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1- السيد حممد رضا اخلطيب

1311 - 1365هـ
األرومة  هاشمي  الرشموطي،  املوسوي  عيل  حممد  بن  هاشم  بن  رضا  حممد  السيد 
والنزعة، وأديب فاضل متتبع وخطيب بليغ وشاعر مطبوع، لبق اللسان، عذب البيان، 
الذي كان من  السيد هاشم  النجف األرشف وتعلم فيها وسلك مسلك والده  ولد يف 
رجال  من  بعدد  واتصل  والقدس،  ولبنان  والشام  إيران  إىل  سافر  املعروفني،  اخلطباء 
الفكر وقوبل بحفاوة وتكريم، وعاد وسكن بغداد ثم انتقل إىل اهلندية )طويريج( وألقى 

فيها عصا الرتحال. 

بالفضل  فروعها  وأينعت  الرفيع  بالرشف  أصوهلا  وشجت  علوية  أرسة  يف  نشأ 
قصائد  له  كانت  حتى  األدب  سامء  يف  رضا  حممد  السيد  الشاعر  نجم  بزغ  واألدب، 
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 شعرًا يف 

جملس فإنه يملك قلوب الناس. 

فهو فارس البيان وشاعر املعاين احلسان غني عن التعريف، واصل نرش قصائده يف 
الصحف واملجالت العراقية والعربية، فضاًل عن مشاركته يف إلقاء العديد من القصائد 
يف املناسبات الدينية والوطنية التي يشهدها القطر، جاء يف كتاب )البابليات(: ونزح أبوه 
القزويني  السيد مريزا صالح  العالمة  اهلندية عىل عهد  إىل  ريعان شبابه  النجف يف  من 
فكان اخلطيب الوحيد فيها إىل أن تويف يف الطاعون سنة 1322، وعمر املرتجم يومئذ 
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السيد  بن  باقر  السيد  الفاضل  عىل  وبيان  ومعان  عربية  من  املبادئ  فدرس  سنة   )11(
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 وصيتًا ذائعًا، ويف سنة )1349( وفق لزيارة خراسان فنظم قصيدة غراء 

أنشدها يف احلرضة الرضوية قال يف أوهلا يصف السيارة: 

حرسى وهلانة  الريح  بنات  من  السرتابنا  أسدل  قد  الليل  وظالم  رست 
تستقي فهي  أحشائها  يف  احلمر  مجراذكا  هلــا  النمري  يطفي  وال  فتسقي 
الصبا تسبق  طائر  بجناحي  ــرارست  وك ــا  هل طـــوس  أرض  يف  ــة  ــاول حم
الشكرافألقت عصا الرتحال يف طوس وانثنت هلــا  يطيل  منا  امـــرئ  ــل  وك
ميماًم ــراق  ــع ال أرض  ــن  م املــرسىحتملت  ــأم  أس ال  النهر  وراء  مــا  إىل 
هبا عني ماٍء قد حكيت هبا اخلرضا)1(إىل أن حططت الرحل يف طوس واردًا

بنشاطه  وعرف  طيبة،  ومزايا  وادعة  ونفس  فاضلة  بأخالق  رضا  حممد  السيد  حتىل 
املتميز يف خمتلف األوساط الدينية واألدبية.

آثاره: 
اخلرب والعيان يف أحوال األفاضل واألعيان - جزاءان. . 1

ديوان شعر )خمطوط(. . 2

وفاته: 
1365هـ،  سنة  رضا  حممد  السيد  الشهري  الشاعر  خطيبنا  بوفاة  اهلل  رمحة  استأثرت 
العقول ويصقل  ينري هبا  التي كان  املحافل  بالوعظ واإلرشاد يف  بعد عمر حافل قضاه 
األذهان، فكان لفقده أسى وأسف عميقني يف نفوس مجيع الطبقات، ودفن يف النجف 

)1( البابليات: حممد عيل اليعقويب ج4 ص192و193.
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األرشف ورثاه مجع من األدباء والشعراء منهم خطيب كربالء الشيخ حمسن أبو احلب 
املتوىف سنة 1369هـ، بقصيدة مثبتة يف ديوانه ص44 ومطلعها: 

واألدب  الفضل  فبكاه  الرضا  واخلطب قىض  األشــعــار  بعده  وأعــولــت 

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

ملا هلا  الفطري،  التصويري  الفن  أروع مثل  تعترب بحق من  )الدكتور(  فهذه قصيدة 
بمعاين  متثلها  التي  الصورة  املقومات  القول واستيفاء  الوصف ورصاحة يف  دقة يف  من 
ألفاظها وجرسها املوسيقي، ولسنا نبعد عن الصواب إن قلنا إن القصيدة أحدثت دويًا 
يف األوساط الشعبية فكانت بادرة أثارت أهتامم الرأي العام ونرشهتا الصحف العراقية: 

الدكتور 
ــا الـــدكـــتـــور  ــ ــك أهيـ ــس ــف ــن تفكري فـــكـــر ل ــًا  ــيـ قـــاسـ ــع  ــف ــن ي كــــان  إن 

فموهتا  بالنفوس  حتكم  ــدورأصبحت  ــ ــك ت ــي ــل ــا أبـــــــدًا ع ــاهتـ ــيـ وحـ

ــرسوريــمــي الــفــقــري يــئــن مـــن آالمـــه ــك ضـــاحـــك مـ ــل ــي لـــيـــاًل ول

جيــيــبــه  ولـــيـــس  تـــرمحـــه  أنـــــت  ــك تــشــريال  ــيـ ــف إلـ ــ ــوى ك ــ ــال سـ ــ مـ

ــه ــال ــاد وم ــت ــق ــك ال ــس ــنـــدس وحــريــرمـــتـــوســـدًا ح مــنــه فـــراشـــك سـ

من فــعــنــَد  جيـــار  وال  يستجري  ــك  جيــورب ــري  ــجـ املـ كــــان  إذا  ــو  ــك ــش ي
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داره بــظــلــم  هـــدمـــت  بـــائـــس  ــم  ــور كـ ــص ــب ق ــي ــطــب ــل كـــيـــام تـــّشـــيـــد ل

ــراب وكـــان من  ــ ــاء ال ــرًا مـ ــط ــق الــتــقــطــري أم الـــبـــائـــس  ذاك  ــرات  ــ عـ

طــبــيــة شــــــهــــــادة  إّن  ــرتــــــــاهلل  ــزوي ــا ت ــه ــل ــك ك ــق ــح صـــــدرت ب

ــة( ــامعـ ــريه )سـ ــعـ فــقــري قــلــب الــغــنــي تـ ــاك  ــ ــ أت إن  ــك  ــ ــ أذن ــم  ــضـ وتـ

ــيــت صـــنـــدوق الـــبـــالد رواتـــبـــًا ــن ــب ومــديــرأف ــاتـ ويــطــيــع أمـــــرك كـ

ــد أجـــر عــالجــه ــري ــفــقــري ت ــريومـــن ال ــت إنـــــك لــلــفــقــري أجـ ــيـ ــسـ أنـ

ــه فـــــإذا قىض ــالـ ــب مـ ــل ــس يسرياحلــــي ت مــنــك  ــح  ــرسي ــت ــل ــل ف نــحــبــًا 

ــة  ــذ مــدي ــح ــش جــــزورفــكــأنــك اجلــــــزار ي ــري  ــقـ ــفـ الـ ذاك  وكــــأهنــــا 

ألهنــا  للعليل  ــة(  ــق ــرن )ال ــك تــصــريتــصــف  ــ ــي ــ ــدًا إل ــ ــقـ ــ ــا نـ ــ ــامهنـ ــ أثـ

بائس عــيــادة  إىل  الــتــمــســت  ــوروإذا  ــا هـــنـــاك أجـ ــم مـ ــل ــع ــًا وت ــومـ يـ

ظــاهــرًا جــبــيــنــك  يف  ــر  ــأث ــت ال جمــبــورالح  فــمــرغــم  ــت  ــص ــح ف وإذا 

لـــداره  ــراء  ــثـ الـ أخـــو  ــاك  ــ دع ــادم مـــأجـــوروإذا  ــ ــ ــك خ ــأنـ ــى كـ ــع ــس ت

ساعة فــحــصــك  ــر  أجـ ــر  ــأخ ت ــك والـــيـــديـــن فــتــوروإذا  ــه ــوج يــبــدو ب

فحظهم أتــــوك  إذا  ــون  ــس ــائ ــب ــن لــطــفــك اإلمهـــــال والــتــحــقــريوال مـ

عرضهم يشتم  جملسهم  الشمس  ــواب واملـــأمـــوريف  ــ ــب ــ مـــن أمـــــرك ال

ــذًا ــاف ن ــر  ــدوائـ الـ ــرك يف  ــ ــل أم ــظ حتــويــروي وال  ــل  ــديـ ــعـ تـ ــه  ــيـ فـ مــــا 

ــد الـــدســـتـــور كـــل مــوظــف ــي ــورقـــد ق ــت ــدس ــيــب تــقــيــد ال ــن الــطــب ــ وع

ــح اجلـــــروح بــزعــمــه ــي تطهري أمـــطـــهـــرًا ق ــه  ــالـ مـ ــك  ــرحـ جـ بــــال  مـــا 
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وكيله  أنـــت  عــزرائــيــل  ــوك  ــ ــري وأخـ ــك ــر ون ــك ــن ــرك م ــ ــه ــ ــا وص ــه ــي ف

ــه   ــ ــفــضــل عـــالجـــه ودوائـ ــن ب ــا مـ ــأن قــبــوريـ ــ ــت ــ فـــرغـــت بـــيـــوت وام

ــه حـــاذق ــي ــت ف ــ ــم أن ــ ــدراه ــ كــبــريمجـــع ال ــاد  ــ ــص ــ ــت ــ االق يف  ــم  ــلـ ــعـ ومـ

جاهل  ــر  أك وأنـــت  ــدواء  ــ ال ــل مـــغـــرورتصف  ــاهـ ــك جـ ــ بــــالــــداء إنـ

ــا ــن ــة دائ ــت عــل ــ ــك وأن ــدي ــالج جــديــرتــشــقــى ل ــع ــال فـــاذهـــب فــإنــك ب

قبلنا  نفسك  ــداِو  ــ ف العليل  ــه خبريأنـــت  ــي ف ــت  ــ ــك وأنـ ــي ف والــــــداء 

أمــــٍة يف  آمــــــــرًا  ــم  ــكـ حتـ ــل  ــ ــظ ــ ــك أمـــري أت ــي ــل ــا ع ــ ــاء ومـ ــشـ مـــهـــام تـ

الــورى مــن  تــشــاء  ــا  م تقتل  تــكــديــر هينيك  وال  ســجــن  ال  وتــــــروح 

حمطاًم بـــالـــرؤوس  يفتك  ــرف ووزيـــــــر)الـــذيـــل(  ــ ــتـ ــ ــه مـ ــ ــ ــاب ــ ــ وهي

آمــنــًا تيهك  ذيـــل  تسحب  ــراك  ــ فــيــك مــروروت لــلــذيــل  ــرى  يـ مــن أن 

