنــجــاة الــــــورى بـــه كــــان أســبــا

ب ومــــذ غــــاب مل نــجــد أســبــابــا

فـــــبـــــإرشـــــاده الـــــعـــــوام رشـــــاد

ل ــل ــم ــض ــل ــن مـــــن رآه أنــــابــــا

وبــــإلــــزامــــه الــــنــــواصــــب فــضــل

ظـــاهـــر مل ن ــج ــد عــلــيــه حــجــابــا

وهـــو بـــدر الــعــلــوم حــقــ ًا ومل أدر

بـــــأن الـــــبـــــدور تــــــأوي الـــرابـــا

بـــــر رؤوف
وهـــــو بـــاملـــؤمـــنـــن
ٌ

وعــــى ال ــك ــاف ــري ــن كــــان عــذابــا
كـــــان لـــلـــســـادة املـــيـــامـــن بــابــا

وهــو بــاب للكاظم الغيظ مــن قد

أمحــــــد خـــــص كـــــاظـــــ ًا بــعــلــوم

خـــص فــيــهــا الــكــريــم بـــابـــ ًا فبابا

خــصــه يف غ ــوام ــض الــعــلــم حتى

صــــار مـــن ذاك يــتــحــف الــطــابــا

نــــوهــــت بـــاســـمـــه اخلــــائــــق ملــا

بــــــوب الـــعـــلـــم بــــعــــده أبــــوابــــا

هـــجـــر األهــــــل حــــن هـــاجـــر هلل

فـــــــواىف كــــواعــــبــــ ًا أتــــــرابــــــا

ســقــى الــســم ح ــن واىف إىل الــســـ

ــــبـــط ل ــك ــي ــا ي ــق ــب ــل األعـــتـــابـــا

((( املصدر السابق.
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وله راثي ًا القتيلني السيد أمحد الرشتي والشيخ حممد فليح أيضا:
تــعــس الـــدهـــر مـــا لـــه قـــد جـــارا

ومل اغـــتـــال مـــن لــــوي الــفــخــارا

عــثــرت رجــلــه بقطب ذوي املجد

فـــيـــا لـــيـــت ال أقــــيــــل الـــعـــثـــارا

مــــا لــــه غــــــادر املــــكــــارم تــبــكــي

واملـــــعـــــايل فـــــؤادهـــــا مــســتــطــارا

ويـــلـــه خـــ ّلـــف املـــفـــاخـــر شــعــث ـ ًا

والـــــرايـــــا دمـــوعـــهـــا تــتــجــارى

ألــبــس املــكــرمــات أثـــــواب حــزن

زلــــزل ال ــك ــون دكــــدك األم ــص ــارا

اثــكــل املــجــد أزعــــج اخلــلــق ط ــر ًا

عــطــل احلـــكـــم أفـــجـــع املــخــتــارا

وكـــســـى فـــاطـــم الــبــتــولــة حــزنــ ًا

وبـــقـــلـــب الــــكــــرار أجـــــج نــــارا

وجـــــــــــاالً وعـــــفـــــة ونـــــجـــــارا

حيث أودى بــأمحــد الــنــاس فض ً
ال
كـــان حــصــنــي ومــلــجــأي وحــيــايت

ومـــــــــاذي إذا زمـــــــاين جـــــارا

ال يـــــبـــــارى بـــــجـــــوده ونــــــداه

بـــــنـــــداه وجـــــــــوده ال يـــبـــارى

ال جيــــــــارى بــــمــــجــــده وعـــــاه

بـــــعـــــاه وجمــــــــــده ال جيــــــارى

بـــــنـــــداه اجلـــــزيـــــل أقــــســــم أين

ال أرى يل م ــن بــعــده اســتــقــرارا

وعــــى الــنــائــبــات كــــان صـــبـــور ًا

فــأنــا الــيــوم ال أرى يل اصــطــبــارا

يــــا أبـــــا قــــاســــم ع ــل ــي ــك عــزيــز

أن تـــرانـــا بـــن األنــــــام حــيــارى

يــــا أبـــــا قــــاســــم ع ــل ــي ــك عــزيــز

أن تــــرانــــا نــســتــعــر اســتــعــبــارا

أن تـــرى قــاســ ًا يــصــيــح انــذعــارا

يــــا أبـــــا قــــاســــم ع ــل ــي ــك عــزيــز
لــســت أنـــســـاه واقـــفـــ ًا يف مــصــاه

يــطــيــل الــتــســبــيــح واألذكــــــــارا

ثـــم واىف رضيــــح والـــــده الــنــدب

فـــشـــم الـــــــــراب واألحـــــجـــــارا
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ٍ
ســـوء
واشــتــكــى ع ــن ــده عــصــابــة

أغ ــض ــب ــت يف ف ــع ــاهل ــا اجلـــبـــارا

لــســت أنـــســـى تـــوديـــع قـــر أبــيــه

الكاظم الغيظ قــد قــى األوطـــارا

بــــعــــويــــل ورنــــــــة وانــــتــــحــــاب

دخــــل احلـــايـــر الـــريـــف وزارا

ثــــــم واىف كـــــأنـــــه بــــــــدر تــم

وحمـــــيـــــاه شـــعـــشـــع األنــــــــــوارا

يــــتــــهــــادى كــــأنــــه غـــصـــن بـــان

مــيــلــتــه الـــصـــبـــا يـــريـــد الــــــدارا

يف صحاب لــو أهنــم صحب صدق

بــــذلــــوا يف طـــريـــقـــه األعـــــــارا

كــوحــيــد الـــزمـــان خــلــق ـ ًا وخــلــق ـ ًا

وذكـــــــــــاء وفــــطــــنــــة ووقـــــــــارا

وحمـــــيـــــا ومـــــبـــــســـــ ًا وحــــيــــاء

ووفــــــــــاء وعــــفــــة واعــــتــــبــــارا

ٍ
ونــــكــــات وهـــيـــكـــ ً
ا وصـــفـــاتـــ ًا

وشــــبــــابــــ ًا وشـــيـــمـــة وشــــعــــارا

وكــــــــــاالً وقــــــــوة واقــــــتــــــدارا

وهبـــــــــاء
وهــــــبــــــاتــــــ ًا ومهـــــــــة
ً

مـــن زكـــى حمـــتـــد ًا وطــــاب نــجــارا

ذلــــــك املـــجـــتـــبـــى حمـــمـــد فــعــ ً
ا
قــد رأى بــعــد قــتــلـ ِـه الــعــيــش عـــار ًا

فــلــهــذا اخـــتـــار املـــــات اخــتــبــارا

ٍ
نــفــس
جـــــاد يف حـــبـــه بـــأنـــفـــس

ولـــقـــى مــثــلــه املـــــــوايض حـــــرارا

فــهــو جـــار الــشــهــيــد دنــيــا وأخـــرى

وبــجــنــب الــشــهــيــد حــــاز جــــوارا

فــتــلــقــى رب الـــعـــى مــــعــــر ًا مل

حيــــــو إال مــــنــــافــــقــــ ًا غـــــــدارا

فــاســتــبــاحــوه بــالــقــواضــب حــرب ـ ًا

ح ــي ــث كــــانــــوا ع ــص ــاب ــة ك ــف ــارا

لــيــتــنــي مـــت قــبــل رؤيـــــة عيني

م ــن جــراحــاتــك ال ــدم ــا تــتــجــارى

إن هيـــــود ًا شبهتهم أو نــصــارى

شــمــتــتــنــي الــيــهــود ث ــم الــنــصــارى
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قــل مــن بالنعشني ســــاروا مجيع ًا

ويلكم مــا الــذي جــرى مــا صــارا ؟

فـــأجـــابـــوا ويــــك انــتــبــه مـــا تــرى

الــنــاس ســكــارى ومــا هــم بسكارى

ف ــت ــي ــق ــن أن الــــعــــى واملــــعــــايل

مـــع نــعــشــيــهــا إىل الـــقـــر ســـارا

قـــف عـــى قـــره وقـــل طــبــت قـــر ًا

حــيــث بـــدر الــكــال فــيــك تـــوارى

ٍ
جـــود
كـــل عــضــو مــنــه عــظــمــظــم

كــيــف يــا قــر قــد طــويــت الــبــحــارا

عــاش مــا عــاش يف الــزمــان سعيد ًا

وعـــــــاه قــــد طـــبـــق األمــــصــــارا

ف ــق ــى نــحــبــه ومــــــات شــهــيــد ًا

كــيــف مل أجــــر م ــدم ــعــ ًا مـــــدرارا

واطـــلـــبـــوا لــلــقــتــيــل ظ ــلــ ًا وثــــارا

ي ــا أهــــايل الــطــفــوف هــبــوا مجيع ًا
إنـــكـــم إن قــ َّطــعــتــمــوا قــاتــلــيــه

مل تــكــونــوا أدرك ــت ــم ــوا املــعــشــارا

هـــل عــلــمــتــم بـــأهنـــم ألــبــســوكــم

ب ــال ــذي ق ــد جــنــوه خ ــزيــ ًا وعـــارا

وســقــى صــيــب الــســحــائــب قــري

أمحــــــــد مــــــع حمــــمــــد تـــــكـــــرارا

سلسبي ً
ال مــن كــوثــر اللطف عذب ًا

م ــس ــت ــض ــي ــفــ ًا جمــــلــــ ً
ا مــــغــــزارا

ثــــــم حــــيــــامهــــا اإللـــــــــه تـــعـــاىل

كـــــل آن بــــرمحــــة ال تــــبــــارى

ورثاه بقصيدة أرخها بقوله:
م ــذ قــيــل زج ال ــك ــون قــلــت أرخ

وزلـــــــزل الــــعــــرش لــقــتــل أمحـــد

كـــــــذا الــــفــــتــــى حمــــمــــد قــتــلــتــه

تـــارخيـــهـــا (غـــــاب بــــدر اهلــــدى)

(1259هـ)

وقال مهنئ ًا العالمة الشيخ زين العابدين احلائري بمقدم ولده الشيخ حسني سلمه

اهلل تعاىل من مشهد عيل بن موسى الرضا صلوات اهلل عليه والقصيدة لوحة مجيلة اعرب
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فيها الشاعر عن شعور جياش ولوعة صادقة حقيقة وقلب نابض باحلب العارم:
عــنــي وإن نــاديــت صــلــنــي هجرا

ريــــــم مـــتـــى دنــــــوت مـــنـــه نــفــرا
ٌ

م ــت ــخ ــذ ًا مـــن حلـــظ عــيــنــيــه ومــن

ق ــام ــت ــه س ــي ــفــ ًا ورحمـــــــ ًا أس ــم ــرا

أعــــــرض دالً وأبــــــى مــســتــكــرا

وكــــلــــا قــــلــــت أنــــلــــنــــي قــبــلــة

قـــال إذا صــبــح الـــوصـــال أســفــرا

قــلــت مــتــى لــيــل الــصــدود ينجيل؟

ٍ
بــمــوعــد؟
قــلــت أمــــا تــســمــح يل

قـــال إذا الــلــيــل دجـــى واعــتــكــرا

بــالــســفــح مــا بــن الــلــوى وحــاجــر

إن كحلت عــن الــرقــيــب بالكرى

فـــــفـــــرت بـــالـــتـــثـــامـــة مـــلـــ ّثـــ ًا

وم ــس ــف ــر ًا كــالــبــدر حـــن أســفــرا

أرضم يف قـــلـــبـــي نــــــار خـــده

أمـــا تـــرى قــلــبــي كــيــف اســتــعــرا؟

وقـــد ســكــرت م ــن رضــــاب ريــقــه

فــلــســت مــا عــشــت أذوق مسكرا

بــحــســنــه كـــم قـــد أراع ح ــاس ــد ًا

فــــات غــيــظــ ًا حـــن راق مــنــظــرا

بـــأقـــحـــوان ثـــغـــره خــضــبــت إذ

احتــفــنــي الـــعـــارض آســــ ًا أخـــرا

جــنــيــت مـــن ريــــاض خــديــه ومــن

عــيــنــيــه ن ــرج ــسـ ـ ًا وورد ًا أمحـــرا

أحـــــور
هــ ّي ــم ــن ــي حـــيـــث ظـــبـــي َ

بمهجتي أفـــدي الــظــبــي األحـــورا
قــــد ارتـــــــدى بــحــســنــه وائــــتــــزرا

يـــا ســعــد دع ذكــــر غــــزال أحـــور

***
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ومما قاله راثي ًا احلاج مهدي كمونة((( املتوىف سنة  1272هـ:
مـــــا لـــلـــريـــة هــــاهلــــا مـــــا ه ــاهل ــا

هـــل بــالــقــيــامــة ابــــرت أهــواهلــا

مــا لــلــجــبــال الــراســيــات تــزلــزلــت

مـــن عــظــم مـــا قـــد ن ــاهب ــا زل ــزاهل ــا

مــا يل أرى الــدنــيــا متـــوج بأهلها

واألرض منها أخــرجــت أثقاهلا

مــــا أخــــرجــــت أثـــقـــاهلـــا إال ملــا

قــــد مح ــل ــت مــــا مل ت ــط ــق أمح ــاهل ــا

ملــا قــى املــهــدي مــصــبــاح اهلــدى

(عــــم أســــى مــصــابــه أصـــاهلـــا)

أضحى حشى اإلســام حمرتق ًا بمن

قـــد كــــان مــهــجــتــهــا وكـــــان ثــاهلــا

اهلل أكـــــــر أي رزء وقـــعـــه

عـــم األنــــــام نـــســـاءهـــا ورجـــاهلـــا

اهلل أكـــــر أي خـــطـــب حــــل إذ

أودى إىل عــمــد الــتــقــى فــأمــاهلــا

اهلل أكـــــر أي طـــــود قــــد ه ــوى

لـــو طــاولــتــه الـــراســـيـــات لــطــاهلــا

إن أوحشت منه املجالس حتى إذ

قـــد كــــان هبــجــتــهــا وكـــــان مجــاهلــا

ِ
ـــن جــبــاهلــا
وكـــأنـــا الـــغـــرا نُـــســـ ْف َ

فــكــأنــا اخلـــــرا تـــزلـــزل قطبها
لـــــوال ال ــت ــس ــي بـــعـــده يف حمــســن

كـــدنـــا بـــــأن نــلــقــى بــــه أجــيــاهلــا

فهو الــذي بــاجلــود قــد فــاق الــورى

وبـــــه املــــعــــايل أدركـــــــت آمـــاهلـــا

بــحــور مــن نــدى
وبــجــوده ســالــت
ٌ

رضبـــــت هبــــا وفـــــادهـــــا أمــثــاهلــا
نـــــال املــــؤمــــل ب ــال ــل ــئ ــال ن ــواهل ــا

ولـــــه أكـــــف بـــالـــعـــطـــايـــا طــاملــا
إذ صــاحــب الــكــف الــتــي ديــم احليا

متــــتــــاز ف ــي ــه ــا واألنـــــــــام عــيــاهلــا

خــلــفــت فــيــنــا حمــســن ـ ًا ولــنــعــم من

خــلــفــت كـــم مـــن عــثــرة قـــد قــاهلــا

((( هو احلاج مهدي بن الشيخ حممد آل كمونة توىل سدانة الروضة احلسينية سنة 1259هـ حتى سنة 1272هـ.
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مــن قــاســكــم بــســواكــم فلقد غــدا

مثل الـــذي باهلضب قــاس جباهلا

بكم التأيس يف اخلطوب إذ الــورى

ن ــزع ــت خلــطــب فـــــادح قـــد غــاهلــا

مل ي ــك ــن ــزوا إال ال ــف ــخ ــار ومــثــلــه

وذوو املــطــامــع اكـــنـــزوا أمــواهلــا

زهـــــر الــــزمــــان بــحــبــهــم فــكــأنــا

هــــو وجـــنـــة وكــــأنــــا هــــم خــاهلــا

وقال راثي ًا أيض ًا السيد أمحد الرشتي والشيخ حممد فليح:
فوقت يا كف القضا سهم الــردى

أخ ــط ــأت إن مل خت ــط قــلــب أمح ــدا

وقــــد أصـــبـــت أمحــــــد ًا دون املــا

ملــــا عــلــمــت إنـــــه رأس اهلــــدى

مـــالـــك غــــــــادرت املـــــا قــاطــبــة

كــــل يــــنــــادي بـــاكـــيـــ ًا يــــا ســيــدا

ت ــرك ــت ــن ــا ومـــــا لـــنـــا مــــن مــنــجــد

وكـــــان لــلــمــســتــنــجــديــن مــنــجــدا

طـــــول املــــــدى ت ــن ــدب ــه أم الــعــى

أم الـــعـــى ت ــن ــدب ــه طـــــول املــــدى

ٍ
ألمحـــد
يـــا لــيــتــنــي كــنــت الـــفـــدا

ألمحـــــد يــــا لــيــتــنــي ك ــن ــت ال ــف ــدا

قـــد ش ــه ــدت أعـــــــداؤه يف فضله

ٍ
بفضل شــهــدت فيه العدى
أكـــرم

عــى الــعــدى قــد كــان سيف ًا قاطع ًا

قــد كــان سيف ًا قــاطــعـ ًا عــى العدى

يــا ليت شعري مــا الــذي قــد نقموا

مـــن أمحــــد حــتــى أذاقــــــوه الــــردى

هـــل قـــاصـــد أتــــى إلـــيـــه قـــاصـــد ًا

بــمــقــصــد فـــا أصـــــاب املــقــصــدا؟

أم هـــل أتــــى مـــســـرشـــد ًا بعلمه

إىل اهلــــدى فــا أصــــاب الــرشــدا؟

نــعــم تــســامــى حــســبــ ًا أو نــســب ـ ًا

ومــــفــــخــــر ًا وعــــفــــة وســــــــؤددا

فــــأمحــــد مل يـــــك مـــــن جــنــســهــم

بـــل كــــان يف مجـــع املـــعـــايل مــفــردا
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أمـــــا تــــــراه مــــذ رآهــــــم ســفــلــوا

عـــا وعــنــهــم لــلــجــنــان صــعــدا؟

هــــم املـــضـــلـــون لــــــذاك مل يــكــن

م ــت ــخ ــذ ًا ذوي الـــضـــال عــضــدا

إىل اهلــــــدى فــــا حتــــــروا رشــــدا

لـــقـــد دعــــــا مـــثـــل أبــــيــــه فــيــهــم
فــأضــمــروا الــبــغــضــا لــه مــن ٍ
حنق

أمـــــا تــــراهــــم قـــتـــلـــوه حـــســـدا؟

تــــعــــودت بـــــذل الــــنــــدى يــمــيــنــه

يــمــيــنــه تــــعــــودت بـــــذل ال ــن ــدى

بــــل يــنــبــغــي مل ــث ــل ــه أن حيــســدا

إن حيـــســـدوه مل أقــــل ذا عجب

قــد أجــدبــوا مهــى عليهم عسجدا

مــهــا رأى مـــن الـــعـــفـــاة عصبة

لــقــد حــضــيــتــم بــالــشــقــا إذ ســعــدا

قـــــل لـــلـــذيـــن شـــمـــتـــوا بــقــتــلــه

يـــا بـــايب انــــدس الــوحــيــد املــفــردا

قـــد أفـــــــردوه صــحــبــه واهنـــزمـــوا

يــا لــلــهــدى مــســتــنــر ًا مستنجدا

مل يـــنـــروه إذ دعــــا فــيــهــم أال
ٍ
أحـــــد
ومل جيـــبـــه مـــنـــهـــم مـــــن

وال نـــــرى فــيــهــم وفــــيــــ ًا أبــــدا

حمــــمــــد قــــــد افــــــتــــــدى بـــأمحـــد

بـــــأمحـــــد حمــــمــــد قــــــد افــــتــــدى

ف ــاجل ــود بــالــنــفــس ه ــو اجلــــود كام

قــــام بـــه اإلمجـــــاع ال بــــذل الــنــدى

هــــام الــعــى أعــنــي الــفــتــى حمــمــدا

إال األيب مــــن رقــــــى بــفــضــلــه
فـــــداه طـــوعـــ ًا واحــــتــــذى مــثــالــه

أكــــــرم بـــفـــاد مــنــهــا ومــفــتــدى

يف ه ــذه الــدنــيــا ويف األخــــرى مع ًا

تـــصـــافـــيـــا يف اهلل مـــنـــذ احتـــــدا

تـــــفـــــردا فـــيـــا عـــلـــيـــه احـــتـــويـــا

فـــيـــا عـــلـــيـــه احــــتــــويــــا تـــفـــردا

ل ــو كـــان فــيــهــا ثــالــث الســتــشــهــدا

مــــا هلــــا يف كـــربـــا مــــن ثــالــث

ذكـــــرى وفطنة
خــلــق ـ ًا وأخـــاقـــ ًا
ً

ســــاحــــة هبـــــا الـــــعـــــدو شـــهـــدا
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ِ
يــنــقــض مــــدى املـــــدى حــزهنــا
مل

ِ
يــنــقــض مــــدى املـــدى
ح ــزهن ــا مل

وكــــــل مـــــن أرشك يف قــتــلــهــا

قــــــوالً وفــــعــــ ً
ا ولـــســـانـــ ًا ويــــدا

ممـــن جــنــى عــلــيــهــا أ و اعـــرى

أو يــــأخــــذ اهلل لـــنـــا ثـــارمهـــا

فــعــن قــريــب ســـوف يستأصلهم

ســيــف الــقــضــا ومل يـــغـــادر أحـــدا

يـــقـــول كـــل الـــنـــاس طـــوبـــى هلام

عـــاشـــا مح ــي ــدي ــن ومــــاتــــا ســعــدا

إال وحــــــازا درجــــــات الــشــهــدا

مـــا دفـــنـــا مـــن بــعــد مـــا قـــد قتال
قـــد أســـعـــدا مـــذ قــيــل ظ ــلــ ًا قتال

مـــذ قــيــل ظ ــلــ ًا قــتــا قـــد أســعــدا

مل يـــكـــن الــــرمحــــن بـــعـــد قــتــلــه

ي ــرك ــن ــا مــــن دون س ــي ــد س ــدى

يف جــنــة اخلــلــد مــعــ ًا قـــد أســعــدا

قـــد أخـــلـــدا يف جــنــة اخل ــل ــد مــع ـ ًا

وقـــــد بـــقـــى لـــنـــا كـــفـــيـــ ً
ا شــبــلــه

مــهــا بــــدى نـــــراه ذاك األســــدا

وبــــــاقــــــران بــــقــــرا الـــعـــلـــم ويف

حتــصــيــلــه طـــول ال ــدج ــى م ــا رق ــدا

تــــقــــول هــــــذا أمحــــــد إذا بـــدى

إذا بــــدى تـــقـــول هــــذا (أمحــــد)

زكـــــا وطــــــاب عــــنــــر ًا وحم ــت ــدا

كــذا (الــتــقــي) مــن ســا الــنــاس تقى

والــســيــد ال ــن ــدب وخـــر صــاحــب

ومـــن لــه شــهــدت يف بـــذل الــنــدى

وقـــــــد نــــعــــاه وبــــكــــى حمــــرابــــه

ح ــزنــ ًا وأب ــك ــى يف نــعــاه املــســجــدا

وهــــاهبــــا يف حـــاجـــهـــا زبـــرجـــدا

خــر الــــورى وشهمها رضغامها

(يف جنة اخللد مع ًا قد خلدا)1295

مــذ قيل رسج الــكــون قلت أرخــوا

(تــأرخيــهــا غـــاب لــه بـــدر اهلـــدى)

كـــــــذا الــــفــــتــــى حمــــمــــد قــتــلــتــه

189

ومن شعره الوجداين قوله يف هذه القطعة:
ط ــائ ــر األفــــــراح قـــد غــنــى وغـــرد

فــاســقــنــيــهــا قــهــوة محــــراء رصخــد

مــــن يـــــدي ســـــاق مــلــيــح أغــيــد

مــا أحــيــي الــــراح مــن راحـــة أغيد

بــــيــــت كـــــــرم كــــلــــا جـــــــاء هبــا

نــاعــس األجــفــان قلب الــعــود أمحد

قـــــهـــــوة ورديــــــــــة يـــســـقـــى هبــا

مــائــس األع ــط ــاف ذا اخلـــد املـــورد

وجــــهــــه بـــــــدر دجـــــــى ق ــام ــت ــه

غــصــن بــــان حلــظــه ســيــف مهند

أهـــيـــف إن هـــز عــطــفــيــه الــصــبــا

كـــــاد مــــن رقـــتـــه والــــلــــن يــنــفــد

زارين والـــلـــيـــل حيـــكـــي فــرعــه

فتجىل مــن س ــاء احلــســن فــرقــد

()1

وهذا الشاعر هو أحد افراد أرسة آل اهلر التي أنجبت الكثري من فحول الشعراء

املبدعني املتميزين.

***

((( جريدة (الندوة) الكربالئية ،العدد  14السنة  1941م ص. 5
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إن األيام التي قضيتها يف صحبة هذا الرجل ،دلتني عىل معان كثرية من سرية هذا

القائد للمسرية الرتبوية ،فقد كان جم املعارف ،واسع التفكري ،حسن املحارضة ،لطيف

املذاكرة ،له آراء قيمة يف اللغة والبالغة واألدب والشعر ،إضافة إىل حفظه الكثري من

آيات القرآن الكريم واألحاديث النبوية الرشيفة التي يستشهد هبا خالل أحاديثه الشيقة
ويسوق التشبيهات اجلميلة األخاذة فقد كان املثل األعىل يف اخللق واإليثار والتواضع

ونرش املحبة واأللفة بني الناس ،وطاملا إنه خدم الوطن واإلنسان ،فهو مل يتوقف عن
العطاء حتى اللحظات األخرية من حياته.

ولــد الشاعر الشيخ حممد بــن عبد اهلل بــن حممد القريني يف الــبــرة

(((

عام

1897م1316/هـ ونشأ هبا يف عائلة حمافظة عرفت بالقرينات ،وهي تنتسب إىل قبيلة

(عنزة) العربية .ودرس عىل الكتاتيب لتعلم القرآن الكريم واخلط ،ثم رحل إىل النجف
األرشف لطلب العلم ،وذلك يف سنة 1912م ،ودخل مدرسة اخللييل ،وأمىض فيها فرتة

من الزمن ،ثم واصل سريه إىل كربالء فألقى فيها عصا الرتحال ،وعني معل ًام يف مدارسها
االبتدائية وذلك سنة 1934م ،وظل يامرس هذه املهنة سنني طويلة حتى أحالته عىل

التقاعد .وهو يف هذه املرحلة مل تشغله املهنة الشاقة املرهقة عن قول الشعر وتدبيج
املقالة ،وبالرغم من قدراته اإلبداعية ،بقي شاعر ًا متميز ًا من طراز رفيع ،طاملا نظم
القصائد احلسان يف الوصف والغزل نرشها يف الصحف واملجالت العراقية.

((( دراسات أدبية  /غالب الناهي ج 2ص.111
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تبوأ مكانة مرموقة بني رعيل من شعراء املدينة ،وكانت له مع أعالمها مطارحات

ومساجالت ،وكان له يف اللغة باع طويل ،واشتهر باحللم والتقوى والصالح ،وحفظ
الكثري من عيون الشعر العريب ،حتى كان جملسه حاف ً
ال بأهل الفضل يرشح البيت

ويبي غريبه ونادره ،ويوضح معاين مفرداته ،مستشهد ًا باآليات القرآنية
من الشعر ّ
معب ًا عن إيامنه بثقة واقتدار ،فهو متحمس لفكرته ،جريء يف قولة
واألحاديث النبويةّ ،
احلق.

لقد كان ألجواء املدينة أثر كبري يف نفس الشاعر وشاعريته ،حيث صقلت مواهبه،

وصيت منه شاعر ًا فذ ًا يتميز بحدة الذهن وقوة املالحظة،
وأرهفت حسه وشعوره،
ّ
وفض ً
جو
ال عن ذلك فهو كاتب بليغ فياض الشعور جزل األسلوب ،حيلق بخياله يف ّ
فسيح وفضاء بعيد املدى.
وفاته :لبى نداء ربه يف كربالء ولفظ أنفاسه الزكية بتاريخ 1977/10/21م ،ودفن

يف وادي كربالء القديم ،وأقيم عىل روحه حفل تأبيني من قبل أدباء كربالء يف (املنتدى

الثقايف) شارك فيه رعيل من أهل الفضل واألدب.

شعره:

يف شعر القريني ألوان متنوعة وفنون خمتلفة تتسم بالطابع التقليدي وزن ًا وقافية

وفكرة ،ويظهر ملن يطلع عىل ديوانه املطبوع يف الثالثينات املوسوم بـ(تغاريد احلياة)،

يلمس هيام الشاعر وانغامسه بالطبيعة واحلب ،والذي نلحظه عموم ًا عىل هذا الديوان

أن جتارب الشاعر ساذجة بسيطة ،وأن انفعاالته غري مركزة ،ففيه آراء وتعليالت عن

الكون والطبيعة أسمعه يقول:

َّ
حـــــــل ضــــيــــاهــــا يف الـــبـــحـــار

أتــــــــــــــرى الــــــشــــــمــــــس إذا
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حــــــ َّلــــــل املــــــــــــاء وأزجــــــــــــاه

إىل

وتــــــــــــرى الـــــــريـــــــح بــــشــــوق

الــــســــحــــب جتــــــــري لـــلـــقـــفـــار

متـــــــــأ الــــــنــــــفــــــس بـــعـــجـــب

مـــــــــن بـــــــــــــــروق ورعــــــــــــود

اجلـــــــــــــــــو

بـــــــخـــــــار

عىل ان هناك صور ًا متحركة نجح الشاعر يف تلوينها ،اسمعه يقول يف قصيدة (عناق

احلب):

نــــــاولــــــيــــــنــــــي كـــــــــــأس مخـــر

وضـــــعـــــيـــــه قــــــــــرب ثــــغــــري

واعـــــطـــــفـــــي قــــــــدك نـــحـــوي

وابـــــســـــمـــــي يل مــــثــــل بــــدر

وبــــــــــإشــــــــــفــــــــــاق وحــــــــب

طــــــوقــــــي الــــــزنــــــد بـــنـــحـــري
ّ

آثاره:

1.1تغاريد احلياة  -شعر (مطبوع).

2.2أرسار احلياة  -جمموعة دروس يف الدين واألخالق واالجتامع (خمطوط).

خمتارات من شعره:

قافلة احلياة

حتــــث الـــســـر قـــافـــلـــة الـــوجـــود

بـــصـــحـــراء األبــــــــوة واجلـــــــدود

نــحــث الـــســـر جـــيـــ ُ
ا بــعــد جيل

مـــن اجلــيــل الــقــديــم إىل اجلــديــد

ت ــس ــر وســــرهــــا أبـــــــد ًا ودومــــــ ًا

إىل جـــهـــة الــــرقــــي والـــصـــعـــود

فــمــن لــيــل الــنــحــوس تــســر فينا

إىل صـــبـــح املــــــرة والـــســـعـــود

فــكــم مـــرت عــلــيــهــا مـــن حــقـ ٍ
ـوب

وأزمــــــــان مــــريــــرات الـــــــورود؟
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وكــم قــاســى األوائــــل مــن خطوب

وكـــم بــذلــوا جـــهـــود ًا يف جــهــود؟

وكــــم فــتــكــت هبـــم تــلــك الــبــايــا

مــن األمــــراض والــفــقــر الــشــديــد؟

وعـــــاش اجل ــه ــل أزمــــانــــ ًا طــــواالً

وقــــيــــدهــــم بـــــأنـــــواع الـــقـــيـــود

وكــــم القــــى الــــرايــــا مـــن شــقــاء

يــســوق هب ــم إىل ضــيــق الــلــحــود؟

وكــــم قـــاســـوه مـــن ظـــلـــ ٍم وغــش

لــــطــــاغــــوت وجـــــبـــــار عــنــيــد؟

ٍ
بــبــطء
وشـــمـــس الــعــلــم ســـائـــرة

ولـــيـــل اجلـــهـــل جــــاث يف ركـــود

إىل أن الح ف ــج ــر ال ــع ــل ــم فــيــه

يـــمـــزق ظــلــمــة اجلـــهـــل الــكــنــود

وفـــيـــه اســـتـــبـــرت كــــل الـــرايـــا

وزال الـــــروح ع ــن ك ــل الــوجــود

وقـــــــرت أعـــــن الـــعـــلـــاء طــــر ًا

بــــا بــــذلــــوه مــــن جـــهـــد جــهــيــد

فـــأرشقـــت ال ــع ــل ــوم بــكــل أرض

وهــــب الـــنـــاس مـــن ذاك الــرقــود

فـــأيـــن الــــيــــوم مــــن زمـــــن تــقــى

وأيــــن الـــيـــوم مـــن تــلــك الــعــهــود

ٍ
لـــــ(عــــاد) كــهــربــاء
أهــــل عــــادت

ومـــــاء لـــإســـالـــة أو (ثـــمـــود)؟

وهــل (فــرعــون مــوســى) طــار يوم ًا

فــلــم جيــنــح إىل (الــــرح املــشــيــد)

وهــــل ركــــب األوائــــــل يف قــطــار

جيـــوب األرض ب ــي ــد ًا بــعــد بــيــد؟

وهـــل كــانــت بــــذاك الــعــهــد يــوم ـ ًا

بـــواخـــر متــخــر الــبــحــر الــعــنــيــد؟

وهــــل ســـيـــارة ســـــارت وراحــــت

كهب الريح يف العصف الشديد؟

ٍ
أغـــان
وهـــل ســمــع األوائــــــل مـــن

وأخــــبــــار تــــــذاع مــــن الــبــعــيــد؟

وهــل يف (الــشــاشــة البيضاء) يوم ًا

رأوا مــا قــد شــهــدنــا مــن شــهــود؟
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وكـــم لــلــعــلــم م ــن عــيــش سعيد؟

ف ــك ــم لــلــعــلــم مــــن ن ــع ــم جــســام

ٍ
غــــــد فــــــاهلل يـــــدري
وأمــــــــا يف

ولـــيـــس غــــــد ًا عــلــيــنــا بــالــبــعــيــد

خـــــــزان عــظــيــم
وهــــــذا الــــكــــون
ٌ

ي ــس ــر مــــع الــــزمــــان بــــا حــــدود

ٍ
بــــر حــديــد
يــــرى األشــــيــــاء يف

وإن الـــعـــلـــم مــكــتــشــف خــبــر
عـــجـــائـــبـــه تــــلــــوح بـــكـــل عــر

عــجــائــب لــيــس حتـــى لــلــعــدود

وقـــافـــلـــة احلــــيــــاة تـــســـر دومـــــ ًا

إىل ال ــن ــع ــاء وال ــع ــي ــش الــرغــيــد

عامل احلب واجلامل

إذا أرشقت شمس الصبابة واجلوى

عــلــيــه ومـــن لــفــح الـــغـــرام هــبــوب

يــثــور ســحــاب مــن دمــــوع مصعد

لـــه مـــن ســــاء املــقــلــتــن ســكــوب

ويــنــزل مــاء الــدمــع يف بقعة اهلــوى
ومن دوران الشوق والوجد واجلوى

أســـى وي ــذوب
ويــنــحــل قلبي مــن
ً

ٌ
رشوق تـــــــار ًة وغـــــروب
عــلــيــه

فيحيى هبــا مــا كــان ميت ًا مــن اهلــوى

ويبدو بــأرض القلب وهو خصيب

هــي الــغــادة اهلــيــفــاء منها تكونت

نــجــوم ألفــــاك اهلــــوى وقــطــوب

يف كــــل نـــاحـــيـــة مــــن األنـــحـــاء

اآلالء

آي مـــــن اآلالء والــــنــــعــــاء

فـــلـــك يـــــــدور بــلــيــلــه وهنــــــاره

ويــــطــــوف بــــن ظـــامـــه وض ــي ــاء

فــلــك بـــقـــانـــون يـــــدور بشمسه

وتـــطـــوف أنــجــمــه عـــى األجــــواء

واألرض مــركــز رشقـــه وغــروبــه

ومـــهـــابـــط األنـــــــوار واألضــــــواء
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وهبـــــــذه اآليــــــــات كــــل عــجــيــبــة

تـــبـــدو إىل الـــعـــلـــاء واحلـــكـــاء

أنــظــر إىل اجل ــن ــات ب ــن ريــاضــهــا

جتــــري احلـــيـــاة هبـــا بـــجـــري املـــاء

أنــظــر إىل األشــجــار كيف تعلقت

فـــيـــهـــا الـــــثـــــار مــــعــــدة لـــغـــذاء

أنــظــر إىل األثـــــار كــيــف تنوعت

وتـــبـــايـــنـــت ألـــــواهنـــــا ل ــل ــرائ ــي

فــكــأنــا األغــــصــــان أيــــد نــحــونــا

متـــتـــد بــــــاإلكــــــرام واألعـــــطـــــاء

هـــــذي ب ــف ــاك ــه ــة متــــد غــصــوهنــا

كــــرمــــ ًا وتـــلـــك بــــزهــــرة محــــراء

أنـــظـــر إىل األطــــيــــار يف طــراهنــا

تــعــلــو وتــصــعــد فــــوق كـــل ســاء

وتــــــــردد األحلــــــــان يف جــنــبــاهتــا

بـــــمـــــرة يف بــــكــــرة ومــــســــاء
ّ

ومجـــــالـــــه يف جــــهــــرة وخـــفـــاء

ورسه
اهلل مـــا هــــذا الــــوجــــود؟
ّ

ٍ
ملـــفـــكـــر بـــعـــد اخلــــفــــا ب ــج ــاء

هــــذي هـــي اآليـــــات يــبــدو رسهــا

حورية الوادي

أمـــــــــا حـــــــوريـــــــة الــــــــــــوادي

متـــــاشـــــيـــــنـــــي إىل الــــنــــهــــر

إىل الــــــــــروض مـــــن األعــــشــــا

ب واألورا

د والـــزهـــر

لــــكــــي تـــصـــغـــي بــــظــــل الـــــدو

ح أنــــــغــــــامــــــ ًا مـــــــن الــــطــــر

فــــفــــي احلــــقــــل بــــنــــات الـــــدو

ح تـــــــشـــــــدو يف تـــغـــنـــيـــهـــا

عــــى األغـــــصـــــان خـــفـــق الـــريــــ

ح يــــدنــــيــــهــــا ويـــقـــصـــيـــهـــا

ويف الـــــــــــــوادي خـــــريـــــر املــــا

ء بــــــاألنــــــغــــــام ي ــش ــج ــي ــه ــا

ويـــــبـــــدو الـــــنـــــور كـــالـــلـــؤلـــؤ

رقـــــــــاصـــــــــ ًا عــــــــى الــــقــــطــــر
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تـــــــبـــــــاريـــــــنـــــــي بـــــــمـــــــراك

وعـــــــــن جــــنــــبــــي تـــنـــاجـــيـــنـــي

ويف نــــفــــي عــــــــــرام الـــكـــبــــ

ر يف ممـــــــشـــــــاي يـــثـــنـــيـــنـــي

ويــــــوحــــــي يل بـــمـــعـــنـــى احلـــــ

ِ
ب مــــنــــك مــــنــــظــــر الـــعـــن

ويف غـــنـــجـــك يف األفـــــعـــــال

واملـــــــبـــــــســـــــم يف الــــثــــغــــر

أرى الــــــريــــــح عــــــى شــعــر

ك خــــــــ ّفــــــــاقــــــــ ًا يــــــذريــــــه

وأنــــــــــــــــت كـــــــلـــــــا يـــــدنـــــو

عـــــــــى عـــــيـــــنـــــك تـــقـــصـــيـــه

وحتــــــــــريــــــــــك لـــــــــذيـــــــــذ يف

أحـــــــــاديـــــــــثـــــــــك تـــــبـــــديـــــه
ِد أو جـــعـــلـــهـــا يف اخلــــر

بــــوضــــع الــــيــــد فـــــــوق اخلـــــــــدْ
هلم معي نحو احلــقــول لكي نرى

احلقول

نــوامــيــس أرسار احل ــي ــاة ك ــا هيا

هــنــاك نـــرى عـــذب الــــزالل مــرن ـ ًا

بــــأهنــــاره بــــن اخلــــائــــل جـــاريـــا

هــنــاك نـــرى األط ــي ــار تصعد تــارة

وطــور ًا عىل األغصان تبدي األغانيا

وختــفــق أرواح الــنــســيــم فتنثني

لــه طــربــ ًا تــلــك الــغــصــون زواهــيــا

وتــنــظــر أنــــــواع الــبــهــائــم رتّـــعـ ـ ًا

تــــروح وتــغــدو قــد مـــأن املــراعــيــا

فـــذلـــك نــــاغ راكـــــض نــحــو أمــه
وترنو إىل الصبيان تركض خلفها

وذاك إىل رسب تــ ّبــ َع ــد راغــيــا
فبعض يسوق الرسب والبعض حاديا

وتـــرنـــو إىل اآلبــــــاء كـــل مــشـ ّـمــر

يسري بــحــزم حــارس الـــرأس حافيا

فـــهـــذا بــمــســحــاة تـــــراه مـــهـــروالً

يــثــر األرايض أو يــســد السواقيا
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وهــــذا عـــى الـــفـــدان قـــام مــراقــب ـ ًا

ٌّ
وكـــل إىل مــا يقتيض األمـــر ساريا

وتلقى فــتــاة الــريــف النــت مخارها

وش ــدت بــأطــراف احل ــار النواصيا

فــبــانــت مـــثـــاالً لــلــطــبــيــعــة عــالــيــا

والنــت عىل اخلرصين جنب إزارهــا

ـب باكيا
إىل طفلها املــلــقــى إذا ه ـ َّ

تـــروح وتــغــدو يف احلــقــول وتنثني
فهذي هي األعضاء قامت عوام ً
ال

ملعمل هــذا الــكــون جتــري املساعيا

كأس احلب

كــــم رشبـــنـــا مــــن امل ــح ــب ــة كــأســا

مـــأتـــه الـــعـــيـــون دمــــعــــ ًا هــتــونــا

وســمــعــنــا مــــن نــغــمــة وقــعــتــهــا

أســــــى وأنــيــنــا
زفـــــــرات ق ــض ــت
ً

ورأيـــــنـــــا مــــن اجلــــــال عـــروســـا

أبــــرزهتــــا اخلــــــدور رس ًا مــصــونــا

يـــا فــتــايت كـــم ذا أذوب حــريــق ـ ًا

واشـــتـــيـــاقـــ ًا وحــــــرة وحــنــيــنــا

ذاب مــن لوعتي احلــديــد وهيهات

أن يــلــيــنــا
لــقــلــب مــنــكــم ق ــس ــا ّ

***
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هذا شاعر كان من ذوي اجلاه واملكانة ،وأحد أعالم اهلداية والورع والتقوى ،ويلفت

النظر إىل عفته ونقائه وحرصه عىل التسامي والرتفع عن جمالس اهلازلني والعابثني،
واخلليق بالذكر يف هذا املقام إنه سليل أرسة علمية كرست حياهتا للعلم واألدب
واخلطابة.

فهو اخلطيب الشاعر السيد حممد مهدي بن اخلطيب الشاعر السيد حسن بن السيد

عيل بن السيد مصطفى األسرتابادي احلسيني احلائري.

ولد يف كربالء سنة 1327هـ ،ونشأ يف بيئة حمافظة كان هلا تأثري كبري يف مسريته ،تولع

بالعلم منذ صغره ،ووجد يف بيته خزانة حوت أنفس املراجع يف الفقه واألدب النحو
واملنطق وسائر العلوم ،فأحاط هبا إحاطة السوار باملعصم ،وشغف بحفظ األشعار
واخلطب ،فنهل منها ،درس يف بداية األمر عىل والده ومن ثم درس عىل العالمة الشيخ

عيل أكرب سيبويه والعالمة الشيخ جعفر الرشتي.

وراح يقزم الشعر ويصعد املنابر ،حتى استطاع أن يتبوأ مكان ًا علي ًا يف صفوف اخلطباء

والشعراء ،وبلغ مستوى من الوعي ،فكان يسحرنا بأسلوبه املتني الواضح ،ويثري إعجابنا

بسعة إطالعه ،فقد كان عذب املؤانسة ،حلو املجالسة ،ظهرت قابليته اإلبداعية يف قرض
الشعر ،ونرش بعض قصائده يف املجالت الكربالئية ،وهكذا ظل يؤدي رسالته بصمت
وهدوء وإخالص حتى أقعده املرض ،وتوارى يف منزله تواري املذنب ،طيلة ثالث
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سنوات ،وقد عرف يف أوساط جمتمعه باإليامن وااللتزام الشديد بمناهجه وحقائقه
وأهدافه ،يسعى دائ ًام إىل حتفيز الشباب بااللتزام الديني واالهتامم الثقايف.

وفاته

بارح احلياة يوم  3ربيع الثاين سنة 1413هـ ودفن بكربالء.

نامذج من شعره:

مل يكن شاعرنا يتكسب بشعره ،بل كان يكتب شعره بدافع من شعوره وحرصه

عىل تقديس هذا الفنّ ،
وأهله أن يكون يف مصاف
وإن طابع الطفرة أكسبه قابلية شعرية ّ

الشعراء املقلدين .يغلب عىل شعره الطابع الديني املبدع فله مقطوعات مجيلة يف املراثي
ال سيام رثاؤه آلل البيت ،تتسم برقة الشعور وحرارة العاطفة وحالوة اللفظ ،وربام

كانت له يف األغراض األخرى قصائد ومقطوعات جيمعها ديوان خمطوط ،ولكني مل

أقف عليه بعد.