وسعيه ــل  ــوي ــط ال الــعــمــر  ــر  ــق ــة صــالــح مــشــكــورأم ــوم ــك ــد احل ــن ع

ــه  ــال ــن ــريء ي ــ ــل ــ ــم ل ــاكـ ــحـ ــاع املـ ــ ــو قصريبـ ــه ف ــك  ــن ع وأمـــــا  ــًا  ــق ــم ع

ــٍة ــزل ــج الـــســـجـــون ل ــل ــا ت ــ ــن ــ ــك جـــائـــز مــغــفــورأرشاف ــبـ صـــغـــرى وذنـ

ــن وخـــز الــضــمــري ألنــه ؟وســلــمــت م ضمري  ــؤون  اخلـ للرجل  ــن  أي مــن 

ومن بديع شعره قصيدة بعثها إىل جاللة إمام اليمن حييى بن محيد الدين متشوقًا إليه 
ومتذمرًا من أوضاع العراق: 

ــا صــنــعــاء ــالم يـ ــسـ ــِك أســـنـــى الـ ــ الشقاءل ــك  ــي وف أشــقــى  عليل  ــن  م

ــا ســـــــواك لــــه را ــ ــ الـــــدواءوســـلـــيـــٍم وم هـــــواك  ويف  وصــــب  ٍق 

األ يف  اخلـــلـــد  جـــنـــة  أنـــــت  الشقاءإنـــــام  ساكنيك  عــن  بعيد  رض 
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أضحت الــريــفــة  ــك  أرضـ ذا  ــي  والـــســـامءه تـــرهبـــا  األرض  ــط  ــغــب ت

ــه قــد  ــ ــذي عـــلـــوت ب ــ ــال ــ اجلــــــوزاءقـــســـاًم ب ــدرك  ــ ــق ــ ل فـــذلـــت  رًا 

قد  ــن  ــ وم ــه  طـ ســلــيــل  ــى  ــي حي ــة الــــعــــذراءذاك  ــولـ ــتـ ــبـ أنـــجـــبـــتـــه الـ

الــنــور من  مــن دوحـــة  ــدس  ق ــنــداءغصن  ال جانبيها  ــن  م ملــوســى  جـــاء 

ــن ورثـــتـــه ــ ــا إمــــــام اهلــــــدى ومـ ــ اآلبـــــاءي ــة  ــ ــامـ ــ اإلمـ الـــقـــديـــم  يف 

صيغت القدس  جوهر  من  ذات  ــف يــشــاءلك  ــي ــد خــلــقــت ك فـــكـــأن قـ

عــلــيــه  املــــثــــاين  ــت  ــ ــن ــ أث مــــن  ــراء إن  ــع ــش ــظــم ال ــن ــه ت ــي ــى ف ــس ــا ع مـ

 * * *

ــت مجــعــًا  ــ ــاد دوخ ــن ــع عــجــزت عـــن تـــدوخيـــه األمـــــراء؟كـــم ألهـــل ال

ــقــدم أوالهـــا  ــاءبــجــيــوش والـــرعـــب ي ــ ــص ــ إح أمـــــدهـــــا  أن  ومـــــــا 

ــق  ــري ــار ب ــقـ ــفـ ــذي الـ ــ ــواءوعــلــيــهــا لـ ــ ل الـــعـــقـــاب  ــه  ــ ل ــيـــس  مخـ يف 

ــى الـــزرانـــيـــق)1( منه ــاءيـــوم صــبــت ع ــض ــف ــا ال ــه ــن ــق م ــي ــض ــامت ي ــقـ نـ

الذت بـــاحلـــاميـــة  ــه  ــنـ مـ ــنــجــاءوالــــتــــي  ــه ال ــن ــن م ــ ــي لــتــنــجــو وأيـ كـ

ــو ــن رس ــ ــوم مـــن اب ــ ــاق فــيــهــم ي ــ ــاءح ــع ــرض ال هلـــولـــه  شـــابـــت  اهلل  ل 

ــة نـــبـــذًا ــ ــامي ــ ــد احل ــ ــاءواأوســـعـــتـــهـــم ي ــ ــدل ف ــعـ ــمــن الـ ــي ــه ــر امل ــ وألمـ

كفًا )جـــيـــزان()2(  ــري  أم مــن  الــتــجــاءنفضت  ــا  ــدهي ل ــا  م مــنــك  رأت  ــذ  م

ــري وصــبــت  ــس الـــعـــرس يف ع ــدا  ــ ــة ســـــوداءوبـ ــ ــّم ــ ــاء غ ــيـ ــبـ فـــــوق صـ

)1( الزرانيق : قبيلة يف اليمن معروفة بالبسالة والتمرد عىل احلكومة ، راجع ما كتبه عنهم أمني الرحياين يف كتابه 
)ملوك العرب( .

)2( جيزان : هي عاصمة السيد األدرييس إمام عسري و)صبيا( أيضًا كذلك .
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ــًا ــق ح احلــــديــــدة  يف  أّن  ــة وامـــــــرتاءورأت  ــ ــب ــ ــه ري ــيـ لــــك مــــا فـ

ــس حتى ــ ابـــن إدريـ ــالء فــتــخــلــت عـــن  اجلـ األمــــــور  أوىل  ــه  ــي ف كــــان 

منه البحر  أســاكــل)1(  عــادت  ــي خــالءحيث  بــعــد حــشــد اجلـــمـــوع وهـ

ــد ــدي ــن ح ــ ــد م ــ ــواع ــ ــه س ــتـ ــجـ ــواءأزعـ ــت ــاح ال ــف ــك مـــا عـــراهـــا يـــوم ال

ــل  ــي ــه الـــدخـــالء أيــــســــود الــــبــــالد وهـــــو دخ ــت ــي ــب ــث ــد تـــولـــت ت ــ ق

* * *
قــلــيــاًل عـــم  ابــــن  أي  ــا  ــع ــم س ــدا وقــــّل الــفــداءيَل  ــفـ ــي الـ ــف لـــك ن

ــأرض  ب ــري  دهـ ــواء  ــث ال سئمت  ــد  وبـــــالءق ألرسيت  كـــــــرب  هـــــي 

ــهــا ــت ــن زي وإن  ــا  ــ هل مــقــتــي  ــة خــــــرضاءزاد  ــ ــي ــ ــدس ــ ــن ــ حــــلــــة س

ــروت ــ ــي ت ــ ــاء أهـ ــ ــ ــن دم ــ ــة م ــع ــق ــر تــــربــــة محـــــراءب ــحـ ــلـ فـــهـــي لـ

وحــاقــت الــــويص  دم  فــيــهــا  ــاءســـال  ــ ــأس ــ ــب ــ ال هبـــــا  ــه  ــ ــ آلـ يف  ــد  ــ ــع ــ ب

اودت قـــد  ــان  ــوف ــك ب ســبــخــة  ــالءهـــذه  ــ ــربـ ــ بـــــــزيـــــــٍد وهـــــــــــذه كـ

تقايس  ــت  ــح أض األبـــنـــاء  ــام قـــبـــل قــــاســــت اآلبــــــاءوكــــذاك  ــلـ ــثـ مـ

سعيدًا ــا  أحــي كــنــت  ــد  ق ــواءولــعــمــري  ــثـ الـ ــح  ــيـ أتـ يل  ــاء  ــع ــن ــص ب ــو  ــ ل

ــز ــع ــك وال ــلـ ــم واملـ ــعــي ــن ــاك ال ــن ــه واهلـــــنـــــاءف كــــلــــه  واخلــــــــــري  ة 

بكوفان ــوان(  ــ اهل عــى  مقامي  ــم صــنــعــاء)مــا  ــهـ ــامـ ــقـ وقـــــومـــــي مـ

مــوال أيب ومـــوالهـــم  ــم  ــوه أب ــن  ــعــداء)مـ ــب ال األذى  ســامــنــي  إن  ي( 

ــن أم ــع  ــق ــص ال لـــذلـــك  ــويف  ــ خ ــه ظــــــامي ارتــــــــواءإّن  ــ ــائـ ــ ــأرجـ ــ وبـ

)1( األساكل التي أخذها من األدرييس هي احلديدة والصليف واللحية .
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ـــ  خُي ال  الـــربـــع  ــك  ــذل ل ــي  ــوق ش ــم واتــــقــــاءإّن  ــتـ ــكـ ــــفـــيـــِه مـــنـــي تـ

ــاءوتـــــــــــراين أبــــــــث ســـلـــســـبـــيـــاًل ــش ــا ضــمــت األح ــي م ــرام ــن غ م

يصغي  الـــيـــامين  ــب  ــوك ــك ال حلــــديــــثــــي ودأيــــــــــــه اإليــــــــامءوأرى 

* * *
األ يل  ــق  ــق حت ــال  هـ شـــعـــري  ــت  ــي ــاءل الـــرجـ بـــه  زادت  ــاًم  ــلـ حـ يــــام 

املــنــصــور( )خمــيــمــة  مقلتي  ــرى  ــ ــاءأت ــ ــن ــ ــف ــ وال ــه  ــ ــل ــ ظ طـــــــاب  إذ 

قــد  ــة  ــ ــام ــ اإلم ــب  ــوكـ مـ أرى  ــة الــشــهــبــاء أو  ــب ــي ــكــت ــاه ال ــ ــت مح ــف ح

ــاٍر ــوم والـــبـــدر سـ ــج ــن ــال ــة زرقـــــــاءزيـــنـــت ب ــ ــب ــ حتـــتـــهـــا وهـــــــي ق

* * *
ــا من  ــاة الــنــزيــل واجلـــــار يـ ــ ــا مح ــأواءيـ ــ ــ ــف ال ــش ــك ــوم ت ــ ــي ــ بـــكـــم ال

النسب  ذوي  املــصــطــفــى  ــنــي  ب ــة والـــتـــواءيـــا  ــب ــه ري ــي ــح مـــا ف ــواضـ الـ

ظــلــلــتــه الــــــذي  ذاك  ــاءوأبــــوكــــم  ــب ــع ــه والـــبـــتـــول ال ــي ــل ــب ــع ش ــ م

ــل أن  ــب ــذي ق ــ ــادق الـ ــ ــص ــ ــك ال ــ األســــامءذل آدم  ــع  ــم س عـــى  ــى  ــق ــل ت

يــقــيــنــًا الـــغـــطـــاء  ــف  ــش ــزده ك ــ يـ ــاء مل  ــط غ ــه  ــي ــل ع ــا  ــ م ــق  ــ احلـ ــو  ــ ه إذ 

ــار ومــهــام ــ ــدي ــ ــاءأبــعــدتــكــم عــنــا ال ــربـ ــقـ ــم الـ ــتـ ــأنـ ــم فـ ــكـ ــدتـ ــعـ أبـ

ــة وأنـــــتـــــم كـــــرام  ــ ــل ــ ــرام اجلــفــاء اجلــــفــــا ظ ــكـ ــيــس مـــن شــيــمــة الـ ل

إمـــــام زمـــان ــم  ــك ــن ــداء ال عـــد مــنــا م ــتـ صـــح لــلــمــســلــمــني فــيــه اقـ
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وقال راثيًا أمري احلديدة نجل جاللة إمام اليمن هبذه األبيات: 

ــج الــبــلــدا ــ ــاع ازع صدىنــعــى لــصــنــعــاء نـ اخلافقني  سمع  صك  قد  ومنه 

* * *
لنازلة صـــرًا  اهلـــدى  إمـــام  ــت ثــهــالن مــاركــداصـــرًا  ــازل ــو ن ــاء ل ــي ده

عظم مــن  صــار  حتى  تفاقم  ــدىخطب  ه إمــــام  إال  ــه  ــل مح يــســتــطــع  مل 

ــالء ومــا  ــرب ــرى ك ــذك ــأيس ب ــت ــك ال الشهدال ســيــد  فيها  عــمــك  ــاه  ــاس ق

ظمأ يشتكي  رآه  ولــيــٍد  مــن  ــاء لـــن يــبــل صــدىكــم  ــ لــكــن بــغــري دم

مقدمه عند  ابتهاجًا  ــادى  ن ــوان  ــدا(رض رغ )قـــادم  أرخ  اخللد  عــى  ــذا  ه

1350 هـ
وله بعنوان )سقوط برلني(: 

مبتساًم ــر  ــده ال ثــغــر  أصــبــح  ــوم  ــي ــاال ــد طــبــق اآلفــــاق واألممـ ــر ق ــب وال

وعصبته ــازي  ــن ال سقط  ــد  ق ــوم  ــي اجــرتمــاال ــا  م ــب  غ فــيــه  هتلر  وذاق 

انقرضت  فــالــنــازيــة  ــة  ــري ال اهنــدمــابـــرى  الــفــاشــيــة  ــن  م ــل رصح  وكـ

ــود هبا  ــوج ــوم بــرلــني قــد كــان ال ــي العدماال تشتكي  فأضحت  العيون  مأ 

وشيعته ــازي  ــن ال طغمة  ــا  ي ظلامبـــراك  أو  جــــار  إمــــا  ــوه  ــيـ حمـ ويــــا 

منتقٌص ــازّي  ــن ال انتقص  إذا  واحتدماكنتم  الغيِظ  ــازي  ن منه  بكم  نــزا 

فرحا طــرتــم  قــومــًا  أحـــرق  قيل  سلامإن  أو  عــاش  قلتم  ــرق  أغ قيل  أو 

إذاعــتــهــم مــن  صــقــيــع  تــغــنــى  ــم الــنــغــاموإن  ــ ــ ــه رددت ــد لـ ــه ــقــض ع ــن ب

لكم  ــوه  ــوج ال تعفري  يــلــزم  ــوم  ــي ــوه قــد رغــاموال ــعــت ــف مــوالكــم امل ــأن ف
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دعا حني  البحري  يونس  قادكم  لـــه غنامقد  ــم  ــقــدت ــان ف الــعــروبــة  حـــي 

كام  الــبــالد  صعاليك  املــلــوك  دعـــا الــصــعــالــيــك زعـــاًم إهنـــم زعــامسمى 

دعايته أغــنــت  هــل  بغوبلز  ــن مــا زعــامســائــل  ــه أيـ ــل ــم وس ــزعــي عــن ال

سخفا الـــورى  أغنى  يــا  هلتلر  ــل  حكام وق ــم  هب إذ  عــقــال  ــاس  ــن ال ــر  ــق وأف

به  ولــــدت  ــوم  ــ ي يف  اهلل  بــــارك  ــت قـــد عقامال  ــون ــًا بـــه ك ــ ــت رمح ــي ول

ــدة يف ظـــالل الــســلــم آمــنــة ــل احلمامكـــم ب جيشك  عليها  يصب  أضحى 

ــوام هنــضــت هبا  ــ ــة أعـ والنقاميـــا ويـــل ســت الــويــالت  الــعــامل  عــى  صبت 

حجر من  قــّد  قد  وجهه  نــرى  من  قساميا  قــد  الصلب  حديد  مــن  وقلبه 

ــد ظــهــرت به  ــأم يـــوم ق ــا كـــان اسـ والندمام ــبــؤس  ال عليك  وجــر  وىل 

ــارًا والــبــالد ردى ــ ــا مــالــئ اجلـــو ن دماي العيون  جمرى  ويا  هــوالً  والبحر 

سبغت ــتــي  ال اهلل  نعمة  كــافــرًا  ــا  النعامي يكفر  ــن  م ــورى  ــ ال رش  وإن 

به  جعلت  عــنــوان  كفاحك  يف  ختامهــل  قــد  الفصل  ــإن  ف اخلــتــام  مسك 

قد نصبت  احلمر  اجليوش  إن  فيه  ــا عــلــامهل  ــ ــات بـــرلـــني هل ــايـ ــنـ ــى بـ ــ ع

عرت قــد  الــريــن  لنهر  محىواإلنجليز  ضفتيه  مــن  ــذًا  ــخ ــت م ــت  ــن وك

مهشمة أنــقــاض  تعلوك  إرماأصبحت  حكى  قر  يف  كنت  بعدما  من 

أمته الــكــون  ــود  ــس ت أن  حــاملــًا  احللاميــا  لك  أوحى  من  غشك  كان  قد 

جانبها  املــرهــوب  عواصمك  معتصامهــذي  ــق  ــل ت مل  ــا  هبـ أراك  ــايل  ــ م

ــة تبعت أمـ ــان أجــهــلــهــا مــن  اخلصاممــا كـ له  تعنو  ــذي  ال الزعيم  منك 

سالمتها  يف  أصــيــبــت  تـــراهـــا  ــا  والقلامأمـ السيف  يــديــك  سلمت  إذ 
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ــرزت ــد ب ــفــن ق ــا أمـــًة بــاخــرتاع ال العلامي منبت  وفيها  الشعوب  عــى 

نقصت  ومــا  مليونًا  ثامنني  واحلكام أحصت  احلكم  وفيها  الفحول  من 

هوس ــه  ب ملعتوه  اســتــفــادت  الفدماكيف  األرعــن  منه  تقدس  أضحت 

وانرفت  األملـــان  مساحلها  انثلامألقت  حــدهــا  ومنها  الــســالح  تلقي 

وغدا  لقى  النازي  عصبة  ــودرت  مبتساموغ ــذل  ــ الـ بـــســـامت  عــزيــزهــا 

بـــث يف دخــائــلــهــا  ــم  ــغ ــل اللغامبــاتــت ول بثت  كــم  للعدى  التي  وهــي 

ناكصة  ــار  ــ األدبـ ــت  ولـ ــل  ب تــلــو  قدمامل  زاحــفــًا  )منتغمري(  وراءهـــا 

صقلية ــى  أق إىل  مــر  أرض  اقتحاممــن  حصنها  وعــلــيــهــا  يــتــئــد  مل 

به  ــط  ــحــي ن ال  ــر  ــ أم اخلـــلـــق  يف  منكتامهلل  ظـــل  رس  ــر  ــ األم ويف  ــاًم  ــل ع

له  اجلـــزيـــل  ــر  ــك ــش وال هلل  والكرمافــاحلــمــد  اللطف  منه  يضاعف  شكر 

حكومته ــن  م بفضل  الـــعـــراق  سلامإن  قد  احلــرب  هــذي  رش  من  عليه 

خماوفها  منها  أصبحت  بعدما  ــدًا وفاممــن  ــل أدنـــى يـ كــقــاب قــوســني ب

جامحها  شب  فينا)1()غوى(  الرضماوكــان  يصطي  منها  عاد  وقد  شهرًا 

إىل  ــوط  ــن ــق ال ــا  ــن ب واد  يــئــســنــا  ــا  ــاكــن ــرم ــم وال ــال اهلـ ــ ــد أط ــال بــنــا ق حـ

انقشعت نرى  إن  منا  العمر  يبلغ  منهزماهل  الظلم  وأضحى  الغيوم  تلك 

طائفة استغويت  قد  ــال()2(  )رغـ الصنامأبــا  شخصك  يف  ــت  أهّل معتوهة 

ومن  الظهور  مكبوت  كان  قد  ــر قـــد نجامالر  ــ ــرن ال ــ بــبــيــتــك ق فـــخ 

)1( هو الرشيد الكيالين .
)2( اسم صنم يف اجلاهلية .
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ــني كبا ــًا وحـ ــوابـ معتصامفــتــحــت لــلــر أبـ بــرلــني  يف  يممت  مسعاك 

ومن املصري  ــن  أي إىل  يل  قــل  حينكاموالــيــوم  واملــفــتــي  حـــان  إذ  حيميك 

هبا  أتيت  حتى  عصمة  يف  كنت  العصامقــد  هتــتــك  ــوب  ذنـ ــن  م دواهـــيـــًا 

كذبت ــد  وق ــاالً  آمـ فيك  أمــلــوا  حمرتماهــم  ــرب  ــع ال بــحــي  أنـــزلـــوك  إذ 

ــني هلم  ــب ــر امل ــن ــت تــنــتــظــر ال ــم منتقامأق بـــغـــداد  إىل  ــود  ــعـ تـ كــيــام 

الشئامقد عاكست حظك األقدار فارض هبا  املخلص  لقبوك  فقد  حكاًم 

ــرة دائ املــشــؤوم  املــحــور  عــى  وانقصامدارت  اهنـــد  ــم  ث ــوج  ــ وأع فــانــئــاد 

اقرتفت ما  موسولني  ذاق  قد  ــا غناماليوم  ــداه والــيــوم أعــطــى غـــرم م يـ

ــاد كام  ــر اعــدامــا وع ــدر األم قد عدماكــم أص بــاإلعــدام  األمــر  أصــدر  قد 

ملرعهم ــى  ــرث ي ــد  أحـ وال  ــامــاتــوا  ــرمم ال مــنــهــم  يـــــواري  ــم  ــي مح وال 

صواعقه الدنيا  ترجم  الذي  ــد رمجــاأضحى  ــدل ق ــع ــاص ال ــرص جمـــدالً ب

وما  املسلمني  بحامي  تسمى  ذممــاذئــب  وال  ــدًا  ــه ع رعـــى  للمسلمني 

تقى  شيخ  املختار  عمر  من  وانسجامأعدمت  اهنـــل  ــايل  ــع امل دمـــع  عليه 

ــري وال  ــ ــت لـــه حـــق األس ــي والشمام ومـــا رع والنبل  الندى  فيه  ــدرت  ق

قبضته حتــت  ــريًا  أسـ ــت  أن كنت  والكرمالــو  العرف  إال  يوليك  كــان  ما 

ــن نــســكــه شبح  ــه م ــىض ولـ ــل وارتــســامشــيــخ ق ــل غــيــور ح يف قــلــب ك

وقد  املسلمني  حامي  تلقبت  من  والدساميا  السم  للمسلمني  دسست 

زمن من  اإلســالم  عى  أمىض  كان  مستلامما  احلــكــم  زمـــام  فيه  أصبحت 
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ــول رمحــتــه ــأمـ ــســم املـ ــن النساميـــا بــــارئ ال أهلك  مــن  عــى  العقاب  زد 