قال راثي ًا اإلمام الشهيد احلسني بن عيل:
مــــدمــــع مـــــدرار
يــبــكــيــك مـــنـــا
ٌ

جلـــال نــــورك تــشــخــص األبــصــار
أحــســن ي ــا نــــراس أمــــاك الــســا

لــــك يف املــــعــــايل عــــــز ٌة وفـــخـــار

أحــيــيــت ديــــن حمــمــد يـــا ســيــدي

فــفــدتــك أرواحــــــــ ًا هلـــم أحــــرار

وحــــق لو
تــفــديــك أفــئــدة ال ــك ــرام
َّ

اجلـــــرار
يــفــديــك هــــذا اجلــحــفــل
ّ

بـــأيب رصيــعــ ًا فـــوق بــوغــاء الــثــرى

طـــوبـــى لـــه وال ــق ــل ــب مــنــه أوار

مل أنــســه صـــادي احلــشــاشــة ظامي ًا

دامــــي اجلــــراح عــى الــثــرى ينهار

مشمر ًا
قــد عانق البيض الصفاح
ّ

وهــــو الــكــمــي الــبــاســل امل ــغ ــوار
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فــأبــى وشـــ ّعـــت يف الـــدنـــى أنـــوار

قــصــد الــعــدى إطــفــاء نـــور جالله

فــلــئــن بــقــيــت عــى ال ــرم ــول جمــدالً

لـــك يف املــحــافــل مــشــهــد ومــــزار

الن كـــل مــوحــد
بـــجـــوار قــــرك َ

زوار
ولــــــه مـــائـــكـــة الــــســــا ّ

ّ
صـــــى ربـــنـــا مـــتـــواتـــر ًا
فــعــلــيــك
أعـــطـــاك ربــــك بــالــشــهــادة زلــفــة

واهـــــــب غــفــار
وملـــــن يـــــــزورك
ٌ
وبــــكــــر ق ــل ــب ــك جــــابــــر جــبــار

جــعــل اإلمــامــة واإلج ــاب ــة والــدعــا
أولـــيـــس أنـــصـــار ألبــنــك عندهم

لـــك َحــــبــــو ًة ولـــذكـــركـــم كـــرار
يـــا آل ثــــــارات احلـــســـن شــعــار

ٌ
نــمــل بــرجــل جــــرادة أحــبــبــت أن

عــنــد األكــــابــــر تــقــبــل األعـــــذار

ولــعــام نــظــمــي فــيــكــم أحــبــبــت أن

يــبــقــى لـــه الـــتـــاريـــخ وال ــت ــذك ــار

موسى وعيسى حــول قــرك داروا

نــــــوح وآدم واخلـــلـــيـــل وأمحــــد
ٌ

وقال خماطب ًا إمام العرص احلجة املهدي:
أعــلــمــت يــابــن الــعــســكــري بأننا

ال تـــعـــريـــنـــا ذ ّلـــــــة وصــــغــــار؟

أنــســيــت جــــدّ ك بــالــقــيــود مكب ً
ال

يــشــكــو الــظــا ودمـــوعـــه مــــدرار؟

الـــعـــدو عــيــالــه يـــا لــأســى
أس
ُّ
ََ

رأس احلــســن ع ــى الــقــنــاة ي ــدار
وجـــــرت أمـــــام عــيــوهنــا األهنــــار

أكــبــادهــا عطشى تــشــب مــن الظام

ٍ
ٍ
غـــادر
عــــدو
فــاطــلــب بــثــارك مــن

أولـــيـــس جــــدك حــيــدر الـــكـــرار؟

وقال راثي ًا اإلمام احلسني من قصيدة مل نقف عىل متامها:
ـــــــــهــــــــدى تـــــــســـــــح عـــــــرى

عـــــــــن الــــــ
عـــــــى احلــــــســــــن
ُ
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بــــــالــــــرب كــــــم متـــــــــــــادوا

حــــــــرى
إن الــــــــــصــــــــــدور
ّ

()1

عــــــــى الــــــــــــــــراب أضــــحــــى
روح

األمـــــــــــــــن

قــــطــــب اهلـــــــــدى رصيــــــعــــــا

()2

نـــــــــادى

بــــــــن الــــــــــــــــورى فـــجـــيـــعـــا

يــــــــــا مـــــــعـــــــر الـــــــــرايـــــــــا

خــــــطــــــب دهــــــــــــا فـــضـــيـــعـــا

لــــــلــــــحــــــزن فـــــاســـــتـــــعـــــدوا

لــــــــقــــــــتــــــــلــــــــه مجــــــيــــــعــــــا

وقال راثي ًا العامل الفاضل الشيخ حممد بن داود اخلطيب املتوىف سنة  1380هـ:
خطب عظيم بــكــاه اإلنـــس واجلــن

مــذ بــان مــن زورق اإلس ــام سكان

راح الــربــيــع وجـــاء اخلــطــب حيمله

كــانــون ح ــزن عليه الــدمــع نيسان

مـــا كــــان يــشــبــهــه يف عــــره أحــد

هــيــهــات لــيــس لــه يف اخلــلــق أق ــران

م ــن بـــدء خــلــقــتــه كــانــت عــوائــده
أرض املــعــارف كــانــت منه خمصبة

لــطــف وجــــو ٌد وإنـــعـــا ٌم وإحــســان
زرع ال ــع ــب ــادة مـــن عــيــنــيــه ريـــان

فــحــق أبــصــارنــا تــبــكــي عــلــيــه دمــ ًا

ألنـــــــه هـــــو واإليـــــــــــان ســـيـــان

الــعــلــم يــنــعــاه والــتــقــوى ل ــه َدلـــ َة

والــزهــر يبكيه واملــحــراب حــران
رس وإعــــان
ونـــومـــه يف الـــثـــرى ٌ

فــتــلــك رحــلــتــه لــلــنــاس تــذكــرة

ي ــا هــيــئــة الــعــلــم حــيــاكــم إهلكمو

فــأنــتــم لــلــهــدى والـــــرع أركــــان

ويــا أويل األم ــر ص ــر ًا يف مصابكم

فالصرب من مثلكم يف الناس عنوان

إن غـــاب مــوالكــم طــوبــى لغيبته

لــلــمــتــقــن قــصــور اخلــلــد أوطــــان

((( يف جمموعة أخرى (كم أحرقت صدور) .
((( يف جمموعة أخرى  :ضجيع ًا .
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لــكــر قــلــب إمـــام الــعــر ج ــاء له

نــصــب امل ــآت ــم والــتــعــظــيــم ج ــران

نــظــم إلحـــيـــاء ذكــــر بــعــد رحــلــتــه

كـــأنـــه لـــؤلـــؤ هيـــــدى ومـــرجـــان

أعقب شاعرنا عدة أوالد هم السيد حممد جعفر واخلطيب السيد مصطفى الذي سار

عىل هنج والده يف فن اخلطابة وحذا حذوه ،حفظه اهلل ورعاه.
***

 -24الشيخ حممد املؤمن
كان حي ًا سنة 1290هـ

هو الشاعر الشيخ حممد بن الشاعر الشيخ إسحاق املؤمن ولد يف كربالء ،ونشأ هبا،

ومل يذكر املؤرخون تاريخ ميالده ،كام مل أقف عىل سريته ،وكل الذي تذكره املجاميع

اخلطية إنه انضم إىل منتدى الزعيم الديني السيد أمحد الرشتي ،ورث عن أبيه حب
األدب واشتغل به ،واندمج يف صفوف الشعراء الكثريين ،فزاده ذلك مي ً
ال إىل قرض

الشعر والرباعة فيه.

تناول يف شعره أغراض الشعر املألوفة كاملدح والرثاء واإلخوانيات ومل خيرج عنها،

فقد اهتم بأدب املناسبات ،وغلب عىل شعره هذا االجتاه.

وأخري ًا رحل الشاعر تارك ًا وراءه قصائد متناثرة يف بطون املجاميع ،كام مل يذكر

املؤرخون سنة وفاته.
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قال مهنئ ًا بقدوم السيد حسن رشدي زاده إىل كربالء سنة 1279هـ:
بــرى فقد جــاد الــزمــان بمقصدي

ووىف عــى رغــم الــعــواذل موعدي

قــد ســاغ يل فيه ال ــراب وطــاب يل

العيش الرغيد وقد صفا يل موردي

ملــــا ســمــعــت مــــبــــر ًا ومـــنـــاديـــ ًا

حــســن الــزكــي أتـــى بــأوفــر مقصد

ِ
مـــاجـــد ِ
أهــــ ً
بـــن األجمـــد
ا بـــه مـــن

َّ
حـــل أرض الــطــف قــابــلــة له
مــن

***

 -25الشيخ حممد مهدي احلائري
1299هـ 1384 -هـ

هذا شاعر مغمور مل يسعفه الزمن أن يربز وحيتل مكانه الالئق يف مصاف الشعراء،

فظل رهن العزلة السوداء والوحدة القامتة ،ورغم ذلك السبب فإن الواجب يدعوين أن

ال أكون لئي ًام حيال رجل شاعر عاش يف كربالء وقدم للرتاث العريب آثار ًا شعرية خالدة.
ولد الشيخ حممد مهدي بن الشيخ حممد حسن بن احلاج عيل الطربي املازندراين

احلائري يف كربالء عام 1299هـ ونشأ هبا .رغب يف التحصيل وأكب عىل العلوم ومهر

يف اللغتني العربية والفارسية ،ودرس عىل أساتذة فضالء كان والده أحدهم ،ثم سافر
إىل سامراء لتحصيل العلوم العقلية والنقلية يف مدرسة اإلمام الشريازي ،وقفل راجع ًا
إىل مسقط رأسه كربالء ،واندفع يقرض الشعر عىل اختالف أوزانه ،ويعرضه عىل أخيه

الشاعر الشيخ حممد تقي املازندراين املار ذكره .وعند نشوب احلرب العاملية األوىل ليلة
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وهناك ابتسمت له احلياة ،واقرتن بإحدى كرائم املدينة املقدسة ،وقد عاش طوال عمره

ينهل من موارد األدب حتى لفظ أنفاسه الزكية ملبي ًا دعوة ربه يف سنة 1384هـ ودفن

هبا.

أما شعره فقد تناول فيه األغراض القديمة من مدح ورثاء وغزل وما إىل ذلك ،ويتميز

شعره بطابع التكلف والصنعة،وللشاعر قصائد متوسطة حيتفظ هبا أنجاله ،أضعها بني
أيدي القراء كمسامهة متواضعة يف خدمة الرتاث وحتقيقه ونرشه.

لقد نحا شاعرنا منحى أسالفنا الشعراء وسار عىل هنجهم يف األغراض واألساليب.و

بني يدي اآلن قصيدتان كان قد أرسلهام من مشهد إىل شقيقه التقي كرسالتني شعريتني

ضمن رسائله.

وهاتان القصيدتان تشكالن فن ًا رائع ًا من الفنون الشعرية ذلك هو شعر احلنني إىل

الوطن .فقد أثاره البعد واالغرتاب عن األهل والوطن أسى دفين ًا وأمل ًا عميق ًا ،وطال
الفراق وبعدت الدار وشط املزار ،فلم يعد يقوى عىل التجلد ،وكلام أمل به طائف الذكرى

وخيال األصحاب ،فاضت قرحيته بالشعر املفعم باإلحساس الصادق والعاطفة املشبوبة.
اسمعه يقول:
واىف الــكــتــاب ودمــــع عــيــنــي جــار

فـــتـــلـــوتـــه بــــاملــــدمــــع املــــــــدرار

ألـــفـــيـــت يف أبـــيـــاتـــه وســـطـــوره
ح ــوت الــفــصــاحــة والــبــاغــة كلها

كــالــســنــا ال ــن ــوار
ســـحـــر ًا حــــاال
َ
فـــاقـــت دواويــــنــــا مـــن األشـــعـــار

لــكــنــهــا قـــد أرضمــــت نــــار احلــشــا

واشـــتـــد يف قــلــبــي هلــيــب الــنــار

مـــرح
واهــتــاجــنــي شــــوق إلــيــك ّ

أيـــــام كــنــت مــعــي ب ــق ــرب الــــدار
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فــــــوريب األعــــــى وكــعــبــتــه املــنــى

مــا كــنــت أقــصــد ذا وريب الــبــاري

مـــتـــعـــوذ ًا بـــل كــــان تـــذكـــاري له

عــــــا متــــــل بـــــعـــــامل األرسار

واهلل قـــــريب والـــــفـــــراق كــامهــا

ح ــك ــا بــقــتــي مــعــظــم األدوار

أمـــــا اقـــــــرايب الزديــــــــاد حتــفــظــي

لــكــريــم قــومــي ســيــدي ومــنــاري

مـــــــوالي عـــبـــد قــــــارص مــتــعــذر

يـــرجـــوك عــفــو عــظــائــم األوزار

قــد قــيــل إن املـــوت صــعــب للفتى

أمـــــا فــــراقــــك أصـــعـــب بـــمـــرار

يـــا لــيــتــنــي ذقــــت املــنــيــة قــبــل أن

أبـــــى هبـــجـــر أحـــبـــتـــي وديــــــاري

ما يل اصطبار فيك يا كهف الورى

بـــفـــراقـــكـــم واهلل قــــر قــــــراري

كــيــف الــســلــو لــفــرقــة املـــوىل الــذي

هـــو س ــي ــدي بـــل كــعــبــة األخ ــي ــار

يــا دهـــر كــم أشــكــو إلــيــك وإنــنــي

رهــــن األســـــى يف عــــامل األحـــــرار

دعــنــي وكـــف الــريــب عــنــي ساعة

أو مـــا شــفــيــت احلــقــد بـــاألطـــوار

مــا لــلــهــمــوم وكــنــت قــد أحرقتها

لـــــرش اســهــمــهــا ألخـــــذ ال ــث ــار

تعس ًا لــك االحــــرار يف كمد ترى

وجتـــــــود بــــــــاآلالء يف األرشار

لــو كنت شخص ًا مــا ملكت دقيقة

ح ــت ــى احلـــــــدود تــقــيــم بــالــبــتــار

فــعــلــيــكــم مـــنـــي ســـــام واصــــل

يــــا حمـــفـــ ً
ا خـــــال عــــن األخـــيـــار

ال ســيــا عــبــد الـــكـــريـــم وأهــلــه

وحمــــمــــد ًا ومجـــيـــع مـــن يف الــــدار

فــلــتــعــذروين إن قـــرت بحقكم

فـــكـــريـــم قـــــوم قـــابـــل األعــــــذار
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ونصغي إىل الشاعر يف قصيدة أخرى من بحر الرسيع إذ يقول:
أشــــم ريــــح امل ــس ــك وال ــزع ــف ــران

مــــن مــقــبــل م ــرك ــب ــه الـــفـــرقـــدان

كـــــــأن مــــســــعــــاه حـــــيـــــايت ويف

جمـــيـــئـــه حـــيـــيـــت بـــاالمـــتـــنـــان

فـــقـــلـــت يف مـــقـــدمـــه مـــرحـــبـــ ًا

بــــمــــقــــدم وســـــعـــــده تــــوأمــــان

يــــســــر واإلقـــــــبـــــــال قـــــد أمــــه

حيــــــدو لـــــه بــــاخلــــر آنــــــــ ًا فـــآن

ي ــا ركـــب ســعــد رس لــتــلــقــي املــنــى

مـــن ابــــن م ــوس ــى وحمــــل األمــــان

ومــلــجــأ اخل ــل ــق وغـــــوث الــــورى

ومـــعـــدن الــلــطــف مـــن اهلل بــان

إمـــــــــــــام حــــــــق ولــــــــــه وفـــــد

كــالــشــمــس والـــبـــدر لــه يــســجــدان

ويــــــا تـــقـــي احلــــــر أقــــــــدم إىل

أيب الــتــقــي جـــــواد حــــور حــســان

أنـــــخ مـــطـــايـــاك فــــهــــذا املـــكـــان

روضــــة خــلــد مــن ريــــاض اجلــنــان

أخـــلـــع نــعــلــيــك زمـــــان الـــــورود

فـــــإهنـــــا أعـــــــز واد اســـتـــبـــان

ب ــرج ــك ــم س ــع ــد وأنــــتــــم نــجــوم

مــا أســعــد األنــجــم يف ذي املــكــان

فــــــإن حتــــل ح ــل ــل ــت يف مــشــهــد

هبــــا اســـتـــتـــم نــــورهــــا الــــنــــران

فـــجـــد ع ــل ــي ــن ــا بـــمـــحـــيـــاك كــي

تـــقـــر ع ــي ــن ــي قــــامــــة اخلــــيــــزران

مـــــــا قــــــامــــــه قـــــيـــــامـــــة قـــــده

ووجــــهــــه مـــشـــكـــوة نـــــاء ودان

مـــهـــدي يف طــلــعــتــك املــســتــنــر

إلــيــك هيـــدي الــشــعــر حــلــو البيان

ونـــســـأل اهلل الـــــــرؤوف الـــــودود

يـــوم الــتــاقــي بــعــد طـــول الــزمــان

أرخ (مــــتــــى لــــــذت بــجــنــبــي

أمـــان) فها ورودي ســيــدي مرتان
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وقال:
ب ــن ــي مــــر حــــتّــــام ب ــي ــض أمــيــة

ال غـــادهـــا ال تــســتــطــيــع تــآلــف ـ ًا

وكــم تنتىض سيف الــعــداوة فيكم
صربتم عىل ظلم الــعــداة وجورهم

ـســفــا
بــظــلــم وتــســطــو غــــرة وتــعـ ّ
فــهــا طلبتم بــالــصــوارم منصفا

أمل يــأتــكــم أن احل ــس ــن بــكــربــا

قــى عــطــشـ ًا ي ــوم الــوغــى متلهفا

قـــى ظــمــأ واملــــــاء يــلــمــع حــولــه

فــا عــذب املـــاء الــفــرات وال صفا

وهلل صــحــب دونـــه وردوا الـــردى

لــدى مــوقــف مل يبق لــأســد موقفا

وقــد عــاد بــن الــقــوم فـــردا ومل جيد

لـــه نـــــارص ًا إال ســنــانــ ًا ومــرهــفــا

سطا فيهم الليث اهلــصــور بعزمة

عليها لــواء النرص أضحى مرفرفا

وأضــحــى وراء الــطــاهــرات حمامي ًا

خــــدور ًا أب ــت إال احلــيــا والتعففا

طـــــوع ألمـــره
يــكــر وعـــزرائـــيـــل
ً

يعجل يف قــبــض األعـــــادي ختطفا
ومل يبق إال مــن عــى املـــوت أرشفــا

فــــأوردهــــم ورد املــنــيــة والــــردى

فضجت له األعــداء من حد صارم

أبــــــاد مجـــــوع الـــظـــاملـــن وأتــلــفــا

فــمــذ كـــان ذا عــهــد مــن اهلل جــاءه

نـــداء حبيبي يــا حسني متى الوفا

تـــذكـــر أمـــــــر ًا كـــــان عـــاهـــد رب ــه

وأغــمــد سيف ًا كــان للحرب مرهفا

إىل ان هــوى من فــوق رسج جــواده

رصيــعــ ًا عــى وجـــه الــثــرى متلهفا

ت ــزل ــزل ــت األمــــــاك حـــن هــو ّيــه

وكـــــادت ل ــه األفـــــاك أن تتوقفا
مرشفا
وتسحق جــرد اخليل صــدر ًا َّ

فظلت ســيــوف اهلــنــد تــأكــل حلمه

غـــــداة ف ــق ــدن احلـــامـــي املــتــعــطــفــا

ســلــبــن بــنــات الــوحــي بــعــد هــو ّيــه
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يــنــاديــن واجـــــداه ي ــا خ ــر مــرســل

ويــا خــر مــاش قــد تنعل واحتفى

أمــثــل حــســن حتــطــم اخلــيــل صــدره

ويذبحه بالسيف شمر من القفا؟

إمــــام اهلــــدى صــــر ًا وفــــرخ حممد
ونــســوتــكــم تــســبــى إىل طلقائها

يــــــرع يف حــــر اهلـــجـــر مــلــهــفــا
ّ

وخــــدر بــنــي صــخــر يــصــان تعففا

فال صرب يا خري الــورى غري أن نرى

عليك لـــواء الــنــر يعلو مرفرفا

فسل ربــك الــبــاري ظهورك عاجال

أن بــه الشفا
لسفك دمـــاء الــقــوم َّ

وقال يف طول بقاء عساكر الروس يف إيران وحال متلكها ،مسته ً
ال بمستهل قصيدة

املرحوم سيد حيدر احليل اقتباس ًا:

فال مشت يب يف طرق العىل قــدم)

(إن مل أقف حيث جيش املوت يزدحم

أدافــــع عــن اإلســـام مقتح ًام
أن ال
ْ

()1

فـــا رقــــى يل يـــومـــ ًا لــلــعــى علم

أن ال أقــابـ ْـل جنود الــروس منتضي ًا

عــزمــي فــا ثملت يف ح ــده اخلــذم

أن ال أالق ســهــام الــنــار مبتس ًام

غــدا فـــؤادي بلهب الــنــار يضطرم

أن ال أرى األرض من فيض الدما محر ًا

ف ــا جــلــت يل ي ــومــ ًا هـــذه الغمم

أن ال أقـــدم أســــارى يف يـــدي إذا

تبت يــداي فخاب السعي واهلمم

ألرضبـــــن بــســيــفــي يف مــفــارقــهــم

رضبـــ ًا تطيح بــه اهلــامــات والقمم

ألطــعــنــن بـــرحمـــي يف صـــدورهـــم

طــعــن ـ ًا يــرحيــهــم عــن مــأ صــدرهــم

ألرمــــن بــســهــمــي يف حشاشتهم

حــتــى تــنــكــس فــيــهــا مــنــهــم العلم

((( استهل الشاعر احلسيني السيد حيدر احليل قصيدته امليميه هبذا البيت  ،وقد أخذه الشاعر وجعله مطلع
قصيدته هذه .
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ألســقــن دمــاهــا األرض مــا رشبت

وأطــعــمــن ســبــاع الــوحــش حلمهم

ألطــحــنــن بــوطــئ اخلــيــل أطهرهم

من قبل إن وطئت أرىض هلم قدم

ألب ــع ــث ــن عـــتـــاق اخلـــيـــل خــائــفــة

مـــن احلــــام بـــحـــور ًا مــوجــهــن دم

قل البــن بطرس اوهــى اهلل شوكته

لــيــطــفــئــن دمـــاكـــم نــــار غيظكم

قل البن بطرس قد غرتك من سفه

أتــــــاه قـــــوم بـــحـــول اهلل يــنــتــقــم

قــل البــن بطرس قــد حــاولــت ذلتنا

والــعــز شيمتنا إن عـــدّ ت الشيم

قل البن بطرس إن أنكرت صولتنا

فــســوف يــعــرفــهــا واحلــــرب حتتدم

عضت األيــدي بغيظهم
قل للعدى ّ

خـ ّلــوا لنا الــعــرا أو مــوتــوا بغيظكم

قــل لــلــدنــى الـــذي يــلــوى ألمــرهــم

جيد الغيارى العىل ال ينبغي السلم

ألــســت شــيــعــة قـــوم آثـــــروا كــرمــا

ذل احلــيــواة لعز امل ــوت واقتحموا
ذالً فام خضعوا يوم ًا وال اهتضموا

هال تواسى أبــاة الضيم حيث أبوا
ُم ــن مبلغ الــقــائــم املــهــدي مـ ُالــكـ ًة

ك ــادت لكتامهنا األحــشــاء تضطرم

يابن األوىل بصفاح البيض قد بلغوا

أقىص العىل حيث ذل الناس كلهم

كــم ذا الــتــصــر واألعـــــداء جــاهــدة

عىل اخلصام ومنها اخلصم واحلكم؟

خطب أطــل عــى اإلســـام ليس له

ســـــواك مــنــتــر يــســطــو ويــنــتــقــم

قم طهر األرض من رجس أحاط بنا

رشقـــ ًا وغ ــربــ ًا وديـــن اهلل مهتضم
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ومن مجلة ما قاله يف رثاء أيب الفضل العباس:
أيب أبو الفضل إال الفضل والكرما

وجــاد بالنفس يــوم احلــرب مبتسام

وجــنــد حــرب أبــى ري ابــن فاطمة

إال بــحــد ســـيـــوف تــســتــهــل دمــا

فجرد السيف واستسقى وصارمه

وميض بــرق رسى فاستمطر الديام

فــحــاز مــرعــة األعــــدا وأوردهــــم

مشارع املــوت من حد الضبا خذما

وح ـ ّطــم السمر طعن ًا يف كتائبهم

وثــلــم البيض رضبــ ًا يلتظى رضما

أبــــت ســجــيــتــه ري ال ــظ ــا كــرمــ ًا

وقــلــب ســيــده يــشــكــو غــلــيــل ظام

فجاء حيمل من عذب الفرات لكي

يسقي العواطش واألطفال واحلرما

فـــحـــال بــيــنــهــا األعـــــــداء مــانــعــة

فشد كالليث فيهم مغضي ًا خصام

يسطو فــيــوقــد ُه واحلــــرب مرهفة

كـــأنـــه ق ــب ــس قــــد أرضم األمجــــا
وخضب األرض من قتل وفيض دما

وزوج السيف عنهم كل منصلت
ّ

إذا القضا يــده العليا وقــد حسام

فــبــيــنــا خيــــرق األبــــطــــال مــنــفــردا

فــلــيــت شــ ّل ــت يـــد ثــنــت بــأيــره
فخر عــن رسجــه كالبدر عــن فلك

ولــيــت ت ـ ّبــت يـــدا مــن رأســـه قصام
مــن بعد مــا صــدّ عــت أنـــواره الظلام

فصاح يابن األوىل يــأوون جارهم

أدرك أخـــاك مــن األعــــداء منتقام
شلو ًا عقري ًا عىل الرمضاء مهتضام

هلفي عــى السبط إذ القــاه منجدال

وجـــد هتــلــل مــنــه الــدمــع وانسجام

والــســبــط أهـــوى عليه بــاكــيــا ولــه

يا غيث كل نــدى يا َ
ليث كل ِحى

نـــــاداه يـــا عــضــدي يف كـــل نــائــبــة

وظهري اليوم من فقدانك انقصام

الــيــوم قــد شمت األعـــداء يب فرحا
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عباس يا حام ً
ال يــوم الوغى َع َلمي

قد غبت عني فمن ذا حيمل العلام؟

وليت ُ
فدى هلام
كل الــورى أضحت
ً

ل ــي ــت امل ــن ــي ــة أردتــــنــــي أمــامــهــا

ومن مجلة ما قاله مستنهض ًا للحجة عجل اهلل فرجه يف مصابه باحلسني وحداده وهي

أول قصيدة نظمها يف حداثة السن:

يــا حمــيــيـ ًا لــرســوم الـــرع قــد فــرت

قواعد الدين مذ بنت اهلدى قهرت

يــا حــجــة اهلل عــجــل يف ظــهــورك إذ

من عمك املجتبى أحشاؤه انتثرت

فــاهنــض فـــداؤك نفيس طالب ًا عج ً
ال

دمــاء قوم بــأرض الطف قد هدرت

هلل صــــرك يــابــن الــعــســكــري فقد

أدمى املصاب قلوب ًا باألسى انكرست

أيــدي العدى من عيل شيبة طهرت

ياصاحبالعرصكمذاالصربقدخضبت

وتــر احلسني فمنه العني قد سهرت

يا طالب الثار كم تغيض اجلفون عىل

مل تشف وتــر دمــاء بالطفوف جرت

فــلــو ســفــكــت دمـــــاء الــعــاملــن هبا

وقد علمت صنيع القوم حيث رموا

طــفـ ً
ا لــه كــل عــن بــالــدم انفجرت

بــقــيــة اهلل ال صـــر وقــــد ســفــكــوا

يف كربال من دمــاء الصيد فاهندرت

واملــرتــى ودم ــوع املجتبى انتثرت

سهم أصـــاب حشا املــخــتــار وابنته

وبري املوت قد صدرت
ورد الردى
ّ

يف وقــعــة وردت آل الـــرســـول به

حتى إذا من دماهم أرضها انفطرت

واستأصلت كــل شيخ منهم وفتى

حتى الصدور وأضالع اهلدى انكرست

واوطـــــأوا اخلــيــل بــعــد الــقــتــل حبهم

كرائم الوحي يف أيدي العدى أرست

كم ذا التصرب يابن العسكري وذي

وكـــل عــن هلــا تــبــكــي إذا نظرت

بـــنـــات أمحــــد تــســبــى يف وثــاقــهــم
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ـم والــظــبــا هتــفــو قــوائــمــهــا
قـ ـ َّع ــدت ـ ُ

إىل رقــاب األوىل بــاآلل قد غدرت

قــم خــر بالسيف يابن اخلــر حامهم

وطــهــر األرض منها إهن ــا كفرت

جرائم من أعاديكم لكم ظهرت؟

أمل هتــيــجــك يـــا أمحــــى األنـــــام محى

***

 -26السيد حممد مهدي احلسيين الشريازي
املولود سنة 1347هـ املتوىف سنة 1422هـ

هذا رجل جماهد قىض سني حياته يف البحث والعلم والفضل ،كريم الشامئل نبيل

األخالق ،إنساين فاضل.

قريبه صاحب الفتوى املشهورة بالتنباك ضد بريطانيا وهو السيد حممد حسن

الشريازي املتوىف يف سامراء سنة 1312هـ ،ووالده كبري مراجع أهل العلم يف كربالء
وهو السيد مرزا مهدي احلسيني.

كان مولده يف النجف سنة 1347هـ ،ونشأ يف بيت علم وأدب ،هاجر بصحبة والده

إىل كربالء حيث تلقى تربيته الدينية واألخالقية يف حجر أبيه وهو يف التاسعة من عمره،

وتلقى العلوم الدينية عىل يد كبار العلامء واملراجع يف احلوزة الدينية حتى بلغ مرتبة
االجتهاد ،ورشع بتدريس الفقه واألصول وكان حيرض دروسه يف كربالء مجع غفري من

العلامء واملجتهدين الكبار ،وواصل تدريسه يف كربالء والكويت ثم يف مشهد وقم ،ألكثر

من أربعني عام ًا حتى عام 1996م ،حيث فرض عليه احلصار وهو يف مدينة قم املقدسة.
يستقبل الناس يف منزله دائ ًام بابتسامته العريضة وقلبه املفتوح ينفخ فيهم العزة

والكرامة واحلب والتعاون التام والصالح.
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أصدر ألف وستامئة كتاب ورسالة من الفقه إىل فن الطبخ واالستنساخ ،لتكون

نرباس ًا للجيل اجلديد الصاعد ومعرفة يرتسمها يف مستقبل حياته.

مل خيرج من منزله منذ  16عام ًا منذ أن عارض والية الفقه وفتواه ضد محل السالح

لتحقيق أهداف سياسية أثارت الراديكاليت يف العامل اإلسالمي.

يلمس القارئ من خالل مؤلفاته أنه مل يرتك جماالً من املجاالت التي هيتم هبا اإلنسان

املعارص من دون أن يرشح موقف اإلسالم حوله ،ومل يرتدد يف تأليف موسوعة فقهية تقع

يف  130جملد ًا ،وهي رشح مبادئ الفقه اإلسالمي وقوانينه وآراء الفقهاء واملجتهدين

قدي ًام وحديث ًا.

عرفه القراء أنه غزير اإلنتاج ،بيد أن ما كتبه من مقاالت وقصائد شعرية تتميز

بأسلوب بعيد عن التعقيد ومن اإليضاح ما يكشف.

وجيدر يب أن أنوه للقارئ َّ
أن هذا العامل اجلليل ظل يطالع ويكتب ويستقبل الزوار

من طلبة أو رجال دين ،يتحدث إليهم يف موضوعات شتى ،يناقش يف قضايا إسالمية
وأزمات حادة ويكتب يف السياسة والفقه واالجتامع واألدب ،ثم هيدي لكل زائر كتاب ًا
او أكثر ،إضافة إىل ذلك فهو يناقش يف فكرة يريد طرحها أو واقع ًا مؤمل ًا يعمل للتغيري فيه،

أو إنه يضع حتت جمهره حدث ًا معين ًا ليناقشه من خمتلف جوانبه مناقشة فيها حصافة مفكر
وحرصه عىل البالد ،مبدي ًا آراءه برصامة ودون مواربة.

والشك أن هذه اآلراء ستبقى أدوات مهمة لتدريب عقل الطالب وبناء وعيه ،وهو

بذلك يؤدي رسالته عىل أحسن ما يكون األداء.
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شاعريته:

يقف القارئ عىل ثمرات أفكار ،تستأثر اهتاممه وتثري إعجابه ،إنه شعر تقليدي فيه

موضوعية ودقة ،وتنبعث منه رشارة تلهب املشاعر وتستحوذ عىل األفئدة ،يكتنف هذه
القصائد نفحة الدين واألخالق والثورة والرصاحة ،يدافع فيها عن أمة اإلسالم وحقوق
املسلم املهضومة ،ويكاد يكون شعره كله يف مناقب الرسول الكريم حممد (ص) وأهل
بيته أئمة اخللق.

ٍ
فيض آرس ،وخربة صادقة،
إننا نرى يف شعره ديباجة رائعة ختضع خواطره امللهمة إىل

فهي متامسكة مرتابطة ال نستطيع أن نأخذ منها قطعة بمفردها ،بل هي جزء ال يتجزأ من
القصيدة كلها ،ويغلب عىل معظم هذه القصيدة تأمالت فلسفية كام يف قوله:
أال أبـــــروا فــالــيــوم أزهــــر أجمــد

بــه العيش بــاألفــراح واليمن أرغــد

عمه
تــبــدى جـــال اهلل يف الــكــون ّ

غـــدا مــنــه ك ــل ال ــك ــون هلل يسجد
فكل الــورى يف أفضل احلــال يسعد

ـم الـــورى بــرى ولفهم السنا
وع ـ ّ

فـــبـــورك مـــن يــــوم وبـــــورك مــولــد

لــقــد قـــرب املــيــاد مــن بــنــت أمحــد
وقــد جائت البرشى بــأن البتولة الـ

ـــزكــيــة يف خـــر الــبــقــاع ســتــولــد

وحـــن والد اخلـــر أن ــزل ــن نــســوة

حــفــفــن بـــأم الــطــهــر والــكــل متجد

ففاطمة الــزهــراء جــاءت إىل الدنا

مــبــاركــة مــيــمــونــة حــيــث تــوجــد

***
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خــــدجيــــة أم لـــلـــبـــتـــول رشيــفــة

ووالـــــدهـــــا خــــر الــنــبــيــن أمح ــد

عـــي هلـــا زوج وأعـــظـــم بمثله

فــتــى مـــن إلــــه الــكــائــنــات مــؤيــد
ً

ٍ
ٍ
حمــمــد
حــــــق أوصـــــيـــــاء
أئــــمــــة

ٌ
وفـــــرع وحمــتــد
أصــــل
كــريــم هلـــم
ٌ

وأبـــنـــاؤُ هـــا ٌ
كـــل إىل اخلـــر مــرشــد

ف ــأك ــرم هب ــا زوجـــــ ًا ألفــضــل سيد

وجعفر مــن للمذهب احلــق يرشد

زكـــــي شــهــيــد ثــــم ســـجـــاد بــاقــر
وكاظم موسى والرضا ال ُطهر وابنه الـ

ـــجــواد ال ــذي للدين واخل ــر مــورد

وعارشهم هــادي األنــام من العمى

وثـــم اإلمـــــام الــعــســكــري املــســدد

وآخــرهــم مــن يمأل األرض كلها

م ــن ال ــع ــدل مــهــدي األنـــــام حممد

فـــلـــوالهـــم مل خي ــل ــق اهلل خــلــقــه

ومل تــكــن الــدنــيــا ومل ي ــك مــوعــد

هلـــا ُجِـــعـــت كـــل الــفــخــار فبيتها

***
مشع اهلــدى للعلم والفضل معهد

وأســـــاؤهـــــا صـــديـــقـــة وبــتــولــة

وفــاطــم إذ بــابــ ًا مــن الــنــار توصد

طهرت عن كل رجــس ومأث ٍم
وقــد ُ

ويف طهرها رب الــســاوات يشهد

فــســل آي ــة التطهري عنها وكــوثــر ًا

ٌ
ابــتــهــال لــلــنــصــارى يسدد
وفــيــهــا

ويف شــأهنــا جــريــل جـــاء هبــل أتــى

فقد أطعمت يف اهلل من جــاء ينجد

أال يــا شــبــاب املــســلــمــن تيقظوا

سحب باألضاليل ترعد
ففي األفق
ٌ

الــبــايــا ف ــم األقـــــوام فــاغــر مــزبــد

بــــادكــــم خمــــطــــورة حمــــــدق هبــا
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يسيل لعاب الكفر مــن أجــل ثــروة

كـــريـــم ممجد
رب
حــبــاكــم هبـــا ٌ
ٌ

فـــذا مــلــحــدٌ يــدعــو إىل رش مــبـ ٍ
ـدء

ـي يــعــيــث ويــفــســد
وذاك صــلــيــبـ ٌ

وذا الـــرق يف أوطــانــكــم ليعربد

فذا الغرب ال يبغي سوى سلب خريكم
وأم ــس قــد احتلت فلسطني عنوة
ومـــن بــعــد ذاكـــم قــم ـ ٌة بــن ذا وذا

وقـــدس ومسجد
وسينا وجـــوالن
ٌ

إلذاللــكــم يف مغرب األرض تعقد

أي صــداقــة
فــا لــكــم يف الــغــرب ُ

وال لكم يف مــرق األرض منجد
قـــــوي مــوحــد
ويــنــقــذكــم صـــف
ٌ

وليس لكم من ملجاء غري دينكم

ونصغي إليه يف قصيدة عنواهنا (أمة األسالم) فيقول:
أمة اإلســام سريي دائ ـ ًا نحو األمام

واجهدي يف احلق كيام تلبيس برد الكرام

وامحيلالقرآنيفكفويفاألخرىاحلسام

كي تعيدي جمدك الغابر من أيدي اللئام

***
ليلة امليالد مييس يف رسور وابتهاج

أنت يا ليلة يف مفرق شمس العز تاج

رشف الكون بك من هو للعلم رتاج

فأنثريالبرشوغنيواهدريسجعاحلامم

***
علم اإلسالم رفرف عالي ًا فوق البالد

اسمع الدنيا نشيد ًا من أهازيج اجلهاد

وافتح اآلفاق بالعدل لتعميم الرشاد

رس لواء الدين سري ًا مرسع ًا نحو األمام

***
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يصبح القرآن يف األجيال دستور احلياة

وسيطوىعنأديماألرضمنهاجالطغاة

وبظل الدين ح ً
ال جلميع املشكالت

وبه بني شعوب األرض وفق ووئام

***
سريد القدس باإليامن والعزم املنيع

راية اإلسالم تعلو يف فلسطني الرصيع

ونحيي أرض سيناء بأزهار الربيع

سوف يقيض موكب النور عىل جيش الظالم

***
ويف قصيدة (إىل اجلهاد) حيث املسلمني عىل السري عىل هنج النبي املصطفى وانقاذهم

من براثن االستعامر :

يـــا بــنــي اإلســـــام هــبــوا للجهاد

وخـــــذوا بــالــســلــم مــقــاد الــبــاد

وافــتــحــوا للخلق أبــــواب الــرشــاد

يــــتــــوىل أمــــركــــم رب ال ــع ــب ــاد

اســمــعــوا الــدنــيــا أنــاشــيــد الــعــدالــة

واحــفــظــوهــا عــن ديــاجــر الضاللة

***
أنــــروا يف الــنــاس رايــــات اهلــدى

ان ــق ــذوا األمـــة مــن مــهــوى الـــردى

يـــنـــعـــم الـــــعـــــامل فـــيـــكـــم أبـــــدا
ُ

عـــامـــل الــــيــــوم لــــه الــــفــــوز غ ــدا
إن يف اإلســـــام ألـــــوان الــســعــادة

ل ــل ــذي يــعــمــل لــلــديــن الــســيــادة

***
ذخــــــرت أمـــتـــكـــم بــاملــفــخــرات

طــأطــأت مــن أجلكم كــل الــرات

ل ــك ــم قــــد س ــخ ــر اهلل الـــكـــرات

ولـــكـــم دارت مج ــي ــع الـــنـــرات
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ولــكــم كــل الــــورى رهـــن اإلرادة

إنـــــــا أنــــتــــم رمـــــــز لـــلـــســـيـــاده

***
حــرروا الناس من الغرب الكفور

انــفــضــوا الــعــامل عــن لــوث الــرور

وأغــســلــوا األدران بــاحلــق الطهور

يف ظــــال الـــديـــن حمـــو لــلــفــجــور

ب ــك ــم ت ــزك ــي ــة ال ــن ــف ــس األثــيــمــة

نــصــفــوهــا بــالــدســاتــر احلــكــيــمــة

***
عـــلـــمـــوا الــــقــــرآن كـــيـــا يــتــمــتــع

بــصــنــوف اخلـــر كــل الــنــاس أكتع

طــبــقــوا الـــقـــرآن يف اآلفـــــاق أمجــع

واجــعــلــوا ال ــع ــامل لــلــقــرآن خيضع

إن يف الــــقــــرآن مــنــهــاج احلــيــاة

بــاتــبــاع ال ــذك ــر َح ُّ
ــــل املــشــكــات

***
نــقــتــدي باملصطفى الــطــهــر األمــن

ووالنــــــــــــا ألمــــــــر املــــؤمــــنــــن

وبـــــتـــــول وبـــنـــيـــهـــا األكــــرمــــن

فـــهـــم اهلـــــــــادون ل ــل ــح ــق املــبــن

هبـــم فـــوز الـــــورى عــنــد الــتــنــادي

شــفــعــا واخلـــلـــق يف يــــوم املــعــاد

***
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 -27السيد حممد مهدي القزويين احلائري
مولده ونشأته:

1351 - 1287هـ

هو السيد حممد مهدي بن السيد حممد طاهر بن السيد مهدي بن السيد حممد باقر بن

السيد عبد الكريم القزويني املوسوي احلائري ولد عام 1287هـ يف مدينة كربالء مهد
احلضارات والعلوم والفنون وترعرع يف أحضان أرسة علمية عرفت بـ(آل القزويني) (((،
ذات األعراق واألجماد ،ودرس عىل علامء الفقه واألصول والعروض.

ومما جيدر التنويه عنه يف هذا املقام أن هذه الساللة الكريمة انجبت العديد من العلامء

والشعراء الذين كانت هلم مكانتهم الرفيعة يف تاريخ العراق :ومن بني هؤالء نبغ الزعيم
الديني الكبري السيد إبراهيم القزويني الشهري بـ(صاحب الضوابط) ((( الذي تتلمذ عليه

عدد غفري من أهل الفضل واألدب ،وبرز فيهم العالمة السيد حممد هاشم والسيد حممد

رضا والسيد حممد إبراهيم والعالمة املجاهد السيد حسني القزويني أحد رجاالت الثورة
العراقية الكربى عام  1920م ،والعالمة السيد حممد حسن القزويني الشهري بـ(احلاج أقا
مري) (((.

((( راجع كتابنا (تراث كربالء) ص.99

((( وردت ترمجته يف كثري من املصنفات ومنها موسوعة (معجم املؤلفني) لعمر رضا كحالة  -ج 1ص،104
أعيان الشيعة ،قصص العلامء ،روضات اجلنات ،الكنى واأللقاب ،طبقات أعالم الشيعة ،وتراث كربالء
وغريها.
((( عامل جليل وفقيه بارع ومصنف ماهر ولد يوم عرفة سنة 1296هـ وتويف يوم  26رجب سنة  1380هـ،
من أشهر تصانيفه (اإلمامة الكربى) الذي يقع يف  8أجزاء ،طبع منه اجلزء األول ،صدره اخلطيب السيد
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ومن بني عائلة جلهم علامء نبغ هذا العامل الشاعر السيد حممد مهدي الذي هو

مدار حديثنا اآلن ،وشاعرنا أحد هؤالء األفذاذ الذين ملعت نجومهم يف سامء األدب

وطبقت شهرهتم األندية واملجالس وكان جده السيد مهدي من أشهر علامء كربالء،

وله يف حادثة  -نجيب باشا  -التي تعرف بغدير دم عام  1258هـ مواقف حاسمة وأياد

بيضاء ال سيام مع صهره السيد عبد الوهاب السيد حممد عيل آل طعمة خازن روضتي
احلسني والعباس وحاكم كربالء ،وما أن وصل العقد اخلامس من عمره ،انقطع

لتوجيه عدد من الطلبة ،وكان من بني أولئك الشابان الشاعران الشعبيان املرحوم السيد
عبد احلميد آل طعمة والشيخ عبد الكريم الكربالئي  -أبو حمفوظ  -فتعلام عىل يديه
دروس الدين والفقه وعلم العروض ،ودار الزمن دورته ،فتويف السيد عبد احلميد آل

طعمة ،رثاه أستاذه بقصيدة أظهر فيها أسفه الشديد وحزنه املرير عىل تلميذه البار الذي
عاش عمر ًا قصري ًا كعمر الورد ،وبقي يرسل قصائده ويعالج نظم الشعر حتى أحرزت

قصائده استحسان ًا منقطع النظري يف املجالس األدبية املنترشة هنا وهناك كافة ،ونظم يف
مجيع الفنون الشعرية ،غري أن شعر الرثاء كثري عنده فقد رثى آل البيت بقصائد

نبعت من أعامق قلبه وتفجرت عىل لسانه شعر ًا كئيب ًا.