ــبــث ردى ت ــي وأقـــــوام  ــت حتــي ــأن ــنــر األملـــاف ــوم ت ــ ــت تــشــفــي وق ــ وأن

قمر  وال  شمس  ال  الدهر  أظلم  والظلامقد  الظلم  تعاين  أضحت  والناس 

ناموآثـــر احلـــرب مــن أثـــرى هبــا فغدى ــروب  واحلـ ــرسًا  خ السالمة  ــرى  ي

تنقذها  ــان  ــ األملـ تــنــتــظــر  ــاس  ــنـ ــوق متهاموالـ ــوث امل جــهــاًل وقــد أصــبــح 

واعتقدوا للرمحن  الــتــرضع  واحلــرمــاعــافــوا  ــزور  ــ ال واســتــحــلــوا  هبتلر 

سحقت قد  األملــان  شوكة  رأوا  ــدمــاومذ  ق ــز  ــركـ مـ يف  هلـــا  ــت  ــب ــث ت ومل 

أوجههم ــان  ــاب ــي ال جــهــة  إىل  اهلمامولـــوا  األهـــوج  ــذاك  بـ يستنهضون 

مــوعــده  حـــان  قـــد  أنـــه  دروا  حتامومـــا  قـــد  ــر  ــ األم عــلــيــه  وإن  قـــربـــًا 

ــان يف خطر  ــ األمل تــدعــمــه  كـــان  ــذ  بـــاخلـــذالن مدعامم ــان  بـ ــد  ق والـــيـــوم 

له  مــــرد  ال  أمــــــرًا  اهلل  أبـــــرم  الرماقـــد  يف  الويل  فذاقوا  الطغاة  عى 

ساعدها  طــال  كفًا  البغي  من  النهامغلوا  ــواه  األفـ ذاك  الــنــار  وأطعموا 

ومن  اخلــنــاق  منه  ــذوا  أخـ إذا  احلزماحتى  ضيقوا  عليه  اجلــهــات  ســت 

به  يصد  كي  صلحًا  حيــاول  ــا أضحى  دمه رشه  ــش  ــي ج رش  ويـــفـــتـــدي 

طغى اخلضم  كالبحر  عرمرم  العرمابحر  سيله  يثني  احلــواجــز  أي 

* * *
والسأما الــيــأس  فيها  وّلـــد  فــالــنــوم  غفوهتا  بعد  تصحو  العرب  نرى  متى 

هضام الـــذي  ــق  احل هبــا  نستعيد  كــي  ــل حتــقــق فــيــنــا الــيــوم وحــدتــنــا وهـ

اإليــــوان واهلــرمــا نـــرى  ــاق  عــن ويف  ممتزجًا النيل  بــالــفــرات  ــرى  ن متى 
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عـــى لــســان وديــــن أدهــــش األممـــا جيمعكم ــرآن  ــقـ والـ ــفــرق  ــت ال ــاذا  ــ م

العجام واستعبدتم  الـــروم  فسدتم  وساكنها  ــيــا  الــدن ــه  ب ملكتم  ديـــن 

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

الالسلكية  اإلذاعة  بدار  تذاع  ان  قبل  العصامء،  القصيدة  )الغري( هبذه  وقد خص 
العراقية وأفهمنا األستاذ يف إعرابه عن شعوره باحلقيقة ونرصته ومدحه لسمو الويص 

املعظم وهلذا البيت اهلاشمي يف قصيدته هذه التي أفهمتنا نفسيته ونبله.

ــامء ــع ــن عــــاد الـــــويص فـــعـــادت ال ــاء ــن ــن ه ــ ــدي ــ ــراف ــ ــم ال ــ ــوم ع ــ ــي ــ ال

رضاء وال  ــرح  ــ ــ ت فــــال  فــــرحــــًا  ثــغــوره  ابتسمن  ــد  ق الــعــراق  هـــذا 

ــاء  ــ ــا األرجـ ــًا هبـ ــربـ وتـــبـــارشت طـ وأســفــرت  ــالم  ــس ال دار  وختــايــلــت 

ــامء  ــل ــظ ــم وال ــل ــظ أخــنــى عــلــيــهــا ال بعدما  يـــرق  ــور  ــن ال عليها  وبـــدا 

بـــراء انــتــســبــن  إذا  ــور  ــه ــش ال ــه  ــن م ــرًا ــدبـ ويـــــاله مـــن شــهــر تــــوىل مـ

ــن بـــالء  ــؤهـ ــلـ ــالد ومـ ــ ــب ــ مـــــلء ال ــرت  ــ ــود الـــلـــوايت أدب ــسـ ــه الـ ــامـ أيـ

ــه انــســفــكــن دمـــاء ــي ــم ف ــ ــل وك ــل ج ــع فــيــه انــســفــحــن حلــادث ــ كــم أدم
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ــاء ــض ــرم ــه ال ــار أوصــلــيــت بـ ــن ــل ل طعمة أصــبــح  األم  وحــيــد  مــن  كــم 

ــاء ــوغ ــب ــا ال ــاءهـ أضــحــت متـــج دمـ الثرى  عى  اجلسوم  هاتيك  ذنــب  ما 

ــداء ــع ــص ال ــورى  ــ ــال ــ ب ــفــس  ــن ت إال  انجلت حرب هبا احلرب استحر وما 

اإلرساء ــؤرس  ــ وت ــوف  ــ األلـ تــغــنــى  مزعام ــم  ــي ــزع ال يــبــقــى  أن  ــل  ــ األج

ــامء ــزعـ ــادة الـ ــ ــق ــ ــه ال ــي ــل ــرت ع ــ جـ ــن قــبــل ما  ــه م ــل ــي الـــعـــراق وأه ن

ــه األمـــنـــاء ــم خـــانـــت بـ ــ ــًا وك ــنـ زمـ محــاتــه الـــدمـــار  إىل  ــه  أســلــمــت كـــم 

ــســفــهــاء  ــا تــتــالعــب ال ــه ــوم ــل ــح ب بأمة النصيب  ــدى  أكـ إن  ــذاك  ــ وك

ــاء  ــعــمــي ــة ال ــن ــت ــف ــه ال ــي ــل ــت ع ــب ــل غ ــراق وإنـــام  ــ ــع ــ تــــاهلل مـــا افــتــتــن ال

قــضــاء  ــم  حيـ إذ  ــنــفــع  ت ــأس  ــيـ الـ يف  متــيــمــة وأي  ــا  ــ هب ــاء  ــضـ ــفـ الـ ــم  ــ ح

ــك الـــوثـــبـــة الــرعــنــاء  ــل ــت ــا ف ــه ــن م مــالمــة غــــري  جتــــن  مل  ــة  ــ ــب ــ وث يــــا 

ــزاء ــ ــز الـــســـلـــو ع ــ ــد ع ــ ــا وقـ ــه ــن م لنا ــام  ف الــطــويــل  ــل  ــوي ال لنا  جلبت 

واإلدالء  الـــتـــريـــح  جيــحــد  أم  هبا  أدىل  ــة  ــ رصاحـ الــزعــيــم  ــي  نـ

إخــفــاء وال  مهـــس  ال  حــيــث  يف  ــاًل ــان مــســائ ــ ــرمل ــ ــل ال ــه ــت ــوم اس ــ ي

عـــداء  ــار  ــثـ يـ أو  نــقــض  ــعــهــد  ــل ل ــا يــرى  ــه ــن هـــل لــلــحــلــيــفــة نــيــة م

ــاء  ــن ــث اســت ــا  ــودن ــه ــع ل وال  ــف  ــل خ بــيــنــنــا ــرق  ــفـ يـ ال  ــال  ــ ك ــاب  ــ ــأج ــ ف

نـــحـــو الــــعــــراق تــــــودد وإخـــــاء  مـــنـــويـــاهتـــا  ــل  ــ كـ ــة  ــفـ ــيـ ــلـ احلـ إن 

اإلغــــــواء ذا  وعــــــالم  بـــــدا  ممــــا  ــد فـــام عــدا  ــي هـــذا جـــوابـــك يـــا رش

ــدور نــســاء  ــ ــت يف اخلـ ــع ــالم ري ــ وع بريئة  ــوس  ــف ــن ال أزهـــقـــت  ــالم  ــ وع

ــرضــعــاء كــــادت تــشــيــب هلــولــه ال ــحــادث  وعــــالم زلـــزلـــت الـــبـــالد ب



22

ــداء ــدك والـــبـــالد فـ ــ لــتــعــيــش وحـ ــد هنــضــت تــزعــاًم ــى حــســابــك ق أعـ

االغـــواء ــك  ب حـــدا  يـــوم  بالشعب  جمــازفــًا قمت  الــغــري  حــســاب  يف  أم 

ــة شــنــعــاء ــعــل ــي ف ــل هـ ــاء بـ ــوهـ شـ قضية  ــي  ــه ف ــني  ــالـ احلـ ــال  كـ ــى  ــ وع

ــت بــك األحــــالم واألهــــواء ــاش ط ــويص لــشــد ما  ــ ــيــت إبـــعـــاد ال وجــن

الشاء ــود  األس عى  تصول  أضحت  قد  فــفــيــك  زمــــان  يـــا  درك  در  ال 

* * *
األرساء  ألهـــلـــه  يـــكـــون  فــيــهــا  ــده( ــب ــع ــب )اآللــــــه ل ــت ــة ك ــل ــي ــا ل يـ

ــي لــقــاء ــبـ ــنـ ــن الـ ــ ــاب ــ ــا ب ــنـ ــه لـ ــيـ فـ أنـــا محــدنــا الــصــبــح مــنــك وقـــد غــدا

حـــقـــًا النـــــت الـــلـــيـــلـــة الـــغـــراء  ــر حمجل  ــ أغ ــن  ــك عـ ــاح ــب ــال ص جـ

ــاء  ــاب دعـ ــج ــت ــس ــهــا ي ــي ــاس ف ــن ــل ل ــدر الــتــي  ــقـ ــلــة الـ ــي ــى كـــانـــك ل ــت ح

ومتـــايـــلـــت مـــرحـــًا لـــه الــــــزوراء  ــل الــــــويص فــحــلــت الـــــرساء  ــ ح

وجـــفـــا الــعــيــون ملــيــلــهــا اإلغـــفـــاء  ــل اهلـــنـــا بــرحــيــلــه  ــ ــا راحـــــاًل رح يـ

ــم وبـــكـــاء  ــس ــب ــن الـــــــرسور ت ـــ وم ــرسة  ــون م ــي ــع ــك ال ــت ــرؤي ذرفــــت ل

ــاء  ــش ــق األح ــف ــلــوب وخت ــق ــزو ال ــن ت طغى إذا  املــلــح  ــوق  ــش ال ــك  ــذل وك

ــاء  ــضـ ــه رونـــــــق ومـ ــنـ ــه مـ ــيـ ــلـ وعـ ــب مــا نبا ــوائ ــن يــا صـــارمـــًا عــنــد ال

الـــنـــراء  ختـــلـــت  عـــنـــه  ــوم  ــ يـ يف  ــه تعًا الــعــراق وأنـــت قــلــت ل عــثــر 

ــاء  ــض ــه األغ ــأن ــادة ش ــي ــس ــو ال ــ وأخ تكرمًا املـــيء  ــب  ذن عــن  وعــفــوت 

ــة ربــعــك األســــواء  ــاح ــس ــت ب ــل ح ــام مــنــك قـــوى وال  ــ ال أوهـــت األي

ــس تـــم خــفــاء  ــي ــل بــــرح اخلـــفـــاء ف ــرم سامع فــأنــت أكـ فــديــت  ســمــعــًا 
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الـــداء  الــطــبــيــب  ــن قــبــل  إن جـــاء م لعلة الــشــفــاء  يــرجــى  ــل  مـــوالي ه

ــاء  ــرب ــغ ــا ال ــا يـــنـــوي هلـ ــس مـــــاذا ع ــا  ــاؤه ــن أب ــا  ــن ج إذا  ــبـــالد  الـ ــى  ــ وع

ــاء  ــ ــا اآلبـ ــدهيـ ــه هلـ ــتـ ــضـ ــن ارتـ ــ ومـ فيصل  وكــافــل  الـــغـــازي  أخــلــيــفــة 

ــاء  ــح ــط ــب ــت بــأبــيــهــم ال ــ ــرف ــ وت احلمى فخر  هبــم  قــوم  مــن  لست  أو 

ــود ســامء  ــوجـ الـ ــًا وأنـــتـــم يف  ــ أرضـ كلهم  كــانــوا  األمـــــراء  ــدت  عـ إن 

ــامء األسـ ــدى  ــت ــاه ف آلدم  ــت  ــرض ع وباسمكم الكليم  موسى  نجى  فبكم 

ــاب فــيــهــا الــعــود واإلبــــداء  قــد طـ ــة ــنّ ــة م ــروبـ ــعـ ــو جــيــد الـ ــم ــت ــوق ط

ووالء  حمـــبـــة  ــاب  ــ ــت ــ ــك ــ ال ــص  ــ نـ ــة كام  ــاطــب ولــكــم عـــى اإلســـــالم ق

آالء  ــم  ــكـ ــثـ ــديـ حـ وكــــــل  نـــعـــم  ــم وكــلــه  ــدي ــق لــقــديــمــكــم فــضــل ال

الشحناء  وال  يعلقها  ــش  ــغ ال ال  قلوبكم  إن  أو  ثيابكمو  طــهــرت 

اآلالء  ــكــشــف  وت اخلـــطـــوب  جتـــى  فــبــجــودكــم نــحــيــا كــام بــوجــودكــم 

ــاءوا  ــوا مــا ش ــرص ــم الــعــدى وخت رغ رائـــــده وإن  قـــادمـــًا والــيــمــن  ــا  يـ

ــاءوا ــ ــل املــــــروع ب ــش ــف ــال آبـــــوا وب بأهنم عليك  جــنــوا  ــن  ــذي ال يكفي 

ــه وفــــاء  ــيـ ــس فـ ــيـ ــًا لـــعـــهـــد لـ ــ ــب ــ ت عهودهم وفيت  إذ  عــهــودك  خــانــوا 

ــاء  ــ ــل شـــخـــص عـــنـــر وإنـ ــك ــل ف هلم تفي  حيث  خــانــوك  إن  ــرو  غ ال 

ــواء ــــويص س ــان ال ــن خـ ــدي ومـ ــن ع ــوده ــه ع الــــويص  ــان  ــ خ الــــذي  إن 

ــالء  ــب ــن ــادة ال ــ ــس ــ ــا ال ــه ــي ــل ف ــب ــن ــال ب ــســًا عــرقــت  ــف ـــراء ن ــ يـــا أنــبــل األمـ

ــداء  ــع ــه ال ــب ــاب خــصــمــك ري ــتـ وانـ بامجد منك  الــدهــر  رصف  حــل  ال 

ــواء  ــ ل ــه  ــ ــ اإلل ــن  ــ م رف  ــك  ــي ــل ــع ف ــدًا ــ ــؤي ــ وم مــــؤيــــدًا  لـــلـــبـــالد  دم 
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وله مراسال السيد حمي القزويني:

ينهدم  ليس  ركــنــا  للدين  وشـــدت  ــًا مــشــيــده  ــ ــان ــ ــنــيــت لــلــمــجــد أرك ب

ومــعــتــصــم  الج  هبـــا  ــام  ــضـ يـ فـــال  ــد ارحــلــه  ــوف ــدار عــلــيــاك حـــول ال بـ
)1( واألمـــم  ــالك  ــ واألم يشهد  واهلل  ــقــى وعــال  ــا ت ــي ــدن ــادرة ال ــ ــت نـ ــأن ف

* * *

2- السيد حممد زيين

1148هـ - 1216هـ
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)2( 

 .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 ظروفًا خاصة 
اضطرت البعض منهم السكنى يف النجف، جاء يف كتاب )مدينة احلسني(: )وقد هاجر 
السيد أمحد بن السيد زين الدين إىل كربالء قبل 150عامًا استوطن فيها واندمج يف سلك 

خدمة الروضتني وال يزال أعقاهبم يف كربالء يعرفون بآل زيني( )3(. 

)1( شعراء احلله - عيل اخلاقاين ج 4 ص 450.
)2(  راجع كتابنا: تراث كربالء: فصل )األرس األدبية( ص117. 

)3(  مدينة احلسني: لألستاذ األديب السيد حممد حسن مصطفى آل طعمة ج1 ص71. 
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السيد جواد  الشاعر  القرن، وقد أعقب نجله  واملرتجم من شعراء كربالء يف ذلك 
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 8 مجادى األوىل سنة 
الكاظمية)1(. ويعد  أواخر سنة 1216هـ - 1801م يف  1148هـ، 1735م، وتويف يف 
عنها  نوه  وقد  والسري  الرتاجم  كتب  رددهتا  التي  اخلميس(  )وقعة  أبطال  من  املرتجم 
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 
الغطاء والشيخ حممد  العلوم وكاشف  الفحام وبحر  الدين والسيد صادق  من آل حمي 
رضا النحوي وسميت باسم وقعة اخلميس التي جرت بصفني زيادة يف املطايبة والظرف 

وهي مدونة يف جماميع عراقية خمطوطة عدة )2(. 

حممد  السيد  أن  عنه  تعلمته  ما  )وكل  بقوله:  العزاوي  عباس  األستاذ  عليه  وعلق 
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 راقيًا 
كام  1797م،   / 1212هـ  سنة  املتوىف  الطباطبائي  مهدي  السيد  أستاذه  رثى  قد  وكان 
السيد مراد حاكم احللة وبعض نواحيها سنة  السيد عيل بن  أن له قصائد عدة يف مدح 

1193هـ( )3(. 

)1(  شعراء الغري: لألستاذ عيل اخلاقاين ج10 ص235 - 253. 
)2(  البابليات: للبحاثة الشيخ حممد عيل اليعقويب ج2 ص4. 

)3(  تاريخ األدب العريب يف العراق ج2 ص297 - 298.
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ويتناول  احلــوادث  شعره  يف  يصور  الصيت  ذائع  الزيني  حممد  السيد  الشاعر  إن 
أغراضًا خمتلفة ومنها صالته األدبية برجال عرصه من أرس علمية وأدبية وأشخاص من 
بالنكتة  ويتسم شعره  مراد قصائد عدة،  آل  السادة  النقباء  وله يف  السياسة  أكابر رجال 

املستملحة واخلاطرة الرقيقة. 

استمع إليه وهو يمتدح آل البيت من قصيدة اوهلا: 

بغبارها  ــحــل  واكــت ثــراهــا  فــالــثــم  املصطفى بــيــت  آل  ــازل  ــن م ــذي  هـ

حضارها  مــن  أصبحت  إن  ـنعلني  الـ فاخلع  املقدس  ــوادي  ال بقعة  هي 

ــا  ــزاره ــد مـــن عــبــيــد م ــل عــب ــري ج التي  واألرض  األمـــالك  مهبط  هــي 

 :وقوله من قصيدة يمدح اإلمام عيل بن ايب طالب

ــا حــيــث الــرجــاء ركــابــه  ــره ــى إث ع ــوة دع ــار  اجلـ عصمة  ــا  ي حــســن  أبـــا 

صعابه  ــوب  ــط اخل ــاء  ــ أرج ـــمــذلــل  الـ شكوتك رصف الدهر قدمًا وإنك 

ــن عــذابــه  ــزي ــى قــلــب احل وصـــب ع الــدهــر سهمه ق  ــوَّ ــ ف قــد  ــه  ــال ب فــام 

سحابه  عليه  يكفف  مل  ــودك  ــ وج راغبًا غريك  استنجدت  وما  فكيف 

ــه  ــوابـ ثـ وزاد  فـــلـــّبـــاه  كــــريــــاًم  ــا  ــام دع ــ ــا رب ــرء يـ ــ ــ ــن وامل ــس ــا ح ــ أب
انــتــســابــه)1( منك  فيه  يــرعــى  فــرك  ــت تـــرعـــاه لــســوء فــعــالــه  ــن ــإن ك ــ ف

السيد حممد ويؤرخ عام والدته  العلوم بوالدة نجله  السيد مهدي بحر  وقال مهنئًا 
وذلك سنة 1197هـ:

ــال صــبــح أســعــد ــ ــب ــ وقــــــارن اإلق الرسمد الـــرسور  واىف  فقد  بــرى 

)1( شعراء الغري ج10 ص246 .
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ــد ــ ــوع ــ ــه امل ــ ــن ــ ــز م ــجـ ــنـ وقــــلــــام يـ بـــوعـــده لـــنـــا  ــر  ــ ــده ــ ال وىف  لـــقـــد 

ملــــــــا أتــــــــانــــــــا فــــــــــرح جمـــــدد ــم خمــلــقــًا ــ ــل هـ ــ وقــــــد تــــــوىل كـ

ومنها قوله: 

ســـــاد بــــه مــــن قـــــال ابـــــن ســيــد  يـــا أهيــــا الــســيــد واملــــــوىل الـــذي

األمحـــــد ــب  ــ ــي ــ ــب ــ احل إال  ــد  ــ ــم ــ حم لـــيـــهـــنـــك الـــــيـــــوم حمـــمـــد ومـــا 

يلد ال  ــذي  ــ الـ ــرد  ــفـ الـ ــد  ــم ــص ــال ب حــاســد كــــل  رش  مــــن  أعــــيــــذه 

تــــولــــدوا  لـــــه  أوالد  أوالد  ــت مـــــرسورًا بـــه حــتــى تــرى  ال زلـ

تسعد فيكم  الــنــاس  جــدود  عــادت  ــد مــثــلــام ــ ــع ــ ــا فـــيـــه وأس ــن ــي فـــقـــر ع