شعره:

متكن الشاعر أن جيمع شعره يف ديوان صغري ما زال يف حوزة أحفاده ،وقد أسامه

(القصائد البهية يف النصائح املهدية)((( تناول فيه الشاعر خمتلف األغراض كالرثاء

والوصف واملديح والتشكي من الزمان والغزل ،وشعره عىل العموم يتمتع بفخامة
التعبري وروعة الصور.

مرتىض القزويني برتمجة حافلة لتاريخ األرسة وعلامئها.

لدي نسخة مصورة أهداها يل فضيلة اخلطيب الشهري الشيخ عيل حيدر املؤيد.
((( ّ
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أسمعه يف هذه القطعة يرثي أبا األحرار اإلمام احلسني بن عيل شهيد العدل

واحلرية فيقول:

مـــا يل أرى رغــــــد ًا بـــا ســكــان

قــــد غـــرتـــه حـــــــوادث احلـــدثـــان

عــهــدي هبـــم يــزهــو فــبــعــد أهــيــلــه

تــســجــت عــلــيــه عــنــاكــب النسيان

ال تــأمــنــن خــــدع الــــزمــــان فــإنــا

شـــــأن الــــزمــــان تــشــتــت اخلــــان

قـــد كــانــت الـــوفـــاد تــقــصــد أهــلــه

فــــغــــدا بـــــا أهــــــل وال خـــان

نفيس الــفــداء ومــعــري قــوم ـ ًا هم

ســبــب الـــوجـــود وعــلــة اإلمــكــان

أثـــنـــاهـــم رب الـــثـــنـــاء فــــا أنـــا

حـــتـــى أحــــــي بـــالـــثـــنـــاء لــســاين

هلل يـــومـــهـــم بـــعـــرصـــة ك ــرب ــا

كست الــزمــان مالبس األحـــزان

()2

وهذه أبيات يتذمر فيها من نكسات الدهر وحوادث الزمان فيناشدنا بقوله:
إن الـــــزمـــــان لـــــغـــــدّ ار بــأهــلــيــه

هــــذا الـــزمـــان فــبــاعــد عـــن جتنيه
هلل در فــتــى قـــد بــــات يف حــذر

كــل الــفــتــى مــن تــــوارى عــن جت ّليه

كــم جــاهــل جــاهــل تــلــقــاه يف سعة

فــيــه وكـــم عــاقــل تــلــقــاه يف التيه

ال يــأمــنــن خـــره ي ــومــ ًا أخـــو ثقة

فــالــر أضــعــاف ذاك اخلـــر يأتيه

كم قد نىض سيف أصالل عىل بن تقي

واهلل مــن م ــردي ــات الــدهــر ينجيه

مــهــا رأى خــ ّلــه ق ــد أل ــف ــوا زمــن ـ ًا

ال زال فــيــه زنــــاد احلــقــد يــوريــه

كي جيعل األنــس الفرحان يف حزن

وبــاســم الثغر رغـــ ًا منه يبكيه

()1
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وله أيض ًا يندب صاحب الزمان ويرثي جده األمام احلسني:
أبـــا صــالــح طـــال الــعــنــا والــتــصــر

فــحــتــى مــتــى يــا غـــرة اهلل تصرب؟

ويـــا قــمــر اإلســــام حــتــى م خمتف

متى ليلنا مــن ضــوء نــورك يقمر؟

غيوم ظــام الكفر قــد أحــدقــت بنا

متى يــا جم ّليها عــن الــديــن تسفر؟

دمــــر اإلســـــام جـــور عــداتــه
لــقــد ّ

فــنــهــض ـ ًا فــلــأعــداء أنـــت املــدمــر
متى هي من إرشاق شمسك تطهر؟

وق ــد دنــســوا وج ــه البسيطة كلها
فدتك نفوس قد برأها األســى وال

ي ــك ــون هلـــا إال األســـــى والــتــزفــر

فــلــيــس لــنــا إال حــشــاشــة وامـــق
فقم وانتقم واجــر رعــايـ ًا يصيبهم

كئيب حليف اهلــم حتى َم نصرب؟

من الكفر ما من بعضها العظم يكرس

رزايــــا تــزيــل الــراســيــات بعظمها

وق ــل ــب ــك مــــن آحــــادهــــا مــتــفــطــر

ألست ترى أو لست تسمع رصخة املـ

حــــــــبــن إذ تــعــشــو إلــيــك وتبكر

ب ــى والـــــذي أخ ــف ــاك إنـــك ســامــع

لـــدعـــوتـــنـــا يف كــــل آن وتــنــظــر

ولـــكـــنـــا أمــــــر اإللــــــــه م ــع ــوق

ولــســت تــوافــيــنــا لـــذا لــســت تأمر

ســـل اهلل يـــابـــدر اهلــــدايــــة أمـــره

لــعــلــك يف افـــــق اهلــــدايــــة تــبــدر

إهلــــي إىل َم األمـــــر مــنــك يــؤخــر

وذلــــــــك مـــنـــي يـــــا إهلــــــي ُيـــر
لــيــظــهــر فــيــنــا لــطــفــك املــتــســر

بلطفك مــر يــا رب يــا غــايــة املنى
بطه البشري الطهر عجل ظهوره

ل ــن ــا فــيــوافــيــنــا الــــنــــداء املــبــر

بــحــق عـــيٍ رب اظــهــره كــي نــرى

بــه ديــنــك اإلســــام يــعــلــو ويظهر
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بــفــاطــمــة الـــزهـــراء ذر رشع أمحــد

بطلعته الــغــراء يف األرض يزهر

إهلـــي بــصــر املــجــتــبــى م ــر إمــامــنــا

ليظهر إذ قــد مـــات مــنــا التصرب

بــتــارك أظــهــر طــالــب الــثــار ع ّلنا

بأصوات يا للثار يف األرض نجهر

ٍ
وبـــاقـــر
إهلــــي بـــزيـــن ال ــع ــاب ــدي ــن

أغــثــنــا بــمــن لــلــديــن حيــمــي وينرص

لــنــا مــذهــب مــن جعفر وشفيعنا

إلــيــك إمـــام املــذهــب احلـــق جعفر

إهلـــي بــمــوســى م ــن ق ــى وفــــؤاده

َمــن السم يف سجن الــعــدى متفطر

مــر القمر املكتوم يــبــدو مشعشع ًا

ويف فــلــك الـــديـــن الــقــويــم يــنــور

بسلطان طــوس رب أظــهــر إمامنا

ليحكم ســلــطــان ـ ًا ويــنــهــى ويــأمــر

ويــــا ربــنــا أبــســط بـــاجلـــواد حممد

سحابك فينا كــي بــجــودك يمطر

بــحــق نــقــي رب أظـــهـــر إمــامــنــا

لينقى بــه وجـــه الــصــعــيــد ويطهر

وبــالــعــســكــري أذن لــه ولــيــكــن له

م ــن املـــأ األعــــى جــنــود وعسكر

وبالقائم احكم قــاهــر ًا للعدى به

وأنـــــت املــلــيــك الــقــاهــر املــتــجــر

أبـــا صــالــح هنــض ـ ًا فــدتــك نفوسنا

أغثنا فــلــوالك الـــورى قــد تــأخــروا

فـــإن كـــاب الــكــفــر طــالــت ذيــوهلــا

ولــوالك حفظ الدين للناس يعرس

فــجــرد عليهم صــارمــ ًا طــال مــا به

جيــاهــدهــم لــيــث الــكــرهيــة حــيــدر

أصـــــر ًا وهـــل يــنــســى فــعــال أمــيـ ٍـة

وتــلــك ألدهـــى كــل خــطــب واكــر

وهــل بعدها أودى وأوجــع للحشا

وأشجى عىل الدين احلنيف وأنكر

ٍ
لـــدمـــاء قــد أريــقــت ومـــا هلا
فــقــم

وحــــقــــك إال املـــــــريف املـــذكـــر
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فال خري أو حتمى احلديدة يف الوغى

هبــا الــــروس تلقى واألكــــف تطري

وال خري إال يف وغــى سطح أرضها

دمـــــ ًا وســـاهـــا بــالــعــجــاج تــكــدر

وال يــنــجــي إال بــغــرتــك اهلـــدى

بـــيـــوم بــــه كــــل الــبــســيــطــة عــثــر

أال إن سيف ًا مل يــزل جــوف غمده

وصفحك يا مــوالي بالسيل أجدر

ولـــيـــس ملـــركـــون األســـنـــة طــائــل

إذا مل تــكــن هتــتــز طــعــن ـ ًا وتــصــدر

دع اخلــيــل تــعــدو غـــارة بــعــد غ ـ ٍ
ـارة

حتمحم نــحــو الــضــاريــات وتـــزأر

فـــا خـــر يف هــــذا املــطــهــم أدهـــم

وال خــر يف هـــذا املــحــجــل أشقر

إذا نسيت علك الــلــجــام ومل تكن

عــجــاج الــفــا يـــوم الــكــفــاح تثور

فــــإن دمـــاكـــم رصن يفء قــبــائــل

تــفــاخــر فــيــهــا مــعــر ثـــم معرش

فـــا هــاشــم بــعــد احلــســن هبــاشــم

وثـــاراتـــكـــم بـــن األراذل هتــدر

وروت مــن دمــاكــم أمية
أصــــر ًا ّ

ظــبــاهــا وال يف هــامــهــا تتكرس

أقامت عليكم يف ثرى الطف حمرش ًا

ومــنــكــم عليها مل يــقــم بــعــد حمرش

أصــــر ًا وق ــد أضــحــى بسيف أمية
ومــســلــم الــلــيــث الــصــئــول وقــاســم

ـي عــبــاس وعــــون وجعفر
أض ــاح ـ َ
وشبه النبي املصطفى الطهر أكرب

فــيــا ك ــرب ــاء مل مل متــــوري لــفــادح

عليك بــه األفــــاك كـــادت تكور

أيــقــي حسني يف الــطــفــوف وكلام

يــنــادي هبــا مستنرص ًا ليس ينرص؟

وهـــــل يــتــهــنــى هـــاشـــمـــي بــائــه

وســيــدكــم ظـــا ٍم لــدى املـــاء ينحر؟

وهل حتت رجل اخليل صدر بن فاطم

ُي ُّ
ــــرض وال تــلــك الـــعـــوادي تعقر
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ـم حــســن يف اهلــجــر يعفر
وج ــس ـ ُ

أ ُتــســكــن أجــســا ٌم لــكــم يف ضالهلا

ـت وحسينكم
أي ــق ــر مــنــكــم م ــي ـ ٌ

ثــاث ـ ًا عــى وجــه الــثــرى ليس يقرب

وهــل تضعون الــروس فــوق وسائد

ورأس حــســن يف الـــعـــوايل يسري

بــنــي هــاشــم أمــــا قــتــلــتــم عــداكــم

فــعــودوا إىل خيل األعـــادي فعقروا

فجسم حسني بالسنابك حطموا

وصــــدر حــســن بــاحلــوافــر كــروا

أتــســبــى كـــريـــات الــنــبــي فتشهر

ونــســوتــكــم يف خـــدرهـــا تــتــســر؟

ومل تشهروا نــســوان حــرب بسبيها

وملــــا تــبــيــعــوهــن فــيــئــ ًا وتـــش ــروا

أهيــجــع طـــرف اهلــاشــمــي وزيــنــب

بــرغــمــكــم يـــا آل هـــاشـــم تــؤرس

أيـــرفـــع رأس مــنــكــم ونــســاؤكــم

بــأمــصــارهــم ح ــرى الــقــنــاع تسري

وله أيض ًا رمحه اهلل يف رثاء الزهراء:
هي الصفا فاسع فيها الطول والعرضا

وأ ّد جــبــهــا املــســنــون والــفــرضــا

وســـل دوارس أطــــال بــقــن هبا

مــا بــاهلــا رفــضــتــهــا أهــلــهــا رفــضــا؟

ومــاهلــا قــد غـــدت قــفــراء موحشة

مأوى الوحوش وقد كانت هبم روضا

من مبلغن سالم ًا من حليف جوى

يغري حشاه كاميض اهلند أو أمىض

إىل األوىل اثــبــتــوا يل بعد رحلتهم

داء الضنا ونفوا عن جفني الغمضا

عندي من الوجد ما لو قسموه عىل

شــم الـــروايس ألفنى بعضها بعضا

وإن وجــدي عىل الــزهــراء أسقمني

فــرت من سقمي مل أستطع هنضا

ِ
وألـــزمـــ ُه يـــد ًا قبضا
واحــــذر عليه

وشـــط هبــا ســبــعــة عــن قــلــب واهلــة
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فلست أهنأ فيه الصغر واحلفضا
ُ

بــــرزء فــاطــمــة عــيــي غـــدا نــكــدا
تـــبـــ ًا لـــقـــوم جــــــزوا طــــه نــب ـ ّيــهــم

أجـــر الــرســالــة يف أوالده ُبغضا

وإن طـــه هنـــاهـــم عـــن واليــتــهــم

أو صــر املصطفى إيــذاءهــم فرضا

يف الذكر بل أوجب العدوان والبغضا

مـــودهتـــم
كـــأنـــا اهلل مل يـــوجـــب ّ
تــاهلل مــا راقــبــوا اهلل اجلليل وال الـ

رس ــول إذ مل يكن إسالمهم حمضا

بــل أسلموا فــرقـ ًا حتى إذا سلموا

تــراكــضــوا فــرقــ ًا يف غيهم ركضا

وأبــــرمــــوا لــكــتــاب اهلل ويــلــهــم

نقيضه ولــعــهــد املــصــطــفــى نقضا

أمضوا عىل الغدر قدم ًا يف صحيفتهم

وكـــان يف نــرهــا لــف اهلـــدى ممىض

ٍ
غصص
كم جرعوا ابنته الزهراء من

ـضــت قلبها مضا
أوهــت قــواهــا ومـ ّ

ومحـــلـــوهـــا رزايـــــــا لــــو حتــمــلــهــا

طـــود هلـــدم ذاك ال ــط ــود وانــقــضــا

شاهت وجــوه نضت عنها هدايتها

واهلل رمحـــتـــه عــــن قــلــبــهــا نــضــا

خطب جليل ومــا مــن حيلة أبــد ًا

لــلــغــيــظ إال ع ــى أكــبــادنــا العضا

أو يــظــهــر املـــرجتـــى يف كـــل نــائــبــة

فريحض الغيظ عن صدر اهلدى رحضا

يــا صاحب األمــر ماللصرب حمتمل

هنض ًا فدتك الــورى مستعج ً
ال هنضا

غضضت طرفك يابن الطاهرين فقد

أبــت رزايــاكــم اإلغــضــاء والغضا

مــــوالي عــجــل فـــا أبــقــى حتملنا

إال تــلــهــف أكــــبــــاد ل ــن ــا م ــرىض

ُتــغــي وأم ــك مــاتــت وهــي واج ــد ٌة

عــن مــثــل ه ــذا وأيـــم اهلل ال ُيغىض

عــى الــرايــا ويـــرىض اهلل إذ ترىض

وهي التي يغضب الباري إذا غضبت
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وإن أعـــظـــم خــطــب قـــد أمل هبا

بـــه غــــدا عــمــد اإلســـــام منقضا

غــــداة هتــتــف بــاألنــصــار تنهضهم

عىل األوىل غصبوها حقها املحضا

فــروعــوهــا ومـــا راعــــوا ظالمتها
ّ

وأغضبوها لكي شيطاهنم يرىض
جس قدم ًا منهم النبضا
إذ كان قد َّ

عليهم اســتــحــوذ الشيطان ويلهم

تــدعــو لنرصهتا قــوم ـ ًا قــد امتألت

صــدورهــم للنبي املصطفى بغضا

إذ ال ــن ــب ــي طـــريـــح يف وســـادتـــه

ارتـــدوا فـــر ّدوا عــى أدبــارهــم أيضا

وارشعـــــوا للعمى فــيــهــا أسنتهم

بحدها وخضوا قلب اهلدى وخضا

ردوا ال ــويص ال ــذي كــانــت واليته

عـــى الــنــبــيــن طــــر ًا طــاعــة فــرضــا

وقــــدمــــوا لــلــهــدى مـــن أمــهــاهتــم

أرحــامــهــا محلتها البغي و احليضا

خــهــم
فــهــل نــســوا أم تــنــاســوا ي ــوم ُ ّ

إذ أعلن املصطفى باحلط يف الرمضا

وقــــال مـــن كــنــت مــــواله فــــإن له

املــــوىل ع ــي وذا م ــن ربــكــم ممىض

أغضوا عىل املرتىض إذ أخــروه ولعـ
ثــم اعــتــدوا بعد ذا بغي ًا عــى ابنته

ـــنــة اإللــــه عــى مــن َر َّد أو أغــى

الزهراء إذ غصبوا مرياثها الفرضا

مل حيفظوا حقها بل قدرها حفظوا

ومل جتــــد أحــــــــد ًا حيـــنـــو حــفــظــا

أيـــــرك املــصــطــفــى مـــا بـــن أمــتــه

فيث ًا ومــن بــعــده عــن شــأهنــا يغىض

يــمــزق الــصــك يف مــراثــهــا هبل

من بعدما الــات إشفاق ًا هلا أمىض

أمـــى هلــا ســامــري حــيــث ّ
رق هلا

لو كــان عجل عىل إمضائها يرىض

يبغون إطــفــاء أنـــوار اهل ــدى ومضا

اهلل أكــــر إذ ّأمــــــوا سقيفتهم
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ٍ
نـــاثـــرة
اهلل أكـــــر مــــن شــــعــــواء

أذ كت نضاها الطباق السبع واألرضا

ملــا أداروا عــى بــاب اهلـــدى حطب ًا

وقــد أرادوا ألصحاب العبا قرضا

فــجــاءت ابــنــة طــه وه ــي تــزعــم أن

ترعى ومل تــرع فيهم حقها الفرضا

فــأرضمــوا النار يف بــاب اهلــدى وهبا

شــفــوا قــلــوهبــم املــقــروحــة املــرىض

فلم جتــد غــر خلف الــبــاب ملتجأ

َّ
فــرضــت خلفه رضــا
بــنــت الــنــبــي

اهلل إذ هجموا يف الـــدار فاسترتت

ـرضــوهــا بــه ّ
بــالــبــاب عنهم فـ ّ
رضــا

ٍ
فاطمة
ت ــاهلل مــن كــرهــم أضـــاع

بالباب قد وخضوا قلب اهلدى وخضا

مــا كــان سقط جنني الطهر فاطمة

تــاهلل لــو مل يكن مــن عرصهم هضا

بكت وصاحت وناحت وهي شاكية

من األوىل رفضوا دين اهلدى رفضا

تــدعــو أبــاهــا رســـول اهلل صــارخــة

بعربة قد حكت صــوب احليا فيضا

تقول إن األوىل كانت صدورهم

مشحونة منك بالعدوان والبغضا

دعاهم للعمى داعــي الضالل وقد

مــالــوا إلــيــه ومـ ـ ّل ــوا املــ ّلــة البيضا

بعيني اســــودت الــدنــيــا وزهــرهتــا

وأمحــر دمعي وفــودي شاب وأبيضا

مــصــائــب مل أطـــق احــصــاء عدهتا

كــا ومل اســتــطــع تفصيلها بعضا

تــــاهلل م ــاك ــرب ــا لــــوال سقيفتهم

فــإهنــا ارتــضــعــت مــن ثــدهيــا حمضا

حسينها خــر مقتوالً عــى الرمضا

وحـــق فــاطــمــة مــن ســقــط حمسنها

جسم احلــســن عــى بوغائها رضا

بيوم رضــت ضلوع الطهر فاطمة
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وله أيض ًا مادح ًا السيد عبد اجلليل والسيد سلامن أنجال املرحوم السيد حممد عيل

السيد وهاب آل طعمة:

قــــالــــت قـــــد ســــــار بـــــك األمـــــر

مـــــذ آنــــــس بـــالـــشـــيـــب الــشــعــر
ٍ
نـــــــاد لـــســـت لــه
فــــاخــــرج عــــن

أهـــــــــ ً
ا فـــلـــقـــد بـــــــان الــــعــــذر
ال رام تـــــعـــــودهـــــا الـــنـــفـــر

نــــفــــرت عـــيـــنـــي يـــــا وحيــــــي وا

قـــــد كـــــــان تـــكـــ ّلـــمـــهـــا ل ــط ــفــ ًا

والـــــــيـــــــوم تـــلـــطـــفـــهـــا زجــــر

إن كـــــان الـــشـــيـــب كـــــذا حــــاالً

فـــــــاملـــــــوت لــــصــــاحــــبــــه خ ــر

لـــــكـــــن ســــــأبــــــن م ــظ ــل ــم ــت ــي

(جلـــــلـــــيـــــل) جــــلــــلــــه الــــقــــدر

كــــــمــــــيء لـــــيـــــس لـــــــه غ ــف ــر

وبــــــــا مل أفـــــعـــــل تـــعـــذلـــنـــى

أفــــهــــل مــــن ي ــس ــع ــد مــظــلــومــ ًا

قـــــد أصـــــبـــــح ظـــــاملـــــه الــــدهــــر

مـــــن دهـــــــر شـــيـــمـــتـــه الــــغــــدر

فــــعــــســــى بـــتـــلـــطـــفـــه أنــــجــــو

هـــــو كـــهـــفـــي إذ نــــــاب الـــر

هــــو م ــع ــت ــم ــدي هــــو مــســتــنــدي

رشف ولــــــــه فــخــر
س لــــــه
ٌ

حــســن األوصــــــاف ومــــن يف الــنــا

ٌ
فــــــضــــــل ولـــــــــه كـــــرم
ولـــــــــه

قـــــد فــــــاض بـــفـــاضـــلـــه الــبــحــر

ســـــلـــــان احلــــــــر هــــــو الــــوتــــر

زهــــــــــر لــــــــوال املــــــوىل
ولــــــــه
ٌ

بــــ ّلــــغ (ســـــلـــــان) ســـــام عــمــيـــ

ــــــد هــــــــا َم بـــــه ولـــــــك األجـــــر

فــــــــبــــــــاذا بــــخــــلــــكــــا عـــنـــي

ٍ
بــــكــــتــــاب يل جيــــلــــو الــــصــــدر

بـــالـــعـــمـــر إذا بـــقـــي الــعــمــر

فــــلــــعــــمــــركــــا افــــــــــدي لــكــا

فـــــــفـــــــؤادي عــــنــــدكــــا ذخــــر

إن مل يـــــك عــــنــــدكــــا طــــرس

كــــالــــســــيــــل إذا عـــــــ ّز احلــــر

وســــــأرســــــل دمــــعــــي نــحــوكــا
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وله أيض ًا رمحه اهلل يف رثاء أيب الفضل العباس:
ٍ
فـــــــــراق كـــنـــت أخـــشـــاه
يــــــوم

لــــقــــد أراين الــــــدهــــــر إيــــــاه

ٍ
ســـــوء عــبــوس
فــيــا لـــه مـــن يــــوم

أســـــــوء حــــــال الــــصــــب عــقــبــاه

يـــوم حـــدا احلـــــادي عـــى عيسهم

مــــــراه
وكـــــــان عـــنـــد الـــصـــبـــح
ّ

ـب ومل يــرمحــوا
جـــــاروا ع ــى ال ــص ـ ّ

حلــــــــالــــــــه َ
احلـــــــــــكَـــــــــــم اهلل

مــــا حـــــال مــــن تـــــرم أحـــشـــاه

رسوا فــــــأوروا يف احلــشــا نــارهــم
بـــــاهلل يــــا حـــــــادي رويـــــــــد ًا فــي

يف الــــركــــب بـــــدر مــــا أحـــيـــاه
فــــصــــار إثــــــر الـــظـــعـــن مــــــأواه

مـــــــأوى لــه
ســـــار وق ــل ــب ــي كـــــان
ً

هلل أيـــــــــام مــــضــــت يف زرود

وعـــــــر أنـــــــس قـــــد قــضــيــنــاه

لـــــو يــــشــــرى ذا الشــــريــــنــــاه

أو كـــــــان يــــفــــدى لـــفـــديـــنـــاه

أمل ّ عـــــــــــر ًا هبـــــــم انـــــســـــ ًا

أم هــــــو أحـــــــــــا ٌم وأشـــــبـــــاه

ق ــد أخــطــأ الــفــتــى الــلــبــيــب ال ــذي

بــــــالــــــرد قــــــد شــــبــــه ســـيـــاه

فــــقــــال مــــذ شــــاهــــدنــــا مــطــلــقــا

بــــــــدر دجــــــــى يـــــزهـــــو حمـــيـــاه

هــــب كـــــان ل ــل ــب ــدر ســـنـــاه فــمــن

أيــــــــــن لــــــــه رقــــــــــة مــــعــــنــــاه

حــــاشــــاه بـــالـــبـــدريـــن نــقــتــاســه

بـــــدر الـــســـا والـــشـــمـــس نــعــاه

بـــــل إنـــــــه بـــــــدر بــــنــــي هـــاشـــم

مـــــوىل مـــلـــوك األرض تـــرجـــاه

وهـــو ابـــو الــفــضــل ويف املــكــرمــات

قــــــد ارتــــــقــــــى ذروة آبــــــاه

ـدر
واســــــى أخــــــاه م ــث ــل مــــا ح ــي ـ ٌ

أخــــــــاه لـــيـــل الـــــغـــــار واســــــاه

مــــن نــــاشــــدٌ نــــجــــد ًا وس ــك ــان ــه

عــــن ذي دالل كـــنـــت أهـــــواه
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كــــان لــســبــط املــصــطــفــى حــامــ ً
ا

لــــــــــــواه طـــــــاعـــــــ ًا ثــــنــــايــــاه

مـــــــدرع إن ركـــــب الـــعـــاديـــات
ٌ

ختـــــط وجــــــه األرض رجـــــاه
فـــــــإن يف اهلــــيــــجــــاء أنــــــ َبــــــا ُه

ســل عــنــه إن تــنــكــره أهـــل الــوغــى
فـــكـــم لــــه ســـابـــقـــة يف احلـــــروب

تـــرعـــش ج ــس ــم الــــقــــوم ذكـــــراه

ال يــرهــب الــيــوم لـــدى احلـــرب إذ

دقـــــت عــــى الــــشــــوس جــنــاحــاه

نــاهــيــك مــا شـــاع لــه يف الــطــفــوف

يـــغـــنـــيـــك لــــــو مل يــــــك إال ُه

يــــوم نــضــا مـــن غـــمـــده صـــارمـــ ًا

ي ــم ــط ــر صــــــدر املـــــــوت حــــــدّ اه

فــشــد يف اجلــيــش كــلــيــث غضوب

ولــــــــــف

بــــــأخــــــراه

وصـــــــار فـــيـــهـــم بـــشـــبـــا عــضــبــه

ومـــــــن دمــــــــاء الــــــــرك رواه

ألــــوى عــنــان املــهــر نــحــو الــفــرات

وكـــــــان حتــــت الـــســـمـــر بـــحـــراه

فــانــتــر اجلــيــش كــوحــش الــفــات

إذا رأى الـــلـــيـــث بـــمـــرعـــاه

ِ
ــــئ نـــــار الــظــا
فــــــرام أن ُيــــ ْطــــف َ

أواله

واغــــــــــــرف املــــــــــاء بـــيـــمـــنـــاه
وفــــاضــــتــــا بــــالــــدمــــع ع ــي ــن ــاه

فــــفــــاقــــه ذكــــــــر ظــــــا أهـــلـــه
ثـــــــم رمـــــــــــاه وأبـــــــــــى رشبـــــه

مــــن قـــبـــل أن يــــــرب مــــواله

وقـــال يــا نــفــس أصـــري فاحلسني

ظـــــــــاه قـــــــد فـــــتـــــت أحـــــشـــــاه

فـــــآب يــســعــى حــــامــــ ً
ا لــلــمــزاد

إىل أخــــــيــــــه وعـــــطـــــاشـــــاه

فــــــــدارت اخلــــيــــل عـــلـــيـــه وحـــا

لــــــت بــــيــــنــــه وبــــــــن مـــســـعـــاه

وصـــــرتـــــه غـــــرضـــــ ًا لــلــنــبــال

والـــســـهـــم مــــا أخــــطــــأه مـــرمـــاه
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فــمــذ أراق املـــــاء ســهــم الــقــضــا

تــــــســــــاءم الــــعــــيــــش بـــدنـــيـــاه

فـــمـــكـــن األعـــــــــــداء يف نــفــســه

ومــــــــا قـــــضـــــاه اهلل أجــــــــراه

واهلل لــــو شـــــاء ألفـــنـــى ال ــع ــدى
وســــــلــــــم األمـــــــــــر إىل ربـــــه

لـــــكـــــن دعـــــــــا اهلل فــــلــــ ّبــــاه

لــــكــــي يــــــــرى اهلل ويــــلــــقــــاه

قــد حسمت يــد القضا ال العدى

يــــــديــــــه يـــــمـــــنـــــاه ويــــــــــراه

خـــــرعـــــن املــــهــــر فـــشـــتـــت بــه
ّ

مــــــن أفــــــــق الــــــديــــــن ثــــريــــاه
فــــأعــــلــــن الـــــصـــــوت فـــــنـــــاداه

فــمــذ هــــوى هــــوى ل ــق ــاء اإلمــــام

فـــجـــاءه الــســبــط عـــديـــم الــقــوى

مـــنـــحـــنـــي الــــظــــهــــر بـــلـــقـــيـــاه

ألـــفـــاه م ــرم ــيــ ًا بـــوجـــه الــصــعــيــد

واحـــــتـــــوشـــــت عـــلـــيـــه أعـــــــداه

فــصــاح مــن قــلـ ٍ
ـب جــريــح مصاب

بــــأعــــظــــم اخلـــــطـــــب وأدهـــــــــاه

قــد كــنــت ظــهــري وقـــوى ســاعــدي

وبــــيــــت مــــعــــمــــوري وركــــنــــاه

ال ــي ــوم ق ــد ح ــل بــشــمــي الــشــتــات

وخــــــــــر مــــــن بــــيــــتــــي أعــــــاه
ّ

ّ
وضـــــل مـــن يــلــف مــنــك الــكــرى

هتــــجــــع مـــــن بـــــعـــــدك طــــرفــــاه

كــنــت آلل ال ــوح ــي حــصــن ـ ًا لــدى

صـــــواكـــــم الـــــدهـــــر وبـــــلـــــواه

واليوم أضحوا يف حضيض اهلــوان

ويف فــــيــــايف الـــــــذل قــــد تـــاهـــوا

جـــاورت رب الــعــرش شــوق ـ ًا وذا

أخــــــــوك قـــــد جــــــــاور أعـــــــداه

لـــــكـــــنـــــا هــــــــــون يل أنــــنــــي

مــــــا أنــــــــت القـــــيـــــه ســـألـــقـــاه
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وله أيض ًا يف رثاء األمام احلسني حني كان يف مشهد األمام الرضا:
لست أدري قد ضــاع يف أي وادي

ضـــاع قــلــبــي يـــوم الــنــوى والــتــنــاد
يـــوم حـــادي األض ــع ــان ســـار جمــد ًا

ال تـــرى الــدهــر بــاســ ًا يــا حــادي

يــــــا خـــلـــيـــي عـــــلـــــاين بــلــيــى

وارعــــيــــاين لـــو حتــفــظــان ودادي

وأذكـــــرا يل أوصـــــاف لــيــى فليىل

ذكــــرهــــا غـــايـــة املـــنـــى ومــــــرادي

وان ــش ــدا يل أشــعــارهــا يـــوم باتت

عــــل ُي ــط ــف ــأ هبــــا غــلــيــل فـــــؤادي

رب ل ــي ـ ٍ
ـل مـــن الــــزمــــان قضينا
ّ

ٍ
بــــنــــســــك وعـــــفـــــة وســـــــداد
ه

وزمـــــــان اج ــت ــاع ــن ــا يف الـــنـــادي

يــــالــــدهــــر كـــنـــا نـــســـامـــر لــيــى

وهـــــي مــــا خــلــتــهــا مــــن احل ــس ــاد

لــيــس فــيــه غـــر الـــثـــريـــا حــســود
ي ــا نــســيــم الــصــبــاء حتــمــل ســام ـ ًا

مــن قــريــن اهلـــوى حليف السهاد

نــحــو لــيــى وقـــل هلــا يــا مــنــى النفـ
يــــا بــــــادي وأيــــــن م ــن ــي بــــادي

ُور رقـــادي
ـــس دعـــى طــيــفــك َيـــــز ُ

كـــل يــــوم عـــى ال ــط ــري ــق أنــــادي

يـــا محــــام الـــرقـــي هـــل مـــن معري

بــجــنــاحــيــه كـــي أطـــــوف بـــادي

يــــا بـــــــاد ًا ّضـــلـــت متــائــمــنــا فــيـــ

ـ ــه ــا عــــى ح ــش ــك بــســبــع شــــداد

يـــا بــــــاد ًا تــضــمــنــت جــثــثــ ًا من

آل يــــاســــن ســــــــادة األجمـــــــاد

حـــوت األرض مــن فــضــائــلــك ما

كـــلـــت الـــــعـــــادون عــــن بـــغـــداد

يـــا لـــيـــوم قـــد حـــل فــيــك حسني

وبـــنـــو هـــاشـــم طــــــوال الــنــجــاد

ٍ
نـــــزار
فـــئـــة قــــد تـــــوارثـــــوا مــــن

م ــك ــرم ـ ٍ
ـات تــــروى عـــى األعــــواد

مــثــقــلــون الـــعـــطـــاء يـــــوم عــطــاء

وخــفــيــفــون يف الـــوغـــى والـــطـــراد
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فـــئـــة عـــنـــدهـــم لــــفــــرط رسور
فــلــكَــم يف الـــوغـــى هلـــم وثــبــات

يـــــوم حـــــرب يـــ ّعـــد يف األعـــيـــاد

شـــاهـــدات تــغــنــي عـــن اإلش ــه ــاد

ف ــك ــأن اهل ــي ــج ــاء قـــد أرضــعــتــهــم

م ــن ث ــداي ــا الــقــنــا وبــيــض احلـــداد

لست أنسى إذ أقبلت نحوهم خيـ

ـــــل الــــعــــدى مــــن أمـــيـــة وزيـــــاد

تتبع الــبــعــض بعضها نــحــو جمــرى

مــطــر الــســيــل يف الــصــعــيــد احلــشــاد

ٍ
غـــاب
فــالــتــقــوهــم كـــأهنـــم أســــد

الـــرمـــاح نــحــو األعـــادي
مــرعــن
َ

وهـــــم البــــســــون أبـــــــــرا َد عــــز ٍم

ونــــضــــوا بــيــضــهــم عــــن األغـــــاد

تـــفـــر مـــثـــل اجلـــــراد
ــــتـــنـــفـــرات
ّ

فــــتــــولــــت كـــــأهنـــــا محــــــر مــســـ

مـــثـــل عـــبـــد مــســتــســلــم مــنــقــاد

فـــــإذا اخلـــــوف هـــزهـــم وتــــــراءوا

حمصد الــروس عن جسوم األعــادي

كــحــصــاد الــــــزروع يـــوم احلــصــاد

ف ــج ــس ــوم ت ــط ــر عــنــهــا رؤوس

واكــــــــف تــــنــــر عـــــن أجــــســــاد

كيف أنــســاهــم وهــم جــاهــدوا عن

ابــــن بــنــت الــنــبــي حـــق اجلــهــاد

والـــــذي ق ــد طـــوى مــنــايــا الــرايــا

وبــــتــــقــــديــــره امــــــــور الـــعـــنـــاد

لــو أرادوا إفــنــاء حــزب الشياطيـر

ألفــــنــــوهــــم بــــــــذاك الــــــــوادي

لــكــن اهلل قـــد قـــى أن يــراهــم

كــاألضــاحــي ملقون فــوق الــوهــاد

فــقــضــوا بــعــد مــا قــضــوا كــل حـ ٍـق

لــــعــــاهــــم نـــقـــيـــبـــة األبـــــــــراد

هلـــف نــفــي ألن ــف ــس ذاقـــــت املــو

ت ظــــايــــا م ــل ــه ــوف ــة األكــــبــــاد

بــقــيــت بــالــعــرى ومل يــلــف مـــا قا

م بـــتـــكـــفـــيـــنـــهـــا وبــــــاإلحلــــــاد
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غــســلــتــهــا الــ ُظــبــا بــفــيــض دمــاهــا

كفنتها نــســج الـــريـــاح ال ــغ ــوادي

طحنتها خــيــل األعــــادي جسوم ًا

ُـــش َّ
عــجــب ـ ًا مل ت َ
ـــل تــلــك الـــعـــوادي

والـــــذي يــصــدع الـــفـــؤاد ويـــورى

يف حــشــانــا نــــار األســـــى بــرتــاد
ـوحي يشكو ال ـ ُظ ـ ّ
ا ًم من قــوم عاد

إذ غــدا املــهــر صــاه ـ ً
ا يف خــيــام الـ
أمـــــة مل تــــــراع حــــق الـــنـــبـــي الــــ

مــصــطــفــى يف بــنــيــه خـــر الــعــبــاد

فــتــشــتــتــن يف الـــقـــفـــار كــأصــيــا

د حـــــيـــــارى تـــفـــر مـــــن ص ــي ــاد

فـــأتـــت زيـــنـــب تـــنـــادي أخــــي يا

نــــور عــيــنــي وم ــل ــج ــأي وعــــادي

يـــا اخــــي مـــن لــنــســوة ضــائــعــات

وبـــنـــات قـــد انــجــلــت يف الــــوادي

محـــــى ومــــاذ
يــــا أخـــــي مــــا ل ــن ــا
ً

ومحــــــى غـــــر ابــــنــــك الـــســـجـــاد

افـــــرىض أن ُيـــركِـــبـــونـــا ســبــايــا

كـــاجلـــواري ُيــــرى بــنــا يف الــبــاد

ــــي ذلـــيـــ ً
ا يـــقـــاد يف األصـــفـــاد

والعليل الــســجــاد بــن الــعــدى يمـ

وله أيض ًا رمحه اهلل يف رثاء الشاعر الشعبي السيد عبد احلميد بن السيد عبد اجلليل

آل طعمه:

حــــــكــــــم املــــــنــــــيــــــة جـــــائـــــر

ســــــــــأريــــــــــه إين صـــــابـــــر

يــــــا دهــــــــر ويــــــــك إىل مــتــى

او مــــــــا جلــــــــــــــورك آخــــــر

تــــــربــــــت يـــــــــــداك بـــــــــأي ع ــذ

ر يــــــــــوم تـــــــســـــــأل عــــــــازر

ال مـــــــر بــــالــــلــــيــــل الـــــفـــــرا

ق بـــــك الــــســــحــــاب املــــاطــــر

لــــيــــل الــــــنــــــوى طــــــــريف إذن

طــــــــــول الــــــلــــــيــــــايل ســــاهــــر
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ألـــــــف الـــــكـــــواكـــــب بــالــســهــا

د ولــــــــلــــــــرقــــــــاد هلـــــاجـــــر

فـــــــــــودى بـــــــه الح املـــشـــيــــ

ــــــب وقـــــــوس ظــــهــــري ظ ــاه ــر

رضم الـــــنـــــوى بـــحـــشـــاي مــن

بـــــــــن األحـــــــــبـــــــــة ســـــاعـــــر

يـــــــا غــــــــاديــــــــ ًا ربـــــــــح اهلــــنــــا

وأبـــــــــــــــوك بــــــعــــــدك خـــــارس

َــــــــي هــــــل لــــــك عــــــودة
ا ُبــــــــن
َّ

حــــــتــــــى أقــــــــــــــول مــــســــافــــر
نـــــــك يف ضــــــمــــــري حـــــارض

إن غــــبــــت عــــــن نـــــظـــــري فــإ
فـــــــــــإذا نــــطــــقــــت ف ــم ــن ــط ــق ــي

بـــجـــمـــيـــل وصـــــفـــــك ذاكــــــر

وإذا ســــكــــتــــت فــــــــــإن يف

بـــــــــــايل خــــــيــــــالــــــك خــــاطــــر

كــــنــــت الـــــــســـــــواد لـــنـــاظـــري

فــــبــــكــــى عــــلــــيــــك الــــنــــاظــــر

مـــــن شـــــــاء بـــــعـــــدك فــلــيــمــت

فــــعــــلــــيــــك كـــــنـــــت أحـــــــــاذر

وله أيض ًا معاتب ًا أحبابه حني كان يف مشهد الرضا:
يــبــلــغــكــم ع ــن ــي رســــالــــة وهلــــان

أحـــبـــاي مـــن يل والــــديــــار بــعــيــدة

وح ـ ِـق ــك ــم ان أنــــس أيـــــام مجعنا

ف ــا حتــســبــوا أن الــتــفــرق أنــســاين

وحـ ِـقــكــم مــا مــر يــومــ ًا بــخــاطــري

خــيــالــكــم إال وهـــيـــج أحـــــزاين

ِ
وحقكم
سمحت بروحي يف هواكم

وهــــــذا لــعــمــر اهلل أكـــــد أيــــاين

أع ــل ــل نــفــي بـــالـــوصـــال وإنــنــي

أرى وصلكم يل كــالــراب لظمآن

فــــا ل ــك ــم ال تــــذكــــرون حمــبــكــم

بــمــرفــوفــة حتــكــي املـــــودة لــلــعــاين

أملت إذا ما يقطع الدهر وصلكم

فــســاعــدتــم يــا ويـــح نــفــي أزمـــاين
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فــمــا قــعــدتــم عــن مــكــابــد أشــجــان

ـب زعيمه
ألستم إذا مــا نــاب خــطـ ٌ
نسيتم أســــر ًا يف هــواكــم مك ّبال

بــأصــيــاد آفــــات الـــزمـــان بــأشــطــان
فقلت هلم هل يف الورى مثل إخواين

وقــالــوا تسىل عــن هــواهــم بغريهم

ذيـــن مهــا يف شــامــخ الــعــلــم نـــوران

كقدوتنا احلــر الرضا وشقيقه اللـ

ٍ
حممد
وذي الفضل واملــجــد األثــيــل

وأمحـــــد مـــوالنـــا وســـائـــر خــاين

عــلــيــهــم ســـام اهلل م ــا ذر ش ــارق

وناحت محامات عىل ذات أغصان

وله أيض ًا رمحه اهلل يف رثاء األمام احلسني رباعية:
واخفقن يا قلب حزن ًا يف عزا فرخ البتول

يا دموع العني سحى يف مصاب ابن الرسول

وفتى ٍ
فهر محى اجلار ومطعام الضيوف

لست أنساه بيوم ّ
حل يف واد الطفوف
واملنايا حوهلم يف ذلك الوادي تطوف

رضبوا فسطاطهم يف ذلك الوادي املهول

اي وقومي فئة ســادوا الــرايــا رشفا

فــغــدت ســاحــتــهــم لــلــرفــا معتكفا

جعل اهلل لنا مرصعهم دار الشفا

إنــا اهلل مجيل يشكر الفعل اجلميل

ٍ
سعد أمــر اجلند هلموا للنزال
وابــن

وابـــدأوا يــا آل حــرب بقتال وجــدال

واعلموا أن يزيد ًا سوف حيبو بالنوال

بادروا حرب حسني واغنموا املال اجلزيل

عجلوانحويبقوسأرشقوهمبالسهام

واشــهــدوا عند أمــري إنني أول رام

فغدت آل الزنا ترشق أصحاب اإلمام

ثم صالت فيهم باللدن والسيف الصقيل
يا بني ٍ
فهر ليوث الغاب أبطال الصفا

فدعا أصحابه سبط النبي املصطفى
سارعوا شوق ًا إىل مرصعكم أهل الوفا

إنــا حــادى مناياكم ينادي بالرحيل
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ٍ
ضاريات قابلت ذئب الفالة
كأسود

فجثوا نحو األعادي مرشعني الذابالت

بــنــفــوس مــيــتـ ٍ
ٍ
وقــلــوب ثابتات
ـات

ترضب األمثال فيهم كل جيل بعد جيل

تركوا لذاهتم شوق ًا إىل رب العباد

جاهدوا يف نرص سبط املصطفى حق اجلهاد

قاتلوا حزب الشياطني جنود ًا كاجلراد

هم وإن كانوا قلي ً
ال مل يعدوا بالقليل

والذي يف يده حكم القضا لوال القضا

ألبادوا عسكر الكفار عن وجه الفضا

حــكــم واقــتــضــا
إن يف قــتــلــهــم هلل
ٌ

فقضوا يف كربالء رصعى كام شاء اجلليل
لبسو أبراد موت العز من حر احلديد

مذ رأى أصحابه السبط أضاحي يف الصعيد

عاج ً
ال جــاء لتوديع بنيات الرسول

وطنوا النفس عىل ما شاءه اهلل املجيد
ٍ
خدر نحو أفراخ النعام
ففدت ربات

حائامت بالذي قد باهنا هــول اإلمــام
فــتــصــارخــن بــثــكـ ٍ
ـل ونــيــاحٍ وعــويــل

علمت أن الباليا قربت نحو اخليام
وعلت أصوات ربات حجاب وخدور

يــتــداعــن بــويــل وشـــجـــون وثــبــور

قائالت يا محانا عن ملامت الدهور
فأتته زينب حاملة الطفل الصغري

ـم وكفيل
مــن لنا بــعــدك حــام وزعــيـ ٌ

وله يومان مل يطعم من العذب النمري

ثم قالت يا أخي خذه ألصحاب السعري
فغدا بالطفل سبط املصطفى نحو اللئام

ّ
ماء ينطفي منه الغليل
عل أن يسقوه ً
قائ ً
ال يا فئة الكفر أنظروا هذا الغالم

إن أبيتم غري قتيل ظامي ًا واملــاء طام

فارمحوا طفيل هذا و افعلوا الفعل اجلميل

ٍ
عطش خمتبطا
فانظروا كيف غدا من

إنـــه طــفـ ٌـل ومل يـــأت بــذنــب وخطأ

وارمحــوا طفيل بـ ٍ
ـاء واتقوا اهلل اجلليل

راقبوا اهلل هبذا الطفل أن ال يسخطا
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إذ أجــابــوه بسهم عــوض املــاء املعني

ـــــر فــــؤادي وفــــؤاد العاملني
آه َ
واح َّ
فاغتدى الطفل رصيع ًا من سهام املارقني

هلف نفيس إذ رأى السبط دم الطفل يسيل

فــغــدا م ــن نــحــره يــمــأ كــفــيــه دمــ ًا

ثــم يــرمــي هبــا مسرتجع ًا نحو السام

قــائ ـ ً
ا يــاعــدل يـــارب حكيم احلكام

ال يكن عندك ذا أهون من خطب فصيل

عــاد بالطفل إليهن خضيب ًا بالنجيع

خائب ًا فاستقبلته البنت يف حال فظيع

زعمت أن أباها قد سقى الطفل الرضيع

وإذا الطفل بسهم القوس منجور قتيل

ـاء ونياح
فعال مــن خيم الــوحــي بــكـ ٌ

صارخات ولقد أبكني سكان الرضاح
فغدا السبط يس ّليهن باألجر اجلزيل

مذ رأين الطفل قد ذاق عن املاء والقراح
بينام السبط يسليها وينهى عن رصاخ

وإذا اهلاتف يدعوه إىل أرض املناخ

ويــنــادي يا خليل اهلل ما هــذا الــراخ

قم إىل النحر فقد شاق للقياك اجلليل

قــام شــوقـ ًا للقاء اهلل مــن عند ذويــه

قطع القلب عن الدهر وما يعلق فيه

وغدا يف موضع النحر اشتياق ًا للوصول

رف ــع املــانــع لــلــوصــل بــأمــر يقتضيه

ونفى يف القوم عضب ًا فيه أجال الورى

ذكر احلــرب لدى احلــرب أبــاه حيدرا

فغدوا نحو الدنى من عزمه منترشا

وهو كالضاري عليهم أين ما فروا يصول

وغــدا حيصد بالسيف حصاد الــزارع

كــل مطعان بيوم احلــرب قــرم دارع

ال تــرى غــر يــد جــذ ورأس شاسع

وفـــؤاد كجناح الــطــر خــفــاق عليل

ترك األجسام كاأللكام يف وجه الثرى

شكرت منه وحوش الرب ذياك القرى

والثرى حيث عليها قد أسأل أال بحرا

والظبى حيث سقاها فشفى منها الغليل

فأحاطت حوله األعداء من كل النواح

بــســيــوف وســهــام وصــخــور ورم ــاح
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فانثنى عن صهوة املهر إىل البوغا جديل

آه واهلــفــاه حــتــى اثــخــنــوه بــاجلــراح

ســاجــد ًا هلل إذ خــر رصيــع ـ ًا لليدين

فهوى مــن أفــق الــديــن منري النريين
واشجوين إذ جثى الشمر عىل صدر احلسني

وغد الرجس حيز الراس بالسيف الصقيل

عــجــبـ ًا هلل واهلل مــن احلــلــم العظيم

كيف يفرى رأس سبط املصطفى رجس زنيم

كيف مل تطو الطباق السبع يف اخلطب اجلسيم

كيف مل تنخسف األرضون يف اخلطب اجلليل

شارك األصحاب يف كاس املنايا واحلتوف

وعىل أبداهنم تصهر رمضاء الطفوف

ألبستها البيض من شفرهتا محر الشفوف

كفنتها فوق بوغاها الذراري بالرمول

ٍ
سعد قد توارت باحلجاب
بأيب أنجم

وبدور غاهلا اخلسف وواراهــا الرتاب

وأسود الدين واإليامن أعيتها الكالب

وغصون املجد والعليا طراهن الذبول
ٍ
كـــربـــاء بــشــفــاه ذابـــات
يف جمـــاين

مل يذوقوا املاء حتى أن ثووا جنب الفرات
ُ
وحش الفالة
وغدت ريانة من مائها

ويموتون عطاشى نسل زهراء البتول

بقيت أجسامهم رصعى عىل وجه الرمال

والضبا تسفى عليها من يمني وشامل
يــتــأألن شــعــاع ـ ًا ف ــوق مــيـ ٍ
ـاد طويل

وغدت أرؤسهم هتدى إىل رأس َضالل
طحنت أجسامهم خل العدى فوق املهاد

هلف نفيس كيف ما شلت يدا تلك اجلياد

إن هلل إرادات وفــيــهــا ال يــضــاد

هلعىلصدرابنبنتاملصطفىاخليلجتول؟

وبنات املصطفى قد صريوها يف الديار

فوق اقتاب املطيات أســارى كاجلوار

صارخات نادبات تائهات يف القفار

الئ ــذات ماهلا مــن ملجأ غــر العليل

لستأنسىحنيساقوهنللشامالشؤوم

أجلسوهنجملسابنالعاهرالطاغيالغشوم

جملس ما بارح اللهو وال بنت الكروم

أوقفوا يف ذلك املجلس أوالد الرسول
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جملس جمتمع فيه النصارى واليهود
والبنات اهلاشميات أسارى يف القيود

جالس جلسة ج ّبار عنود
وابــن هند
ٌ

وبغيات طليق حجبت خلف السدول

بينام اآلل حيارى بني أيــدي الظاملني

وإذا رأس حسني الح مغرب اجلبني

وابن ٍ
هند تارة يبدي جراحات اللسان

تـــارة يــقــرع ظــل ـ ًا ثــغــره بــاخلــيــزران

هاوي ًا من فلك الدين إىل وادي اجلهول

مرشق ًا كالبدر يتلو سور الذكر املبني

رب ِ
ِ
ضاع ُ
ف لعن ُة منك عىل الطاغي اجلهول

شــاربـ ًا للخمر ال يعقل فع ً
ال وبيان

وله أيض ًا رمحة اهلل عليه يف رثاء اإلمام احلسن املجتبى:
ي ــا غــائــر جل ــج الــعــصــيــان مفتتن ًا

إىل متى باملعايص تشحن السفنا؟

تطيع نفسك يف األهــــواء جمتهد ًا

وال جتــازيــك إال الــبــؤس واملحنا

أمل يـــأن لـــك أن ختــشــى اإللــــه بام

جتــنــيــه ال وجـــــ ً
ا رس ًا وال علنا

أمنت مــن نقمة الــبــاري ولست به

تــعــوذ هــا تـــرى أن ال ــع ــذاب دنــا

زعــمــت أن ــك ٍ
بـــاق يف الــزمــان وال

تفنى فطابت لك الدنيا إذن سكنا

أال تــرى الركب قد شالت محوهلم

ألست تنظر حادي العيس قد ظعنا

ال يــأمــن الــدهــر إال كــل ذي ٍ
سفه

واحلـــر يعلم لــيــس الــدهــر مؤمتنا

ال خيــدعــنــك دهـــر ل ــو بـــدا حسنا
خــاطــبــت نــفــي مــــراد ًا يف حتــذرهــا

ـســه مــن ّس ٍء حسنا
يــومــ ًا فــيــا بــئـ َ

لــلــدهــر ال تــأمــنــي يــا نــفــي الزمنا

تــقــول يــا هــل مــن املــلــبــوس البسه

إن كان يف الدهر شخص ذو عنا ف أنا

وكــيــف يــؤمــن ذو مــكـ ٍـر وذو خدع

وال أرى ذا حجى مــن كــيــده أمنا

242

فـــرم إىل م ــا ع ــى آل الــنــبــي جنى

إن رمــت توصفه واحلـــال شاهدة

ٍ
حسن
وال كمثل مصاب املجتبى

يوهى قوى الصرب صرب املجتبى احنا

ال حيسن الــدمــع مــن عــن عــى برش

بعد احلسني سوى عني بكت حسنا

لــقــد شــفــت آل ســفــيــان بــا فعلت

باملجتبى مــن أبــيــه املــرتــى ضغنا

ـي أو ويص نبي
مل حيــتــمــلــهــا ن ــب ـ ٌ

مـــا قـــد حتــمــل مـــن أرزائــــهــــا حمنا
هلفي لقلبك يابن املصطفى حزنا

قلب وفيه خطوب الدهر قد مجعت

مــن الــطــغــاة بــنــي ســفــيــان آل زنــا

هلل صــــرك فــيــا قـــد أصـــبـــت به
صــرت صــر مجيل الصفح مقتدر

عـ ٍ
ـاف كــريــم بنفيس صــرك احلسنا

رب أذى
إذ قلت صرب ًا بأيدي الرشك ّ

لــو نــالــه اجلــبــل الــــرايس إذن لفنى

كم أضــمــروا لك قت ً
ال يابن فاطمة

ببغيهم ل ــك يف أحــشــائــهــم دفــنــا

ال زلــت تلبس درعــ ًا عن مكائدهم

حتت القميص تقي عن بأسهم بدنا

ٍ
عهد هلم َض ِمنا
طاغي الغشوم عىل

هم اجلأوك إىل الصلح املشؤوم مع الـ
ومــا وفــاهــم إذا اســتــوفــوه عهدهم
وأيـــــن عــنــهــم رشـــــاد ال أبـــــ ًا هلم

شاهت وجــو ٌه رشت دين ًا وال ثمنا

بل أسلموا رهب ًا فاستعبدوا الوثنا

وا حــر قلبي إذ جــــدّ وا بجهدهم

عــى أذاك وحــقــد الكفر مــا سكنا

غ ــداة أضــنــوك عــدوانــ ًا بخنجرهم

تــاهلل مــن فعلهم قلب النبي ضنى

وألــزمــوك بــســاط الـــذل إذ سحبوا

من حتتك النطع حقد ًا فيهم سكنا

وما اكتفوا بالذي قاسيت من يدهم

إذ ما اشتفي شنف يف صدرهم شئنا
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حــتــى أصــابــوك أحــيــان ـ ًا بألسنهم

إن اللسان يصيب القلب لو طعنا

قد اسمعوك اصطبار ًا منك ثمة ما

تــأبــى احلــمــيــة أن تــصــغــي لــه أذنــا

وإن أعــظــم خــطــب قــد رزيـــت به

ٌ
جليل بــه اإلس ــام قــد وهنا
خطب

إذ يــقــعــدونــك يف نــــادي مــعــاويــة

والــفــرد يــرف ك ــر ًا وجــهــه النتنا

ق ــد م ــد مــنــبــطــحـ ًا يف ختــتــه مــرح ـ ًا

إلــيــك رجليه يــبــدي منطق ًا خشنا

كــم جــرعــوا قلبك الــعــايف ببغيهم

ســا بــه األجـــل املــحــتــوم مــا اقــرنــا

وأنـــت متــي إىل قــر الــنــبــي وتشـ

كـــو مـــا تــاقــيــه مـــن أيـــدهيـــم حمنا

ٍ
حنق
حتى سقتك نقيع السم مــن

لعينة اخلــلــق طــــر ًا وابــنــة اللعنا

فــاســتــخــرجــوه كــا شـــاؤا لــه علف ًا

مــقــطــعـ ًا بــســمــوم مــن جـــوى وعنا

اهلل أكــــر إذ جـــائـــت بــمــوكــبــهــا

مــن كــان شــع هلــا لــو قسموا الثمنا

تــقــود جــيــش بــنــي مــــروان طاغية

إذ مــاح يف كفها شيطاهنا الشطنا

تــصــدّ نعشك بــغــيـ ًا أن يــطــاف به

مــثــوى الــنــبــي وفــيــهــا يتمها دفنا

هلــفــي لنعشك إذ صــابــت قسيهم

عليه بالنبل حيــكــي صــوهبــا املــزنــا
سبعني ســهـ ًا بــه مــذ فتشوا الكفنا

وحــن أهــووه عن أكتافهم وجــدوا

وقال راثي ًا السيد عيل السيد أمحد آل نرص اهلل:
أرى كــل لــيــل يف املـــكـــارم واعــيــا

ويف كـــل لــيــل لــلــمــعــايل نــواعــيــا

كــأن هلــذا الــدهــر ثـــأر ًا لــدى العىل

فــيــغــتــاهلــا عـــــذر ًا يــــروم التقاضيا

يــشــن عـــى الــعــلــيــاء محــلــة غـــادر

فــيــرح فــيــهــا كــفــؤهــا املتساميا
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وال نــابــنــا مــن دهــرنــا مــثــل فــادح

ب ــه عــمــد اإلســـــام أصــبــح واهــيــا

غـــداة عــى اإلســــام صـــال بــقــدرة

فــغــال عــلــي ـ ًا ســامــي الــقــدر عاليا

عامد اهلــدى كهف الــورى ومالذهم

إذا زامحــتــهــم ح ــاك ــات اللياليا

قــى العمر غــوث ـ ًا للربية فاغتدى

إىل آل نـــر اهلل مـــن ثـــم نــامــيــا

قــديــ ًا عــى اإلســــام أســنــى أيــاديــا

هــم فــئــة طــابــوا جـــــدود ًا فــكــم هلم

وقـــالـــوا لـــه يـــا حــبــذا بـــك جانيا

إذا ج ــاء مــظــلــوم إلــيــهــم ختاضعوا
ٍ
أمــــر أت ــاه ــم ألجــلــه
ويــســعــون يف

بـــــدار ًا ومــنــه يــشــكــرون املساعيا

وإن صـــادفـــوا يــومــ ًا تــعــنــف ظــامل

عنيد تــراهــم أس ــد غ ــاب ضــواريــا

فــيــا آل نـــر اهلل أيــــن محــيــكــم؟

لعمري قد مات الــذي كان حاميا؟

ويــــا آل نـــر اهلل أيــــن مــاذكــم

إذا نابكم خطب من الدهر داهيا؟

ويــــا آل نـــر اهلل أيــــن أمــركــم

ومقدامكم يــوم ازدح ــام األعــاديــا؟

ويــــا آل نـــر اهلل أيــــن نــوالــكــم

إذا بخلت سحب السامء عواديا؟

لقد مات من يف الدهر كان عليكم

عــطــوفـ ًا رؤوفــــ ًا يف الــنــوائــب واليا

فيا عــادي ـ ًا مل ألــف يف الــدهــر للعىل

نــواعــي تنعى مثل شخصك غاديا
فـــقـــدن أبـــــ ًا بـــــر ًا كـــريـــ ًا ووالـــيـــا

نــعــتــك املـــعـــايل وهــــي ثــكــى ألهنــا
مــضــيــت وأدهــتــنــا حمــاريــبــك التي

بـــنـــورك ك ــان ــت نـــــرات زواه ــي ــا

ومــا مت فــرد ًا بل ومعروفك الذي

بـــه كــنــت ممـــتـــاز ًا غــــدا لـــك ثــانــيــا

إذا رمــت بسط ًا يف عــاك وجدتني

أكـــابـــد أمــــــواج املــــكــــارم طــامــيــا
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ولـــكـــنـــا قــــد جـــرتـــنـــي ســجــيــة

فصصت هبــا إدكــنــت للناس عافيا

ف ــي ــا حـــبـــذا قــــر تــضــمــن نــعــشــه

سقته الــعــى مــن مقلتيها األماقيا

أيـــا ســائــر ًا فـــوق الــرقــاب وخلفه

مــائــكــة الــســبــع الــطــبــاق نــواعــيــا

بنعشك قــد ذكــرتــنــي نــعــش ٍ
سيد

شهيد ثــوى فــوق البسيطة عاريا

قىض وهــو مقطور الــفــؤاد من الظام

لــه اهلل مــقــتــوالً لـــدى املــــاء ظاميا

حــر قلبي حيث مل يلق مسلم
فــوا َّ

يــشــيــعــه إال الـــســـيـــوف الــيــانــيــا

يــكــفــنــه نــســج الـــريـــاح عــواصــف ـ ًا

تــقــلــبــه أيــــــدي اجلــــيــــاد عـــواديـــا

ووا حـــر قــلــبــي إذ يــــدار بــرأســه

ويبقى ثــاث ـ ًا يف ثــرى الــطــف ثاويا

وهلــفــي ل ــرب ــات اخلـــــدور ثــواكــ ً
ا

ب ــرزن مــن األبــيــات حــرى بــواديــا

وتنساب الرقة يف غزله انسياب املنغم الرائع ،ومن أروع ما قاله هذا املوشح البديع:
إن غضضت الــطــرف عــن ورد اخلــدود
رمـــــت أن أقــــطــــف رمـــــــان ال ــن ــه ــود
وإذا احلــــامــــي هبــــا أفـــعـــى اجلـــعـــود
خــــــــــروين كــــيــــف حــــــــال املـــبـــتـــى
ومـــــن امل ــس ــع ــد لــلــصــب ال ــك ــئ ــي ــب

((( املصدر السابق .
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()1

وله خممس ًا بيتي الشاعر السيد عبد الوهاب آل الوهاب:
قـــد جــفــوين عـــى اهلــــوى بــنــواهــم

ليت شــعــري مــا رضهــم لــو أراهــم

ي ــع ــل ــم اهلل ال أريـــــــد ســـواهـــم

مح ــل ــوين مـــا مل أطــــق مـــن هــواهــم

مــــا ك ــف ــاه ــم مــــا مل أطـــــق محــلــوين
ســــألــــوين أن ال أبــــــوح بـــري

كيف يل كتمه وقــد ضــاق صــدري

عــجــب ـ ًا إهنـــم ع ــى ضــعــف صــري

كــلــفــوين كــتــم اهلـــــوى ولــعــمــري

ل ــع ــظ ــي ــم عـــــي مـــــا كــــلــــفــــوين

()2

وقال راثي ًا ابن عمه العامل السيد هاشم القزويني:
هلفي لــرأســك يــابــن الطهر فاطمة

فـــيـــه تــــشــــارك خــــطــــار وبــــتّــــار

من بعد ما استوفت البيض الصفاح غدا

لـــه عـــى الـــنـــاس إقـــبـــال وإدبـــــار

وكانت وفاة العامل الشاعر السيد حممد مهدي القزويني صباح يوم اخلامس من حمرم

احلرام من عام 1351هـ ودفن مع أفراد أرسة السادة آل القزويني يف مقربهتم اخلاصة

يف الروضة احلسينية املقدسة بكربالء ،واستخلف نجله اخلطيب الشاعر املرحوم السيد
حممد صالح القزويني املتوىف عام 137هـ.

هناك جوانب أخرى من شعر الشاعر التي كان يودعها أحيان ًا خواطره الشعرية،

فتكون جمموعة طيبة عسى أن يوفق أفراد أرسته ويف مقدمتهم الشاعر السيد مرتىض
القزويني((( إىل طبعها وإخراجها إىل حيز النور ،وبذلك يؤدي ً
عمال أدبي ًا جدير ًا بالتقدير.

((( املصدر السابق .

((( هو ابن العالمة السيد حممد صادق بن العالمة السيد حممد رضا العامل الكبري السيد هاشم القزويني
املوسوي احلائري ولد يف كربالء سنة 1349هـ 1927 /م وهو شاعر اختص يف مديح ورثاء آل البيت
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 -28الشيخ حممد بن أمحد آل عصفور
....- 1112

هو الشيخ حممد بن أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن صالح بن أمحد بن عصفور بن أمحد

ابن عبد احلسني بن عطيبة بن شيبة الدرازي البحراين .أخو الشيخ يوسف آل عصفور
صاحب (الكشكول) ((( ومؤلف (احلدائق) الذي عناه املرحوم الشيخ حممد الساموي يف

أرجوزته (جمايل اللطف بأرض الطف) بقوله:
ويـــوســـف بـــن أمحــــد الــعــصــفــور

م ــص ــن ــف احلـــــدائـــــق امل ــش ــه ــور

يـــونـــس لــقــيــا وفــــراقــــا يــوســف

أرخ (مت ــل ــك الـــثـــواب يــوســف)

ولد الشيخ حممد سنة 1112هـ وهو من أجل العلامء ،وله عدة تآليف ،وكان شاعر ًا

ماهر ًا ترمجه العالمة الشيخ عبد احلسني األميني (صاحب الغدير) يف كتابه شهداء

الفضيلة ص 312قائالً :الشيخ حممد أحد العلامء املربزين أطراه صاحب (األنوار)

بالعلم والعمل والفضل والكامل والورع له تآليف جيدة منها كتاب (مرآة األخيار يف

أحكام األسفار)( ،ورسالة يف الصلواة)( ،ورسالة يف أصول الدين) ورسالة يف وفاة أمري
املؤمنني عليه السالم يروي عن العالمة الشيخ حسني املاحوزي وقد أجاز له وألخويه
الشيخ يوسف صاحب احلدائق والشيخ عبد العيل.

وباإلضافة إىل ذلك يعد من خرية خطباء كربالء اليوم املتفوهني ،وله ديوان شعر خمطوط ،أنظر ترمجته يف
كتاب (دراسات أدبية) ج 2ص 125لألستاذ غالب الناهي.

((( تراث كربالء  -للمؤلف ص.180
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وعندنا كثري من شعره يف رثاء اإلمام الشهيد احلسني بن عيل.(((
أخربين من أثق به من أهل العلم ّ
دون يف املجاميع اخلطية.
أن له شعر ًا غزير ًاّ ،
أرسل إليه أخوه الشيخ يوسف من مكة املكرمة رسال ًة وصدرها بقصيدة فيها إطراء

ومطلعها:

أحــادي ركب احلــاج رفق ًا بخاطري

ومــهـ ً
ا فقد فطرت أقــى مرائري

وكدرت عييش حني قوضت راح ً
ال

فرفق ًا فقد أجــريــت دمــعــة ناظري

ومنها:
حمــمــد املــحــمــود يف كـــل مـــا لقى

وذخري وغوثي يف الزمان ونارصي

إذا مــا تــرى عيناك صفحة وجهه

ونــســعــد بـــأحـــادي بــأســعــد طــائــر

وحــــــــي مجـــالـــه
فـــقـــبـــل حمــــيــــاه
ّ

وكـــن حــافــيــ ًا مـــاش ل ــه بتصاغر

وأواخرها وهو شوق للقائه:

متى تــصــدح الــورقــاء يــوم ـ ًا بقربنا

ونـــنـــر أعـــــام اهلـــنـــا والــبــشــائــر

فـــلـــلـــه يــــــوم ال يـــشـــق غـــبـــاره

ودهــــر كــريــم إن وىف غ ــر مــاكــر

وهلل نـــــذر إن رأيـــــــت بــيــاضــه

ألســجــد شــكــر ًا ضــارعــ ًا بتصاغر

فــــدم يف رسور يـــا أخــــي ونــعــمــة

جمــلــلــة ال يـــعـــري حـــر حــارص

عــلــيــك ســــا ٌم م ــن ســـام مهيمن

ومــن والــه قد صــار يف زي صابر

((( شهداء الفضيلة تأليف الشيخ عبد احلسني األميني (طبع النجف 193م) ص.312
((( الكشكول ،للشيخ يوسف البحراين اجلزء الثاين طبع النجف 1961م .
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()1

وقال:
سل الدهر هل عيش الصفاء يؤول

وذي العيش هل بعد الرحيل نزول؟

لــقــد ط ــال عــهــدي بــالــديــار وإنــنــي

أمــــل ومــــن بــعــد الـــفـــراق أؤول

أم اهلــنــد عــن نــبــل املــــرام نحيل؟

وهــل منية تشفي غليل صــدورنــا

وأزيــلــوا
رشدوا عــن دارهــــم
ُ
لــقــد ّ

فـــإن حـــان حــن اهلل هــا سلوتني

وما صيب شخص حيث كان ذليل

فـــا مــــات مــنــهــم ســيــد يف فــراشــه

ل ــش ــأهن ــم بــــل بـــــــددوا وأغ ــي ــل ــوا

ولــكــن رعــايــاهــم عــداهــم فــا رعــوا

ركــائــبــهــم عـــقـــر ًا هـــنـــاك مــهــول

فأضحوا حيارى يف الديار يــدور يف

عليهم وإن كـــان ال ــزم ــان يطول

ســأقــي حــيــايت بــالــكــآبــة والــبــكــا

أأســـلـــو س ــال ــة أمحــــد ومــصــاهبــم

أصــاب فـــؤادي فــالــعــذول جهول؟

عـــي أال روحــــي فـــــداؤك عــاقــر ًا

عــى الــوجــه يف وســط الــصــاة قتيل

فــيــالــك مــقــتــوالً تــعــاضــم رزؤه

وي ــال ــك رزء ًا بــاجلــلــيــل جليل؟

أأســـلـــوا عــلــي ـ ًا إذ ع ــا و بسيفه

سفيه الــورى وانحط وهــو جديل؟
دم الــراس فوق الشيب منك يسيل

ع ــي أال روحــــي فـــــداؤك م ــذ بــدا
ويــالــك خطب ًا يف األنـــام قــد اعــرى

بــه الــديــن مــن بعد الظهور مخــول؟

وي ــا عــجــبـ ًا جــــرو ًا يـــروم سميدع ًا

لـــه الـــدهـــر قـــن والـــعـــزيـــز ذلــيــل

ولكن قىض الباري لــذاك وشــاء أن

يـــــراه رصيـــعـــ ًا بـــالـــدمـــاء غسيل

وي ــره ــب مــنــه املــــوت ح ــن جيــول

مهــــام ختــــاف األســــد مـــن حلــظــاتــه

فــيــا حــرفــة يف الــقــلــب لــيــس حتــول

فــيــا فـــرحـــة مل يــــرج قـــط ذبــوهلــا

وي ــغ ــش ــى عــلــيــه تــــــارة ويـــــؤول

ســأبــكــيــه يــومــي لــلــصــاة بطرفه
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مــعــصــب رأيس بــــــاإلزار مــســنــد ًا

يــعــالــج نـــزع الـــــروح وهـــو يــقــول

وإن افــتــقــادي فـــاطـــ ًا بــعــد أمحــد

دل ــي ــل عـــى أن ال يـــــدوم خليل

وإن بـــقـــائـــي عـــنـــدكـــم لــقــلــيــل

ســـلـــوين فــــإين راحـــــل ومـــفـــارق

وكــــل الـــــذي دون املـــــات قليل

لــكــل اج ــت ــاع م ــن خــلــيــلــن فــرقــة

ولـــيـــس إىل َمــــن يــبــتــغــيــه سبيل

يــــود الــفــتــى أن ال يــبــن خليله

ســـلـــوين فـــــإين ب ــال ــع ــل ــوم كــفــيــل

سلوين فال ترجى سوى اليوم صحبتي
ِ
ـــن صــدوركــم
ســأنــبــئــكــم ع ــا تُـــك ُّ

وإين لـــلـــديـــن الـــقـــويـــم دلــيــل
َ

يـــفـــكـــر فـــيـــا يـــلـــقـــيـــان عــقــيــبــه

وعــيــنــاه هتــمــي ب ــال ــدم ــوع ثــكــول

صـــداق قــطــام قــتــل حــيــدرة التقي

فــلــلــه خ ــط ــب ال يـــطـــاق مح ــول

لــنــحــو شـــبـــر والـــــزكـــــي جتـــول

بــنــفــي مـــذعـــور اجلـــنـــان وطــرفــه

عــظــيــم لـــه صـــم اجلـــبـــال تـــزول

فقل للمرادي أي ذنــب قد اجتنى

وال فــتــك إال دون ذاك قليل

عـــي وإن غال
فــا مــهــر أغـــى مــن
ّ

وعـــاجـــل قــــرص الــنــريــن أفـــول

فــا غــرو إن نــاحــت مالئكة السام

إلــيــه يــقــاس املــــوت وهـــو جــديــل

ســأبــكــيــه يــدعــوه الــزكــي إذا رنــا

أيــــا والـــــدي مـــا يل أراك جمـــدالً

ضعيف القوى فوق الفراش عليل

فــأقــســم ال ألــتــذ بــالــغــمــض ساعة

وأنـــــت ب ــأط ــب ــاق الــــــراب نــزيــل

إذا نــالــنــي اخلــطــب املــهــول أصــول

لقد كنت فخري يف الزمان ومن به

ومــــن ذا يــرجــى لــلــســبــيــل دلــيــل
َ

سأبكيك َمــن ذا للمساجد والدعا

ورفـــــــد ملـــســـكـــن إلــــيــــه يــعــول

ومـــن ذا يــصــايل حــر صــوم هواجر
َ
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عــــى أمحـــــد خــــر األنـــــــام ثــقــيــل

أمـــــــر مــــا أمــــــر وقـــوعـــه
ف ــل ــل ــه
ٌ

أجــــل عــلــيــ ًا أن جيــــدل صـــاغـــر ًا

بــســيــف ج ــب ــان يف األنــــــام دويـــل

ونــــادت بعظم الــويــل زيــنــب بنته

أيـــا والـــــدي حـــزين عــلــيــك يــطــول

إمـــــام الـــرايـــا فــاملــصــاب مــهــول

ألجــل قــطــام يقتل الطهر والــدي

عقيب اهلــنــا والــصــفــو فــهــو بديل

أيــا والـــدي نغصت صفو معيشتي

قــضــيــت وملــــا يــشــف مــنــك غليل

ف ــوا ذلــتــي مــن بــعــد بــعــدك وال ــدي

وأوي إلــيــه يف اخلــطــوب وصــول؟

أيــــا والـــــدي مـــن ذا ن ــل ــوذ بــعــزه

شــفــيــنــا ومــــا بــعــد الــــويص كفيل

فــمــن مــبــلــغ عــنــا ال ــب ــت ــول بــأنــنــا

عــقــيــب أب ــي ــن ــا ف ــال ــع ــزي ــز ذلــيــل

أيــا أم عــودي وأنــظــري اليوم حالنا

علي ًا لــدى املــحــراب وهــو جديل

أفـــاطـــم يـــا أمـــــاه لــيــتــك تــنــظــري

أفاطم عــودي وأنظري الطهر شرب ًا

فـــبـــعـــد أبــــيــــه نــــاحــــل وعــلــيــل

حــفــلــت بــمــثــواه الـــريـــف بــأنــه

لــغــر واله الــقــلــب لــيــس يميل

عــلــيــه ملـــقـــروح اجلـــفـــون نــحــيــل؟

فــهــل خمـــر عــنــي الـــــويص بــأنــنــي

فــلــيــس ســــــواء عـــــامل وجـــهـــول

فــقــل لــلــذي ســــاواه بــالــغــر تفرتي

ت ــق ــاد ولـــلـــزهـــرا الــبــتــول خليل

إمــــــام مــقــالــيــد الــــزمــــان بــكــفــه

ويكفيه مــدح اهلل فــخــر ًا وســـؤدد ًا

فـــكـــل لــــســــان عــــاجــــز وكــلــيــل

وإين ابن (عصفور) قرصت مدائحي

عليكم ومهام اسطعت سوف أقول

هلــا األذن تصفو والــقــلــوب متيل

إلـــيـــك أمـــــر املـــؤمـــنـــن قــصــيــدة

عـــى قــلــب مـــن هيـــواكـــم ويــمــيــل

ســـام عــلــيــكــم م ــا أمـــر مصابكم
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 -29السيد حممد السيد حسن األعرجي
كان حي ًا عام 1298هـ

عملت احلوادث املؤسفة التي مرت هبذا البلد املقدس عىل طمس كثري من مآثره

وتراثه ،فضاعت آثار ألفذاذ بارزين كانوا يف عرصهم ملء األسامع واألفواه ،ولكن

لألسف مل يبق يف يدنا من تراثهم إال النزر اليسري الذي نجده يف بطون الكتب ويف
اخلزانات اخلاصة أو مبعثرة هنا وهناك رهن اإلمهال والنسيان ،وممن ضاعت آثارهم

شاعرنا املرتجم له.

هو السيد حممد نجل العامل الفاضل السيد حسن بن السيد لطفي بن السيد عيل بن

السيد مرتىض األعرجي احلسيني ،وتعرف أرسته يف كربالء بآل لطفي األعرجي ،وأول

من هاجر منها من بغداد واستوطن كربالء هو العامل الفاضل السيد حسن لطفي والد
املرتجم وابن عمه السيد أمحد املقتول سنة 1295هـ ،وكان نجله السيد حممد يرتاد ديوان

آل الرشتي وله منزلة مرموقة بني شعراء تلك احلقبة الذين عارصهم أمثال احلاج جواد

بدقت والشيخ حمسن أبو احلب والسيد أمحد الرشتي واحلاج حممد عيل كمونة والشيخ

عيل النارص وسواهم .وتتفق الشهادات له ببلوغ الغاية من الرباعة يف الصناعة ،فهو شاعر
مشهور ،رقيق األلفاظ ،رقيق املعاين ،رائع التعبري ،جاء يف جمموع آل الرشتي (السيد
حممد بن السيد حسن املوسوي الرشتي امللقب بـ(رشدي زاده) جامع تراث السادة آل

الرشتي سنة  1298هـ شاعر كربالئي له ختميسات بديعة منها ختميسه لقصيدة احلاج
جواد بدقت) (((.
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شعره:

ومما وقع يف أيدينا ثالث قصائد هلذا الشاعر ،وهي قصائد مطولة قاهلا يف رثاء القتيل

السيد أمحد الرشتي ،تصور لنا كم هي املصيبة التي نزلت عىل أبناء هذه األرسة التي

نكدت برحيل هذا العامل ،وكيف ان احلظ ادار هلا ظهر املجن ،فاقتنص واحد ًا من خرية

شعراء وعلامء البلد اسمعه يقول:

يــــا لـــــــرزء حــــل نـــــــادي كــربــا

فــــأهــــاج اخلـــطـــب فــيــهــا وال ــب ــا

أهــــــوى مـــصـــبـــاح نـــــور بــعــدمــا

ســطــعــا أو ضـــوء صــبــح قــد خفى

َ
َ
عقب اللمع أو
غامض
وأمــض ما
َ

بــــارق قـــد شـــق جــلــبــاب الــدجــى
ف ــأح ــاط احلــــزن وادي نــيــنــوى

أو هــــوى بــــدر اهلــــدى مـــن أفــقــه

()1

أو ســـحـــاب اهلـــــم هي ــم ــي وبــلــه

فــكــســى اآلفـــــاق أثـــــواب األســـى

أســى
أو خــضــم اجلــــود قــد جــف
ً

بــعــد أن قـــد ســــاغ مــنــه األرتـــــوا

أو نـــجـــوم ف ــل ــك األفـــــــاك مــر

كــفــرهــا خــــرت عــقــيــب االرت ــق ــا

أو نــفــخ الــصــور يف الــكــون دنــى

فـــــأرى الــــزلــــزال يف الـــدهـــر بــدا

أو ســمــى املــصــطــفــى قــد حكمت

فـــيـــه أرشاك املـــنـــايـــا والــقــضــا

وبــــكــــى
املــــيــــكــــال ضـــجـــيـــج
ً

أو جـــريـــل يــــنــــادي يف الــســا

قــتــل الـــنـــدب (أبـــــو قـــاســـم) من

ســمــحــت كـــفـــاه جــــــود ًا وســخــا

يــــا رجــــــال اهلل مــــوتــــوا أســـفـــ ًا

فــلــقــد حــــل ب ــك ــم داعــــــي الــفــنــا
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يف حـــيـــاة ال وال يـــرجـــى الــبــقــا

حلــــــــى أمــــــــل أو طــمــع
مــــــا
ً

ح ــل ــل اخلــــــزي وأبــــــــراد الــشــقــا

يــا أهـــايل (الـــطـــف)( )1قــد ألبستم

فـــنـــبـــايب مــضــجــعــي حـــتـــى كـــأن

نــمــت فــــرش ف ــوق ــه مجـــر الــغــضــا

وعــــيــــوين حــبــســت مــــن دهــشــة

دمــعــهــا إذ ضــيــعــت طـــرق البكا

ثـــــم نـــــاديـــــت وقـــلـــبـــي م ــوج ــع

بـــلـــســـان كــــل مــــن عـــظـــم الــبــا

أهيـــــا الـــنـــاعـــي لـــقـــد أرعــبــتــنــي

بــل أرعــــت الــدهــر يف هـــذا النعا

أهيــــا الــنــاعــي لــقــد صــدعــت أطـــ

ــــوادهـــا إذ طــودهــا الــعــايل هــوى

أهيـــــا الـــنـــاعـــي ل ــق ــد أفــجــعــتــنــي

بـــســـنـــادي وعــــــــادي والــــرجــــا

أهيـــــا الـــنـــاعـــي لـــقـــد ألــبــســتــنــي

مـــــدة الـــعـــمـــر رسابــــيــــل الـــعـــزا

ٍ
صــــه مـــن يستطع
أهيــــا ال ــن ــاع ــي

أن يــعــي مـــا قــلــتــه شــــؤم الــنــدا

لــــو نـــعـــى مــــا ق ــل ــت ــه مــــن نــعــيــه

كــنــت تــقــي قــبــل أن تنعى النعا

طـــرقـــتـــنـــا يف ُجــــــــــادى فــتــنــة

فــاســتــعــاذ احلــكــم مــنــهــا والــقــضــا
يـــومـــك الـــشـــؤم ومــــا مـــت أســى

عــجــبــي أن كــيــف عــيــنــي أبــرت
لــيــتــهــا م ــا أبــــرت ذاك املــصــاب

ال وأذين ق ــد وعـــت ذاك النعا

أســـفـــي لــــو كـــــان جيـــــدي أس ــف

أو رصاخ أو عـــويـــل أو بــكــا

لـــو بــكــت عــيــنــاين حـــزنـــ ًا أبــــد ًا

واســــالــــت عـــــوض الــــدمــــع دم ــا

ال ورب الـــعـــرش ال تــســى وال

تــنــطــفــي بــعــض حــــــرارات احلــشــا
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كــيــف يــســى أمحـــد الــفــضــل ومــن

عــقــمــت مــــن بـــعـــده أم الــعــى

مـــــفـــــرد لــــيــــس يـــثـــنـــى أبـــــــد ًا

وإلـــــيـــــه لـــلـــجـــمـــوع االنـــتـــهـــا

هلــــــوات الــــدهــــر قــــد ع ــض ــت بــه

فامتلت بالفضل أجـــراف الــورى

شــــهــــدت أعــــــــــداؤه يف فــضــلــه

وال ــع ــى م ــا شــهــدت فــيــه الــعــدى

ل ــوب ــن ــو اآلمـــــــال أمـــســـت بــعــده

ألنـــاخـــت ركــبــهــا تــرجــو الــنــدى

أو أتــــى مـــســـرفـــد ًا مـــن جـــوده

مـــا ي ــك ــون الـــعـــذر لـــو قـــد الــيــدا

أو يـــســـى َمــــــن أيـــــاديـــــه مهــت

عــســجــد ًا كــالــغــيــث ملـــا أن مهى
أمـــــه بــالــقــصــد والـــنـــيـــل انــثــنــى

أو ي ــس ــى َمـــــن إذا ذو حــاجــة

أن تــســيــل الــــيــــوم ع ــن ــا واحلــــا

فــمــن املـــانـــع وادي الــنــائــبــات

ومــــن الـــزاجـــر لــلــدهــر الــغــشــوم

لـــــو عـــلـــيـــنـــا بــــاملــــلــــات ســطــا

ومــــن الــعــقــاد ج ــيــ ً
ا بــعــد جيل

لــلــمــلــوك الــصــيــد أعـــــام الــعــى

يــــا هــــــاالً غـــالـــه اخلـــســـف فــا

تـــم بـــــدر ًا ثـــم يف الــــرب اخــتــفــى

كـــوكـــب ال ــس ــع ــد ق ــص ــر عــمــره

فــلــذا اخــــرت أفـــــوالً يف الـــورى

طــــود عــــزي ومــــــاذي كــنــت يا

هلــف نــفــي طـــود عـــزي قــد هــوى

وحـــســـامـــ ًا كــنــت يل أســـطـــو به

ذا فـــــرنـــــد ًا وهـــــو الــــيــــوم نــبــا

ج ــه ــل ــوا قــــــدرك إذ مــــا قـــــدروا

اهلل حــق الــقــدر أصــحــاب الشقا

ال رعــــــى اهلل هلـــــم حــــقــــ ًا كــا

مــــا رعــــــوا ف ــي ــك ذمــــامــــ ًا ووفــــا

وحيــــهــــم ال بــــلــــغــــوا آمــــاهلــــم

بــعــد أن قـــد بــلــغــوا مــنــك املــنــى
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لــــو أبــــــوه ال ــط ــه ــر حي ــي ــى بــعــده

ورســـــــــول اهلل خـــــر األنـــبـــيـــا

وعـــــــي املـــــرتـــــى واملـــجـــتـــبـــى

واحلــســن الــســبــط مــع خــر النسا

ومجـــــــع الـــشـــهـــدا
والــــنــــبــــ ُّيــــون
ُ

قــــعــــدوا الــــيــــوم ع ــل ــي ــه لــلــعــزا

ولــــســــان احلــــــال مــنــهــم صــــارخ
(قـــتـــلـــوه بــعــد عــلــم مـــنـــهـــم)

ب ــع ــد فـــقـــدانـــك لــلــدنــيــا الــعــفــا

()1

ويــــــقــــــن إنــــــــــه خـــــــر املـــــا

أيـــتـــمـــوا أطـــفـــالـــه يــــا ويــلــهــم

مـــن عـــــذاب اهلل يف يــــوم اجلـــزا

لست أدري مــا الـــذي قــد انــكــروا

مــنــه حــتــى أظــــهــــروا كــيــد األىل

أضــــمــــروا أحـــقـــاد بــــدر وحــنــن
قـــد بــكــتــه الــشــمــس يف أفــاكــهــا

وبـــصـــفـــن ُعـــــتـــــاة يف الــشــقــا

وبـــــــدور الـــتـــم والـــنـــجـــم ه ــوى

والـــســـاء احــــدودبــــت حـــزنـــ ًا له

مــذ درى مــن قــبــل فــيــا قــد دهــى

خـــر أصــحــابــك مـــن واســـــاك يا

ذا احلجى والفضل يــا رب النهى

بــــــأيب فــــــاد بــــأغــــى مـــــا حـــوى

لــيــتــنــي ك ــن ــت لـــفـــاديـــك ال ــوف ــا

وب ــع ــه ــد اهلل أوفـــــــوا وابــــــروا

ذاك وىف مــــن لـــــدن قــــالــــوا بــى

فــــــاز يف اخلــــلــــد بــــأعــــى غــرفــة

حــيــث قـــد حــــاد بـــطـــوع ورضـــا

طـــبـــق اآلفـــــــــاق حـــــزنـــــ ًا نــعــيــه

رزؤه قــــد عــــم أمــــــاك الــســا

يــا ســمــي املــصــطــفــى فـــزت َل ـ َعـ ْـمـــ

ري بـــأعـــى درجـــــــات الــشــهــدا

ولــــقــــد نـــلـــت مــــقــــامــــ ًا مل يــنــل

بعض مــا قــد نلت أخـــوان الصفا

((( هذا الشطر من بيت شعر للرشيف الريض
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وبـــقـــى والــــــدك الـــنـــدب وأصــــــ

حـــابـــك األجمــــــاد حــلــفــ ًا لــأســى

ك ــن ــت حمــــســــود ًا بـــدنـــيـــاك وق ــد

غ ــب ــط ــت ــك الــــنــــبــــاء الـــســـعـــدا

يـــا هـــــاالً غــــاب عــنــي مــرعــ ًا

مـــا تـــومهـــت بــــأن تـــــأوى الــثــرى

كـــان عــهــدي بــغــصــون الـــبـــان تز

هـــو ولــكــنــي أرى غــصــنــ ًا ذوى

فــلــقــد احــــرضــــت م ــن ــي ج ــس ــد ًا

مــــا لــــه غــــر املـــنـــايـــا مــــن دوا

وألن حــلــلــت يل ورد األســــى

فــلــقــد أحــرمــتــنــي ورد الــصــفــا

وألن عــجــلــت لــلــخــل الـــوفـــا

ف ــل ــق ــد خــلــفــتــنــي رهــــــن الــبــا

وألن شــــبــــه لــــلــــقــــوم بــــأن

أطـــفـــأوا مــن جهلهم هـــذا السنا

ولـــقـــد أرسعــــــت عـــنـــي راحـــــ ً
ا

مـــذ دعـــــاك اهلل واشــتــقــت الــلــقــا

ثــكــلــت أنـــفـــس جــهــل مـــا بكت

رزءك الـــصـــادع لــلــصــم الــصــفــا

وعـــــيـــــون حـــبـــســـت أدمـــعـــهـــا

كــحــلــت لــيــت بـــأمـــيـــال الــعــمــى

محـــلـــوا نــعــشــك يــــا غ ــي ــظ احلــــوا

ســـد ملـــا قـــد عــجــلــوا فــيــه الـــرى

أهـــــو الــكــعــبــة قــــد طـــافـــت هبــا

اجلــــن واإلنــــــس وأمــــــاك الــســا

أم هـــو الــبــيــت الـــــذي قـــد رفــعــا

فــغــدت مــن خــلــفــه تــعــدو الـــورى

أم هــو الــعــرش وهــل رضــوى وهل

طـــودهـــا ال ــش ــام ــخ مـــا بـــن املــا

أو تـــابـــوت ابــــن عـــمـــران ســعــوا

حتــتــه م ــن حــيــث ق ــد شـــاء القضا

أو كـــــريس ســـيـــلـــان بــــن داود

أم حـــــوت بــــن م ــت ــى قــــد رسى

فــــــــــإذا قــــيــــل قــــــى ســـيـــدنـــا

قــلــت حـــاشـــا هـــو يف أوىف حبا
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هــــو يف أرغــــــد عـــيـــش ورسور

وحــــبــــور حــــائــــز أقــــــى املــنــى

لـــكـــن املـــكـــث أبـــــى بــــن ذوي

اجلـــهـــل والــــغــــي وأوالد اخلــنــا

ومـــــــى هلــــفــــي عــــــى فـــرقـــتـــه

طــيــب الـــذكـــرى إىل يــــوم اجلـــزا

أيــــن كــنــتــم يـــا بــنــي هـــاشـــم عن

عــــزكــــم ملـــــا أذاقــــــــــوه الــــــردى

ســــلــــبــــوا كــــــل مجــــيــــل مــنــكــم

وأبـــــــــادوا مجــعــكــم أيــــــدي ســبــا

ي ــا نــــزار ال ــش ــوس إن مل تــأخــذوا

الـــثـــأر نـــضـــوا عــنــكــم بــــرد اهلــنــا

طـــــأطـــــأوا الــــــــروس أذالء فــا

رفـــعـــت رايـــاتـــكـــم طــــول املـــدى

ملــــــن الــــــقــــــوة واخلــــــيــــــل إذ ًا

وملــــــن أعـــــددتـــــم ســـمـــر الــقــنــا

طــــهــــروا الـــطـــف وال تـــرضـــوا

بــتــطــهــرهــا إال بــــإهــــراق الــدمــا

أهـــــل اســتــصــغــرتــم مــــا نــابــكــم

فــقــعــدتــم مــغــمــدي بــيــض الــضــبــا

ال ورب الــنــاس ال تستصغروه

أبـــــــد ًا فــــد جــــر حمـــتـــوم الــقــضــا

إنـــــا املـــــعـــــروف واجلــــــــود لــقــد

أحلــــــدا مــــع أمحـــــد حتــــت ال ــث ــرى

صـــــلـــــوات اهلل حـــيـــث روحـــــه

مـــا هتـــب الـــريـــح صــبــحــ ًا ومــســا

ثــــم حــــ َّيــــت روح خــــل بــــاذل

نــفــســه دون ســلــيــل املــصــطــفــى

وقال راثي ًا السيد أمحذ أيض ًا:
وحيــمــد يف أي اخلـــطـــوب الــتــد ُبــر

بــــأي الـــرزايـــا لــســت أدري أفكر
َّ

ويستحسن السلوان يف أي حادث

وأي عــظــيــم فــيــه جيــلــو الــتــذكــر

فــإن رصوف الــدهــر ليس هلــا انتها

وال حيـــتـــوي غـــايـــاهتـــا املــتــفــكــر
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فــــا لـــلـــيـــايل كــــل يـــــوم تــصــيــنــا
ف ــا عــرفــت ي ــومــ ًا وفــــاء ومل تــزل

بــحــادثــة مــنــهــا الــقــلــوب تــسـ ّعــر

ختــــون فــلــم تــــرح ختــــون وتــغــدر

وتـــــرم نــــــار ًا عـــم حـــر هليبها

األنــــام ويف الــســبــع الــطــبــاق نؤثر

ونــخــتــطــف االجمــــاد خــتــ ً
ا وغيلة

تــزيــن الــــردى هـــذا ويف ذاك متكر

ومـــا ل ــل ــردى ي ــا خــيــب اهلل سعيه

كــجــزر األض ــاح ــي ل ــأك ــارم جتــزر

وما هذه األصــوات عجت إىل السام

أهـــل خــر مــن أفـــــق( )1اهلـــداي ــة نري

إذ انكسفت شمس الرشاد بربجها

فــأظــلــمــت اآلفــــاق والـــكـــون مغرب

أو اهنــد ركــن البيت يف قتل أمحد

فــأمــســت ن ــج ــوم االهــــتــــداء تنثر

فقالوا أجــل قد مــات من بعد قتله

لــــواء املــعــايل واهلــــدى لــيــس ينرش

وقــد محلوا نعش ًا يفوق عىل السهى
ومــدت له األيــدي رجــاء نواله. . .