ــفــد ــن ت ال  الــــتــــي  اهلل  بـــنـــعـــمـــة  منعاًم ــش  وعـ ــل  وطـ ودم  فــأســلــم 
)قـــــرة عـــني لـــلـــورى حمـــمـــد()1( ــوا  ــى الــســوء حــني أرخ قــد زال أق

وقال مؤرخًا عام وفاة السيد صادق الفحام وذلك سنة 1025 وهي تقع يف 61 بيتًا 
وإليك املطلع والتاريخ:

ــي خــوافــق  وهـ هتــيــم  ــلــوب  ــق ال ومل  دوافـــق  وهـــي  تفيض  الــعــيــون  فــيــم 

تــســابــق الـــثـــنـــاء  حــســن  إىل  كـــل  نـــوادبـــًا بــــرزن  قـــد  الـــنـــوادب  ومل 
ــادق()2( ص نأيك  اآلمــال  كذب  )قد  مؤرخًا قلت  الصدق  استبان  فمذ 

وملا توىف املال يوسف األزري البغدادي الكاظمي سنة 1221هـ رثاه حليف وداده 
السيد حممد املومأ إليه بقصيدة عصامء مطلعها: 

)1(  املصدر نفسه ج2 ص246.
)2( املصدر نفسه ج2 ص247.
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ونحت لو أن النوح يشفي أخا الوجد جيدي لوعة  من  الدمع  أن  لو  بكيت 

وختامها وفيه تاريخ وفاته: 

اخللد()1( من  املنازل  مكنا  )ليوسف  أرخــوا  يوسف  اجلــنــات  سكن  وقــد 

 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: 

ــاؤه  ــ ــو رج ــ وه اهلل  ــري  ــري خـ مـ ــى  عـ ــعــم الـــبـــاري وجـــل عــطــاؤه لــقــد أن

اما األبيات املنحوتة عىل الصخرة فهي مخسة وهي: 

ــام جـــّل يف الـــداريـــن مــنــه جـــزاؤه ك إهلــه ــريًا  ــ خ اهلل(  خــري  ــري  )مـ ــزى  جـ

ــا يـــريض اإللـــه اعــتــنــاؤه  ــل م ويف ك دأبــه الــشــعــائــر  تعظيم  ــان  كـ فــقــد 

ــاؤه ــن ــاة ف ــش ــم ــل ــّواه ســـهـــاًل ل ــ ــس ــ ف حيدر ــة  روضـ صحن  حينًا  ــر  ــوّع ت

ــامؤه ــ ــه وسـ ــ ــ ــه أرض ــي ــل فـــأثـــنـــت ع ــه ــ دابـ هلل  ــر  ــ ــك ــ ــش ــ وال ــده  ــ ــهـ ــ ومـ

ــاؤه( ــ هب بــــاٍد  اهلل  مـــري خـــري  )بــنــى  مـــؤرخـــًا بـــنـــاه  أن  ــا  ملـ ــأُت  ــأنـــشـ فـ

ويف القصيدة أبيات أخرى تؤرخ السنة التي جرى فيها التعمري وهي: 

ــاءه ــن ــه ب ــن ــان م ــ ــد ك ــن قـ لــتــعــلــم مـ ــاءه ــن ب لــيــوم  ــًا  ــارخيـ تـ ــت  ــئ ش وإن 

ــفـــاؤه ــخ جـــــيٌّ خـ ــ ــاري ــ وذلــــــك ت ــائــنــه جــده( ب ــري خــري اهلل  فــقــل )مـ

ــه رجـــاؤه ــن فــجــّل بـــذ الــتــاريــخ م ــيــًا بــان ــأ  ــ وط اهلل  ــري خـــري  ــ )م ــل  ــ وق

)1( عبد املوىل الطرحيي )خمطوطاته( أو جملة الغري العدد 16 / السنة 6 .
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والؤه بـــأن  الــتــاريــخ  ذلـــك  فــمــن  حــبــه( اهلل  اهلل  خـــري  )مــــري  وقــــل 

ــاؤه( ــ هب ــاٍد  ــ بـ اهلل  ــري  خـ ــري  ــ )م ــا  ــن ب ــًا أتــتــك مــؤرخــًا ــ ــوارخي ــ ــع ت ــبـ واتـ

وله يمدح وايل بغداد داود باشا من قصيدة: 

املـــتـــزايـــد كـــفـــه  بـــقـــبـــضـــة  إال  عينه قـــرة  فــلــيــس  الـــســـامح  عــشــق 
ــد21 ــرق ف ــرة  ــغ ب اكــتــحــلــت  إذا  إال  الضحى رأد  يف  عــيــنــاه  تــنــجــي  ال 

وله قصائد كثرية دونت يف املجاميع العراقية. 

تويف يف الطاعون الذي حدث ببغداد عام 1247هـ / 1831م. 

* * *

3- الشيخ حممد السراج

1299هـ - 1361هـ
هو الشيخ حممد )1( بن حمسن الرساج الشهري بأيب مخرة األسدي. ولد يف كربالء يف 
25 من الشهر اخلامس سنة 1879 م املوافق 1299هـ وتويف هبا يوم 3 / 4 / 1941م 
املصادف 1361هـ وانحدر من أرسة عربية تعرف بآل الرساج، كان شاعرًا بالفصحى 

والدارجة معًا. 

)1(  سبق وأن ترمجنا له يف كتابنا املخطوط )شعراء شعبيون من كربالء( ألن املومئ إليه شاعر فصحى وعامية 
معًا. 
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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 شاعرًا من 
شعراء القريض كمعارصيه من أمثال أيب املحاسن واحلويزي وأيب احلب، فقد دللت هذه 
األلفاظ، وقد  املعاين واختيار  النظم واصطياد  الرساج وبراعته يف  النامذج عىل شاعرية 

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 أحيانًا مقومات 

التجديد واخللق واإلبداع. 

 :قال يف مولد الرسول العظيم

ــريا ــ والــــــــكــــــــون أضــــــحــــــى نـ نــــــــــور الــــــنــــــبــــــوة أزهــــــــــرا

بـــــــــوجـــــــــوده قــــــــد أســـــفـــــرا ــا ــ ــرق ــ ــى م ــ ــ ــس ــ ــ واألفـــــــــــــق أم

الــــــقــــــرى  أم  ســــــيــــــام  ال  ــرت  ــبـ ــتـ اسـ ــه  ــ ــي ــ ف واألرض 

ــرا ــ ــنـ ــ ـــــــــــــات مــــــســــــكــــــًا عـ ـــ ــنـ ــن اجلـ ــ ــ ــا م ــ ــ ــر اإللـــــــــه هب ــ ــث ــ ن

أخـــــــــرا قـــــــــدمـــــــــًا  واهلل  ــى ــفـ ــطـ ــصـ ــي املـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ولـــــــــد الـ

لـــــــوجـــــــوده خــــلــــق الــــــــورى هــــــــــــذا الــــــصــــــفــــــي حمـــمـــد

حتـــــــرسا وزاد  عـــــــنـــــــه  يـــتـــب مل  آدم  لـــــــــــــــواله 

ملـــــــــا دعـــــــــــا فــــاســــتــــنــــفــــرا ــه ــ ــم ــ ــاس ــ وكــــــــــــــذاك نــــــــــوح ب

رشفـــــــــــاتـــــــــــه وتــــــفــــــطــــــرا ــت ــ ــدم ــ إيــــــــــــــوان كـــــــــرسى ه

ــة نـــــــورا ــ ــط ــ ــي ــ ــس ــ ــب ــ وجـــــــــه ال املـــصـــطـــفـــى نـــــــور  راح  ــذ  ــ ــ م
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أركــــــــــــانــــــــــــه وتـــــــــســـــــــورا ــدت ــ ــي ــ والـــــــــديـــــــــن فـــــيـــــه ش

ــرسا ــ ــكـ ــ فـــــــــوق الـــــــثـــــــرى وتـ ــري هـــــــــوى بـــه  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــل الـ ــ ــبـ ــ هـ

جلـــــــــنـــــــــوده قـــــــــد أحـــــــــرضا ــارخـــــًا ــس أعـــــــــول صـــ ــ ــي ــ ــل ــ إب

أرى قــــــد  مــــــا  ارأيــــــتــــــمــــــو   أال  نــــــــــــادى  ــم  ــ ــه ــ ــن ــ ــي ــ ب مـــــــا 

ــورى ــ ــل ــ ل يـــشـــفـــع  احلـــــــر  يف  ولــــــــد الــــــــــذي يــــــــوم اجلــــــزا

بـــــــــني الــــــــــــــــــورى وخمـــــــــرا والــــــبــــــر أضـــــحـــــى مـــعـــلـــنـــًا

ومــــــبــــــرا فــــــخــــــرهــــــم  يف  ــى  ــ ــع ــ ومـــــهـــــنـــــيـــــًا عـــــمـــــر ال

ــي ســـامـــي الـــــذرى ــ ــزك ــ ولـــــد ال ولــــــــد احلــــبــــيــــب املـــصـــطـــفـــى

ــرى  ــ ــق ــ ال ــرى  ــ ــقـ ــ مـ ــم  ــكـ ــبـ حـ يف  ــو ــمـ ــتـ ــيـ ــنـ عـــــمـــــر الــــــعــــــى هـ

ــرا ــ ــخ ــ ــف ــ يـــــــــوم اجلـــــــــــــزاء وم إىل  رشفـــــــــــــًا  بــــــــه  ــم  ــ ــ ــزتـ ــ ــ حـ

ــه اهلــــــنــــــا قـــــــد أحـــــــرضا ــ ــيـ ــ فـ ــس  ــلـ يــــــــا حـــــــبـــــــذا مــــــــن جمـ

يــــــــــوم اجلــــــــــــزا لـــــــن ختـــــرسا طــــــوبــــــى لـــــكـــــم مـــــــن أمـــــة

الــــــــــــورى دون  حمــــــمــــــد  فـــشـــفـــيـــعـــكـــم يـــــــــوم اجلـــــــزا

ــا ختـــــرا ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بــــــــل أنــــــــــت فـ ســـمـــعـــا ســـلـــيـــل املـــصـــطـــفـــى 

الــــــــورى غــــــــوث  يــــــا  آالك  مـــلـــجـــأ مـــــــن  ــا  ــ ــنـ ــ لـ إن  مـــــــا 

رسى  نــــجــــم  الـــــســـــام  يف  مــــــا  صـــــــــى اإللـــــــــــــــه عـــلـــيـــكـــم 

وله يف مقام )الكف اليرسى( للعباس بن عيل وقد نقشت عىل الشباك بالقاشاين: 

ــفــهــم ــذ مـــنـــي جــــــواب امل ــ ــم خ ــ ث واعلم واســمــع  شئت  مــا  إذا  ســل 
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ــرم  ــكـ ــر الـ يـــــرسة الـــعـــبـــاس بـــحـ ــقــطــعــت ان ــام  ــ ــق ــ امل هـــــذا  يف  إن 