مــقــامــ ًا ومــــن لــلــفــاطــمــيــن مفخر
كـــعـــاداهتـــا إذ بـــاملـــواهـــب تغمر

()2

بكاه الندى واجلود والضيف والقرى

(وعــودهــا مــن قبل بــاجلــور تغمر)

). . . . . . . . . . . . . . . . . .

ووفــــد الــيــتــامــي والــفــقــر املحقر

(أبـــو قــاســم) كــشــاف كــل عظيمة

وغــــوث وغــيــث بــاملــواهــب هيمر

غطمطم جــود ســاغ للناس ورده

فجف وهــم ظمأى احلناجر تصدر

فــــا حـــاتـــم إال بــيــمــنــاه خــاتــم

تـــزيـــن مـــنـــه ال بــــه زان خــنــر

ومـــا الــفــضــل إال لــفــظــه غ ــر إهنــا

إلــيــه انتمت ص ــارت بمعناه تشعر

((( برج .

((( مل أستطع قراءة هذا الشطر من البيت.
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فمن للدواهي املعضالت إذا دهت

علينا ومـــن لــلــســود يثني ويــزجــر

أبـــا قــاســم مــن لــلــحــقــوق مــراعــي ـ ًا

ســــواك ومـــن رش احلـــــوادث ينهر

أبــا قــاســم يــا واح ــد الــنــاس ســؤددا

وفـــخـــر ًا ومـــن فــيــه املــفــاخــر تفخر

أبـــا قــاســم مــن لــلــمــكــارم والنهى

ومــــن لــلــمــعــايل وامل ــح ــام ــد يــذخــر

أبـــا قــاســم روح املـــكـــارم والــعــى

ومـــا هل ــا إالك يف ال ــك ــون جــوهــر

أبـــا قــاســم خلفتني غـــرض البال

ومـــا صــفــو عــيــش بــعــد إال مــكــدر

أبــــا ق ــاس ــم مــهــا أرسح نــاظــري

إىل كــل رزء يف الــبــســيــطــة يصغر

أرى كــل رزء دون مــا قــد أصابنا

وكــــل عــظــيــم مــنــه رزؤك يكرب

أبـــا قــاســم يــا خــر كــهــف وملجأ

فيا ليت شعري ما الذي منك أنكروا

أمل تــــك فــيــهــم ســـــرة وريـــاســـة

ك ــا ســـار يف آبــائــكــم قــبــل حــيــدر

فــا غـــرو هـــذي كــربــا وهـــم هم

وأنـــت سليل املــصــطــفــى يــا مطهر

أأمحــد يــا حــرزي وعــزي ومفخري

وإنـــســـان عــيــنــي الــــذي فــيــه أبــر

()1

وأنـــــت ب ــأط ــب ــاق ال ــل ــح ــود معفر

دهى ركن صربي بعد فقدك سيدي

وغـــــاض ســـلـــوي واهلـــنـــا مــتــعــذر

فــيــا مــفــرد الــدنــيــا أهـــل لــك أوبــة

إلــيــنــا وهـــل تــلــك الــشــائــل أنــظــر؟

ويــســمــح مــاكــر اجلـــديـــدان دهــرنــا

بــمــثــلــك أو يــســخــو لــنــا أو يبرش

ومــهــا دهــتــنــا بــعــد ذا مــن مصيبة

فــــــــرزؤك واهلل امل ــه ــي ــم ــن أكـــر

(أأدهــن رأيس أم تطيب جماليس)

((( هذا الشطر من بيت لإلمام احلسني يرثي أخاه اإلمام احلسن: 

وخــــــــدك مـــعـــفـــور وأنــــــــت ت ــري ــب

أأدهـــــــن رأيس أم تــطــيــب جمــالــي

261

فــلــم أر مــن واســـى وجـــاد بنفسه

رضــــ ًا واخـــتـــيـــار ًا واملــهــنــد يشهر

وضــيــقــت األعــــدا املــســالــك عنكام

وقــــد فـــر مـــن قـــد فـــر إال املــطــهــر

حمــمــد مـــن حــــاز امل ــف ــاخ ــر كلها

فــلــم يــنــأ عــنــه إي وعــيــنــيــه مفخر

رآك وحــــيــــد ًا فــاســتــشــاط حمبة

وجـــــاد بــنــفــس عــنــك ال تــتــأخــر

حمــمــد قــد حـــزت الــشــهــادة دونــنــا

كــا مل تــكــن مــن غــايــة قــبــل تقرص

حمــمــد لــو يــفــدي امـــرئ مــن ِحــامـ ِـه

فـــديـــنـــاك ل ــك ــن ال يـــــرد امل ــق ــدر

حمــمــد يــا رب الــفــصــاحــة والنهى

عقيبك أضحى الشعر مل يك يشعر

حمــمــد يـــا حــلــو ال ــش ــائ ــل ليتني

عــدمــت الــبــقــا كــيــا مــكــانــك أقــر

حم ــم ــد مـــــايل ك ــل ــا رمـــــت ســلــوة

أعــــلــــل نـــفـــي مل أطـــــق اتــصــر

حمــمــد مــهــا أرســــل الــفــكــر طــائــر ًا

جيــــول ب ــم ــي ــدان الــتــصــر يــصــدر

حمــمــد ي ــا نــعــم اخلــلــيــل هجرتني

ومل تــك يل مــن قبل ذا الــيــوم هتجر

حم ــم ــد يــــا زيـــــن األمــــاثــــل كــلــا

تـــذكـــرت آالء هبـــا الــفــخــر يفخر

يـــذوب فــــؤادي واهلــمــوم تــزامحــت
ابا مرتىض ما أنصف الدهر بالقضا

نــــار تــسـ ّعــر
عـــى كــبــدي واحلـــــزن ُ
بــــا بــيــنــنــا إذ بـــالـــتـــفـــوق يــأمــر

أبا مرتىض أبكيت عني أويل احلجى

فــفــاض دم مــن هــاطــل الــدمــع أمحر

أبــا مرتىض أورى مصابك باحلشا

رشار ًا إىل يــــوم الــقــيــامــة يسحر

أبــا مرتىض مــن شــاء بعدك فليمت

عــلــيــك وأيــــم اهلل قــد كــنــت أحــذر

أبا مرتىض إن حلبة الفخر أعرضت

يــكــن لـــك ممـــا فــوقــهــا لـــك مفخر
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تــركــت ق ــوايف الشعر بــعــدك ضيع ًا

فــهــا هـــي ثــكــى بــعــد فــقــدك حرش

فــإن ذكـــروا يــوم ـ ًا كــرامــ ًا أمــاجــد ًا

تـــعـــدُّ إمــــــام األجمــــديــــن وت ــذك ــر

وإن نـــروا صحف املــآثــر مل نجد

هبا غري ما خصصت يف الصحف ينرش

نــرت ومل تنكل وجــدت ومل هتن

ف ــأن ــت لــعــمــري املـــاجـــد املــتــبــر

ِ
خيـــتـــش عــــــار ًا إذا مـــا يعري
ومل

ولست كمن خوف احلتوف قد انزوى
لقد شكر الــرمحــن سعيك يــا فتى

فــطــوبــى لــعــبــد ســعــيــه اهلل يشكر

َلئن غصنك املياس بالقتل قد ذوى

ففي اخللد يــا حلو الشباب سيثمر

وإِن جسمك الشفاف حتت الثرى انطوى

فــروحــك يف الــفــردوس حييى وخيرب

وإن كنت يف الــدنــيــا مــهــابـ ًا مــوقــر ًا

فــأنــت بــــدار اخلــلــد أهبــــى وأوقــــر

وإن فقد األخــوان شخصك يا أخي

فــأنــت عــى الـــولـــدان تنهى وتــأمــر

وإن أفسدوا األنــس الــذي كان بيننا

فــأنــت ورب األنــــس أمحـــد تسمر

وإن حرموك العيش مع زهوة ِ
الصبا

فــعــيــشــك يف دار امل ــق ــام ــة أفــخــر

وإن أرضبــــوا دنــيــاك جــه ـ ً
ا فإنام

بــه فــزت يف الــفــردوس أبقى وأعمر

وإن مــنــعــوك اآلن مــن ل ــذة اهلــوى

فــــإن نــعــيــم اخلــلــد أســنــى وأنــظــر

وإن أيــتــمــوا ظــلـ ًا فطيمك فالذي

يـــــراد بـــه أوىل وأدرى وأبـــر

وثــكــلــك عــنــد ال ــوال ــدي ــن كليهام

عــظــيــم ويف جــنــب اإللـــــه يصغر

ولــيــس إذ ًا إال الــفــراق وهــل ترى

خيــلــد يف الــدنــيــا امـــــرؤ أو يعمر

ومــــا هـــي إال دورة والــتــفــاتــة

ف ــل ــم ي ــب ــق إال اخلــــالــــق املــتــكــر
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وإن خــانــنــا الــصــر اجلــمــيــل فربنا

بــــرمحــــتــــه لـــلـــكـــل مــــنــــا يــصــر

فــفــعــلــك حمـــمـــود وأنــــــت حمــمــد

وســعــيــك مــشــكــور وربــــك أشــكــر

لعمري لقد أحـــرزت كــل فضيلة

يــكــل الــثــنــا ع ــن وصــفــهــا ويــقــر

أمــا والــذي أبكى وأضحك والــذي

إذا شــــاء أح ــي ــى واملــــــات يــقــدر

لئن سكبت عيناين دمع ًا مدى املدى

فيزهو بــه الـــروض البهيج ويزهر

أصــعــد أنــفــاس ـ ًا جيــفــف بعضها الـــ

ـــبــحــار ومــنــهــا ك ــل روض يشعر

أيـــا ده ــرن ــا ٍ
أف وتــعــس ـ ًا لــدهــرنــا

فــا لــك الروع ــي ــت بــالــطــهــر تعذر

ويف قتل ذاك الندب أمحد ذي الندى

وذي الفضل واملعروف ما كنت تعذر

ويــــا داره ال أوحـــــش اهلل داره

خــلــوت مــن العلياء فالكون مقفر

أهيــنــأ عــيــش بــعــد قــتــل بــن كاظم

ويفرح قلب وهو يف الــرب مؤرس؟

أبـــا قــاســم يــا أمحـــد الــنــاس ســرة

قــتــلــت وال حــــي بــــثــــأرك يــثــأر

فـــوا ذلــتــا ي ــا لــيــتــنــي م ــت قــبــل ذا

ويـــا لــيــتــنــي م ــن قــبــل حــتــفــي أقــر

أيقتل أمحــى الــنــاس جـــار ًا وكلهم

تعي أذنـــه الــضــوضــا وعــيــنــاه تبرص

وال جـــــازع مــنــهــم وال مــتــوجــع

وال عــائــب م ــا ق ــد جــنــوه ومنكر

أسى
وال معول شجو ًا وال صائح
ً

وال مــيــت حـــزنـــ ًا وال متضجر

أيــثــأر بــالــكــنــاس يف أرض كربال

وفــيــهــا دم اهلـــــادي يــطــل فــيــهــدر

فـــا رفــــع اجلـــبـــار عــنــهــا عــذابــه

وال زال فــيــا بينها الــســيــف يشهر

وليت تسيخ األرض فيهم عقوبة

ومــن فوقهم سحب الصواعق متطر
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أيستخلف اجلــاين وهــل هــو مظهر

إذا اســتــحــلــفــوه م ــا ي ــر ويضمر

مــــأمــــون بــغــر عــقــوبــة
ويــســجــن
ٌ

يــرجــح فــيــهــا املــــوت لـــو قـــد خيرب

وهل هذه األحــوال ختفى عىل امرئ

ومــــا هـــي إال غ ــره ــا فــتــدبــروا؟

فــيــا حــجــة اهلل اســتــبــحــهــم فــإهنــم

أضـــل وأش ــق ــى م ــن ثــمــود وأكــفــر

وال تبق ديــــار ًا عــى األرض منهم

فـــإهنـــم جــنــد الـــضـــالـــة يــنــروا

فـــأنـــت رسيــــع االنـــتـــقـــام معجل

وال خت ــت ــش لــــومــــ ًا وال تــتــحــذر

فــمــن ذا هلـــذا الــثــأر غـــرك طالب

ومـــن ذا عــلــيــه يــا فــديــتــك يــقــدر؟

ف ــط ــوب ــى ل ــق ــر ضــــم ج ــث ــة أمح ــد

وحــيــاه بــالــلــطــف الــســام املــصــور

كــا قــد ســقــى قــر الــســعــيــد حممد

وحــيــامهــا الـــر الــــــرؤوف املــصــور

وله أيض ًا قوله:
مـــن فـــل مـــن عــلــيــا نــــزار الــفــرار

فـــــا نــــــــزار بــــعــــد هـــــــذا نـــــزار

وهــــاشــــم مــــن هــــاشــــم أنــفــهــا

ومــــن لــــوى كـــف لــــوى الــفــخــار

ومــــــن لـــــويـــــ ٌا عـــــن م ــق ــام ــاهت ــا

لـــــوى وقـــــد حــــل هبــــا كــــل ع ــار

مـــن بــعــد أن طـــاولـــت املــشــري

ع ــا وس ــام ــت عــرشــهــا بــافــتــخــار

مــن دك مــن طـــود قــريــش الـــذرى

فــــبــــان يف عــــزهتــــا االنـــكـــســـار

وقـــد أصــــاب م ــن قــريــش احلــمــى

بــســهــمــه وركـــنـــهـــا املــســتــجــار

وحـــــط بـــــدر ســـعـــدهـــا لــلــثــرى

فـــحـــل يف نــجــومــهــا االنـــتـــشـــار

كــوكــب ســعــد يــعــرب مـــذ هــوى

هــــوت نــجــومــهــا إىل االنــتــشــار
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مــــن ســـــام أقـــــــار بـــنـــي هــاشــم

خــســف ـ ًا ونــقــص ـ ًا وع ــاه ــا اغـــرار

ومـــــر احلـــــمـــــراء مــــن راعـــهـــا

وشــيــبــة احلـــمـــد عـــــراه الــصــغــار

نــــجــــوم عـــــدنـــــان ملـــــــاذا هـــوت

إىل الـــثـــرى ك ــأهن ــا يف الـــــرار ؟

وشـــمـــس عــــدنــــان ملــــن كــــورت

فـــبـــان يف ســائــهــا االنـــفـــطـــار ؟

مــن ســام أرض الــطــف ضــيـ ًا ومن

أذعــــرهــــا ف ــراع ــه ــا االنــــذعــــار ؟

مـــــا هـــــــذه اهلـــــــــدة يف كـــربـــا

مــا هـــذه الــضــوضــاء يف كــل دار؟

ويـــــل قــــى رب الـــنـــهـــى أمحـــد

فقلت جــل اخلــطــب والــدهــر جار

فــتــى عــلــيــه اقـــتـــر الــفــضــل ال

عـــى ســــوى عــلــيــاه أي اقــتــصــار

قــطــب رحــــى دائــــــرة املــكــرمــات

ع ــل ــي ــه كــــم حمــــورهــــا ي ــس ــت ــدار

بــــحــــر خــــضــــم زاخــــــــر مـــزبـــد

ويـــــم جـــــود مــــا لــــه مــــن قــــرار

وحلــجــج املــعــروف والــفــضــل والـــ

احــســان كــم منهن خـــاض الــغــار

واألمـــــر بــاملــعــروف والــنــهــى عن

مـــنـــكـــرهـــا شــــعــــاره والــــدثــــار

م ــن ســمــحــت كــفــاه ب ــاجل ــود وال ـــ

ــــعـــطـــاء لـــلـــوفـــد جلـــيـــنـــ ًا تــضــار

ومل يـــــــزل يـــنـــفـــق مـــــا حـــــازه

يف طـــــرق الــــرمحــــن رس ًا جــهــار

وعــــزمــــه أمـــــى مــــن الـــصـــارم

اهلـــنـــدي قــطــعــ ًا حــــده والـــغـــرار

غـــــــذ ًا ملــــن رام اهلـــــــدى كــعــبــة

ومـــن بــقــى الــكــال أضــحــى املــنــار

أمـــســـت لــــه الـــعـــلـــيـــاء مــنــقــادة

ط ــوع يــديــه يف الـــرى حــيــث ســار

أجــــــاب داعــــــي احلـــــق ملــــا دعـــا

عـــى رضــــ ًا مــنــه وحــســن اخــتــيــار
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مـــــــى عـــــــى ســـــــــرة آبـــــائـــــه

مــقــتــضــيــ ًا آثــــارهــــم وال ــش ــع ــار

وصـــــافـــــح احلــــــــور وولـــــداهنـــــا

فــابــتــهــجــت ملــــا إلـــيـــهـــن صـــار

حــــاور خ ــر م ــن مــشــى يف الــثــرى

يـــا حـــبـــذا اجلـــــار ونـــعـــم اجلــــوار

فـــمـــن لــــنــــا بـــعـــد أيب ق ــاس ــم

وحـــضـــنـــا وكــهــفــنــا املــســتــجــار

مـــــن املــــقــــيــــل عــــثــــرة مل تــقــل

مــــن املـــجـــى غــيــهــب االف ــت ــق ــار

ومـــــن لــــه نــــــأوي إذا مــــا ده ــت

داهـــيـــة اجلـــــور فــيــحــمــي ال ــذم ــار

إن رمـــــت تــــعــــداد مــــزايــــا أيب

قــاســم مــا اسطعت لــه االنحصار

فـــــا تـــفـــكـــر يف ســـجـــايـــا فــتــى

عــن درك أدنــى وصفه العقل حار

إذ هـــو بــحــر وال ــن ــع ــوت الــدكــى

هــل تــنــزف الــدكــوة مــاء الــبــحــار ؟

فـــحـــق لـــلـــديـــن احلـــنـــيـــفـــي أن

يــبــكــي عــلــيــه بـــالـــدمـــوع ال ــغ ــزار

ورشعـــة املــخــتــار أن هتــتــك السرت

وال جتـــلـــس خـــلـــف الـــســـتـــار

وحــــــق لــــإســــام أن يـــرتـــدي
ال عــــلــــم يـــــرفـــــع مـــــن بـــعـــده

أســـــى والــصــغــار
بـــــردة الـــــذل
ً

وال لــــوى احلــــق يــــرى االنــتــشــار

فــــــراح والـــعـــلـــيـــاء مــــن خــلــفــه

حـــــرى جتــــر ذي ــل ــه ــا بــانــكــســار

وهلــــف نــفــي مـــن قـــى فــرضــه

بــمــرقــد الــســبــط الــشــهــيــد استجار

يــــوم رسى بــعــد أداء الــصــاة

يــمــي اهلــويــنــا رافـــــ ً
ا يف الــوقــار

وصـــــحـــــبـــــه كــــــأنــــــه كـــعـــبـــة

مـــن حــولــه طــافــت يــمــيــن ـ ًا يــســار

ثـــــم أتــــــى قـــــر أبــــيــــه احلــلــيــم

الـــكـــاظـــم الــغــيــظ الـــعـــى املــنــار
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يـــتـــلـــو كــــتــــاب اهلل مــســتــعــر ًا

ودمــــعــــه كــالــغــيــث يف االهنـــــار

ب ــع ــد تــــــاوة الـــكـــتـــاب املــجــيــد

لـــلـــثـــم قــــــره هــــــوى ثـــــم ســـار

يـــريـــد مـــرقـــد اإلمـــــــام الــشــهــيــد

ووجـــــهـــــه كــــالــــبــــدر ملـــــا أنـــــار

يــشــكــو إىل حـــرتـــه مــــا لــقــي

مـــن اهلــــــوان وال ــع ــث ــا والــصــغــار

فــــدخــــل احلـــــائـــــر مـــســـتـــأذنـــ ًا
مـــنـــه لـــســـان احلــــــال يـــدعـــو أال

بــــن االنــكــســار
والـــقـــلـــب مــنــه ّ
يــــا جــــد قــــد آملـــنـــي االص ــط ــب ــار

يــــا جــــد ال طــــاقــــة يل بـــعـــد ذا
يــــا جــــد ال حـــاجـــة يل يف الــبــقــا

قـــــوى واقـــتـــدار
عـــى الــعــنــا وال
ً
وال عـــن ال ــرح ــي ــل مـــن انــتــظــار

يــــا جــــد إين قــــد ســئــمــت الــبــقــا

واملـــــوت أرجــــو ولــــك االخــتــيــار

يــــا جــــد قــــد مح ــل ــت مــــا مل أط ــق

ممـــا عـــي الـــدهـــر يف احل ــك ــم جــار

فـــعـــنـــدهـــا نـــــــودي مــــن داخــــل

الــقــر وقــــد أســـ ّلـــب مــنــه الــقــرار

أقــــــــدم عـــلـــيـــنـــا عــــجــــ ً
ا إنـــنـــا

ن ــح ــب ل ــق ــي ــاك وهنــــــوى اجلـــــوار

وأرسع إلــيــنــا وامـــتـــثـــل أمــرنــا

الـــســـاعـــة الــلــيــلــة ق ــب ــل الــنــهــار

ســـــارع إىل غـــفـــران رب الــســا

وجـــنـــة تــقــتــطــف مــنــهــا الـــثـــار

وأوف بــالــعــهــد الــــذي كــنــت قد

ع ــه ــدت ــه مــــن الــــوفــــا والــــذمــــار

فــــــــــإن هــــــــــذا حــــــــــرم آمـــــن

طـــوبـــى ملـــن حـــل بـــه واســتــجــار

وهــــــــذه اجلــــنــــة قـــــد أزلــــفــــت

واحلــــــور والــــولــــدان يف ابــتــشــار

رضـــــوان مـــع أعـــوانـــه يف اجلــنــان

وكــــل أمـــــاك الـــســـا يف انــتــظــار
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تـــشـــتـــاق لـــقـــيـــاك فـــطـــوبـــى هلــا

تـــزيـــنـــت يف حـــلـــل االفـــتـــخـــار

فــعــنــدهــا قـــــام حــلــيــف الــتــقــى

يــــريــــد نـــحـــو داره أي دار

حـــيـــث بــــا بــــر فـــيـــه انــجــلــت

عــــن قــلــبــه غ ــي ــاه ــب االنــــكــــدار

ف ــق ــي ــل األعـــــتـــــاب م ــس ــت ــودعــ ًا

مــــــــزاره أعــــظــــم بــــه مــــن مــــزار

وراح واألصــــحــــاب مـــن حــولــه
صــحــب ولـــكـــن مـــا رعـــــوا حقه

ــــوا بـــه خــلــفــ ًا يــمــيــن ـ ًا يــســار
َحــــ ّف ُ
وال وفــــــوا حـــرمـــتـــه والــــذمــــار

وافــــــــق يف طــــريــــقــــه مــــعــــر ًا

لــيــس هل ــم ســـوى اخلــنــا م ــن وق ــار

ومل يــكــن فــيــهــم ســــوى مـــن له

بــالــغــي وال ــب ــغ ــي أشــــد اشــتــهــار

فـــاهنـــزم األصــــحــــاب مـــن حــولــه

ملــــا عــــا بـــــدر الـــســـا االغــــــرار

وبــعــضــهــم قـــد خـــر مـــن دهــشــة

ملـــا رأى احلـــتـــف وملــــع الـــغـــرار

ومــنــهــم مـــن فـــر خــــوف الــــردى

ومل خيــف مــن بــعــد ان عـــاش عــار

ومـــنـــهـــم مــــن صـــــار يـــنـــعـــاه يف

الــنــاس ويــدعــو صــارخــ ًا باحتيار

إال الــفــتــى الـــنـــدب أبــــو مــرتــى

الــطــاهــر الــطــهــر ال ــزك ــي الــنــجــار

حمــــمــــد أصـــــدقـــــهـــــم م ــن ــط ــقــ ًا

بــفــعــلــه ت ــص ــدي ــق دعـــــــواه ص ــار

ملـــــا رأى وحـــــدتـــــه والــــعــــدى

قـــد ضــيــقــت عــنــه طــريــق الــفــرار

فـــبـــئـــس مــــا جـــريـــتـــمـــو أمحــــــد ًا

الـــنـــاس ع ــط ــاء وعــــا وافــتــخــار

وكــهـــ
أمل يــكــن حــصــنــ ًا مــنــيــع ـ ًا
ْ

فـــــ ًا عـــالـــيـــ ًا يف ظـــلـــه يــســتــجــار

فـــفـــعـــلـــوا مـــــا فـــعـــلـــوا لــيــتــهــم

ال فـــرحـــوا وال اق ــي ــل ــوا الــعــثــار

269

واحلـــــــقـــــــوه بــــالــــفــــتــــى أمحــــد

طــوبــى لــه قــد حـــاز جــل الــفــخــار

ال بــــــارك الــــرمحــــن يف عــيــشــهــم

مــا بــرحــوا يف الــضــيــق واالنــكــدار

حمـــــمـــــد أثــــــكــــــل أم الــــعــــى

مــصــابــه و أورث الــقــلــب نــار

حمـــمـــد الـــســـامـــي عــــى كــــل مــن

نـــــــاواه يف الـــرفـــعـــة واالعـــتـــبـــار

حمـــــمـــــد حمــــــســــــود أقــــــرانــــــه

يف خ ــل ــق ــه وخـــلـــقـــه والــــوقــــار

حــــــر أهــــــل الــــذكــــاء
ذكــــــــاؤه
ّ

م ــن ــه تـــــرى كــــل ذكـــــي مــســتــعــار
حــتــى ع ــدى مــا نــظــمــوا يف انتشار

ونـــظـــمـــه أذهـــــــل أهـــــل الــنــهــى
إن قـــلـــت قــــس مــــن ت ــام ــي ــذه

ســــا عــــى الـــعـــيـــوق قــــس وطــــار

أو قــلــت ســحــبــان زمـــــاين فقد

ألــبــســت ســحــبــان بــــرود الــفــخــار

فــالــفــضــل أمـــســـى ثـــاكـــ ً
ا بــعــده

يــبــكــيــه بــالــلــيــل أســــى والــنــهــار

أرضم يف قــلــب اهلـــــدى والــعــى

نـــــار ًا إىل يـــوم اجلــــزا يف اســتــعــار

مل تـــر مـــن مــســتــحــســن يف الــــورى

إال ومـــــــن كــــالــــه مــســتــعــار

أهبــــــــــرين مـــنـــطـــقـــه وابــــتــــكــــا

ره املـــعـــاين ال ــع ــال ــي ــات ابــتــكــار

فـــــا يــــــرى أبــــلــــغ مـــــن نــطــقــه

كــالــبــحــر مل خيـــش عــلــيــه انــحــزار

غــــر عــجــيــب أن ي ــك ــن هــكــذا

مـــن يــنــتــمــي ألمحــــد يف الــفــخــار

ق ــد هــجــر الــدنــيــا ومـــا ق ــد حــوت

واخـــــتـــــار ل ــق ــي ــا ربـــــه اخ ــت ــي ــار

مـــع ســبــط طـــه املــصــطــفــى جــرة

جـــــــواره اخــــتــــار فــنــعــم اجلـــــوار

وصــــافــــح املـــخـــتـــار طـــوبـــى ملــن

صــافــح أمحـــى اخلــلــق عــــز ًا وج ــار
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كــــأس الـــــردى مــرة
ال إن ُســقــي
َ

الــكــوثــر عــذبــ ًا مــرار
فــقــد ُســقــي
ُ

فــيــا لـــه خــطــب دهــــى مـــن عــمــود

الـــــديـــــن أعــــــا جمــــــده واملــــنــــار

لــو حــاجــهــم يف ي ــوم فــصــل القضا

مــــــاذا يـــكـــون مــنــهــم االعــــتــــذار

إذا اجل ــح ــي ــم أرضمــــــت ن ــاره ــا

واســتــعــرت فــيــهــم أشـــد اســتــعــار

يـــا ويــلــهــم مـــن ذل يــــوم الــلــقــا

واملــــوقــــف األخـــــر ذاك الــشــنــار

فــيــا رب ــي ــب الــفــضــل أوحــشــتــنــي

ال أوحــــــش اهلل ألهـــلـــيـــك دار

وبـــــت م ــش ــت ــاقــ ًا لـــقـــاء احلــبــيــب

يف ربــــــــوع أنـــســـنـــا والـــــديـــــار

فـــجـــاوز الـــعـــيـــوق يف االعــتــبــار

فـــتـــى عـــــى أقــــــرانــــــه قـــــد ســا

والثــــــ ًا مــنــهــا الـــثـــرى واجلـــــدار

أحــن شــوق ـ ًا يف الضحى واألصــيــل

ٍ
ٍ
مـــوحـــشـــة كــالــقــفــار
خـــالـــيـــة

فــلــم أجــــد مــنــك ســــوى َأ ْر ُبـــــــ ٍع

ضـــلـــلـــت واهلل لـــقـــد ضـــــل يل

الـــطـــريـــق مـــذ عـــيـــاين االخــتــبــار

قــطــعــت حــتــى ال يـــرجـــى الــلــقــا

مـــنـــك وال يــنــفــعــنــي االدكــــــار

ســــوى الــضــنــا ولـــوعـــة يف احلــشــا

هتـــد ركــــن الـــصـــر واالص ــط ــب ــار

ســلــوتــنــي ومــــغــــرم الـــقـــلـــب ال

يــســلــو وال يــتــلــو ن ــع ــاك اخــتــيــار

مــا حـــال عــن هنــج الــــوال واهلـــدى

ح ــي ــنــ ًا ولـــــو اجلــــــأه االضــــطــــرار

عــــام مــلــت نــحــو داعـــــي الــقــا

ورصت يل تــــرع يف االعـــتـــذار

فــــيــــا ويل اهلل عــــجــــل فــــذا

كــــل يـــنـــاديـــك الــــبــــدار الـــبـــدار

ويــــــا صـــفـــي اهلل أرسع فــقــد

حــــل بـــنـــا بـــعـــد محـــانـــا الـــبـــوار
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وجــــــــرد الـــســـيـــف وطــــهــــر بــه

مجــيــع وجــــه األرض دار ًا فـــدار

وال تـــــدع مــنــهــم عــــى وجــهــهــا

مـــن أحــــد حـــيـــ ًا كــــبــــار ًا صــغــار

فــــــا هبــــــم واهلل مــــــن مـــؤمـــن

ولـــســـت حتـــتـــاج إىل االخ ــت ــب ــار

وال تــــذر مــنــهــم عـــى االرض د

يــــــار ًا وخـــلـــدهـــم بـــــدار الـــبـــوار

وخـــــذ لـــنـــا الــــثــــأر عــــى رسعـــة

فــــا لـــنـــا غـــــرك مــــن مــســتــجــار

فـــــا هلــــــذا الـــــثـــــار مـــــن ط ــال ــب

ســــواك ي ــا صــاحــب ذات الــفــقــار

سقى ســحــاب اللطف ق ــر ًا حوى

أمحــــد هــــذا اخل ــل ــق يف االفــتــخــار

ثــــم س ــق ــى قــــر حــلــيــف الــتــقــى

حمــمــد الـــنـــدب الـــزكـــي الــنــجــار

م ــا طــلــعــت شــمــس ومـــا ق ــد بــدى

بــــدر ومــــا نــجــم أضــــا واســتــنــار

ولــــعــــنــــة اهلل عــــــى كــــــل مــن

شـــــــاور يف قــتــلــهــا أو أشــــار

ومـــــن رىض ف ــي ــه ومـــــن مل يــكــن

يــلــعــن م ــن يـــرىض ع ــى االخــتــيــار

***
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حممد بن عبد الوهاب اهلمداين احلائري املعروف بإمام احلرمني.

كان من أفاضل كربالء وجماور ًا ،له شهرة طائلة وذكر مجيل يف األوساط الفكرية ،فقيه

أصويل ومصنف بارع وشاعر متفنن رقيق النظم مجيل األسلوب درس اآلداب والعلوم

عىل أساتذهتا األفذاذ وكان أبلغهم يف نفسه العالمة السيد زين العابدين الطباطبائي املتوىف
سنة  1292هـ وهو الذي أجازه ،كام إن له إجازات من الشيخ مرتىض األنصاري املتوىف
سنة 1281هـ والشيخ عبد احلسني الطهراين املتوىف سنة 1286هـ والسيد حممد عيل بن
حسني بن حممد عيل بن إسامعيل احلسيني الشهرستاين احلائري املتوىف سنة 1287هـ
والسيد أسد اهلل األصفهاين املتوىف سنة  ،1290والسيد شمس الدين حممود املرعيش

املتوىف سنة 1338هـ وغريهم ،وكان من األعالم البارزين واألدباء املطبوعني ،له يف

تواريخ وفيات بعض الفضالء والشعراء ووالداهتم وأعراسهم وبعض احلوادث املهمة
ومدايح بعض األئمة .ذكره احلجة السيد حمسن األمني فقال :عامل فاضل أديب

كامل نحوي لغوي شاعر بالعربية والفارسية مصنف حسن املحارضة جيد احلفظ حسن
التحرير يعد يف الكاملني يف العلوم األدبية تصدى للقضاء يف الكاظمية ولقبه نارص الدين

شاه بإمام احلرمني .....الخ(((.
((( أعيان الشيعة  /ج.295 ،45
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وأورد له القصيدة التالية بقوله :ملا حج السيد هاشم بن حممد بن احلسن احلسيني

وإبراهيم األصبهاين مضمن ًا شطور ًا من ألفية ابن مالك فقال:
عــــى أداء احلــــــاج لــلــمــنــاســك

أمحـــــــد ريب اهلل خـــــر مـــالـــك

والـــنـــدب إب ــراه ــي ــم حــيــث ركــبــا

تــركــيــب مـــزج نــحــو مــعــدي كربا

أخـــص ه ــاشــ ًا ســلــيــل املصطفى

وآلـــــــه امل ــس ــت ــك ــم ــل ــن الـــرفـــا
كـــــــا يــــــكــــــونــــــان مـــعـــرفـــن

كــــانــــا ألفــــــق الـــســـعـــد ن ــري ــن

اخــتــار غـــري اخــتــار االنــفــصــاال

وبـــــــــــذرى جمـــــدمهـــــا اتــــصــــاال

فـــلـــهـــا كـــــن أبــــــــــد ًا مـــقـــدمـــا

إن قيل من يف الكر ما حيمي احلمى

يف الــنــظــم والــنــثــر الصحيح مثبتا

ونـــعـــت كــــل مــنــهــا وإن أتـــى

والــــغــــرض اآلن ب ــي ــان مـــا سبق

لــكــنــا ال ــس ــاب ــق لــلــوصــف أحــق

أضـــــافـــــه اهلل إىل الـــــرافـــــة

وشــــاع يف األعـــــام ذو اإلضــافــة

عــــــداتــــــه دائــــــمــــــة مــتــصــلــة

وكـــلـــهـــا تــــلــــزم بـــعـــدهـــا صــلــة

ٍ
أرض ذهــبــا
إن كـــــان مـــلـــك

وال يـــبـــايل بــــالــــذي قــــد وهــبــا

يــصــل إلــيــنــا يــســتــعــن بــنــا يعن

تـــــرى لـــســـان حـــالـــه يـــقـــول مــن

مــــفــــردة جــــاءتــــك أو مـــكـــدرة

هـــــبـــــاتـــــه وافـــــــــــــرة مـــــوفـــــرة

حــتــ ًا م ــواف ــقــ ًا ملـــا قـــد أظـــهـــرا

فقس مــن األوصـــاف مــا قــد ضمرا

()2

واستمع إليه يف هذه املقطوعة التي رثى هبا السيد زين العابدين الطباطبائي املتوىف

سنة 1292هـ وأرخ هبا عام وفاته ،وقد دونت يف كتابه (فصوص اليواقيت) فيقول:
((( أعيان الشيعة  /ج. 295 ، 45
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ومـــا الــدهــر إال مــنــجــنــونـ ًا بأهله

سهــــــم إال وأصـــبـــح مــأمتــا
فـــا َ َّ

رمــى منه (زيــن العابدين) بأسهم

املــنــايــا فأمسى بــعــده الــديــن مظلام

ويظمى الذي قد كان بالفضل مفعام

وما زال ينمى من إىل اجلهل ينتمي

وأحــيــا ربـــوعـــ ًا لــلــمــعــايل وأرســـا

فــتــى روج الـــديـــن املــبــن بعلمه

وكــم مــن أب بابن نــا يف العال سام

فــطــاب وطــابــت مــنــه آل طباطبا

فــأبــكــي عــى أخــاقــه الــغــر بالدما

تـــــذكـــــرين آثــــــــــاره يف ف ــع ــال ــه

ومذ مات قد أرخت (فالدهر أظلام)

لــقــد ضـــاءت الــدنــيــا بــنــور علومه

()1

 1292هـ
وأرخ عام وصول املاء إىل النجف وذلك باهلمة التي بذهلا العالمة السيد أسد اهلل

األصفهاين املتوىف سنة  1290فقال:

مــــذ أســــــد اهلل اهلـــــــام الــــري

ســلــيــل ســاقــي ال ــن ــاس م ــن كــوثــر

أجـــــرى إىل الـــغـــري مــــاء مــري

قــد أرخـــوه (ج ــاء مــاء الــغــري)

()2

1288هـ

وقال مؤرخ ًا وفاة العالمة الشيخ حممد صالح آل كدا عيل احلائري املتوىف سنة

1288هـ فقال:

هلل صــالــح قــى نــحــبــه وآخــرهــا:

أحــيــا الــلــيــايل بــالــدعــا والــقــنــوت

ومـــــن يـــكـــن ذا عـــمـــل صــالــح

أرخ (هــو احلــي الــذي ال يموت)

((( أنظر (معارف الرجال) ( )98 ، 1وأنظر (الكرام الربرة . )126 - 1 :
((( (معارف الرجال  )210 : 2وأنظر كتابنا (تراث كربالء ص. )293
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()1

وقد رثى السيد عيل نقي آل بحر العلوم الطباطبائي الشهيد بكربالء سنة 1294

وأرخ عام استشهاده بقوله:

عـــي نــقــي الــطــهــر نــجــل طباطبا

سعى نحو ما يروي وقد كان ال يدري

وم ــا علمت نــفــس بــا تقتني غــد ًا

ومــا بالذي جيــري عليها ومــا تدري

وإين بــعــد ال ــي ــوم واألمـــــس قبلة

عليم وال أدري غــد ًا ما الــذي جيري

فــفــي شــهــر شــعــبــان أتـــى لــزيــارة

من الكوفة الغرا إىل الطف لألجر

وقــــد كــــان يــقــفــو اثـــــره مــتــمــرد

كمين ًا ملــن قــد كــان يعمه يف سكر

فأمسى عن األوطــان واألهــل مبعد ًا

قتيللئامالناسأرخت(يفغدر)1294

وللشاعر بيتان يف تاريخ وفاة السيد عيل بن الرضا بن السيد حممد مهدي بحر العلوم

الطباطبائي املتوىف سنة  1289ومها:

وملــــــا خـــــر مـــــن أفــــــق املـــعـــايل

عـــي بـــن الـــرضـــا الــعــلــم اللبيب

غـــــد ًا بــــدر املـــكـــارم يف خــســوف

وشمس املجد أرخ (يف غــروب)

()2

1298هـ
وله يف تاريخ وفاة الشيخ رايض بن الشيخ حممد بن الشيخ حمسن بن الشيخ خرض

اجلنايب املتوىف سنة  1290هـ وقوله:

فـــــقـــــيـــــه أهـــــــــــل الــــنــــجــــف

مــــذ شــيــخــنــا الـــــــرايض الــصــفــي

((( أحسن الوديعة  :للعالمة السيد حممد مهدي املوسوي الكاظمي ( )57 : 2الطبعة األوىل 1348 :هـ،
مطبعة األيتام بغداد  ،وأنظر ج 2ص 225الطبعة الثانية 1388هـ .
((( أحسن الوديعة  :للعالمة السيد حممد مهدي املوسوي الكاظمي ( )84 : 2الطبعة األوىل .
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شــــــــــــــاق جــــــــــــــــــوار ربـــــــه

إىل املــــــنــــــيــــــع الـــــكـــــنِـــــف

نــــــــــــــــودي مــــــــــن جـــــانـــــبـــــه

نــــــــــــــداء مــــــشــــــتــــــاق خـــفـــي

أيــــتــــهــــا الــــنــــفــــي ارجــــعــــي

لــــــربــــــك املـــــعـــــطـــــي الـــــــويف

راضـــــــــــــيـــــــــــــة بـــــعـــــيـــــشـــــه

مــــــــرضــــــــيــــــــة

رشف

فــــــفــــــي عــــــــبــــــــادي ادخــــــــي

ويف صـــــفـــــوفـــــهـــــم قـــفـــي

ويف جـــــــــنـــــــــاين ادخــــــــــي

عــــــــى الــــــغــــــصــــــون رفــــــــريف

ومــــــــــن ثــــــــارهــــــــا اجــــتــــنــــي

ومــــــــن ورودهــــــــــــــا أقـــطـــفـــي

حـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة حـــــقـــــيـــــقـــــة

أنـــــــــت بـــــأســـــنـــــى الـــتـــحـــف

مــــــــــــــــأواك أعـــــــــــى جـــنـــتـــي

مـــــثـــــواك أرخ (غــــــــــــريف)

يف

وقال مؤرخ ًا عامرة الصحن الكاظمي التي شيدها الشاهزداه فرهاد مريزا:
قـــلـــت ملـــــا شــــــاد الـــبـــنـــا أرخ

()1

1290هـ

(هــــو صــحــن كــجــنــة اخلــــلــــد)

()2

وله يف وفاة العالمة الشيخ عبد احلسني الطهراين احلائري قوله:
فـــــاض مــــن ربـــــه عــلــيــه الـــنـــور

مــنــذ عــبــد احلــســن مــــوىل الــرايــا

طــــار شـــوقـــ ًا إىل اجلـــنـــان رسيــع ـ ًا

ودعــــــاه إل ــي ــه أرخ (غــــفــــور)

()1

 1286هـ

((( أحسن الوديعة  :للعالمة السيد حممد مهدي املوسوي الكاظمي ( )84 : 2الطبعة األوىل .
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وله أيض ًا يف تاريخ وفاته بقوله:
وحـــن دعـــى احلــســن إلــيــه عــبــد ًا

رسى مــســتــســقــي ـ ًا شـــوقـــ ًا لــرفــده
فــســبــحــان الـــذي أرسى بــعــبــده

وزال مـــن اهلـــــدى أقـــصـــاه أرخ

()2

وقال يف تاريخ وفاة العالمة املال أغا الدربندي
حــــل ب ــن ــا الــــبــــاء ال حـــــول وال

ومـــــا الـــبـــا يـــنـــزل إال بـــالـــوال

فـــاضـــل دربـــنـــد ومــــن يف عــره

ق ــد كـــان كــهــف ـ ًا ل ــل ــورى ومــوئــا

الـــعـــلـــوم طـــــــر ًا عــــلــــ ًا مــرجتــا

يــــمــــوت مــــفــــرد غـــــدا يف مجــعــه

وانــفــصــمــت ظــهــور مــن قــالــوا بىل

فــانــفــصــمــت عـــرى اهلــــدى بفقده

(قد طار روحــه إىل عرش العىل)

ومـــــــذ أتـــــانـــــا نـــعـــيـــه أرخــــتــــه

()3

وقال مؤرخ ًا وفاة احلاج املوىل حسن التورسكاين املتوىف 1286هـ:

مـــن عــلــيــه رحــــى املـــعـــايل تـــدور

عيل
ذو الــصــفــات احلسنى حسني ٌ
زوج الـــديـــن بــــــاذالً ســعــيــه ما
ّ

عـــــاش فـــيـــه وســـعـــيـــه مــشــكــور

ومــذ اخــتــار روض ــة الــقــدس شوق ًا

طــــربــــت نـــفـــســـه إلـــيـــهـــا تــطــر

فـــقـــى نـــحـــبـــه وســـــــار الــيــهــا

ودعـــــاء إل ــي ــه أرخ (غــــفــــور)

()4

1286

ومن أشهر تآليفه منظومة يف املنطق سامها (عصمة األذهان يف الكشف عن قواعد

امليزان) ختمها بقوله:

((( أحسن الوديعة (. )78 : 1
((( أحسن الوديعة (. )78 : 1
((( أحسن الوديعة (. )63 : 1

((( خمطوطات كربالء  /ج  4ص 302
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قـــــد مجـــعـــت أبــــيــــاتــــه يف فــنــد

بـــل هـــي أحـــى يف املـــــذاق عــنــدي

يف لـــفـــظ نـــــور مجــــع الـــكـــل إىل

هــــنــــا ونــــظــــمــــه بـــشـــهـــر كــمــا

وله عدا ذلــك :الشجرة املورقة ،وملوك الكالم وعطر الــفــردوس ،وفصوص

اليواقيت ،ودرة األسالك يف حكم دخان التنباك ،والبرشى يف الصلوات الباهرة ومعاجز
العرتة الطاهرة ،وعجائب األرسار ،واملوجز يف رشح القانون امللغز للشيخ البهائي،
واملشكاة يف مسائل اخلمس والزكاة ،واملوعظة البالغة ،وديوان شعره ،إن معظم هذه

اآلثار اخلالدة حمفوظة اليوم يف مكتبة آية اهلل احلكيم العامة يف النجف األرشف وعسى أن

يوفق أرباب الفضل واألدب لنرشها وإبرازها إىل حيز النور كي ينتفع هبا العام واخلاص.
***

 -31الشيخ حممد فليح
1272هـ 1295 -هـ

هو الشاب الشاعر الشيخ حممد بن الشيخ فليح بن حسون رحيم الذي ينتهي نسبه

إىل عشرية (جشعم) العربية ،ولد يف كربالء عام  1272هـ وترعرع يف أرسة أدبية وورث

الشعر عن والده الشاعر الشيخ فليح ،وخاله الشاعر الشيخ حممد عيل الشيخ خليل شاعر

موهوب وأديب مطبوع ،نشأ الفتى منذ طفولته وفيه سيل غريزي واستعداد طبيعي

لتعليم املبادئ األولية والعلوم العربية وآداهبا .فنال من توجيه والده الذي استطاع أن
يدفعه إىل قول الشعر يف سن مل يتجاوز العارشة ،وبلغ شأوا ال بأس به ،وتتلمذ عىل

مشاهري شعراء كربالء أمثال احلاج حمسن احلمريي والسيد أمحد الرشتي والشيخ كاظم
اهلر ،فصار يغشى النوادي األدبية ال سيام ديوان السادة آل الرشتي ،فأعجب السيد
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أمحد بنبوغه ومقدرته ،وسعى يف تزوجيه وذلك عام 1292هـ ،وأسبغ عليه وعىل رعيل

كبري من أخدانه الشعراء من نعمه ،وكام كان األب مالزم ًا للسيد كاظم الرشتي كان
الشيخ حممد االبن مالزم ًا للسيد أمحد نجل السيد كاظم ،ومل يكن حظ الشاعر من مدحيه

هلذه األرسة ورفع أعالمها إىل الذروة بأقل من حظ أبيه يف هذا امليدان ،فقد انرصف
إىل اإلشادة بفضله وتبجيل أعامله وفضائله األمر الذي ساقه أن يلقى حتفه هو والسيد

أمحد يف حادثة مروعة تفطرت منها القلوب وتفتت هلا األكباد ،لقد فدى بنفسه لصاحبه

الكريم يف تلك احلادثة سنة  ،1295ومل يمض عىل زواجه غري ثالث سنوات ،لقد ذوى

غصن الشاب الشاعر الشيخ حممد فليح وهو يف بريق العمر ونضارة الشباب بعد أن
جاوز عامه اخلامس والعرشين بقليل وبحكم اتصاله برجاالت زمانه وأكابر الناس
-آنذاك -وبحكم ارتباطه بالسيد أمحد الرشتي ذلك االرتباط الوثيق وانقطاعه له ،أكثر

املديح له ،أما شعره فإنه تقليدي ،حسن اإلبداع ،قوي الديباجة ،وقد توسع يف أغراضه

الشعرية ،وهو جيمع يف أسلوبه بني سالسة التعبري ،وحسن أدائه للمعاين ،تطرق يف شعره
إىل األبواب التالية:

 -1املديح -2 ،الرثاء وقد رثى العلامء واألصدقاء -3 ،الغزل.

بني يدي ديوانه الصغري حيوي بني دفتيه باقة من شعره اخلالد احلافل بالنزعات

النفسية اجلياشة املتدفقة ،اسمعه يف غزله الرائع:
تــأويــنــي مهــي ويف الــقــلــب ســاجــره

فــبــت وبـــات الــدمــع هتــمــي بـــوادره

تـــذكـــرت أيـــــام الـــوصـــال فــتــارة

يـــبـــادرين دمــعــي وطــــــور ًا أبــــادره

ومل أنــس معسول الــرضــاب ُغـ َز ّيــا

مـــــــــوارده حمـــبـــوبـــة ومــــصــــادره
وأردانـــــــه ريــــا وكـــحـــ ً
ا ن ــواظ ــره

وطــلــعــتــه صــبــح وطـــرتـــه دجــى

أتــيــح لــه مــن بــطــن خــفــان خـــادره

إىل أن حــدا حـــادي الــفــراق فليته
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فــقــام وقـــال الــركــب قــوض راحــا

ومــوعــدنــا مــن ع ــام قــابــل حــاجــره

ل ــوى ف ــوق جــيــدي لــلــوداع يمينه

ويــــراه كــفــت مــا تــصــب حمــاجــره

فــأتــبــعــتــه دمـــعـــ ًا ك ــص ــوب غــامــة

ويف القلب من نار الفراق مساعره

مــى وم ــى قلبي وراء ضعونه

يــراجــعــنــي طــــور ًا وطــــور ًا يسايره

فــلــوال الــتــســي لــلــمــشــوق بــوعــده

لشقت ملــا قــاســاه مــنــه مـــرائـــره

()1

وقال من قصيدة أخرى متغزالً:
ملـــــن طــــلــــل بـــأكـــثـــبـــه األثــــيــــل

بـــــوادي اجلـــــزع فــالــريــع املــحــيــل

فــجــونــب فــالــريــاض فـــذات عــرق

فـــحـــول فــــاألبــــرق فـــالـــدخـــول

عــفــي وتـــنـــاوحـــت فــيــه جــنــوب

م ــن األرواح م ــن بــعــد الــشــمــول

وب ــك ــت ــه ال ــس ــح ــائ ــب ســاقــيــات
تــــرحــــل عـــنـــه ســـاكـــنـــه وفــيــهــم

لـــه مـــن فــيــض صــي ـ ّبــهــا اهلــطــول
ســلــوب القلب بالطرف الكحيل

فــكــم فــتــنــت أخــــا ثــقــة ونــســك

بــســحــر الــلــحــظ واخلـــــد األســيــل

إذا هنــضــت ه ــوت مــن ثــقــل ردف

يـــنـــوه بـــه اهلـــجـــن مـــن الــفــحــول

ٍ
صـــــه مــــا لــلــتــكــلــم مــــن ســبــيــل

مــتــى كــلــمــتــهــا نـــفـــرت وقــالــت
ومل يـــك ذاك مــنــهــا عـــن جــفــاء

وال مـــلـــل كـــــعـــــادات املـــلـــول

ولـــكـــن خــيــفــة الـــرقـــبـــاء الـــوت

وزارت والـــنـــجـــوم عـــى أفـــول

ومـــهـــا أنــــس ال انـــســـى وداعــــي

هلــــا مــــا بــــن أجــــــــراع األثـــيـــل

((( ديوان الشيخ حممد فليح ،خمطوط ص 18و. 19
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وأغــــنــــاين ملـــاهـــا عـــن شـــمـــول

غـــــداة لــــوت عـــى ج ــي ــدي يــدهيــا

()1

قال مهنئ ًا السيد أمحد الرشتي بجلوس صاحب السلطنه الغازي عبد احلميد خان بن

السلطان عبد املجيد خان العثامين:

قـــد حــــرت لــبــي أحلـــــاظ الــظــبــى

الـــفـــاتـــكـــات كــمــبــاتــر الــضــبــا

وقــــد نــبــهــن إذ مـــــررن مهجتي

ورحــــن يــســعــن إىل نــحــو الصفا
بــمــكــة أوال فــفــي وادي ِمــنــى

فــقــلــت للنفس أبــــري هـــذا املنا
أرشت لــلــوســطــى بــطــرف سجم

خ ــوف رقــيــب ظــل يــرعــانــا ضحى

ف ــال ــت ــف ــت ــت قـــائـــلـــة فــضــحــتــنــا

هـــا أتــيــت يف حـــنـــادس الــدجــى

قــالــت يل الــصــغــرى فــــاذا تبتغي

فقلت هــل للوصل وقــت يرجتى؟

قــالــت أجـــل قــلــت فــأيــن امللتقى

قــالــت إذا رصنـــا بــأجــراع الـنَّــقــا؟

فـــيـــالـــه وصــــــــ ً
ا بـــعـــيـــد ق ــرب ــه

فـــدونـــه اهلـــــول الــشــديــد والــعــنــا

يــا ســعــد دع ذك ــر اهلـــوى وع ــد إىل

ذكـــر فــتــى ق ــد حـــاز حمــمــود الثنا

غـــيـــث نــــــوال وغــــيــــاث صــــارخ

أمحــــد أربــــــاب املـــعـــايل والــنــهــى

ســـمـــت بــــه إىل الــــعــــى آبــــــاؤه

حتى أنــاخــوا فــوق كــاهــل السهى

زاحـــــــم عــــيــــوق الــــســــا حمــلــهــم

لــــــوال ثـــبـــاتـــه ت ــن ــح ــى وان ــث ــن ــى

مــن هــم هــم الــصــيــد وأيـــن مثلهم

ق ــد ســحــبــوا ع ــى امل ــج ــرة الـــردى

آل الــنــبــي املــصــطــفــى وهـــل تــرى

يف مــطــلــق اخلــلــق كـــال املصطفى

((( ديوان الشيخ حممد فليح ،خمطوط ص 19و. 20
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فــحــاتــم بــعــض ســـيـــول وبــلــهــم

إن ع ــم هـــذا اخلــلــق مــنــهــم احلــيــا

فـــــوارس الــعــتــب طـــواعـــن الــقــنــا

واهلـــنـــدويـــات بـــل أســــد الـــرى

دكـــــوا ربـــاهـــا وأثــــــــاروا نقعها

ف ــأس ــود م ــا بــيــضــه مل ــع الــضــبــا

()1

وقال يمدح السيد أمحد الرشتي يف عيد الفطر وحيييه ويعرض بشانئيه:
رشـــــــأ كـــــا الــــظــــبــــي الـــغـــريـــر

خيـــــتـــــال يف حــــلــــل احلــــريــــر

يف روضــــــــــــــة غـــــــنـــــــاء حيــــ

كـــــي نـــفـــحـــهـــا نــــفــــح ال ــع ــب ــر

فــــيــــهــــا الـــــــريـــــــاح تــنــفــســت

وســـطـــا الــــشــــال عــــى الـــدبـــور

تـــــتـــــايـــــس األغــــــــصــــــــان ك ــا

لـــنـــشـــوان مــــن حـــســـو اخلـــمـــور

والــــــــزهــــــــر يــــلــــطــــم ب ــع ــض ــه

بـــعـــضـــ ًا كــــــأمــــــواج الـــبـــحـــور

ومنها قوله:

والــــصــــبــــح حيـــكـــي وجــــــه أحــــ

مــــــد إذ هيــــــش إىل الـــفـــقـــر

املــــــــفــــــــرد الــــــعــــــلــــــم املــــنــــا

دى يف عــــظــــيــــات األمـــــــور

غـــــــوث الـــــريـــــخ املــســتــجــر

غــــــيــــــث بــــــــيــــــــوم نــــــوالــــــه

مــــــن مــــعــــر رشفــــــــــوا بــنــســـ

ـ ــب ــت ــه ــم إىل اهلـــــــــادي الــبــشــر

والـــــتـــــاركـــــي كــــبــــش الــكــتــيـــ

بـــــة قــــــوت ســـاغـــبـــة الـــنـــســـور

بــــظــــ ّبــــة الــــبــــيــــض الـــــذكـــــور

الــــــــضــــــــاريب هـــــــــام الـــــعـــــدو

كــــــرمــــــ ًا وخــــــــــــر ًا أي خــر

يـــــابـــــن الــــــذيــــــن تــــــوارثــــــوا
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عـــــــن أجمـــــــديـــــــن جـــحـــاجـــح

صـــــيـــــد غــــــطــــــارفــــــة بـــــــدور

فــــــــــاألرض حتــــكــــي مـــــن صــفــا

تـــــكـــــم قـــــلـــــيـــــ ً
ا مـــــــن ك ــث ــر

مل عـــــلـــــم أمحـــــــــد لــــلــــدثــــور

لـــــــــوالكـــــــــم آلــــــــــــت مـــعـــا

ونـــــوالـــــكـــــم مــــثــــل الـــبـــحـــور

فــــحــــلــــومــــكــــم كــــجــــبــــاهلــــا

ســــعــــة تــــعــــالــــت مـــــن صـــــدور

وصـــــــــدوركـــــــــم كــــرحــــاهبــــا

وريـــــــاضـــــــهـــــــا أخــــاقــــكــــم

حــــســــنــــ ًا جتــــــل عــــــن الـــنـــظـــر

هــــنــــيــــت يـــــــا عـــــيـــــد األنـــــــا

م بــــعــــبــــدك الــــــــــوايف احلــــبــــور

ذا ال ــف ــض ــل والـــعـــلـــم الــغــزيــر

يــــــــا أمحـــــــــــد األجمــــــــــــــــاد يـــا

فــــالــــعــــيــــد يـــــغـــــدو رائـــــحـــــ ًا

وتـــــــدوم أنـــــت عــــى املــــــــدور

ومن محاسة قوله يف قصيدة أخرى :

()1

قــــد نـــــاين كــــل شـــهـــم أشــــوس

ســــيــــد يـــــــوم نـــــــــوال وطــــعــــان

مـــــــــدره إن شـــمـــلـــت ن ــائـــب ــة

مــصــقــع يف نــطــقــه طــلــع الــلــســان

ســــل إذا كــــذبــــت عـــنـــا محــــر ًا

ـصــن منهم بني عبد املــدان
ـصـ َ
َواخـ ُ

كــيــف أج ــري ــن ــا املــــهــــاري شــزبــا

صـــــر يـــــوم الـــتـــداين
حتــــت مـــــرد
ّ

ِ
بــالــســبــا
فـــأبـــدنـــاهـــم وأ ْبـــــنـــــا

ورئـــيـــس اجلــيــش مــكــبــول يــعــاين

وتـــــــــرآى لــــلــــنــــزال الـــفـــئـــتـــان

واملــــنــــايــــا خـــفـــقـــت أعـــامـــهـــا

حـــق أن أفـــخـــر فــيــهــم وكــفــاين

م ــع ــري ال ــش ــم الــبــهــالــيــل وقــد
كــيــف ال أنـــظـــر عــطــفــي شــاخمــ ًا

وســمــراي السهى والــفــرقــدان
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()1

وكانت كربالء عىل صلة بعواصم العامل اإلسالمي تشاركها يف األفراح واألتراح،

ومن آيات هذا التجاوب الروحي مرثية شاعرنا الكريم للرشيف عبد اهلل باشا املتوىف

سنة  1289يف مكة املكرمة:

يــــــا لـــــلـــــرجـــــال مــــــن الــــقــــدر

ســـــهـــــ ًا فــــــا أخـــــطـــــى الـــبـــر

ابـــــن

ال ــن ــب ــي املــصــطــفــى خــــر الــبــر

وبــــــفــــــقــــــده عـــــــن املـــــعـــــايل

والـــــنـــــهـــــى تــــشــــكــــو الـــســـهـــر

فـــــحـــــكـــــت مجــــــــادهيــــــــا لـــنـــا

شــــهــــر املــــــحــــــرم أو صــفــر

فـــنـــعـــى احلــــجــــى مـــــن هـــاشـــم

وبــــــكــــــت لـــــــه عــــلــــيــــا م ــر

واخلـــــــيـــــــل تـــــنـــــدبـــــه وســــمــــر

اخلــــــــط والـــــعـــــضـــــب الــــذكــــر

فــــــلــــــطــــــاملــــــا بــــــيــــــســــــاره

لـــــلـــــيـــــر كــــــــم كــــــــر جـــر

تــــبــــكــــيــــك لــــلــــبــــلــــوى إذا

مـــــا نــــــاب دهــــــر أو أرض

أردى

الــــــــريــــــــف

()2

ومن ُصلح شعره قوله يف الغزل:
بـــالـــغـــضـــا قـــلـــبـــي إىل ســـــدره

عــــنــــد ظــــبــــي راح يف وطـــــره

ربـــــــــــرب يــــلــــهــــو بـــعـــاشـــقـــة

ظـــــــل حمـــــنـــــيـــــ ًا عـــــــى ســــكــــره

يــــالــــظــــلــــم مـــــــن روادفــــــــــــه

كـــيـــف ال حتـــنـــو عـــــى خـــره

فــــــكــــــأن الـــــصـــــبـــــح غــــرتــــه

وكـــــــــأن الــــلــــيــــل مـــــن شـــعـــره

رشـــــــــــأ هيــــــتــــــز مــــنــــتــــصــــبــــ ًا

كــــاهــــتــــزاز املــــلــــد مــــن ســمــره
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قــــــــــام يــــســــقــــيــــنــــي مـــعـــتـــقـــة

تـــبـــلـــغ احلــــــــايس مـــــــدى أرشه

فــــــكــــــأن عـــــيـــــنـــــاه جـــامـــتـــهـــا

وكـــــــــأن الـــــــــــراح مــــــن نـــظـــره

لـــــو رأى هـــــــــارون فــتــكــتــهــا

لـــلـــحـــا مــــــــــاروت يف ســـحـــره

كـــــلـــــا د ّبـــــــــــــت بـــــشـــــارهبـــــا

كــــدبــــيــــب الـــــيـــــر يف عــــره

أبــــــعــــــدتــــــه عــــــــن دنــــائــــتــــه

وكـــــســـــتـــــه تـــــــــاج مـــفـــتـــخـــره

لــــيــــس يــــــــدري حـــــن يـــرهبـــا

أن األرض يف خ ــف ــره
غـــــر ّ

وتــــــــرى مـــــن فــــوقــــهــــا ح ــب ــبــ ًا

قــــد ح ــك ــى املـــنـــثـــور مــــن درره

كــــــم دم لــــــلــــــراح مـــنـــهـــدر

مل تـــــــرد عـــــقـــــ ً
ا عـــــى هـــــدره

تـــظـــهـــر الـــــــر الــــــدفــــــن لــنــا

وتــــصــــد الــــشــــيــــخ عـــــن كــــره

تــــــنــــــزع األلــــــــبــــــــاب لـــ ّبـــهـــم

كــــانــــتــــزاع الـــســـهـــم عــــن وتــــره
ط ــب ــع ــت ك ــال ــش ــم ــس يف قــمــره

قــــــرهبــــــا مــــــن خــــــدّ ه
ومـــــتـــــى
ّ
ســــلــــبــــت خـــــــدّ يـــــــه محــــرهتــــا

وإذا

وىل

وأريـــــــــح الـــــــــراح مـــــن ع ــط ــره

بــــجــــامــــتــــهــــا

ولــــيــــت الــــدنــــيــــا عـــــى أثـــــره

وانـــــقـــــى والــــلــــيــــل جمــلــســنــا

وتـــــفـــــادى الـــصـــبـــح مــــن أرسه

وتــــــــــرى الـــــــغـــــــراء رافــــلــــة

مـــن لـــبـــاس الــــــروض يف خــره

فــــربــــت الــــطــــل مـــنـــهـــا هنـــ ً
ا

ع ــن ــد س ــج ــع الـــــــورق يف وكــــره

ومحــــــــــام األيــــــــــك يــســمــعــنــا

حلـــــن إســـــحـــــاق عـــــى شـــجـــره

وهــــــــو عــــــن مـــعـــبـــد يـــســـنـــده

وهــــو عـــن ســيــحــى وعــــن وتـــره
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لـــــبـــــكـــــاء اجلـــــــــو يف مــــطــــره

وتــــــــرى األزهـــــــــــار ض ــاح ــك ــة

واألقـــــــاحـــــــي ظــــــل م ــب ــت ــســ ًا

لـــــتـــــدان الـــــبـــــان مـــــن عـــــرره

حـــجـــب الــــنــــريــــن نــرجــســهــا

وشـــقـــيـــق الــــــــورد عــــن عــطــره

فـــالـــشـــقـــيـــق امحــــــر مـــــن خــجــل

اصـــــفـــــر مـــــن خـــــدره
وأخـــــــــوه
ّ

مــــــــر مـــنـــتـــشـــيـــ ًا
ونـــــديـــــمـــــي
ّ

ليس يـــدري الـــورد مــن صـــدره

()1

ومن وفائه ألصدقائه قوله راثي ًا أستاذه احلاج حمسن بن حبيب احلمريي:
هيــــمــــي كــــهــــطــــال الـــســـحـــاب

مــــا بـــــال دمـــعـــي يف انــســكــاب

قـــلـــبـــي كــمــلــتــهــب الـــشـــهـــاب
ِل ودادهـــــــــــم حتـــــت الــــــراب

لــــــفــــــراق صــــحــــب غـــــــــادروا
ســـكـــنـــوا بــــرغــــم أنــــــــوف أهــــ

طـــــي احلــــشــــاشــــة يف الـــتـــهـــاب

كــــيــــف الــــســــلــــو ونـــــارهـــــم

فـــــالـــــرزء حـــبـــل عــــن ال ــع ــت ــاب

يـــــا ســــعــــد دعـــــنـــــي واجلـــــــوى

وكــــــــذا مــــفــــارقــــة الـــصـــحـــاب

فــــــــفــــــــراق حمـــــســـــن شـــفـــنـــي

مــــــذ غــــــــاب كــــنــــت مـــعـــلـــ ً
ا

نـــفـــي بــتــعــلــيــل اإليــــــــــاب

()1

هذه النامذج التي أوردناها عىل قلتها ،أبرزت شاعرية الشيخ حممد فليح األصيلة

وقدرته عىل اقتناص املعاين العميقة وإخراجها ضمن إطار بديع رائق ،فجاء شعره سامي ًا

يف معانيه رقيق ًا يف ألفاظه مرشق ًا يف ديباجته.

((( املصدر السابق ص. 20
((( املصدر السابق ص. 22
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 -32السيد حممد بن مال اهلل القطيفي
املتوىف سنة  1271هـ

هو األديب الشاعر السيد حممد بن مال اهلل بن السيد معصوم القطيفي احلائري

املوسوي املعروف بالسيد حممد بن معصوم البحراين املتوىف سنة 1271هـ ،كام أرخ
البعض وفاته بالقول( :غاب احلبيب حممد عنا) ،وذهب آخرون إىل أن وفاته هو عام

1269هـ ،وأرخ عام وفاته العالمة الشيخ حممد الساموي يف أرجوزته (جمايل اللطف

بأرض الطف) بقوله:

وكـــالـــفـــتـــى حمـــمـــد الـــبـــحـــراين

أعــنــي ابـــن مــعــصــوم أخـــا اإليـــان

الـــســـيـــد الـــــــذي يــــكــــاد يــقــي

إن ذكـــــر الـــســـبـــط لــــه بــــأرض

حــــتــــى قـــــى بـــحـــبـــه امل ــش ــت ــط

فــأرخــوا (أغــنــاه حــب الــســبــط)

()2

1269هـ

ويذكر مؤلف (شعراء القطيف) إنه يعرف بالسيد حممد الفلفل وإن وفاته هو سنة

 ((( 1261أما تاريخ مولده فلم نعثر عليه رغم التتبع واالستقصاء ،ومهام يكن من أمر
فقد كان أحد شعراء كربالء الذين عاشوا يف القرن الثالث عرش اهلجري ،عامل ًا فاض ً
ال

أديب ًا مطبوع ًا وفقيه ًا جلي ً
ال متفنن ًا يف املعاين والبيان والعلوم العربية ،ترعرع يف أحضان

الفضل واألدب ،وكان حافظ ًا يرتقي أعواد املنابر احلسينية درس عىل العالمة الشيخ عبد
((( جمايل اللطف بأرض الطف  /الشيخ حممد الساموي ص. 77
((( شعراء القطيف  /الشيخ عيل املرهون ج 2ص.96
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احلسني الطهراين املتوىف سنة 1285هـ وتتلمذ عىل الفقيه السيد عبد اهلل السيد حممد رضا

شرب الكاظمي وعىل الفقيه الشيخ حممد حسن صاحب اجلواهر ،ومن آثاره األدبية التي
ٍ
مراث يف
خلفها ديوان شعر خمطوط وكتاب (نوافح املسك) وهو بحث يف التوحيد ،له
أهل البيت.

ترمجه فريق من املؤرخني أخص بالذكر منهم العالمة السيد حمسن األمــن يف

موسوعته (أعيان الشيعة) فقال :تويف يف عرش الستني بعد األلف ومائتني ،هو صاحب
القصائد املعروفة يف الرثاء وله قصيدة جمونية ضمتها أكثر األلسن الرشقية وله رسالة يف

ترمجة السيد عبد اهلل شرب ذكر يف خامتتها ما يدل عىل تلمذته عىل صاحب اجلواهر وله

رسالة سامها نوافح املسك يف التوحيد.

وذكره الفاضل النوري يف كتابه دار السالم يف ما يتعلق بالرؤيا واملنام فقال :السيد

العامل املؤيد الرباين التقي الصفي كان جليل القدر عظيم الشأن وكان شيخنا األستاذ
العالمة الشيخ عبد احلسني الطهراين أعىل اهلل مقامه كثري ًا ما يذكره بخري ويثني عليه
ثنا ًء بليغ ًا قال :كان تقي ًا صاحل ًا وشاعر ًا جميد ًا وأديب ًا وقارئ ًا غريق ًا يف بحار حمبة أهل

البيتوأكثر ذكره وفكره إليهم ....الخ(((.

ديوان شعره

(((

يقع يف  260صفحة من قطع الوسط ،كتب بخط مجيل ناقص األول صفحة واحدة،

وينتهي الديوان بحرف النون ،ويظهر أن الديوان ناقص ،ألن بعد هذه القصيدة تأيت
صفحة أعالها بياض ًا ويف أسفلها جزء من قصيدة روهيا الياء ،وبعدها أي يف الصفحة
الثانية ينقل خرب من رشح هنج البالغة البن أيب احلديد.

((( راجع (أعيان الشيعة) 32 - 47 :و .33

((( يراجع بشأنه موسوعة  -خمطوطات كربالء  -للمؤلف ج 3ص.191
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والديوان منسوخ يف حياة املؤلف ،ألن القصائد  -تبدأ  -وقال أصلح اهلل حاله

-وقال حفظه اهلل  -ومن اجلدير بالذكر أن أكثر صحائف الديوان مثبت فيها  -وقف -

أي إهنا وقف للمكتبات ال تباع وال تشرتى ،وعند السؤال من الصديق حسن عبد األمري

قال :اقتنيتها بطريق الرشاء من (سوق هرج كربالء).

وذكر ديوانه شيخنا العالمة أغا بزرك الطهراين يف موسوعته (الذريعة) فقال( :ديوان

السيد حممد بن مال اهلل بن معصوم املوسوي القطيفي اخلطي احلائري املتوىف 1271هـ

من تالمذة السيد عبد اهلل شرب وكتب رسالة يف ترمجة أستاذه مر يف ج .4رأيت ديوانه يف
مكتبة الساموي كل ًام فيه قصائد يف املراثي مرتبة عىل احلروف وكتب له بعض أصحابه
مقدمة ،أوله:

وســمــى فــخــرك مـــا فــــوق الــثــرى

ك ــرب ــاء فــقــت الـــســـاوات الــعــى

وفيه تلميع الرائية للرشيف الريض وختميس النونية البن زيدون وتشطري املقصور

البن دريد وجعل مجيعها يف رثاء احلسني وفيه قصيدة طويلة يف رثائه تضمن أسامء مجيع

سور القرآن أوهلا:

أشــجــان فاحتة األحـــداث يف شجن

وقــوعــهــا فــجــرت لــلــعــن عــيــنــان

اذ كت حشى اهلم من وحش ومن بقر

فكيف آل الــنــهــى مــن آل عــمــران

وفيه مراث أخر منها رثاء الشيخ أمحد األحسائي ورثاء السيد كاظم الرشتي ورثاء

الشيخ موسى بن جعفر كاشف الغطاء وآخر مراثيه رثاء الشيخ حمسن خنفر الذي تويف

1270هـ((( كام وتوجد نسخة من هذا الديوان أيض ًا يف مكتبة آية اهلل احلكيم العامة يف

النجف برقم  337كام جاء يف الفهرست املوضوع ص .142ويف موسوعة (طبقات
أعالم الشيعه) أشار إليه شيخنا الطهراين بقوله :السيد حممد بن مال اهلل بن معصوم

((( الذريعة :ج 9القسم الثالث ص.988
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املعروف بالسيد حممد بن معصوم القطيفي النجفي احلائري كان تلميذ السيد عبد اهلل

شرب ،وكتب يف ترمجة السيد عبد اهلل رسالة مستقلة (استنسختها لنفيس) وعدّ ه شيخنا
العالمه النوري يف (النجم الثاقب) ممن رشف بزيارة اإلمام الغائب وحكى فيه عن
شيخه شيخ العراقني الشيخ عبد احلسني الطهراين ثناء كثري ًا (((.
قال راثي ًا اإلمام احلسني بن عيل:
أســــــفــــــي لـــــــربـــــــات احلــــجــــا

ل بـــــــــرزن ال يــــــأويــــــن كــنــا

تــــبــــكــــي أخــــــــا كــــــــرم شــمــر

دل طـــــاملـــــا أغـــــنـــــى وأفــــنــــى

شــــيــــخ الـــــعـــــشـــــرة ذا محــى
واملــــســــتــــغــــاث إذا اخلـــطـــو

مـــــس مـــنـــه الـــضـــيـــم ركــنــا
مــــا
َّ
ب تـــراكـــمـــت كــالــلــيــل دجــنــا

أو مل تــــكــــن أنــــــــت الــــــذي

بــــأمــــورنــــا يف الـــــدهـــــر تــعــنــى

أو مل تــــــرانــــــا بــــعــــد حــفـــ

ظــــك يف يــــد األســـــــــواء ضــعــنــا

وتـــــعـــــج هتــــتــــف والــــشــــجــــى

يــــبــــدي خـــفـــايـــا مـــــا اســتــكــنــا

أجمــــــــــثــــــــــ ًا فــــــــــج الـــــفـــــا

مـــــا ال يــــعــــد احلـــــــــزن حـــزنـــا

عــــــــــرج بــــطــــيــــبــــة مـــبـــلـــغـــ ًا

بـــعـــض الـــــــذي بـــالـــطـــف نــلــنــا

مــــــــأوى الــــشــــجــــاعــــة والــــســــا

ح وكــــــل مــــعــــروف وحــســنــى

قـــــــــوم إذا محـــــــي الـــطـــعـــا

ن ف ــه ــم أمـــــر الــــقــــوم ط ــع ــن ــا

()1

ويف ديوانه قصائد عديدة مهمة تزخر باللهفة وتتدفق بالصدق واجلامل كقوله أيض ًا

يف رثاء احلسني:

((( () الكرام الربره  -الشيخ اغابزرك الطهراين  -القسم الثالث ص 449
((( أعيان الشيعة  /ج 47ص ، 33وأنظر ديوانه املخطوط .
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ك ــرب ــا فــقــت الــــســــاوات الــعــى

وســــا فـــخـــرك مـــا فــــوق الــثــرى

ح ــي ــث ضــمــنــت أنــــاســــ ًا كــلــهــم

خــر مــن جــاهــد عــن ديـــن اهلــدى

بــذلــوا دون ابـــن بــنــت املصطفى

أنـــفـــســـ ًا مـــا عـــرفـــت غـــر الــوفــا

عــمــمــوا ه ــام ــاهت ــم بــيــض الــظــبــا

ح ــن ــنــ ًا وادرعـــــــــوا س ــم ــر الــقــنــا

يــــــأيت بـــاجلـــيـــش ســبــا
كـــــاد أن
َ

عــضــب كـــل مــنــهــم لــــوال الــقــضــا
لــبــنــات املــصــطــفــى هتــمــي دمــــا

ومــــضــــوا والــــعــــن مــنــهــم ع ــرة

()2

أما غزله فإنه عفيف كان يسلك فيه مسلك العذريني من الشعراء.
وقال مشطر ًا البيتني املنسوبني إىل قيس العامري:
(أمـــــر عـــى الــــديــــار ديـــــار لــيــى)

بـــكـــل عــشــيــة وضـــحـــى مـــــرارا

أقـــبـــل تـــرهبـــا طــــــــور ًا وطــــــور ًا

(أقــبــل ذا اجلــــدار وذا اجلــــدارا)

(ومـــا حــب الــديــار شغفن قلبي)

بـــل الـــد ّيـــار أعــدمــنــي اصــطــبــارا

ومــــا ذه ــب ــت بــعــقــي الـــــدار حــب ـ ًا

(ولــكــن حــب مــن سكن الــديــارا)

وقال مشطر ًا أيض ًا:
(أمـــــر عـــى الــــديــــار ديـــــار لــيــى)

اجــــر بــأرضــهــا الـــذيـــل انــكــســارا

إىل أن رصت وقـــفـــ ًا يف محــاهــا

(أقــبــل ذا اجلــــدار وذا اجلــــدارا)

(ومـــا حــب الــديــار شغفن قلبي)

وال طــــرنــــه شـــــوقـــــ ًا فـــطـــارا

وال عـــن حــســنــهــا لــعــبــت بلبي

(ولــكــن حــب مــن سكن الــديــارا)

((( ديوان السيد حممد مال اهلل ،خمطوط يف مكتبة األستاذ حسن عبد األمري املهدي بكربالء .
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وله مشطر ًا أيض ًا:
(أمـــــر عـــى الــــديــــار ديـــــار لــيــى)

أدور عــــى ب ــن ــاه ــا ح ــي ــث دارا

أقــــــوم وانـــثـــنـــي أحـــبـــو وأكـــب ــو

(أقــبــل ذا اجلــــدار وذا اجلــــدارا)

(ومـــا حــب الــديــار شغفن قلبي)

ــــن يف األكـــبـــاد نـــارا
أرض َم ْ
وال َ

ومـــــا هــيــمــنــنــي ســـهـــ ً
ا ووعـــــرا

(ولكن حب من سكن الــديــارا)

()1

وقال راثي ًا أستاذه العالمة السيد عبد اهلل شرب املتوىف سنة 1242هـ ومنها:
أروح ويف الــقــلــب مــنــي شــج ـ ًا

وأغـــــدوا ويف الــقــلــب مــنــي شجن

والهــــــا جـــنـــى مـــنـــزل بــاحلــمــى

وال ذكـــــــر غــــانــــيــــة أو أغــــن

ولـــيـــل الــصــبــا ولـــذيـــذ الــوســن

ومل يشجني فــقــد عــيــش الشباب

بـــأهـــل الـــــرشـــــاد والة الـــزمـــن

ولــكــن شجتني رصوف الــزمــان

وكــــم فــيــه رد الــــــردى واملــحــن

بــمــوســى الــكــلــيــم بـــدت بــالــردى

إمـــــامـــــ ًا لـــديـــنـــا يــقــيــم الــســنــن

وثــــنــــت بـــمـــن مل يـــكـــن غـــره

فــاخــنــى الـــزمـــان بــنــجــل الــرضــا

وألـــبـــســـنـــي فـــيـــه ثـــــوب احلــــزن

ن ــع ــى الــــعــــامل اهلـــاشـــمـــي الــتــقــي

نــعــى م ــن ل ــه الــفــضــل يف ك ــل فن

عـــى مـــن رسى ذكـــــره يف الــبــاد

وشــــــــاع بــــذكــــر مجـــيـــل حــســن

أذاب الــــفــــؤاد وأضـــنـــى الــبــدن

ونـــــاعـــــيـــــه ملـــــــا نــــــعــــــاه ل ــن ــا

بــــدمــــع ك ــم ــن ــه ــل غـــيـــث هــتــن

فـــا غــــرو أن بــكــت املــكــرمــات

وغــــ ّيــــب مــــن ط ــي ــب ــه إذ بــطــن

ويـــا طـــود فــضــل هـــوى يف الــثــرى

ويــــا راحـــــ ً
ا عـــن ديـــــار ال ــغ ــرور

فـــذكـــر مجــيــلــك فــيــنــا قـــطـــن

()1

((( ديوان السيد حممد مال اهلل  ،خمطوط .
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وله راثي ًا الشيخ حمسن بن مرتىض األعسم املتوىف عام  1238بقصيدة مطلعها:
وعطلت منها كل حــال ودارس

أبــا جعفر أوحــشــت أنــس املــدارس

()2

وقال متغزالً:
إىل عينها فلينظر الــعــاذل الــذي

يــظــن بـــأن األمــــر يف حــبــهــا سهل

بـــحـــي ال ــع ــام ــري ــة جـــــؤذر ًا
وإن ّ

تذيب قلوب األســد أحداقه النجل
حيـــال عــلــيــهــا أن يـــرد هل ــا نــبــل

حل ــاج ــب ــه قـــــوس رهـــــن أص ــاب ــه

()3

تشطري املقصورة الدريدية وجعلها يف رثاء اإلمام احلسني السيد حممد بن مال اهلل

القطيفي نزيل كربالء باحلائر احلسيني سنة 1271هـ 1854 /م تقع يف أربعامئة ومخسني
بيت ًا مدرج يف ديوانه أوهلا تشطري البيت املزيد يف املقصورة.
(يــــا ظــبــيــة أش ــب ــه ش ــي ـ ٍ
ـئ بــاملــهــا)

مــالــك ال تــبــكــن ســبــط املصطفى

مت ــض ــن ب ــع ــدم ــا دعــــــاك ظــامــيــ ًا

(رايـــتـــه بـــن الــغــويــر والـــلـــوى)

(أمــــا تـــرى رأيس حــاكــى لــونــه)

بيض مواضينا بــحــومــات الوغى

تـــلـــوح يف ل ــي ــل الــــوغــــى كــأهنــا

(طـــرة صبح حتــت أذيـــال الــدجــى)

وله ختميس النونية البن زيدون وقلبها عن مقصده إىل رثاء اإلمام احلسني أوهلا:
وعــن تغني الــغــواين الغيد يغنينا

ذكــر الطفوف شجى اآلراء نسينا

((( ديوان السيد حممد مال اهلل ،خمطوط  .وأنظر كتاب (األخالق) للعالمة السيد عبد اهلل شرب ،دققه اخلطيب
السيد جواد شرب 1963م 1383 /هـ .
((( ديوان السيد حممد مال اهلل ،خمطوط .
((( املصدر السابق نفسه .

294

(أضحى الثنائي بدي ً
ال عن ندانينا

ورب مــعــلــمــة بـــاحلـــال يــاســيــنــا

ون ــاب عــن طيب لقيانا جتافينا)

()1

وكان الشاعر ينهج هنج معارصيه يف أخيلة الشعر ومعانيه وأسلوبه وأغراضه.
وقد أورد األستاذ عيل اخلاقاين ترمجة حافلة له يف كتاب (شعراء الغري) ج10

ص 306 - 295جاء يف (املخطوط).

قال العامل الكامل سيدنا السيد حممد القطيفي بن السيد مال اهلل املوسوي أصلح اهلل

أحواله.