العلقمي  بجنب  اليمنى  طــاحــت  ــاح طـــاحـــت بــعــدمــا ــ ــا ص ــا يـ هــهــن

دم  عـــن  ــع  ــدمـ بـ ــي  ــك ــب ي أن  حـــق  ــى ــه أس ــي ــك ــع الــعــني وأب ــ ــر دم ــ أج

وقال راثيًا الوجيه السيد عبد احلسني السيد أمحد آل طعمة مدير أوقاف كربالء املتوىف 
عام 1354هـ ومؤرخًا وفاته: 

ــداء ــ ــاء الـ ــفـ ــا شـ ــه ــي ــة ف ــربـ ــي تـ ــ ه ــد احلـــســـني بــرتبــة ــب ــا ع ــت يـ ــوي ــث ف

ــداء ــهـ ــشـ ــد الـ ــيـ ــد سـ ــلـ فـــيـــهـــا ختـ التي  ــد  ــن جــنــة اخلــل ــي روضـــة م ه

اجلـــوزاء ــى  ع فــاقــت  ــد  ق بالفضل  مهبط للمالئك  ــدس  ق أرض  هــي 

ــشــهــداء( ــزت يف نــعــم مــع ال قــد فـ )كام أرخ  العى  الدنيا  يف  حــزت  قد 

1354هـ
وللشيخ حممد الرساج قصيدة يف مدح آل البيت قوله: 

ــا ــن ــد بـــالـــبـــر لـــقـــد أعــل ــعـ ــسـ والـ ــا  ــن اهل بـــنـــور  األرض  أرشقــــــت 

ــه الــــقــــرآنــــا ــ ــم ــ ــل ــ بـــلـــطـــفـــه ع ــا ــان ــس ــق اإلن ــل ــد خ ــن قـ ــرًا ملـ ــكـ شـ

ــا ــن ــس حم بـــخـــلـــقـــه  يــــــــزل  ومل  ــا  ــ ــان ــ ــي ــ ــب ــ ــه ال ــ ــم ــ ــل ــ ــال ع ــ ــض ــ ــف ــ ت

ــدى انـــشـــأنـــا ــ ــ ــه عــــى اهلـ ــل ــض ــف ب ــد ربــــــا قـــــــــــادرًا ديـــانـــا ــمـ ــحـ نـ

خــصــنــا ــم  ــه ــب ــح ب الـــــــورى  دون  ــا ــذان غ ــى  ــصــطــف امل آل  ــب  حـ ــن  مـ

ــاد ــ ــرش ــ ال إىل  ــا  ــ ــن ــ ــدات ــ ه وهــــــم  الـــعـــبـــاد عــــى  اهلل  ــج  ــجـ حـ هــــم 

ــا كـــونـــا ــ ــون ملـ ــ ــكـ ــ ــم الـ ــ ــوالهـ ــ لـ اإلجيــــــاد عـــلـــة  الـــــرايـــــا  دون 
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بـــحـــبـــهـــم قـــــد كـــمـــل اإليــــــامن ــرآن ــ ــق ــ ــق ال ــطـ ــم قــــد نـ ــه ــل ــض ــف ب

الــبــنــا شــــــاد  اهلل  لــــديــــن  وال  ــن ــ ــرمح ــ ــد ال ــ ــب ــ لـــــوالهـــــم مـــــا ع

ــال الــعــصــا ــ ــم ن ــران هبـ ــمـ ــن عـ ــ وابـ عى حـــني  آدم  عـــن  هبـــم  ثــــاب 

ــا ــن ــال امل ــ ــل نـ ــريـ وبـــاســـمـــهـــم جـ ــى ــ احل هلل  ــح  ــ ــب ــ س بـــكـــفـــئـــهـــم 

كــفــئــهــم يف  األرزاق  وتـــقـــســـم  باسمهم ــجــى  ن قـــد  نـــوح  ــك  ــل وف

ــن زنـــا ــ ــم م ــ ــاداه ــ ــن ع ــ ــل م ــ ــ واص أصــلــهــم ــى  ــ زك ــد  قـ الـــرايـــا  دون 

ــه ــت ــل خ يف  إبـــــراهـــــيـــــم  ورس  ــى أيـــــــوب مــــن عــلــتــه ــجـ هبــــم نـ

الـــنـــون ذو  نـــجـــى  ــا  ــ مل ــم  ــ ــواله ــ ل رفعته يف  الـــقـــرب  عــيــســى  ونــــال 

ــا ــن ــوا لـــنـــا يــكــفــيــكــم حــب ــ ــالـ ــ قـ يكفيني  ــم  ــه ــب ح حــــري  ــوم  ــيـ بـ

ــوان ــ ــرضـ ــ أفــــــوز بــالــنــعــيــم والـ اجلـــنـــان يف  أدخــــــــل  بـــحـــبـــهـــم 

ــا  ــن ــوث ــم غ ــ ــ ــم رجــــائــــي وه ــ ــ وه ــزاين  ــ ــي ــ هـــــي حــــســــايب وهـــــــم م

نري يف  ــا  ــرج وال وكهفي  غــوثــي  ــم غــــدًا يف حــري ــت يـــا ســــاديت أن

ســــواكــــم غـــــوث غـــــدا مــــا لــنــا  ــم مـــن ذخــر ــك ــب مـــا يل ســــوى ح

ــة الــــزهــــراء والـــكـــرار  ــع ــض ــب وال ــار ــتـ ــخـ ــفـــى املـ ــاملـــصـــطـ إهلــــنــــا بـ

ــا  ــا عــرسن ــ ــرخ ــ ــدل وال ــ بـــالـــيـــرس بـ ــار ــ ــه ــ ــة األط ــ ــالل ــ أبــــنــــاؤهــــم س

ــني الــلــحــد ــن ــاك ــي س ــ وارحــــــم إهل ــن أهـــل الــزهــد ــدي ــظ محـــاة ال ــف واح

ــا ــادنـ ــعـ ــم إسـ ــهـ ــلـ وأرخــــــــص الـ ــا بــالــســعــد ــنـ ــا ربـ ــن ــي ــل ــن ع ــ ــن ــ وام

ــا ــن ــي ــل وأغـــــفـــــر ملـــــن حــــولــــه ع ــنــا وأغــــفــــر لـــــوالـــــدي مــعــلــمــي

ــا  ــن ــول ح ــن  ــ ــ وم ــن  ــحـ نـ ــام  ــيـ سـ ال  ــا  ــن ــي ــع ــاب أمج ــ ــ ــب ــ ــ وســــلــــم األح
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وقال خممسًا: 

ــا ــاك ــزًا يف رض ــ الـــــروح عـ ــذل  ــ وبـ فــنــاكــا ــش رغـــــدًا يف  ــي ــع ال رأيــــت 

ــا ــواك )تـــركـــت اخلــلــق طــــرًا يف ه لــقــاكــا أحـــظـــى يف  ــت  ــب ــب أح لــــذا 

وأيـــتـــمـــت الــبــنــني لــكــي أراكـــــا(

ــات هنــبــا ــ ــد بـ ــ ورحــــــي لـــلـــعـــدا ق دمـــي لــقــم الـــصـــوارم صـــار رشبــا

إربـــا احلــــب  قــطــعــتــنــي يف  )فـــلـــو  ــا ــرب وغ رشقــــًا  رسى  قـــد  ورأيس 

ســـواكـــا(  إىل  ــؤاد  ــ ــفـ ــ الـ ــن  ــ ح ــا  ــ مل

وقال خممسًا أيضًا: 

صفاهتم حسن  الشهب  النجوم  فاق  أفـــدي كـــرامـــًا فـــاح طــيــب ذواهتـــم

ــاء وعـــنـــد ممــاهتــم ــيـ )نـــــروك أحـ بحياهتم اهلـــدى  نــر  ــرتوا  اشـ ــد  وق

شقيقا( الشقيق  بــنــرتــك  يـــويص 

معانقا الــصــفــاح  والــبــيــض  للسمر  ــا ــق ــل ــاًم عـــنـــد ال ــ ــاس ــ ــال تــــــراه ب ــ ك

قا قــال  حبيبًا  عوسجة  بــن  )أوىص  ــا ــوق ــش ــد احلــــــامم م ــنـ ــريه عـ ــ ــغ ــ ول

ــا( تـــل دونـــــه حــتــى احلـــــامم تـــذوقـ

 :وقال مادحًا اإلمام عيل

ــو الــــظــــالمــــا ــ ــلـ ــ مـــــــدحـــــــًا جتـ عـــي  يف  قـــــــــل  يل  قــــــيــــــل 

إمــــــــامــــــــا اهلل  نــــــــصــــــــه  ــيـــمـــن  فـ أقــــــــــــدر  ال  قـــــلـــــت 

ــا ــ ــالم ــ ــك ــ ــم الـــــــنـــــــاس ال ــ ــلـ ــ عـ ــوىل ــ ــل م ــ ــض ــ ــف أحـــــــي ف ــ ــي ــ ك
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ــا ــ ــام ــ ــق ــ ــت ــ وبـــــــــه الـــــــديـــــــن اس فـــــضـــــلـــــه عـــــــــم الــــــــرايــــــــا

ــا ــ ــامـ ــ ــقـ ــ املـ ذاك  نــــــــائــــــــاًل  وبـــــــــــه جـــــــريـــــــل أضــــحــــى

ـــــــنــــــار بـــــــــــــــردًا وســـــالمـــــا ـــ ــ ــل الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وبـــــــــه نـــــــــال اخلـ

مــــــيــــــتــــــًا كـــــــــــان عــــظــــامــــا ــم  ــ ــري ــ ــا ابـــــــــن م ــ ــ ــي ــ ــ وبـــــــــه أح

لـــــــلـــــــغـــــــريـــــــني ســــــالمــــــا ــي  ــ ــن ــ أهيـــــــــــــا احلــــــــــامــــــــــل ع

ــا ــ ــامـ ــ خـــــــري مـــــــن صـــــــى وصـ ــا ــيـ ــلـ فــــــأقــــــصــــــدن فـــــيـــــه عـ

فــــــيــــــه جــــــــريــــــــل أقــــــامــــــا ــا ــ ــ ــه رضحي ــ ــ ــن ــ ــ والــــــثــــــمــــــن م

ــا ــ ــ ــام ــ ــ والــــــــنــــــــبــــــــيــــــــون مت ــى ــ ــس ــ ــي ــ ــى وع ــ ــ ــوسـ ــ ــ وبــــــــــه مـ

ــا ــ ــ ــام ــ ــ ــي ــ ــ وقـــــــــــــعـــــــــــــودًا وق طــــــــــــرًا هلل  ســــــــــــجــــــــــــدًا 

املـــــقـــــامـــــا واهلل  نــــــلــــــت  ــًا ــ ــي ــ ــل ــ ع واىل  ملــــــــن  قــــــــل 

عــــظــــامــــا زالٍت  لـــــــــك  ــو ــمـــحـ حـــــبـــــه اإلكــــــــســــــــري يـ