أسبط النبي املصطفى وابــن فاطم

ومـــن هــو لــلــهــادي الـــويص سليل

وســيــد شــبــان اجلـــنـــان ومـــن غــدا

ملـــرعـــه اإلســــــام وهــــو عليل

ويــا خــر مــن يرجى إذا طبق البال

وضــاق عــى مــن يف الــرحــاب سبيل

بـــقـــرك لـــذنـــا والـــقـــبـــور كــثــرة

ولــكــن م ــن حيــمــي الــنــزيــل قليل

فــإن حتمي قــال الــنــاس جــار معزز

وحـــاشـــاك تـــرىض أن يــقــال ذليل

ختلصنا مــن كــل كــرب رضــيــت أن

تــــــروح وال عـــــاد وأنــــــت قــتــيــل

فـــاذا الــتــواين واجلــيــوش تــزامحــت

عــلــيــك وهــــذي ال ــع ــادي ــات جتــول

فعجل فــقــل قــل احــتــايل ومـــا بنا

ســوى املــرجتــى يف احلــادثــات محول

فــإن مل يكونوا كفوكم فمر ابنكم

وإال فـــعـــبـــاســـ ًا فــــــذاك كــفــيــل

فقد ح ّلقت طــر األمـــاين حولكم

ولـــيـــس هلــــا إال لـــديـــك حــلــول

((( الذريعة . 13 / 4 :
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فــا زلــت غــوث املستغيث ومل تزل
فــا ت ــدع الــدمــع املــصــان لرزئكم

عــمــن رجـــا ونــزيــل
متــيــط األذى
ّ

لــعــارض أحــــداث ال ــزم ــان يسيل

وإين وإن كــنــت اجلــــواد بــه لكم

فــــــإين بــــه يف غــــركــــم لــبــخــيــل

ومــثــلــك يــدنــو بـــالـــرواء بــا رشــا

وغـــــرك ي ــن ــأى والــــرثــــاء طــويــل

عــلــيــكــم ســــام اهلل مـــا اهلل كلام

ُدعــــي بــكــم يــعــطــى الــدعــا وينيل

وقال قبل هذه األبيات يف هذه القضية أصلح اهلل حاله:
ومـــــــــن كــــلــــنــــا لـــــــه أيـــــتـــــام

يــابــن حــام الــذمــار يــا مــكــرم اجلــاد
ال تــعــامــل عــــداك حــلــ ًا فيطغوا

إن أعــــــــداك يــــا كــــريــــم لــئــام

أن ــت مــن ال يضيع الــضــيــف يــومـ ًا

ال تــضــ ّيــع أضــيــافــكــم يـــا كـــرام

أس ــل ــي ــل املــصــطــفــى ح ــت ــى مــتــى

نحمل امل ــك ــروه يف حــب جـــوارك

طــبــت نــفــســ ًا عـــن مـــوالـــيـــك ملا

تطق منعة جــارك

وقال أيض ًا بعدها وقد ضاق صدره من كالم الناس وطول املدة أحسن اهلل حاله:

أم تــعــرضــت

()2

أسلفوا أم مل

اخــتــبــار ًا صربنا

()1

أنت تدري ما لنا عرش اصطبارك

()3

أكــــــرم ال ــض ــي ــف ولـــــو جـــــاء بــا

لــســت تـــرضـــاه إذا حـــل بــــدارك

أنــــت تــــدري مـــا لــنــا مـــن مطلب

غــر أن نــكــوى إىل مـــأوى ق ــرارك

ث ــر أخـــا ال ــغ ــرة واك ــش ــف م ــا بنا

ضاقت األفكار عن وجــه اعتذارك

الـــــذنـــــب فــــهــــو مـــــن عـــادتـــنـــا

وتــــعــــودت تـــكـــايف بــاغــتــفــارك؟

أم بــنــا ضــاقــت فسبحات الــرىض

دون من يــأوى إىل كهف اقتدارك؟
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مفخر حاشا مقامات افتخارك؟
ٌ

أم بــتــعــجــيــل الـــعـــقـــوبـــات لــنــا
فــــــــــإذا كــــــــان والبــــــــــد فــــدع

اهلل:

هـــذه وأح ــك ــم ب ــا شــئــت بــجــارك

ولقد ظهرت آثار إجابة هذه األبيات من غري مهلة فجزاه خري اجلزاء وله أيض ًا حفظه
م ــص ــاب عـــى مـــر الـــزمـــان يــزيــد

وخــطــب يبيد الــدهــر وه ــو جديد

أيقتل بالطف احلــســن ابــن فاطم

وقــــاتــــلــــه يف الــــعــــاملــــن ي ــزي ــد

وتــســلــب مــنــهــن ال ــث ــي ــاب بــنــاتــه

ونـــســـوتـــه واملـــســـلـــمـــون شــهــود

ويـــمـــنَـــع رشب املـــــاء آل حممد

ويـــــــرب مـــنـــه كــــافــــر وعــنــيــد

ويــصــبــح داعــــي اهلل وهـــو مـــر ٌد

ويــمــلــك أمــــر املــســلــمــن طــريــد

احاطت به األعــداء من كل جانب

ودارت عليه الــقــوم وه ــو وحيد

فــوا حــزين إذ قــام يف الــقــوم هــاديـ ًا

وإن اهلـــــدى عـــن مــثــلــهــم لبعيد

حيــــذرهــــم مــــن رش يـــــوم ع ــذاب ــه

عــى مــن عــى رب الــعــبــاد شديد

ويـــنـــذرهـــم نــــار اجلــحــيــم وإنـــا

هل ــا ال ــن ــاس يف يـــوم امل ــع ــاد وق ــود

فــلــم يــقــبــلــوا مــنــه اهلــــدى وأبــوكــا

أبـــــت هلــــم يف األولـــــــن جــــدود

فأقبل يــعــدو يف الــرجــال فنكست

هـــنـــالـــك أبــــطــــال هلــــم وأســـــود

يــشــن عــلــيــهــم غـــــارة فــروعــهــم

لـــه صـــولـــة مــنــهــا ال ــق ــل ــوب متيد

((( يف األصل (أملم) كذا .

((( يف املخطوط (جاءت هكذا) .

((( جاءت يف املخطوطة (عرش ًا الصطبارك).
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إىل أن هوى تفديه نفيس عىل الثرى

يـــعـــفـــره بـــعـــد اهلـــــــوي صــعــيــد

وبـــــات ثـــاثـــ ًا والــــــراب وســــاده

جتـــلـــلـــه لــــــلــــــذاريــــــات بــــــرود

رصيــع فدته النفس منى وللعدى

ع ــل ــي ــه نـــــــزول تـــــــارة وصـــعـــود

بنفيس عليا وهو يشكو من الضنى

وقـــــد أجـــهـــدتـــه لــلــطــغــاة قــيــود

وواحـــــر قــلــبــي إذ تــقــول سكينة

أيب م ــن تـــرى عــنــا الـــعـــداة ي ــذود

وزيــنــب تــدعــوه بــشــجـ ٍـو أيـــا أخــي

إىل ظــل مــن نـــأوي وأنـــت فقيد؟

ـت أخــي أهليك يف دار غربة
تــركـ َ

وقــــد ولــيــت مــنــهــا الـــزمـــام هيــود

()1

إذا مـــا فــشــا لــلــظــاملــن جــحــود

ومن ذا ألحكام الرشيعة يف الورى

فــبــعــدك ال يـــرعـــى هلـــن حـــدود

رحلت فلن تبقى مكارم يف الورى
َ

وال كـــــرم يف الـــعـــاملـــن وجــــود

أمــــوالي يــابــن األكــرمــن وم ــن به

ســعــدت وعــبــد األكـــرمـــن سعيد

بــحــبــك ق ــد ُســـــدْ َت األنـــــام وإن ــا

بـــســـيـــده الـــعـــبـــد املـــهـــن يــســود

ومـــن يستظل املــؤمــنــون بــظــلــه
َ

لئن فــات مني أن أكــون لك الفدى

فـــي فــيــك عـــن بـــالـــدمـــوع جتــود

عليك ســـام اهلل مــا جـــاد بالبكا

عــلــيــك قــريــب يف الــــورى وبعيد

وله أيض ًا:
ٍ
لـــــدار أبــــاد الـــدهـــر أهليها
آهــــا

فــأوحــشــت بــعــد أن بــانــوا نــوادهيــا

مهام ترى العني عايف رسمها سعرت

نــــار تـــأجـــج يف أحـــشـــاء رائــيــهــا

((( يف املخطوط فوق بظله تأيت كلمة بفيئه وهي اعتقد صحيحة.
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وقفت فيها وحــاوي الدمع منهمل

أردد الـــقـــول يف ت ــس ــآل عــافــيــهــا

مــاذا عىل اهــل هاتيك الديار جرى

فــجــد بــالــســر ي ــوم الــظــعــن حــادهيــا

وأيـــن يـــوم هبــم ســـارت ركائبهم

أمــســوا وأي بــايــا أصــبــحــوا فيها

صدى
فام سمعت لعايف الرسم غري
ً

بــه الـــرســـوم حتــاكــي َمـــن حياكيها

كــأن يــوم ســؤايل الرسم كــان صدى

تلك الــرســوم جــواب ـ ًا عــن أهاليها

ثــم انثنيت وقــد خــاب الــرجــاء ويل

عـــن تــفــيــض دمــــ ًا جيـــري مآقيها

ـى
وبــان يل أن يف ذكــرى الــديــار أسـ ً

ويف الــبــكــاء هل ــا خــــران باكيها
مــن لــو بكته ألرضـــت فــيــه بــارهيــا

وإن أفــضــل َمــن تبكي الــعــيــون له

فعدت أبكي لذكرى الطف ما دمعت

عــيــنــي وإال فحسبي يف تباكيها

وعـــــاد وهــــي ل ــي ــوم جـــل فــادحــه

يف الــنــاس حــارضهــا منهم وبــادهيــا

ويـــو ٌم دهــى فيه أهــل البيت داهي ٌة

هــانــت لــدهيــا وإن جـ ّلــت دواهيها
ماجت له األرض وانحطت رواسيها

خــطــب أمل بـــآل املــصــطــفــى ولــقــد
ٌ

لـــه امل ــش ــاع ــر واهنــــــدت مــبــانــيــهــا

رزء دهــى اإلســـام فانصدعت
هلل ٌ

ملقى يف روابيها
وأصــبــح السبط
ً

تــــــروت مـــن دمــائــهــم
هلل أرض
ّ

وا هلــف نــفــي لــه يف كــربــاء وقــد

ٍ
حــــرب عواليها
حــ ّفــت بــه لــبــنــي

وقــــام فــيــهــم ويف يــمــنــاه صــارمــه

ي ــك ــرر الـــقـــول حتـــذيـــر ًا وتنبيها

وأفــصــح الــقــول منه عــن هدايتها

ل ــو أهنـــا ســمــعــت م ــن قـــام هيــدهيــا

ومـــذ رآهــــا عــى الــطــغــيــان عاكفة

ولــيــس عــنــه ســـوى اخلــطــي يثنيها
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ٍ
َّ
فـــل مجعهم
بــــاض
أوذى عليها

وكـــــاد لــــوال قـــضـــاء اهلل يفنيها

وجـــال فيهم فـــأردى عند صولته

ـت بــالــتــعــداد حتصيها
فــوارســ ًا لــسـ َ

حتى إذا مــا دنــا املــحــتــوم مــن قـ ٍ
ـدر

ســهــم لراميها
أصــــاب أحـــشـــاءه
ٌ

فاهتز عرش آله العرش حني هوى

واغـ ّـرت األرض واســودت نواحيها

كــأنــه الــطــود هيـــوي مــن أعاليها

وخ ـ َّـر حــن أص ــاب السهم مهجته
لقى بني العدى ترب ًا
أفــدي بنفيس ً

دامــي الــوريــد بنفيس الــيــوم داميها

رداه يـــا قــطــع الـــرمحـــن أيــدهيــا

أفدي القتيل الذي أيدي العدى سلبت
أفـــدي الـــذي وطــئــت باخليل جثته

أرجـــاس حــرب أال بــعــد ًا لواطيها

أمل يــكــن قــتــلــه عـــن وطــــئ جثته

يــشــفــي صــــدور أعـــاديـــه ويغنيها

ِ
وهــتــك حــرمــتــهــا بـــاألرس يكفيها

أمل يــكــن سلبه عــن ســلــب نسوته
أف ــدي العليل غ ــداة الــطــف جيهده

نــقــل الــقــيــود الــتــي أمــســى يعانيها

أفـــدي العليل أســــر ًا بــن نسوته

يــبــكــن ممـــا دهـــــاه وهــــو يبكيها

أب ــك ــي لــنــســوتــه أرسى يــــرق هلا

قلب الــعــدو وتبكي عــن شانيها

أبكي الرشيعة تنعى فقدهم أبــد ًا

ح ــت ــى يـــقـــوم بـــأمـــر اهلل حمــيــيــهــا

الــقــائــم الــعــلــم املــهــدي ض ــوء سنا

رشيعة املصطفى اهل ــادي وحاميها

يــا حــجــة اهلل وال ــداع ــي إلــيــه ومــن

ه ــو الـــرجـــاء لــقــاصــيــهــا ودانــيــهــا

يــا خــر مــن يــأمــل املــظــلــوم نرصته

عــم داجيها
لــدى اخلــطــوب إذا مــا ّ
طــور ًا وطــور ًا بعقبى الصرب أرضيها

حــتــى م نــفــي بــلــقــيــاكــم أعللها
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حتى م أتــلــو هلــا األعــــذار منتظر ًا

يـــومـــ ًا بـــه كــلــا جــاشــت أمــانــيــهــا

ولـــن يــعــود ِمـــن األعــــار ماضيها

وكيف صربي وعمري فات أكثره
ومــا انتظاري وأنــوار املشيب بدت

والشيب يقطع مــن نفيس أمانيها

تلك الــريــعــة مل يبق الــضــال هلا

إال الــيــســر أال فــاهنــض لباقيها

وذاك يــابــن رســــول اهلل منربكم

يــعــلــوه بــعــد هــــداة احلـــق غــاوهيــا

والــشــيــعــة الــغــر ال تنفك تقذفهم

أيـــدي الــعــداة إىل أق ــى مراميها

خيــشــون أن ي ــذك ــروا لـــآل منقبة

وليس خيشى مــن الفحشاء مبدهيا

واحلــــق ال يــأمــن امل ــك ــروه مظهره

واملـــنـــكـــرات خمـــى الــــرب آتيها

غبتم وقــد أوردهتـــا احلتف بعدكم

وفـــرقـــت شــمــلــهــا قــــر ًا أعــادهيــا

سـ ّلــت عليها ســيــوفـ ًا كــان جدكم

قـــد س ـ ّلــهــا فــيــهــم قـــدمـ ـ ًا ليهدهيا

فــأضــمــرت فــرقــ ًا مــنــه الــنــفــاق ويف

يــوم السقيفة أبــدى الفعل خافيها

قــــو ٌم يــــرون والء اآلل منقصة

تــزري بمن كــان يف الدنيا بواليها

والصدق يف القول عــاد ًا هيزئون به

والكذب والــزور والبهتان يرضيها

يا نفس صــر ًا وقــري سوف يدركنا

بــالــنــر مــنــه وبــاإلســعــاف مهدهيا

بــقــيــة اهلل والــــداعــــي إل ــي ــه ومــن

بـــه الـــبـــاد ســيــحــيــي اهلل عافيها

واملـــؤمـــنـــون بـــه ت ــزه ــو حمــافــلــهــم

مــن بعد مــا أظلمت دهـــر ًا نــوادهيــا

ويـــبـــدل اهلل خــــوف املــؤمــنــن به

أمــن ـ ًا ويكشف عنها الــر بارهيا

ويمأل األرض عــدالً بعد ما ملئت

ظــل ـ ًا وجيــلــو عــن الــدنــيــا دياجيها
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مــــادت دعــائــمــه م ــن بــعــد بانيها

فاهنض فديتك للدين احلنيف فقد

وقـــم لـــرع تــداعــت ِمـــن قــواعــده

رض بــالــديــن والــدنــيــا تداعيها
مــا ّ

أدرك فــديــتــك لـــإســـام بــاقــيــة

من قبل أن يتبعوا الباقي بامضيها

أيــدي الــعــدا بعد أن غبتم أعاليها

دمت
أدرك رشيعة حق يف الــورى َه ُ

منا الــصــدور هبــدم اجلـــور تشفيها

مــتــى تــقـ ّـر بــرؤيــاك الــعــيــون متى؟

وعــنــك يــصــدر بــاألحــكــام راوهيـــا

مــتــى يــكــون إلــيــك األمـــر مرجعه
مــتــى نـــراك عــى األعــــواد منتصب ًا

وأنــــــت آمــــرهــــا فــيــنــا ونــاهــيــهــا

مــتــى يــقــول ألهـــل احلـــق قائلهم
متى نــراك وقــد حكمت سيفك يف

إن اخلـــافـــة ر ّدت يف أهــالــيــهــا

أوائـــل الــقــوم واســتــأصــلــت تاليها

يــا ســــادة لــيــس إال بـــالـــوالء لكم

يرجو النجاة غــد ًا يف احلرش راجيها

ولــيــس إال بــلــعــن الــظــاملــن لكم

يف احلــر ترجو الــرايــا عفو بارهيا

إين ألرجــــو بــكــم عــنــد املــــات إذا

مــا الـــروح قــد بلغت مـنّــى تراقيها
ٌ
أهــــــــوال أقــاســيــهــا
مــــن املـــنـــيـــة

أن حتــــروين حــتــى ال تتعتعني

لــلــنــاس يــومــ ًا بــذكــراكــم نــوادهيــا

صــى اإللـــه عليكم كــلــا سطعت

أخــبــار فــضـ ٍ
ـل عــن املــخــتــار يروهيا
ً

ومـــا روى فــيــكــم يــومــ ًا أخـــو ثقة

وجاء يف املخطوطة :وله أصلح اهلل حاله وأطال يف عمره:
وهــوى له الفلك املحيط بام حوى

خــطــب أمل َّ فـــهـــدّ أطــــــوار الــعــى
وارجتــــت الــســبــع ال ــش ــداد لــوقـ ِ
ـعـ ِـه

وتــزلــزلــت بــالــنــاس أطــبــاق الثرى
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وفـــــــــوادح ل ــل ــده ــر أي فـــــوادح
ٌ

ـصــت هبــا األيــــام َآل املصطفى
خـ ّ

وألي مـــســـمـــوم وأي جمــــدّ ل

أم أي مــن واروه حــيــ ًا يف الِــبــنــا

أم أي حــادثــة هلــم أبــــدي األســى

وألي فــــــادحــــــة آلل حمــمــد

أرض بـــه الــنــوى
ومـــــرد مــنــهــم ّ

وألي مــــأســــور قــــى يف أرسه

ِ
شج به ابن ملجم رأس موىل
اليو ٍم ّ
الِــيــو ٍم يسء إىل البتول وأسقطت

فــيــه وق ــد منعت تـــراث املصطفى

حــتــى لــقــد منعت هلــا نــفــي الــفــدا

يف نــدهبــا اهلــــادي الــنــبــي عــن البكا

ـم به ابنها احلسن الزكي
أم يــوم سـ ّ

الــطــاهــر الــعــلــم اإلمـــــام املجتبى

اخلـــلـــق طـــــر ًا واإلمـــــــام املــرتــى

أســــيــــاف آل أمــــيــــة يف كــربــا

أم يــوم أروى ال ــرك مــن دم أمحد

ملــصــابــه يف ال ــن ــاس أعــــام اهل ــدى

يـــــو ٌم بـــه قــتــل احل ــس ــن فنكست

األرضون وانكسفت له شمس الضحى

وأغــــــرت اآلفــــــاق واهـــتـــزت له
ب ــأيب الــغــريــب وق ــد أحـــاط برحله

مجــع الــضــال فــعــاد هنــبــ ًا لــلــورى

هلــفــي وقــــد بـــــرزت إلـــيـــه بــنــاتــه

يــنــدبــن مـــن فــــرط الــكــآبــة يـــا أبــا

بـــأيب الــوحــيــد يــشــد يف أوســاطــهــم

ال يــرهــبــن هلـــم س ــه ــامــ ًا او قنا

يـــعـــدو بــأبــيــض صـــــارم يف كفه

مـــاض حيــن لقطع اوداج الــعــدى

ولــكــم ب ــه م ــن هــامــة ُفــلِــقــت هلم

ـى كحي طــاحــتـ ًا ملــا عدا
ويـــدا كــمـ ٍّ

ويـــشـــن فــيــهــم غـــــارة فــروعــهــم

ف ــت ـ ٌ
ـك لـــه فــيــهــم وس ــف ــك لــلــدمــا

هلــفــي وقــــد ســـاقـــوا ب ــن ــات حممد

أرسى عــى عجف النياق بــا وطا
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ملــصــيــب ـ ٌة ال تــنــقــي طــــول املـــدى

هبــــن إىل ابــــن هــنــد إهنــا
هيــــدى
َّ

يـــا لــيــت إين بــالــطــفــوف شــهــدتــه

وفــديــتــه ب ــال ــروح فــيــمــن قــد فــدى

ـي عــارف
مــن كــل ذي حسب مــكـ ّ

بـــاحلـــق قـــاتـــل دونـــــه حــتــى قىض
للنفس غــايــة جــهــدهــم واملنتهى

بــذلــوا الــنــفــوس وبــذهلــم يف نــره

مل أبــكــهــم حـــزنـــ ًا ول ــك ــن حــرة

أن ال أكــــون شــهــدهتــم يف كــربــا

يــابــن الــنــبــي ومـــن بــحــبــك ارجتــي

غفران ما اكتسبت يــدي فيام مىض

ٍ
بــيــد فام
إن فــــات مــنــي نــركــم

فـــات الــلــســان لــكــم مــديــح أو ثنا

فــاشــفــع لــعــبــدك يف املـــعـــاد فــإنــا

بــك يــأمــل الــغــفــران فــيــه والـــرىض

صـــى اإللـــــه عــلــيــك يـــاب ــن حممد

مـــر ذكــــرك يف حمــافــل لــلــورى
م ــا ّ

وت ــذك ــرت يــومــ ًا مــصــا َبــك شيع ٌة

لــك يف جمالسهم وجــــادوا بالبكا

وله أطال اهلل يف عمره:
ونــــــور ال ــش ــي ــب آذن بــــالــــزوال

أيـــا بــن الــعــســكــري إىل َم صــري

فــقــم بــالــســمــر والــبــيــض الــصــقــال

إىل َم االنـــتـــظـــار وقـــــد تــنــاهــى

وقــــد عــظــم الـــبـــاء فــــوا ضــايل

ومــــا صــــري ولــســت أراك فينا

ِ
وغـــــال
والة اجلــــــور مــــن بـــــاغ

وقــــد وىل الــعــبــاد وســـــاس فيها

رقـــــاب الـــنـــاس فــيــهــم رش ِ
وال

فــمــن لــلــمــســلــمــن وقــــد تــــوىل...

ِ
خـــــوال
بـــيـــوت دعــــاتــــة مــنــهــم

ومـــــن لـــلـــديـــن وهـــــو كــــا تــــراه
ّ
تـــعـــى
وهــــــــذا مـــنـــر اهلـــــــــادي

عــلــيــه الــــيــــوم أوغـــــــاد الـــرجـــال
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متـــــزقـــــه هلــــــم أيـــــــــدي خـــيـــايل

فـــــــأدرك ديـــــن جـــــدك يف يــدهيــا
وقــــم يف نـــر شــيــعــتــكــم تــقــايس

ِ
وبـــــال
وبـــــــاالً مــــن عــــــداك عــــى

تـــســـر يف واليــــتــــكــــم وتـــبـــدي

لـــغـــركـــم الـــــواليـــــة يف املـــقـــال

وخت ــش ــى أن ت ــق ــول احلــــق فيكم

وتــكــتــم فــضــلــكــم خـــوف الــنــكــال

ِ
وعــــــال
متـــهـــد كــــل مــنــخــفــض

م ــت ــى يـــابـــن ال ــن ــب ــي نــــــراك فــيــنــا
ـت ســيــفــك يف رقــاب
وقـــد ح ـ ّكــمـ َ

ِ
وتــــــــال
ألول ظــــــــامل لــــكــــم

متى تشفي الــصــدور فدتك نفيس

بــنــبــش قــبــور مــن مــنــعــوا الــعــوايل

فــهــم كــانــوا األســــاس لــكــل ظلم

وهـــم كــانــوا ال ــدع ــاة إىل الــضــال

وهـــم ه ــج ــروا الــكــتــاب وبــدلــوه

وقـــــد رشــــقــــوه بـــغـــيـــ ًا بــالــنــبــال

ٍ
عـــمـــد عــلــي ـ ًا
وهــــم رضبـــــوا عـــى

ِ
عــضــب ذي صقال
بـــايض احلــــدّ

وخـــــانـــــوا بـــالـــزكـــي فــجــرعــوه

كــــؤوســــ ًا لــلــحــتــوف بــــا قــتــال

وهــــم قــتــلــوا احل ــس ــن وغـــــادروه

جــديــ ً
ا يف الــطــفــوف عــى الــرمــال

وهـــــم ســـــــاروا بـــــآل اهلل أرسى

ســـبـــايـــا فـــــوق أقــــتــــاب اجلــــال

فــيــا مـــــوالي إن بـــك اعــتــصــامــي

اتــكــايل

وان عــلــيــك يف احلـــــر

()1

ِ
الـــلـــيـــال
ويــشــمــلــكــم عــــى مــــر

ســــــام اهلل يـــغـــشـــاكـــم مجــيــعــ ًا

***
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ومن أشعاره هذه الرائعة:
ٌ
أصــــل وال حسب
هـــي املــنــيــة ال

ٌ
مـــال وال نسب
ينجيك منها وال

هــو الــقــضــاء فــا جمـــدٌ وال رشف

جيــديــك يف دفــعــه كـــا وال أدب

هــي الــرزايــا تــســاوي الــنــاس كلهم

فيها ســواء لدهيا الـــرأس والذنب

هـــي احلــــــوادث ال تــنــفــك نــازلــة

بالناس س ّيان فيها العجم والعرب

ترى الناس يف هلو ويف طرب

إذ ًا هـ َـو احلــزن فيهم ذلــك الطرب

ٍ
كــــل مــنــهــم الــعــطــب
إال وغـــايـــة

مــــوىل وال ملك
ال خــــادم ال وال
ً
بينا

()2

أخــبــارهــم واىل تــدويــنــهــا انــتــدبــوا

ورووا
أيــن الــذيــن حــكــوا آثــارهــم َ

وأين من كان أصغى يوم قد خطبوا

أيــن الذين عىل األع ــواد قد وعظوا

أيـــن املــلــوك وأب ــن ــاء املــلــوك ومــن

كــانــوا حيــوطــون فيهم أيــنــا ذهبوا

أيــن الــذيــن عــتــوا أيــن الــذيــن بغوا

أيــن الــذيــن ألم ــوال ال ــورى انتهبوا

وأيـــــن آبـــاؤنـــا واألمــــهــــات ومــن

إلــيــه آبـــاؤنـــا ك ــان ــوا ق ــد انــتــســبــوا

كم من رشيف قىض فينا فام برحت

تبكي لــه عجم اإلســـام والــعــرب

وعـــامل َغـــــدَ َرت أيـــدي ال ــزم ــان به

فــأصــبــح الــعــلــم فــيــه وه ــو مكتئب

وذي تــقــى أخــفــت األيــــام طلعته

فها هــو الــيــوم ث ـ ٍ
ـاو يف الــثــرى ترب

وكم أصاب أليدي الدهر سهم ردى

ـى لــه يف املــعــايل قــد سمت ُرتَــب
فــتـ ً

((( كذا يف املخطوط وصحح اىل بينا.
((( يف املخطوط ظاهر ( -كيا) كذا .
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حتــت الـــراب إىل أهليهم انقلبوا

ـى بعدما وارتـــه جريته
كــم مــن فــتـ ً

حــي ـ ًا وال أهنـــم كــانــوا لــه صحبوا

كـــأنـــه مل يــكــن بـــاألمـــس بينهم
حتى م ينسيك لــأيــام مــا صنعت
حتى م تعجبك الــدنــيــا وزخرفها

ـرج كذب
باألمس يف القوم منها زبـ ٌ
ويستميلك فيها اللهو واللعب

حــتــى م تــتــبــع اآلمـــــال وهــــي كام

ـدت آخــرهــا اخل ــران والنصب
عــهـ َ

حــتــى م حتــكــم قـــر ًا أن ــت ساكنه
حــتــى م تعمر دنــي ـ ًا أن ــت بــعــد غـ ٍـد

وأنــــت ّع ــال ــه أحــكــمــت منقلب

كالقوم تذهب عنها مثل ما ذهبوا

حــتــى م تــكــذبــك الــدنــيــا عــانــيـ ًة

وأن ــت ال ينثني عنها بــك الكذب

ٌ
مــال ليجمعه
حتى م يلهي الفتى

كــيــا يــفــوز بــه ابـــن بــعــده وأب

وزوجـــــــة بـــعـــده لــلــغــر ص ــائ ــرة

وغــــر ذلــــك ممـــن لــيــس حيتسب

قد فــات من عمره من كــان قد بلغ

اخلــمــيــس أكــثــر مــا للحي يرتقب

فــلــيــســتــعــد أخـــــو جـــــزم لــنــوبــتــه

فــعــن قــريــب ســتــأتــيــه هب ــا الــنــوب

ولينتبه ذو احلجى من طــول غفلته

حتى متى وهــو للفحشاء يرتكب

وليقض يف اخلري باقي عمره فعسى

فــضــ ً
ا لــه اهلل مـــايض عــمــره هيب

()2

يف ِ
حمــو مــا كــان قبل الــيــوم حيتطب

وليسخ قبل خــروج األمــر مــن يده

فهي الوسيلة يف الغفران والسبب

وليغتنم للخطايا صـــدق توبته

ردى .
((( يف املخطوط منهم ً

((( فيه زحاف كام هو ظاهر .
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فـــــاهلل أســــــأل مـــنـــه أن يــوفــقــنــا

ملـــا بـــه الــعــبــد مـــن مــــواله يــقــرب

وأن يــمــن عــلــيــنــا بــالــقــيــام بام

قـــد كـــان كــلــفــنــا نـــدبـــ ًا ومـــا جيب

ومــن
صــى اإللــه عــى اهل ــادي النبي َ

بــعــد الــنــبــي إلــيــهــم ينتهي الطلب

وله أيض ًا:

يــابــن الــنــبــي ومـــن لــفــوزي يف غـ ٍـد

أعــــددت حــســن الــظــن مــنــي فيكم

إين أســــــأت فـــــادركـــــوين مــنــكــم

بــشــفــاعــة فــقــد الــتــجــأت إلــيــكــم

وتــــداركــــوا أبـــــوي قــبــي يف ٍ
غــد

بــشــفــاعــة تــنــجــي غــــدا عــبــديــكــم

وتــــداركــــوا م ــن ال يـــرى لنجاته

بـــعـــد الـــنـــبـــي حمـــمـــد إال كــم

فـــهـــم مجـــيـــعـــ ًا آمــــنــــون بــحــبــهــم

لــكــم وهــجــر مجــيــع مـــن عــاداكــم

ورجـــاؤهـــم بــكــم غــــد ًا يـــوم القيا

ُــــــم
مـــة إنــكــم شــفــعــاء مـــن َواالك ُ

توجد يف املخطوطة قصيدة عدهتا  54بيت ًا اعتقد أهنا للشاعر املذكور حيث هي من

نمط أسلوبه كام يتبني من مضموهنا وطريقة نظمها وأسلوهبا ،إال أهنا خالية من االسم
مكتوبة دون ذكر اسم الشاعر وإليك املطلع واألخري من القصيدة:
أهيــــا احلــــــادي رويـــــــد ًا بــالــرى

كــي أروي مــن دمــوعــي ذا الثرى

عــدمــت الــرشــد قــف يل ساعة
ال
َ

إن هـــــذي كـــربـــا كـــــرب الــبــا

وختامها:
اهلل والــــركــــن الـــيـــاين والــصــفــا

يـــا بــنــي زمـــــزم واحلـــجـــر وبــيــت

نــجــلــكــم مــســتــمــســك يف ُح ـ ّبــكِــم

وبـــشـــنـــئـــان األعـــــــــادي والـــــرا
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لـــيـــت إين مل أكـــــن إن مل أكـــن

مـــن مــوالــيــكــم أيــــا أهــــل الـــوال

قــد رصفــت العمر يف األوىل لكم

يف مــــدحيــــي والــــثــــنــــاء والــــرثــــا

فــاجــعــلــوا يل جــنــة الـــفـــردوس يف

الـــكـــرة األخــــــرى م ــق ــامــ ًا وجـــزا
ٌ
شــــــال وصــبــا
نـــســـمـــت يــــومــــ ًا
َّ

وع ــل ــي ــك ــم ســــ ّلــــم الــــرمحــــن مــا

وقال من بحر البسيط :
روحـــي الــفــداء ملــن هــانــت حياهتم

لــدهيــم وعـــن الــدنــيــا لــقــد رغــبــوا

قد شاهدوا الفوز طــر ًا يف شهادهتم

بــــذاك نــالــوا مــقــام ـ ًا دونــــه الــرتــب

مل تلق منهم سوى ندب أخي حسب

للحرب طــور ًا وللمحراب ينتدب

جـــادوا بأنفسهم دون ابــن فاطمة

وذاك غــايــة مــا جـــادت بــه النجب

صالوا حيامون عن ديــن اإللــه وعن

آل الــنــبــي إىل أن كــلــت القضب

هلل درهــــــم مــــا خـــــاب ســعــيــهــم

حتى أبيدوا فال فــروا وال اضطربوا

حامي الرشيعة للهيجاء يقدمهم

حمــامــيــ ًا إذ لــظــاهــا شـــب يلتهب

أخـــي بصولته ذكـــر الـــويص تــرى

عــداه مــن باسمه قــد عمها الرهب

قــنــاتــه خــرقــت أك ــب ــاده ــم وغـــدا

بــســيــفــه لــنــفــوس الـــقـــوم ينتهب

***
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 -33السيد حممد الفلفل
املتوىف سنة 1271هـ

هو السيد حممد بن مال اهلل بن حممد املعروف بالفلفل املتوىف سنة  1271كان أديب ًا

شاعر ًا من أهايل القطيف نزيل كربالء ومات هبا ،وكان من أبرز تالمذة السيد كاظم بن
القاسم احلسيني الرشتي ،له ديوان شعر مستقل(خمطوط) يف مكتبة الشيخ حممد الساموي

بالنجف ،وهو غري السيد حممد بن مال اهلل بن معصوم الذي عاش يف كربالء ،وكان
تلميذ ًا للسيد عبد اهلل شرب ومما عثرنا عليه من شعر املرتجم ما هو مدون يف كتاب (شعراء

القطيف) (((.

قال يف (مدح الكاظمني اإلمامني موسى الكاظم وحممد اجلواد والعسكريني اإلمامني

عيل اهلادي واحلسن العسكري:)

خــلــهــا تــدمــي مـــن الــســر يــداهــا

ال تــعــقــهــا فــلــقــد شــــق مـــداهـــا

ه ــزه ــا الـــشـــوق ف ــأب ــراه ــا الــضــنــا

ف ــان ــرت حتــمــد بــالــشــوق ضناها

رضــــيــــت حــــر اهلـــــــوى مـــاءكـــا

رضـــيـــت مــتــلــفــة الـــســـر غــداهــا

عــمــيــت مــــن كــــل مــــا يــشــغــلــهــا

عـــن هـــداهـــا وهـــداهـــا يف عــاهــا

عـــكـــرت رحــــب الــفــضــا ممـــا أثــا

رتــــه فــالــتــفــت دجـــاهـــا بضحاها

قــصــدت الــكــاظــم مــوســى والـــذي

غــمــر الـــنـــاس يــــد ًا بــعــض نــداهــا

((( شعراء القطيف  /الشيخ عيل املرهون ج 2ص.96
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قــف فــدتــك النفس واغــنــم أجرها

حــيــث حتــيــيــهــا س ــامــ ًا م ــن فناها

مــــبــــلــــغــــ ًا جــــــل ســـــامـــــي هلــا

ط ــال ــبــ ًا لــلــنــفــس مـــا فــيــه هــداهــا

و َملـــــن ِمــــن جـــــوده نــــال عــصــاهــا

قــــل ملــــن ك ــل ــم مـــوســـى بــاســمــه
أشــهــيــدي جــانــب الـــــــزوراء هل

زورة تطفي مــن النفس لظاها ؟

أم ل ــع ــي ــن ــي نــــظــــرة ممـــــا رأى

ج ــدث ــي قــدســكــا جتــلــو جــاهــا؟

مل يـــــر اهلل أنــــــاســــــ ًا غـــركـــم

مــثــل مـــا نــلــتــم فــأنــتــم غــربــاهــا

جــــدكــــم أعــــظــــم قــــــدر وأذى

فــحــســوتــم بــعــده كـــأســـ ًا حساها

وســـقـــاكـــم ثــــــدي أخـــــــاق هبــا

عــطــر الـــقـــرآن مـــن عــطــر شــذاهــا

يــــا ذوات أك ــم ــل ــت ع ــل ــة إجي ــا

د ذي العرش الــورى والــبــدء طاها

مــــا رجـــــا راج بـــكـــم إال نــجــا

كــيــف والـــراجـــي املــيــامــن فتاها

ثـــم عـــج يـــا مـــرشـــد الــنــفــس إىل

أرض س ــام ــراء نــنــشــق مــن ثــراهــا

واعـــطـــهـــا مـــقـــودهـــا حــتــى تــرى

قـــبـــة ف ــي ــه ــا مـــنـــاهـــا ورجــــاهــــا

فــــعــــى نــــــــوري عـــــا حـــــا هبــا

مـــن صــــاة اهلل واخلـــلـــق رضــاهــا

الــرى
والـــق عنها حلس وعــثــاء ُ

وقــــل الـــبـــرى فــقــد زاد عــنــاهــا

واطــلــب احل ــاج ــات حتــض بــاإلجــا

بــــة يف حــــــال بـــقـــاهـــا وف ــن ــاه ــا

ثــــــم اهنــــضــــنــــي فــــــا قـــــــوة يل

مـــن مهـــوم أهبــضــتــنــي مـــن عــداهــا

نحو رسداب حــوى خــوف العدى

عــصــمــة ال ــع ــامل واملــعــطــي رجــاهــا

وامـــش يب رســـ ً
ا فــا تـــدري عسى

اهلل ل ــب ــى دعــــــوة يف مــشــتــكــاهــا
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وادخ ــل ــن يب خــاضــع ـ ًا مستشفع ًا

يل بـــــأن أســـعـــد يــــومــــ ًا بــلــقــاهــا

نـــقـــرأ الــتــســلــيــم مـــنـــا عـــــدّ مــا

خـــلـــق اهلل إىل يــــــوم جـــزاهـــا

يــــا ويل اهلل واملــــعــــطــــي مـــدى

أمــــــد األيــــــــام إقـــلـــيـــد عــطــاهــا

قــم عــى اســـم اهلل واثــبــت مــا بقى

من رســوم فالعدى رامــوا انمحاها

طـــهـــر األرض بـــأجـــنـــاد أبـــت

أن يــــرى مــبــدأهــا مـــن منتهاها

وأبــســط الــعــدل بعيسى ال ــروح والـــ

ـــخــر حمــفــوفــ ًا بـــأمـــاك ســاهــا

إن دوحــــــات الـــرجـــا قـــد آذنـــت

بــانــحــســار فــمــتــى خــــر ًا نــراهــا

واألمــــــــــاين حــــبــــاىل هـــــل تـــرى

مـــنـــك يــــومــــ ًا بـــولـــيـــد َّ
بـــراهـــا

جـــــرد الـــســـيـــف لـــــثـــــارات بــنــي

أمـــك ال ــزه ــرا واجــهــد يف رضــاهــا

جــلــب الـــقـــوم عــلــيــهــم جــحــف ـ ً
ا

كــالــدجــى لــكــن دراريــــــه ظــبــاهــا

فــانــثــنــوا كــاألســد ال ــض ــاري بــدت

هلـــم يف مــنــتــهــى اخل ــم ــص ظــبــاهــا

تــلــتــقــي جــيــش الـــعـــدى ضــاحــكــة

واملــــــوايض مـــن دم طــــال بــكــاهــا

أب ــل ــغ ــوا يف الـــدفـــع عـــن حــامــيــة

الــديــن بــايــصــا الــكــل كــا بحامها

مل يـــزالـــوا يف الــوغــى حــتــى جــرى

م ــن ي ــد األقـــــدار م ــا ح ــم قضاها

ويقول يف رثاء احلسني:
وذوو املــــــروة والـــوفـــا أن ــص ــاره

هلــــم عــــى جـــيـــش الـــلـــئـــام زئـــر

طابت عنارصهم وطــاب أصوهلم

فــعــنــارص طـــابـــت هلـــم وحــجــور

عشقوا القنا للدفع ال عشقوا القنا

لــلــنــفــع لـــكـــن أمـــــي املـــقـــدور
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مـــا شــاقــهــم لــلــخــلــد إال دعـــوة

الــــرمحــــن ال ولــــداهنــــا واحلـــــور

فتمثلت هل ــم الــقــصــور ومـــا هبم

لــــوال متــثــلــت الـــقـــصـــور قــصــور

بــذلــوا الــنــفــوس لــنــره حتى فنوا

واخلـــيـــل تــــردى والــعــجــاج يــثــور

وغــدا ربيب املكرمات خيــوض تيــ

ار احلـــــــروب وق ــل ــب ــه مــســجــور

يــدعــو أال أيــــن الــنــصــر ومــــا له

إال األرامـــــــل والــعــلــيــل نصري

فــغــدا يــــودع م ــن يـــود وال اختيا

ر بــــأن حـــوتـــه بــعــد ذاك قــبــور

يــدعــو هل ــم مــنــي ال ــس ــام عليكم

يــــا أهـــــل ودى فـــاملـــقـــام يــســر

دافعت عنكم ما استطعت فلم يفد

والــصــحــب ذا شــلــو وذا منحور

فـــأتـــتـــه زيـــنـــب وهـــــي ممــــا نــاهلــا
وتــقــول يــا خلف الــذيــن مضوا ويا

حــــرى الــقــنــاع وذيــلــهــا جمـــرور
ُ

فــلــكــي إذا طـــم الــبــا والــســور

مــــاذا الـــــوداع أهـــل تيقنت الفنا

مـــا الــــــرأي يف ومــــا لــــدي خفري

فــأجــاهبــا يـــا زي ــن ــب قـــر املـــدى

كــثــر الـــعـــدى وســبــيــلــنــا حمــصــور

قــــالــــت فــــدتــــك الـــنـــفـــس تــقـــ

تل نصب عيني إن سلواين إذ ًا لعسري

فاغرورقت عيناه واخضلــت كريـــ

مـــتـــه دمـــــــ ًا وعــــاهــــم ال ــت ــزف ــر

وقد وردت بعض أبيات هذه القصيدة يف كتاب (مآثر الكرباء يف تاريخ سامراء)

للشيخ ذبيح اهلل املحاليت ج 3ص.327
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 -34السيد حممد هادي آل طعمة
( 1396 - 1323هـ)
الوالدة والنشأة:

هو السيد هادي أو حممد هادي بن حممد مهدي بن سليامن بن مصطفى بن أمحد بن

حييى آل طعمة من آل فائز املوسوي احلسيني احلائري.

ولد يف كربالء سنة  1323هـ  1902 /م ،مات والده وهو ابن سنة واحدة ،فنشأ يف

كنف أمه وأخيه السيد حممد رضا.

وملا بلغ السابعة من عمره ،أدخله أخوه الكتاب يف الروضة احلسينية املطهرة الذي

يتوىل التدريس فيها السيد زين العابدين اهلندي ثم انتقل إىل الكتاب العائد للشيخ حسن

كوسة احلائري ،حيث بدأ بدراسة القرآن الكريم واخلط بأنواعه ،وبعدها انرصف إىل
خدمة الزائرين وقراءة التعزية يف الروضة احلسينية والعباسية حتى آخر حلظة من حياته.
أما أخالقه ،فقد كان حلي ًام واسع الصدر كريم النفس ،ذا نفس جمبولة عىل حب

اخلري ،وفي ًا ألصدقائه ،حتى عرف بني أقرانه بالذكاء والفطنة وسالمة الذوق يف الفهم،
باإلضافة إىل عفته ونقائه وحرصه عىل التسامي والرتفع عن الدنايا.

نشأت لديه الرغبة يف اإلطالع عىل أخبار الكتب والرتاث العريب واإلسالمي من

منظوم الكالم ومنثوره من شعر وخطب ورسائل وأقوال وكل ما يمت إىل العقيدة
اإلسالمية بصلة فتتبع قراءة الشعر املبعثر يف كتب اللغة واألدب والتاريخ وأظهر اهتامم ًا
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واضح ًا بحفظ عيون الشعر ما وسعه احلفظ ،كام استطاع أن يتعلم اللغتني الفارسية
والرتكية فض ً
ال عن العربية ،واتقنها بطالقة ،وحفظ الكثري من الشعر الفاريس إىل جانب

ذلك اهتم بالعلوم اإلسالمية واحلوادث التارخيية ووقف عىل حقائق الرجال وعرف
دخائلهم وترصفاهتم يف كل موارد احلياة وأخذ من الشيوخ آراءهم ،وخترج يف أدبه عىل

جمالس كربالء وأنديتها ،فتعرف عىل رعيل من العلامء وأهل الفضل واألدب أمثال
الشيخ أغا بزرك الطهراين والسيد حممد مهدي املوسوي الكاظمي والشيخ حمسن أيب

احلب والسيد مرتىض الوهاب والسيد مرتىض القزويني والسيد صدر الدين احلكيم

الشهرستاين والشيخ حممد القريني والسيد عبد الرزاق املقرم والسيد جواد شرب والسيد
هادي كامل الدين احليل والشيخ فرج العمران القطيفي والسيد حسن األمني وخرض
عباس الصاحلي وغريهم.

وملا كان شديد احلب ألهل البيت ،عارف ًا بجهادهم وعلمهم ومواقفهم املرشقة

لنرش مبادئ الدين اإلسالمي ،فقد انرصف لنظم الشعر فيهم واإلشــادة بسجاياهم
احلميدة والكشف عن أعامهلم اجلليلة ،حتى أصبحت لديه جمموعة من القصائد يف

مناقب ومراثي النبي الكريم حممد وآل بيته األطهار ،وكان يتوخى من ذلك األجر
والثواب.

فتى ينهل العلم من ينابيعه ويترشب األدب
ال غرابة إذن أن تنجب األرسة اجلليلة ً

واللغة من مصافيها.

قال يف حقه العالمة السيد حممد حسني اجلاليل ما هذا نصه( :السيد حممد هادي بن

حممد مهدي بن سليامن بن مصطفى بن أمحد بن حييى بن خليفة بن نعمة اهلل بن طعمة....
الخ من خدمة الروضة احلسينية بكربالء ونقباء الشعراء كان يتمتع بأدب كامل تربطه

بالوالد حسن اجلوار يف حملة باب الطاق بكربالء ومن شعره قوله يف ميالد احلسني:
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قـــــــــد جتـــــــــى نــــــــــــور قــــــدس

يــــــــــــوم مــــــــيــــــــاد احلـــــســـــن

وأضـــــــــــــــاء الــــــــكــــــــون فـــيـــه

وأقـــــــــــــــــــــــرت كــــــــــل عــــن
ّ

بلغني نعي وفاته يوم اخلميس  19شوال 1396هـ ودفن يف مدينة جده احلسني

الذي خدمه حي ًا ومات بجواره) (((.

قال العالمة الشيخ حممد صادق الكربايس :السيد حممد هادي بن حممد مهدي آل

طعمة الفائزي املوسوي ( 1396 - 1323هـ) كان أديبا شاعر ًا ،ولد وتويف يف كربالء،
وهو والد سلامن هادي آل طعمة ،له كتاب (منتخب الدعوات) و (ديوان شعر) يف مدح
املعصومني ،كام مجع ديوان (حممد تقي املازندراين) ((( .كام ذكر نص قول الكربايس

االستاذ سعيد هادي الصفار يف كتابه (((.

خطه:

كان رمحه اهلل جييد اخلط العريب والفاريس بأنواعه املعروفة ،وقد ورث هذه القابلية

عن أبيه وأخيه السيد حممد رضا ،ومما جيدر التنويه به إن معظم خدمة الروضتني يستعينون

به يف كتابة رسائلهم ،وال شك إن نامذج من خطه األنيق شجعت اآلخرين عىل االستعانة

به.

((( فهرس الرتاث  /السيد حممد حسني اجلاليل ج 3ص.244

((( ) دائرة املعارف احلسينية  -تاريخ املراقد :الشيخ حممد صادق الكربايس ،ج 3ص .111
((( ) الروضة احلسينية واسهامات املبدعني اجلليلة :سعيد هادي الصفار ،ص .32
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آثاره:

خلف املغفور له السيد هادي طائفة من الكتب والرسائل واملجاميع الشعرية التي

كتبها بخط يده ،وهي يف خزانة ولده السيد سلامن بكربالء.
وهي كاآليت :

1.1منتخب الدعوات ،كتبه يوم  15شعبان 1380هـ  ،وعىل الصفحة األوىل منه تعليق
الشيخ أغا بزرك الطهراين مؤرخ يف  6حمرم 1386هـ ،طبع الكتاب يف بريوت سنة

1426هـ باعتناء السيد حممد حسن صادق آل طعمة.

2.2كنور املعارف اإلهلية ،يتضمن:

3.3قصائد خمتارة يف مناقب أهل البيت.

4.4ملحمة احلاج جواد بدقت الشاعر الكربالئي املتوىف سنة  1281هـ.
5.5منتخبات البحار ،كتبه يف  14رمضان 1390هـ.

6.6قصيدة الشيخ حسني نجف املتوىف سنة  1354هـ وكتبت سنة  1393هـ.
7.7جمموع آل أيب احلب.

8.8ديوان الشيخ حممد تقي املازندراين احلائري1385 ،هـ.
9.9زيارة اإلمام احلسني.

1010ديوان شعره بالعربية1390 ،هـ.

1111ديوان شعره بالفارسية 1390،هـ.
1212جمموع شعري حسيني.

1313جمموعة األدعية واألذكار ،كتبت يف 1360هـ.
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1414منتخبات الزيارات والدعوات الزاكيات 1393 ،هـ.
1515زيارة احلسني كتبت سنة  1392هـ (((.

وفاته:

أرداه سلطان املوت وهو يعالج يف مستشفى اآللويس ببغداد فنقل رفاته إىل كربالء

يوم اخلميس  18شوال  1396هـ1976/م.

وجرى له تشييع حافل يليق بمقامه إىل مثواه األخري يف مقربة خاصة له وألرسته يف

وادي كربالء ،ورثاه الشعراء واألدباء يف جمالس الفاحتة التي أقيمت عىل روحه الطاهرة،

وصدر عنه يف ذكراه السنوية األوىل كتاب باسم (ذكرى فقيد آل طعمة) تناول سرية

حياته وبعض أشعاره.

املصادر لرتمجته:

1.1الذريعة :الشيخ أغا بزرك الطهراين ج 22ص.402

2.2ذكرى فقيد آل طعمة :جلنة التأبني (1396 - 1323هـ) طبع يف 1978/12/2م.
3.3فهرس الرتاث :السيد حممد حسني احلسيني اجلاليل.244 / 3 :

4.4املخطوطات األدبية يف مكتبة املتحف العراقي :أسامة النقشبندي وظمياء حممد
عباس ص.281

5.5كربالء يف الذاكرة :سلامن هادي آل طعمة ص.402

((( ) خمطوطات كربالء :للمؤلف ،ج 3ص .286
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شاعريته:

يظهر ملن يتتبع أشعاره ويتقىص أخباره أنه شاعر تقليدي ،غلب عىل شعره الطابع

الديني فقصائده كلها تعرب عن معاناة الشاعر وجتارب عاشها بوعي وصدق وانغامس

يف حب أهل البيت .فهو مل يكن شاعر ًا حمرتف ًا ومل يكتب الشعر عن هواية ،بل أراد
التقرب اىل األئمة األطهار واحلصول عىل درجات الرمحة والرضوان ،لذلك أخذ عىل

عاتقه كتابة قصائد ومقاطع شعرية يعرب خالهلا ما هييج يف خاطره.

إن قصائده زاخرة باألسى ،مفعمة باألمل ،بيد أنه عىل قلة إنتاجه ،نلمس يف شعره

حالوة البث ولطف األداء ،فهو واضح العبارة سهل األسلوب ،يتسم بالتعبري الصادق
واحلس املرهف.

ونورد هنا ما تيرس لنا من شعره:
قال:
يف ميالد اإلمام عيل بن أيب طالب 13 رجب املرجب
يـــــــــــــــــوم مـــــــــــيـــــــــــاد عـــــي

املـــــــرتـــــــى شـــــمـــــس اهلـــــــدى

زهـــــــــــق الـــــــبـــــــاطـــــــل واإل

حلـــــــــــــــاد واحلــــــــــــــــــق بــــــــدا

ذاتـــــــــــــه جــــــــوهــــــــرة الــــقــــد

س وغــــــــيــــــــث لـــــلـــــنـــــدى

عـــــــنـــــــده مــــــــن عــــــــــامل الـــــا

هــــــــــــوت كــــــــنــــــــ ٌز خــــــ ّلــــــدا

جـــــــــــــــاء يف الـــــكـــــعـــــبـــــة

وســــــــط الــــبــــيــــت ملــــــا ولــــــدا
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(يف ميالد الصديقة فاطمة الزهراء)  20مجادى الثانية
إن بـــنـــت املـــصـــطـــفـــى فــاطــمــة

قـــد أتــــى مـــيـــادهـــا نــــــور ًا مبني

ذاهتـــــــــــا جـــــــوهـــــــرة قـــدســـيـــة

صـــاغـــهـــا اهلل هـــــدى لــلــعــاملــن

إهنـــــــا فــــلــــذة طـــــه املــصــطــفــى

إهنـــــــا خـــــر نـــــســـــاء الـــعـــاملـــن

أنـــــجـــــبـــــت ذريـــــــــــــة طـــيـــبـــة

ك ــف ــت اإلســـــــام رس الــعــابــثــن

إهنــــــــا خــــــالــــــدة يف فــضــلــهــا

باسمها الــعــاطــر أشـــدو كــل حني

(يف ميالد اإلمام الثاين احلسن بن عيل املجتبى 15 )رمضان
حــســن الــســبــط الــتــقــي املــجــتــبــى

ك ــن ــز ع ــل ــم اهلل نــــــراس اهلــــدى

إن يف مــــيــــاده الــــقــــذا انــجــى

رس قــلــب املــصــطــفــى واملـــرتـــى

عـــــم آفــــــــاق اهلــــــــدى يف نــبــلــه

ثــــم نــــالــــت فــــاطــــم خــــر املــنــى

ذاتــــــه الــــقــــديس م ــف ــت ــاح الــســنــا

مـــعـــدن الــتــوحــيــد بــحــر لــلــنــدى

مــنــهــل اإلحـــســـان يــنــبــوع الــرجــا

ســيــد األبــــــرار مــصــبــاح الــدجــى

(يف ميالد اإلمام الثالث احلسني بن عيل 3 )شعبان املعظم
قـــــــــد جتـــــــــى نــــــــــــور قــــــدس

يــــــــــــوم مــــــــيــــــــاد احلـــــســـــن

وأضـــــــــــــــاء الــــــــكــــــــون فـــيـــه

وأقــــــــــــــــــــــرت كـــــــــــل عــــن

وطــــــــــوت أنــــــــــــــواره الـــلـــيـــل

وأحمــــــــــــــــــــــى كـــــــــــــل مـــــن

تـــــــــراءى

ســــــاطــــــعــــــ ًا يف اخلــــافــــقــــن

ســـــبـــــط طـــــــه شـــــــع كــــالــــبــــد

ر بـــــــــأفـــــــــق املـــــــرقـــــــن

وإذا

الـــــفـــــجـــــر
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(يف ميالد اإلمام الرابع عيل بن احلسني السجاد 4 )شعبان
هــتــف الـــــرور بــمــولــد الــســجــاد

خــــر الــــريــــة أكـــــــرم الــــزهــــاد

بحر العلوم بفيضه انغمر احلجي

كـــنـــز اهلـــــدايـــــة مــفــخــر الــعــبــاد

هـــو حــجــة اهلل املـــتـــوج بــالــســنــا

يف األفـــــق الح كــكــوكــب وقـــاد

ح ــل ــو الـــشـــائـــل ع ــب ــق ــري ثــائــر

حــفــظ الــريــعــة مــن أذى احلــســاد

ه ــي ــه ــات ت ــره ــب ــه قـــــوى ج ــب ــارة

أدمــــت يــديــه بــمــخــلــب األصــفــاد

(يف ميالد اإلمام اخلامس حممد بن عيل الباقر 1 )رجب املرجب
بــــاقــــر الـــعـــلـــم ويل املـــؤمـــنـــن

ونـــصـــر احلـــــق خــــر الــعــابــديــن

إن يف مـــــيـــــاده فـــــر الـــدجـــى

وبــــدت يف ال ــك ــون أنـــــوار اليقني

هــــو ب ــح ــر ال ــع ــل ــم ك ــن ــز لــلــتــقــى

نـــارص ال ــدي ــن وكــهــف الــبــائــســن

حـــجـــة اهلل عــــى اخلـــلـــق الــــذي

بــاســمــه قـــد أرشق احلــــق املــبــن

مـــــن أتــــــــاه طــــالــــبــــ ًا إحـــســـانـــه

فـــــاز بــــاآلمــــال يف دنـــيـــا وديــــن

(يف ميالد اإلمام السادس جعفر بن حممد الصادق 17 )ربيع األول
صــــــادق الــــقــــول إمــــــام املــتــقــن

حـــــجـــــة هلل بـــــــن الــــعــــاملــــن

إن يف مـــــيـــــاده شـــــع اهلـــــدى

حــيــث قـــام ال ــدي ــن يف ع ــز رصــن

نــــارش األحـــكـــام يف هــــذي الــدُ نــا

وهـــــدى األقـــــــوام يف قــــول مبني

هـــــو لــــلــــنــــاس إمــــــــام صـــالـــح

وهــــو يف احلــــق ح ــس ــام لـــن يلني

كــنــز عــلــم اهلل يف كـــل الــــورى

إنـــــه مــــن ن ــس ــل خــــر املــرســلــن
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(يف ميالد اإلمام السابع موسى بن جعفر الكاظم 7 )صفر
بــــاب احلـــوائـــج مــنــبــع اإلحــســان

حـــامـــي الـــريـــة مــنــقــذ الــلــهــفــان

ك ــم م ــن ســقــيــم نـــال م ــن بــركــاتــه

فـــغـــدا يــعــيــش بــصــحــة وأمـــــان

مـــيـــاده الــــوضــــاء جــــاء مــبــر ًا

لـــلـــمـــؤمـــنـــن بــــعــــزة اإليـــــــان

موسى بن جعفر وهو نفس للندى

كــالــنــهــر حــن يــســيــل يف الــوديــان

هــو يف املــعــارف بــحــر عــلــم زاخــر

أو آيـــــــة لــــلــــواحــــد الــــديــــان

(يف ميالد اإلمام الثامن عيل بن موسى الرضا 11 )ذي القعدة
ولــد الــرضــا كالفجر يف الظلامت

وهــــو املـــــراد ومــنــتــهــى الــركــات

بـــاب الـــرجـــاء لــكــل قــلــب حــائــر

شمس الوجود وكاشف الكربات

يـــا ثـــامـــنـــ ًا بـــن األئـــمـــة بــإســمــه

راحــــــت متـــجـــد أنـــبـــل اآليـــــات

مــــــوالي ف ــي ــك مــــــآريب مــأمــولــة

يف الــديــن والــدنــيــا ويف األزمـــات

مــــا حـــبـــك املـــيـــمـــون إال مــنــبــع

جـــم الــعــطــاء يــفــيــض ب ــاخل ــرات

(يف ميالد اإلمام التاسع حممد بن عيل اجلواد 15 )رجب املرجب
بــيــت الـــرســـالـــة مــنــبــع اخلــــرات

قــد صــانــه ال ــب ــاري مــن الشبهات

قـــد جــــاء مـــيـــاد الـــزكـــي حممد

أعــنــي اجلــــواد ومــعــدن الــركــات

فـــأضـــاء آفـــــاق الـــدجـــى بــبــزوغــه

والــفــجــر أرشق ضــاحــك البسامت

قد جــاء من صلب النبي املصطفى

فــــإذا الـــوجـــود يــلــوح كــاجلــنــات

وإذا ال ــس ــاء متـــوج يف أعــراســهــا

واألرض هتــتــف لــلــولــيــد اآليت
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(يف ميالد اإلمام العارش عيل بن حممد اهلادي 15 )ذي احلجة
نـــــال الــــريــــة أعـــظـــم اخلـــــرات

وغــــــدا يـــشـــع بـــــــأروع اآليـــــات

فــإمــامــنــا اهلــــــادي تــبــلــج فــجــره

فــاســتــقــبــلــتــه احلــــور بــالــصــلــوات

طــابــت نــفــوس الــعــاملــن بــعــطــره

وتـــعـــبـــأت بـــظـــالـــه الــعــقــبــات

احل ــج ــة املــعــصــوم بــــاب لــلــرجــى

كــنــز الــفــضــائــل مــنــهــل احلــســنــات

اهلل بــــــــوأه مــــقــــامــــ ًا ســـامـــيـــ ًا

ولـــه انــجــى هـــام الـــزمـــان الــعــايت

(يف ميالد اإلمام احلادي عرش احلسن بن عيل العسكري 8 )ربيع الثاين
بــــــــاب املـــــــكـــــــارم واهلــــــــدى

بــــحــــر الــــفــــضــــائــــل والــــنــــدى

احلــــــجــــــة احلــــــســــــن الــــــــذي

وهـــــــــو اإلمـــــــــــــام املــــقــــتــــدى

مـــــــيـــــــاده الــــــســــــامــــــي أتـــــى

يف هبـــــجـــــة لـــــــــــذوي اهلـــــــدى

طـــــوبـــــى ملــــــن نــــــــال الــــــــوالء

بـــــحـــــبـــــه طــــــــــــول املـــــــــدى

مـــــــــيـــــــــاده مـــــــــأ املـــــــــدى

حـــــــزنـــــــ ًا وأفــــــــــــــرح أمحـــــــدا

لناظمها السيد حممد هادي السيد حممد مهدي آل طعمة حترير ًا يف  24رمضان املبارك

سنة 1390هـ.

وقال أيض ًا يف ميالد االمام الثاين عرش احلجة بن احلسن املهدي وهي عرشة أبيات

بعنوان (طاعته فرض):

بــــرى لــكــم يـــا مــعــر املــؤمــنــن

بـــمـــولـــد املــــهــــدي يف ال ــع ــامل ــن

ال ــط ــاه ــري ــن ال ــط ــاه ــري ــن اهلــــداة

واحلـــجـــة بـــن احل ــج ــج األك ــرم ــن
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املــــرجتــــى واملــــقــــتــــدى والــــــذي

ط ــاع ــت ــه فـــــرض عــــى املــســلــمــن

يــــفــــوز مــــن كــــــان مـــطـــيـــعـــ ًا لــه

واخلـــــــزي واخلــــــــران لــآثــمــن
قــســط ـ ًا وعـــــدالً بــعــد ظــلــ ٍم مهني

قـــــد يـــمـــأ األرض بـــــه رب ــن ــا
يـــزيـــل مـــن ســطــوتــه يف الــــورى

كـــتـــائـــب الـــكـــفـــار واملـــجـــرمـــن

يف ن ــص ــف ش ــع ــب ــان زهـــــا نــــوره

والــــكــــون قـــد ضــــاء بـــه أمجــعــن

طــــوبــــى ملــــن زار ب مـــيـــاده

قــــر حـــســـن ســـبـــط طــــه األمــــن

طــــاب لـــه الــعــيــش عـــى مـــا سعى

ويــمــســك الــصــك غــــد ًا باليمني

مــســكــن
يف جـــنـــة اخلــــلــــد لـــــه
ٌ

مـــن بـــركـــات أكـــــرم األكـــرمـــن

***
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 -35السيد حممد رضا السيد حممد صادق القزويين
(1359هـ 1437 /هـ )

هز الشاعر األديب الكاتب الباحث السيد حممد رضا السيد حممد صادق بن السيد

حممد رضا بن السيد هاشم القزويني املوسوي ولد يف كربالء سنة 1940م املصادف

لسنة 1360هــ ونشأ هبا ،أكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية ,ثم انتقل إىل
بغداد للدراسة يف اجلامعة املستنرصية فدخل كلية االقتصاد والعلوم السياسية وخترج

من املعهد العايل للمصارف عام 1388هــ املصادف لسنة 1968م .

مارس العمل املرصيف يف العراق فعني حماسب ًا يف مرصف الرافدين بكربالء ،وظل

يزاول العمل فرتة طويلة من الزمن حتى انتقل اىل الكويت فعمل يف التجارة احلرة
بالذهب واملجوهرات اىل جانب العمل املرصيف .

حياته األدبية  :غري أن عمله الوظيفي مل يمنعه من ارتياد أندية أهل الفضل واألدب,

فقد شارك يف عدد من الندوات األدبية والثقافية التي كانت تزخر هبا مدينة كربالء إبان
الستينات  .نظم الشعر وهو يف العقد الثاين من عمره وله قصائد كثرية كتبها يف املناسبات

ونرشت يف أمهات الصحف واملجالت العربية  .كام شارك يف األندية الثقافية يف إيران
ودمشق ولندن وغريها من العواصم العربية واألجنبية .

وقد عرف الشاعر بسجاياه احلميدة وصفاء رسيرته ومهته العالية والغرية املثالية

اهلارفة .
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آثار الشاعر :

1ــ ديوان الشعر مطبوع باسم ( عبق يف كربالء)
2ــ كربالء وثورة العرشين ( خمطوط)

شعره :

تناول يف جمموعته الشعرية فنون الشعر التقليدية من غزل ورثاء ووصف اىل جوانب

قصائد األخوانيات ،وهي تدل عىل عذوبة أسلوب واحرتام العواطف امللتهبة  .وها
آنذاك أسوق إليك منتخبات من شعره :

هذه قصيدة اإلمام الرضا وهي طويلة أنشأها عىل غرار تائية دعبل اخلزاعي :

َق ِ
ِ
ــس ٍ
الـــر
كـــات
ـــد ْم َ
ــن َمــنْــ َب َ
ـــت َح َ
ــع َ َ

ـــــاك بــالــصــلـ ِ
ِ
َو َيـــا َمـ ْـهــبـ َ
ـوات
ـط األَ َم
َّ
ِ
َويــــا جــامــعــا بــاخلــر ك َّ
ــتــات
ُــــل َش

ويــامــلــجــئـ ًا لــلـ َتــائِـ ِـهـ ِ
الـــورى
َ
ـــن َ
ـن م َ
ََ

كـــن الــوثــيــق ُمــعــزز ًا
الـــر ُ
ويـــا َأهيــــا ُ

مــن اهلل فــوق األرض ُركــن الثبات

َ
وإنـــــك حتــمــي يف احلـــيـــاة بِـــعـــز ٍّة

ِ
ــــن ج ــاءك ــم يــســعــى وبــعــد ممــات
ل ْ

أبــا َح ِ
سائق
سن قد جئت والــشــوق
ٌ

وحتــــدو يب اآلمـــــال يف اخلــطــوات

َ
ملوك األرض حتمي جوارها
وجدت

إذا أسعفـــت أيـامـــهم بـــحياة

قدمت غريب ًا أرض طوس فأرشقت

بــمــقــدمــك املــيــمــون كـــل جــهــات

وشـــعـــت مــــنــــارات عــلــيــه آلت

أب ــا حــســن ط ــاب الــريــح لعاشق

ِ
والـــعـــرفـــات
وقـــــوف بــيــت اهللِ

كــــأين هبــاتــيــك ُ
اجلـــمـــوع تــطــو ُفــ ُه
فـــجـــاؤوا إل ــي ــه يــنــســلــون ب ـ َلــه ـ َفـ ٍـة

ِ
فــمــن ك ّ
وفـــاة
ُــــل َحــــدب أقــبــلــوا
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ـم
فــلــم يــرجــعــوا إالّ بِــمــحـ ِـو ذنــوهبـ ْ

ِ
ُــــــل عــطــايــا َثــــــر ٍة ِ
ـــــات
وص
َوك َّ َ
َّ

ِ
التجت َ
القلوب فأدركت
كل
إليك
ْ

بــا َّأمــل ـ ْتــه مــن َعظيــــم ِهبـــات

ٍ
مــــزار عـــاش يف الــظــلــات
بعيـــد

أبــا َحــسـ ٍ
ـن طــال الــفـ ُ
ـراق ومــن يعش
ُ
ملوك األرض جاءئك رغبة
وحتّى

عــى رأســهــا تــســعــى إىل العتبات

ومـــالـــت عــــروش مــنــهــم ِلــنــــــــات

إذا دامهـــتـــهـــا يف احلـــيـــاة خمــاطــر
أتتك لتشكو الدهر حينا فلم ختب

ومــن ذا الـــذي خ ّيبت يف النكبات

أليس مشى املــأمــون يــرجــوك نــر ًة

ـــوقـــت أرجــــاه باحللقات
وقـــد ُط
ْ

ِ
انكساره
فقومت منها ال ـ ُعــو َد بعد
َّ

وإن أضــمــرت غــــدر ًا بــعــيــد نجاة
والــر ِ
هــنــاك جــيــوش الــفــتـ ِ
ّ
بــات
ـك

وألــبــت
خـــراســـان عــلــيــه
وثـــــارت
ْ
ٌ

ِ
لِ
َ
اجلــنــبــات
ــتــنــقــذ عـــرشـــ ًا م ــائ ــل

َ
ّ
واملــــذلــــة قــبـ َلــه
فـــجـــاءك يــســعــى

ِ
بـــوصـــاة
عــلــيــه ولـــكـــن مــــرغــــ ًا

وقـــلـــدك األمـــــر الـــــذي مل تُــقــره

واليـــــة عــهــد أم خــديــعــة مـــاكِ ٍ
ـــر

كـــيـــان آل لــلــســقــطـ ِ
ِ
ٍ
ـات
حلـــفـــظ

ولــكــن قــلــوب الــنــاس ثــم تضامنت

الــــرضــــا مـــن آل أمحــــد آين
بــــأن ّ

وأرداك مــســمــوم ـ ًا لــيــبــلــغ مــأربــ ًا

ِ
بــالــلــعــنــات
فــــــراح لِــيــلــقــى اهلل

املأمون يف النفس حاج ًة
فام أن قىض
ُ

تــكــشــف مـــا ُيــيــفــه مـــن غــــدرات

ورحــــت كــريــ ًا مل تــدنــســك منهم
َ

ُبــــــرود ومل تــلــبــســك بــالــشــبــهــات

ُ
جــحافل
إذا أمــّـــــــ ُه يف كــل يــوم

واألمــــــاك بــالــقــبـ ِ
ِ
ِ
ـات
اخلــلــق
مــن

حي َ
ـــك َمــهــوى الــنـ ٌـو ِروالــركــات
رض ُ

وراحـــــوا ومـــا عــافــوا ق ــب ــور ًا وإنــا
وطـــافـــت بـــه ســبــع ـ ًا هــنــاك ختــاهلــا
ْ

تـــطـــر نـــفـــوس ثــــم بـــالـــدعـــوات
ُ
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ــــن ُوال ُة األمـــر للضيق وسع ًة
َو َظ َّ

لــيــبــنــوا لـــه األدوار يف طــبــقــات

ومـــا عــلــمــوا أن الــطــبــاق بسبعها

تــضــيــق لــــــزوار الـــرضـــا حلــظــات

وإن َو َّســعــوا للناس عند رواحهم
ْ

فــــاذا ع ــن األمـــــاك يف ال ــغ ــدوات

وقــلــت مــدحي ـ ًا مل َيــ ُق ْ
ــل فــيـ َ
ـك ِدعــبـ ٌـل

قلت أيديكم غَــدت صفرات
ومــا
ُ

خــر اخلــلـ ِـق طــه وحــيـ ٍ
ِ
ـدر
فــأنــت ابــن

وخـــر نــســاء الــكــون يف الــغــرفــات

َقــريــض ـ ًا فــأبــدى أعـــذب الــكــلـ ِ
ـات

الص ِ
ٍ
حسن قد َ
در ُح ّبكم
أبا
جاش يف َّ

ِ
فليس ُتــســاوي ِمــنـ َ
ـك َ
هيأت
بعض

ِ
مجــعــت ّ
املـــلـــوك ِهــبــاهتــا
كـــل
فــلــوا َّ

بــكــل جــهـ ِ
ّ
ـات
فــأبــنــاك قــد ســــادوا

أفــاطــم قــومــي لــلــتــهــاين وأبـــري

ُـــل ٍ
ــبــاب هلــم ضـــاءت عــى ك َّ
بقعة
ُق ٌ

م ــب ــارك ــة يف األرض مــؤتــلــفــات

ِ
وإن هــدمــت بــعـ َ
املــراقــد ُع ْص ٍبة
ـض

فـــــــــــقــائــم أمـــــر ال حمـــالـــة آيت

بــأعــيــادهــا مــا شــيــب بــالــنــــــــكـ ِ
ـرات
َ

ـــت َهـــذي اخلــائــق تَـــار ًة
ـــرح ْ
إذا َف َ

ِ
والــــركــــات
لِــتــغــمــرنــا بـــاخلـــر

فــأعــيــا ُدنــا فــيــكــم ويف ذكــريــاتــكــم

ِ
َ
الــصــلــوات
وإنـــــك وجــــ ُه اهلل يف
فـــذلـــك ال يـــــــزداد غــــر ث ــب ـ ِ
ـات

ـــس ٍ
ـــن أنـــت ا ُملـــرجـــى ليومنا
أبـــا َح َ
ليبني هلم رصح ـ ًا إذا اهتزت الدنى

ت ــع ــاه ــده الـــرمحـــن يف الــنــبــضـ ِ
ـات

وحبكم
مــراقــدكــم طــي الــقــلــوب ُ

وله من قصيدة يستعرض فيها واقع األمة العربية يف فلسطني ولبنان ويدعو أبناءها

لتحقيق النرص اسمعه يقول :

بــــرهــــ ٌة أنـــــا احلــــديــــث شــجــون

ـن
أصـــغ ي ــا دهـــر وانــصــتــي ي ــا ســنـ ُ
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واهـــــدأي يـــا نــــوازع الــنــفــس َع ّ
ــي

ٌ
شـــــوق دفــن
اهـــتـــدي مــــا يـــريـــد

فــلــقــد حــــــــار مـــن ضــنــاه فـــؤادي

ول ــق ــد خــــار مــــن قـــــواي احلــنــن

مـــــر يف ذكـــريـــات
يــتــلــظــى إن
ّ

أطــــرافــــه يستبني

يـــتـــلـــمـــى

هــــل إىل نــفــحــة ال ــن ــب ــوة تـــدري

مـــن ســبــيــل يـــا أهيـــــا الــيــاســمــن

هـــل اىل م ــرب ــض اإلمـــامـــة يميش

مـــن دل ــي ــل وهــــل ي ــط ــال الــعــريــن

ف ــام ــأي يــا ســـاء قــلــبــي ابــتــهــاجـ ًا

فــلــقــد صــــدّ قــــت لـــــدى الــظــنــون

وافــــريش الــــدرب يــا مـــروج اليهم

نـــفـــحـــات وظــــلــــي يـــــا غــصــون

فــلــقــد طــــال يف ال ــت ــأم ــل صــري

ثــــم أدركـــــــت واس ــت ــق ــر الــيــقــن

نــقــطــة الـــوصـــول لــلــنــبــوة حني

انــــشــــق م ــن ــه ــا أئـــــمـــــة وبـــنـــون

إهنــــــا حمـــــــــور احلـــــــيـــــــاة جتــى

عــنــدهــا احلــكــم والــنــهــي والــديــن

وبـــــــأن الـــــزهـــــراء رس ســيــبــقــى

شــــاخمــــ ًا واخلـــــلـــــود ف ــي ــه كــمــن

ٍ
بعض
أظــهــرت مــن تــراثــهــا بــعــض

فـــــإذا ال ــع ــض يف الــــــورى قــانــون

واىل الــكــــــــون قدمـــت ولــدهيا

حسني

حــســن ذلـــكـــم
ٌ

آيـــــة يـــا ذكـــريـــات مـــري تــبــاعـ ًا

وذاك

وأشـــهـــدي أنـــنـــا ع ــب ــي ــد وقــن

نــتــغــنــى األجمـــــــاد غـــــر ُأ ٍ
بـــــاة

وبــقــايــا الــــديــــار لــســنــا نــصــون

ق ــد شــهــرنــا الــســيــوف ال لــأعــادي

إنـــــا الــــفــــرد مـــن أخـــيـــه طعني

مــن هــنــا أو هــنــاك بــعــض رصاخ

مــثــلــا يــطــلــق الــــــراخ سجني

أهيــا املــســلــمــون بــالــديــــــــن كنتم

يـــوم كـــان املــلــك الــعــريــض املــتــن

يــوم كــان الــشـــــرع املــقدس ظ َّ
ال

وارفـــــــ ًا مــــرفــــ ًا لـــديـــه اجلــبــن
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أي نــقـ ٍ
ـص بـــه دعـــاكـــم لرتجوا

رشعــــة الــكــفــر ســنــتــهــا لينني

أو غــــزاة الــبــاد بــاملــال والعهر

تـــــوارى مـــن خــلــفــهــم صهيون

وفــلــســطــن  ...يــا ملــهــزلــة العرص

دعـــوهـــا فــلــيــتــكــم

مل تكونوا

مــــن دعـــــاة ل ــن ــره ــا فــراهــم

أخــــذوا الــفــلــس واســتــبــيــح الطني

فيه

فــيــه الــبــنــون

وبــلــبــنــان ضــ ّي ــع األب

وحــروب الصليب شــنــت

عــقــاء فــــضــــاع

يـــنـــج مــنــه احلــنــن
أي غــــدر مل
ُ

علينا

مـــا عــهــدنــا ملــثــل لــبــنــان ربع ًا

يـــــورق احلـــقـــد فــيــه والــزيــزفــون

إنـــا الــدهــر قـــد يــريــنــا األعــا

جــيــب وجيــلــو مــنــه اخلــفــاء الــدفــن

واعـــتـــذار ًا أمـــاه يــا فــاطــم فاليوم

متــــر الـــذكـــرى وقــلــبــي حزين

شفيعة املحرش
ق ـــ ـــ ــد طــــال عـــــهــدا ومــغــزى

أفقـــــــــت م ــن بــعــــــــد نـــوم

الــقــلــب وجــــد ًا

بـــــــــــــــن الــضـــــــــــلــوع تــنــــــــزى

ورحـــــــــــــــت أط ـــ ـــ ـــ ــل ــب أمـــــر ًا

يــلــــــــــــــــــــوح يف األفـــــق رمـــزا

وجـــــــدت يف

أضــــــنــــــاين الـــبـــحـــث ســيــــــــر ًا

فــمـــــــــــا

تــلــكــــــــــــــأت قفــــــزا

ٍ
بحـــرش

ملــــــــــــــــــــن متــــــــــــــــــــادى وأجــــزى

حــتــــــــــــــى وجـــــــدت طــــــــريــق ـ ًا

واجـــزى

كيــــــف الــنــجــــــــاة

ومــــــــــــــا

يف الــنــــــــــــــاس غــمـــــــــــز ًا ولــــــــمــزا

تـــــــــــــــورع ذنــبــــــــــــــا
ّ

وجــــــــــــــــــــدت أقــــــــوال

أن كـــيف أنــجـــــــــــو

ومــــــــــــــا إىل

طـــــه

شــفــيــعــة احلـــــــــــر تــبـــــــــــــــــدو

حسبــــك كنــزا

إن ســـــــاقي الذنـــب وخـــزا
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كـــــيف

وعــنــــــــــــــدهــا ســــــــــــــــــــأنــادي

هـــــــــــيــهــات أنــــــــــــــت والئـــــــــــي

أفـــــــــــي

إىل اجلــحــــــــــــــيــم مــنــهــــــــــــــــــــم

فلســــــت

تــــــــــــــــــــؤ ّز

إن الــشــــــــــــــــــــيــاطــن راحـــــت

هــيــهــــــــــــــات أحــــر فيــــــهم

إن اجلـــنـــــــــــــــــــان

املــــحب

ســيجزى

جهـــــنـــم

ُأرزا

أعـــــــــــــــــداك أزا

أسمـــــــــع

ركـــزا

وإن تقطعـــــــت جـــــــــــــزّا

يكفــــي حمــــــــــــــــــــبــك

تــنــــــــــــــادي

عـــزا

مولد الزهراء
أصــــغ يــا دهــر وانصتي يا مكارم

وانفيض يـــا جــــراح عنـــك املراهم

إن هـــذي النُفـــوس طمئــى لنـــور

املظـــامل

وأســرب اليـــوم غور كـــل املالحـــم
ُ

واستـــعد يــا قريـــض كل القوافــي

طالــــام غّيبـــته عنـــها

وقــد أوشــكت متــــوت لرباعــــم

إن هـــذي احلقـــول مل تألف اجلـذب

فاملئي يــا ســـامء قلبــــي آمـــاالً

فــــإين ملــا أزل عبـــد هائـــــــــم

يرجـع اخلصـب يف العقول فتسموا

لرتى ذ ّلــــة الصـــقور احلمـــائـــم

أن تقول الشعـوب قولتها الفـــصل

ّ
كـــل أهــــــــوج حــاكم
عــى رغ ــم

أمتــنــى بيـــــن السحائب غيثــــ ًا

ينشـــر البشــر بيـــن هــــذي العوامل

عــطــر ًا وإن ُأثــــــــرت بـــهــائــم

اجلو
الصــغري يبث
ّ
لـــرتى الربعم ّ

أن يعيــش اإلنســــان حـر ًا كريمـ ًا

ـصــوارم
ال مروعـــ ًا من السيوف الـ ّ

خيطف الــرعــب و القلوب حيارى

ويعيـــد الثــــغر املـــعطل باســـم

ٌ
بــرق
فلـــــقد الح يف احلوالــــــك

يصــرع اخلــوف يف الليــايل الدّ واهم

وحديــــث عـــن البتـــولة فـــــاطم

ذاك وهـــــج الــزهــراء أرشق فيــنا
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فرحــة طـــه يف منبـــت للمكـــارم

ولـــد اخلـــري إذ ولــــدت فيـا
قـــــد ُأعـــــدت هبــا الــكـــــرامــة لألنثى

فعاشــت بــني الكــــرام األكـــارم

والتقــت فــي رحــاهبا جنبــات

عنـــدها يف إمــامــــــــة وأعــــاظم

فســــرى منهــل الرســـالة عذب ًا

رائــقــــــــ ًا يف صــفــاتــــــــه لــلــعـــــــــــوامل

يف بنــيها يــا عــــزة مل ختـــامر

عظـــامء الــتــاريــــــــخ مــن كــل حــامل

غــري بنت للمصطفــى كــان فيها

نســله والــنــهــى وكــــــــل املــراحم

فاستطالت علــى الــعــوامل فخـــر ًا

شــــــــاهــد فيــه كــل بــر وأثـــم

وتــراهــا ترعرعــت يف حجور

عــز يف الــدهــر مثلهــا يف األكــــــــارم

وكفــاهــــــا

أن تــرى يف ولــيدة اخلتــم خاتــــم

وبــــــــهــا ســـوف يــنــتــي نــســــــــل طه

ويزيــن الدنــيا فتســـموا املعـــامل

ولدتـــها

خديــجة

وتــقــــــــول الــدنــــــــيــا بــــــــــــــأن عظي ًام

قطعتــه أرحــامه كــل راحــــــم

ونــبـــــــــــي اإلســــام خلــف بنتــ ًا

مل يراعــوا فــيها حقـــوق املحارم

أنجبـــت هــذه املاليـــني برغم

التقتـــــــــــيل من كــل ظالــــــم

فاستفاق الــزمـــــان أيــن بنو حرب

وسلطانـــــهم

وقــطع اجلمـــاجم

أيــن أعداؤهــــا فقد ذهــب الكـل

ومل يبـــق يف الــدنــى غــر فـــاطم

ذكرى السيدة زينب

أيـــن يــلــقــي الــكــريــم حــبــل رحــالــه

وبــمــن يستجيــــر يف تســئـاله

حــر
وألي األبــــــــــــــواب ي ــط ــرق ٌ

صـــار مــثــل الــطــريــد بــــــــن عياله
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ٍ
وجــــه يســـــوق يف أذاللـــه
مــــاء
ُ

خــاـــفــ ًا أن ي ـــ ــراق يف ال ــن ــاس منه
فــبـــــــــــدار الـــرضـــا أراين غــريــب ـ ًا

فغريب يشكو الــغــريــب بحــــاله

أيـــــن مــنــي ذو املــكــرمــات (ع ــي)

مــن عطايــا الــكــرام بــعــض تـواله

أيـــــن غ ــوث املــلــهــوف يف كــل أمــر

وم ــاذ الدخــــــيل مــن أهوالــــه

أيـــــن مــن قــد أشــاد للدين رصح ـ ًا

ال جيــــــــود الـــزمـــان يف أمــــــــثــالـــــه

أيــــــــن مــنــي فــقــد غـــدوت بعيـــد ًا

أنـــا عــن داره وعـــــن أشبــاله

كنت جــار احلسيـن عــهــد ًا وأروى

مــن معيــن (الــعــبــاس) يف أفضاله

غــر أين ذكــــرت أمــــــــر ًا عظيمــ ًا

فــإذا القلـــب عـــاد يف آمــــاله

قـــد تــذكرت (زيـــــنــبـ ًا) وأخــاهــا

كيــف داســتــه بعد قــتل رجـــاله

كـيف ألــقــى(احلــســن) عبئ عياله

كـيف ألــقــى هلــــا

بــكــل ثقالــه

فرتاهــا صانــت لــه كــل مــا قــد

كـــان يرجــو منها لــصــون حالله

صــاهنــا اهلل حيــن صــانــت أخــاهــا

أيـــا هيــبة لـــه فــــــــي جاللـــــه

8صفر  1409املوافق  20أيلول 1988

وفاته :
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ودفن يف مدينة مشهد املقدسة .
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املصادر املخطوطة
احلائريات

احلصون املنيعة

الشيخ عبد املوىل الطرحيي

الشيخ عيل كاشف الغطاء

ديوان القزويني

السيد حممد مهدي القزويني

ديوان الشيخ عيل النارص

الشيخ عيل النارص

جمموعة الرشتي

حممد السيد حسن الرشتي

مكتبة الطرحيي

مكتبة آل كاشف الغطاء

مكتبة القزويني

ديوان السيد حممد مال اهلل السيد حممد مال اهلل البحراين

مكتبة حسن عبد األمري

السيد أمحد احلسيني الرشتي

مكتبة املتحف العراقي

شواهد الغيب

جمموع آل اخلرسان
جمموعة آل اهلر

السيد حممد مــهــدي السيد

حسن اخلرسان
آل اهلر
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مكتبة حممد عيل اليعقويب
مكتبة آل الرشتي

مكتبة آل اخلرسان
مكتبة األرسة

املصادر املطبوعة
السيد حممد مهدي األصفهاين الكاظمي

أحسن الوديعة

أرسة املجدد الشريازي

نور الدين الشاهرودي

تاريخ األدب العريب يف العراق

عباس العزاوي

السيد حمسن األمني العاميل

أعيان الشيعة

السيد سلامن هادي آل طعمة

تراث كربالء

تطور الفكرة واألسلوب يف األدب العراقي د .داود سلوم
خزائن كتب كربالء احلارضة

السيد سلامن هادي آل طعمة

ديوان ابن كمونة

حتقيق :حممد كاظم الطرحيي

غالب الناهي

دراسات أدبية

ديوان الشيخ عباس املال عيل

حتقيق :الشيخ حممد عيل اليعقويب

روضات اجلنات

السيد حممد باقر اخلونساري

الشيخ أغا بزرك الطهراين

الذريعة اىل تصانيف الشيعه

الشعر العراقي أهدافه وخصائصه

د .يوسف عز الدين

شعراء القطيف

الشيخ عيل املرهون

الكنى وااللقاب

الشيخ عباس القمي

عيل اخلاقاين

شعراء الغري

الشيخ عبد احلسني األميني

الغدير
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الشيخ جعفر آل حمبوبة

مايض النجف وحارضها

الشيخ حممد الساموي

جمايل اللطف بأرض الطف

خمطوطات كربالء ()3 - 1

السيد سلامن هادي آل طعمة

مشهد اإلمام

حممد عيل جعفر التميمي

السيد حممد حسن الكليدار آل طعمة

مدينة احلسني

معارف الرجال

الشيخ حممد حرز الدين

معجم املؤلفني

عمر رضا كحالة

نقباء البرش

الشيخ أغا بزرك الطهراين

بسام عبد الوهاب اجلايب

معجم األعالم

السيد داخل السيد حسن

معجم اخلطباء

الصحف واجملالت
1.1جريدة األسبوع.
2.2جريدة الندوه.

3.3جملة االعتدال.
4.4جملة العدل.

5.5جملة العرفان.
6.6جملة املرشد.

7.7جملة الكوثر.
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فهرس املصادر
أحسن الوديعة

السيد حممد مهدي املوسوي الكاظمي

بغية النبالء يف تاريخ كربالء

السيد عبد احلسني الكليدار آل طعمة

البابليات

الشيخ حممد عيل اليعقويب

تاريخ األدب العريب يف العراق

عباس العزاوي

ترصيح وإيضاح

السيد مصطفى الفائزي آل طعمة

حوادث األيام

الشيخ عباس احلائري

تراث كربالء

احلصون املنيعة

السيد سلامن هادي آل طعمة

الشيخ عيل كاشف الغطاء (خمطوط)

خزائن كتب كربالء احلارضة

السيد سلامن هادي آل طعمة

ديوان السيد حممد عيل خري الدين

(خمطوط)

شعراء الغري

عيل اخلاقاين

ديوان الشيخ عباس املال عيل
الذريعة

حتقيق :الشيخ حممد عيل اليعقويب
الشيخ أغا بزرك الطهراين

عشائر كربالء وأرسها

السيد سلامن هادي آل طعمة

كنجينة دانشمزان

حممد رشيف رازي (فاريس)

الغدير

عبد احلسني األميني
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حممد حسن الكليدار آل طعمة

مدينة احلسني

جمموع السادة آل اخلرسان
جمموع السادة آل الرشتي

معجم رجال الفكر واألدب يف كربالء السيد سلامن هادي آل طعمة
املسلسالت

نقباء البرش يف القرن الرابع عرش

السيد شهاب الدين املرعيش

الشيخ أغا بزرك الطهراين

اجملالت والصحف:
1.1جملة العرفان اللبنانية.
2.2جملة الغري النجفية .

3.3جملة االعتدال النجفية .

4.4جملة املنرب احلسيني  -دمشق .

5.5جريدة لواء االستقالل البغدادية.
***
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