لــــــكــــــم نـــــلـــــتـــــم مــــــرامــــــا ــى ــ ــوب ــ ــة الــــــــكــــــــرار ط ــ ــع ــ ــي ــ ش

مــــــســــــتــــــقــــــرًا ومـــــقـــــامـــــا عــــــــدٍن جــــــنــــــات  غــــــــــٍد  يف 

وقال راثيًا ومؤرخًا وفاة اخلطيب السيد هاشم السيد حممد القاري املتوىف يوم 27 
شعبان سنة 1350هـ: 

ــادب ــ ــل فـــيـــه عـــابـــس ن ــضـ ــفـ والـ بكت ــد  ق الضحى  شمس  ــه  ب يــوم 

ــب ــاك ــه س ــ ــأى دمـــعـــي ل ــ ــذ نـ ــ ومـ ــى آفـــل ــ ــدجـ ــ ــه بــــــدر الـ ــ يــــــوم بـ

ــب ــ ــه مـــضـــطـــرب ذائـ ــ ــبـــي بـ ــلـ قـ ــدا ــوس قـــمـــطـــريـــر غـ ــ ــب ــ ــوم ع ــ ــ ي

ــب ــان ــه ج ــ ــن ل ــ ــرك ــ ــع ال ــض ــع ــض ت شجًى يبكي  ــار  األســت ذو  والبيت 
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غــائــب(  )هـــاشـــم  أرخ  جمـــد  يـــا  أظـــلـــمـــت اآلفـــــــاق نــــــادى املـــال

1350هـ
السيد  بن  مهدي  السيد  اخلطيب  للنسابة  والتخميس  الرساج  حممد  للشيخ  األصل 

عبد اللطيف الوردي: 

معسعس بليل  إرشاقــــًا  ويكنسن  حندٍس كل  من  خينسن  بمن  قسمت 

ــهـــدك آيــــات ظــهــرن لــفــطــرس  )ملـ بتنفس املــنــى  صبح  عــن  ويــســفــرن 

الرشد(  وذوو  النهى  أرباب  اختار  هبا 

صباحه ــاٍح  ــ ف بــالــنــر  وال  علينا  رياحه هــب  الــكــون  يف  مــا  فــلــوالك 

جناحه رّد  ــل  ــيـ دردائـ )بــفــضــلــك  ــه ــراح ــى ب ــام ــس ــوان ت ــيـ ــك كـ ــنّ ــم ب

ــاملــهــد(  ب ــكــلــم  ت إن  ــســى  عــي ــة  ــ وآيـ

كخادم يدعى  بالفضل  لكم  وعيسى  كهاشم  ــرًا  ــخ ف ــل  ــي إرسائ ــك  ي فــلــم 

فاطم ــن  اب فــأنــت  أٍم  يف  ــاد  س )فـــإن  آدم عهد  من  اخللق  شباب  فسدت 

جد(  يف  ســاد  إن  اخللق  خــري  وجـــّدك 

بـــني األســـنـــة خيطب  الــــذي  وبـــني  يصلب خــاف  ــذي  ال بــني  مــا  فشتان 

ــه أب ــس لـ ــي ــو ل ــ ــي وه )أبـــــوك عـ ــعــصــب أت ــي  ــنـ إنـ ال  ــذا  ــ بـ أقــــــول 

املهدي(  أبــو  فأنت  مهٍد  يف  ســاد  وإن 

وقال خممسًا)1(:

جمـــرية ــلــمــســتــجــري  ل ــًى  ــ محـ ودار  ــرية لـــك قــبــة يـــا ابــــن الــنــبــي مــن

)1(  ترصيح وإيضاح - السيد مصطفى الفائزي آل طعمة ص9. 
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ــور كــثــرية ــبـ ــقـ ــرك لـــذنـــا والـ ــقـ )بـ حـــرية ــامت  ــ ــل ــ امل يف  دهـــتـــنـــا  ــا  ــ وملـ

قليل(  ــل  ــزي ــن ال حيــمــي  مـــن  ــن  ــك ول

وله عدا ذلك شعر غزير دّون يف املجاميع. 

* * *

4- الشيخ حممد سعيد احلائري

1250هـ - 1319 هـ
هو الشيخ حممد سعيد بن الشيخ حممود سعيد النجفي احلائري الشهري باإلسكايف: 
الكليدار  يوسف  املال  عهد  عىل  املطهرة  احليدرية  الروضة  يف  التولية  نيابة  آلبائه  كانت 
وولده املال حممود، وكان يعرف والده الشيخ حممود سعيد بنايب الكليدار، وقد شاءت 
السابع  العقد  الروضة وذلك يف  الظروف أن تقىص أرسة آل املاليل عن منصب سدانة 
الذين  الرفيعي  آل  السادة  أرسة  السدانة  مقاليد  تسلمت  حيث  املنرصم،  القرن  من 
ولده  انقطع  حممود  الشيخ  تويف  وعندما  العتيد،  املنصب  هذا  بإدارة  يترشفون  زالوا  ما 
العرص،  ذلك  علامء  عىل  واألصولية  الفقهية  العلوم  وحتصيل  للدرس  الرتمجة  صاحب 
وأخذ األدب عىل خاله الشاعر الشهري الشيخ عباس املال عيل املتويف سنة 1276، حيدثنا 
العالمة املتغمد بالرمحة الشيخ حممد عيل اليعقويب ضمن ترمجة الشاعر نفسه عن هجرته 
لكربالء واختاذها مسكنًا له فيقول: هاجر من النجف إىل كربالء يف أخريات القرن املايض 
البقعة وهي يف السوق الواقعة بني  واختار اإلقامة فيها عاكفًا بمدرسة تعرف بمدرسة 
املجاهد واتصل بارسة  السيد  املرحوم  احلرضتني احلسينية والعباسية واىل جانبها مرقد 
الطباطبائية يف كربالء وله فيهم مدائح ومراث مجة رأيت قساًم وافرًا منها يف جمموعة قيمة 
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ال تزال خمطوطة يف مكتبة آل بحر العلوم يف النجف ومل يزل مقياًم يف إحدى حجرات تلك 
املدرسة إىل أن تويف فيها عشية األربعاء آخر ربيع األول سنة 1319 هـ وعمره يوم وفاته 

69 عامًا ودفن بكربالء، أما مولده ففي النجف 14 رجب من سنة 1250هـ)1(. 

وذكره صاحب احلصون يف كتابه املخطوط نقاًل عن كتاب )كنز األديب يف كل فن 
1322هـ،  عام  املتوىف  احلائري  البغدادي  عيل  درويش  بن  أمحد  الشيخ  ملؤلفه  عجيب( 
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 
أبيه  الزمان وهو املال يوسف ثم تغريت األحوال بعد وفاة  السنية يف النجف برهة من 

وابن عم أبيه فرصفت عنهم هذه التولية وهلل يف خلقه كل يوم شأن... الخ( )2(. 

واآلن ننتقل إىل شعر الشيخ حممد سعيد، لقد تناول فيه أغراضًا شتى يتميز بالنصاعة 
والوضوح ورصانة األسلوب. 

قال متغزالً ومتحمسًا: 

الذكرى يل  الغرام  تباريح  فهاجت  دهرًا يل  راق  باحلمى  عهدًا  تذكرت 

مجرا احلشا  يف  الغضا  لنريان  فأذكى  بارق ملع  الغضا  وادي  من  وأومــض 

مرا وإن  فيها  العيش  احيى  ما  ويــا  نــأت ــاين وإن  ــغ امل تــلــك  ــذا  فــيــا حــب

قفرا موحشة  بعد  أمست  هي  وإن  ــس كــانــت أواهـــاًل ــاألن ــا ب فــيــا طــامل

غرا غــرة  ذو  الطرف  غضيض  أغــن  ــة شـــادن ــ ــدام ــ ــة عـــاطـــاين امل ــي ــش ع

)1(  راجع جملة االعتدال - بحث )الشيخ حممد سعيد اإلسكايف النجفي( للعالمة الشيخ حممد عيل اليعقويب 
- املجلد 4 - العدد 7 - 1356هـ / 1937م. 

)2(  احلصون املنيعة - للعالمة الشيخ عيل كاشف الغطاء - خمطوط ج2 ص371. 



39

نحرا الضبا  وبيض  عينًا  املها  وعني  لفتة ــآذر  ــ واجل ــدًا  قـ الغصن  حكى 

ســرتا جالبيبه  ــن  م ــى  ــ وأرخ علينا  ــه  ــ ــالم رواق ــظـ ــد الـ ــد مـ ــ ــنــا وق ــت فــب
شزرا)1( ترمقنا  النجم  عني  أن  سوى  وهومت العيون  عنا  هـــدأت  ــد  وق

وله خممسًا البيتني املشهورين: 

ورده الــشــقــائــق  بمحمر  وأزرى  ــده ــ ــب وق ــه ــل ــد ت ــ ــذ ق ــ ــر خ ــمـ وحمـ

ــده ــار تــكــون خ ــ ــن ن )يـــقـــولـــون مـ ــده حت إذ  كــنــهــه  يف  الـــــورى  ــار  ــ حت

قالوا(  بعدما  فيا  ــاء  م مــن  قيل  ــد  وق

ــذو ومضه ي ــاء ومل  ــان مــن م ــل ك وه يـــذو غضه نـــار ومل  ــن  م كـــان  فــهــل 

روضه  أخــرض  ملا  نــار  من  كــان  )فلو  نقضه  القول  يف  ماهان  أبــرمــوا  لقد 

اخلــال()2(   احرتق  ملا  ماء  من  كان  ولو 

ذكره العالمة السيد عبد احلسني الكليدار آل طعمة يف كتابه )بغية النبالء يف تاريخ 
حممد  الشيخ  خلف  سعيد  حممد  الشيخ  وللمرحوم  بقوله:  والده  ترمجة  ضمن  كربالء( 
سعيد نائب كليدار الروضة احليدرية األسبق وكان من سكنة كربالء وأحد شعرائها مهنئًا 
املغفور له والدي السيد عيل عند قدومه من حج بيت اهلل احلرام لسنة إحدى وثلثامئة بعد 

األلف اهلجرية 1301 هـ: 

ــدا ــر ش ــب ــال ــب الـــبـــر ب ــي ــدل ــن وع ــردا ــ ــاين غ ــهـ ــتـ ــرا فـــقـــمـــري الـ ــ بـ

ــدا ــرق ــف ــاه الــســهــى وال ــدام عــلــي ــ أقـ ــأت ــ وطـ فــــــٍذ  مــــقــــدم  يف  ــر  ــ بـ

)1( جملة االعتدال: العدد 7 ص316 .
)2( املصدر السابق ص387 .
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أعـــى مــدى الــعــلــيــا إىل  مـــن  يـــرق  يــزل مل  مــن  ــى  ــع ال ذو  ــي  ــع ال ذاَك 

ــدا ــدف ــف ــا وال ــده ــام ح ــ ــري األكـ ــف ي ــه ــزم ــع ب رسى  قــــد  رسي  خــــري 

ــدى ــنـ الـ ذاك  ــًا  ــيـ مـــلـــبـ ــا  ــهـ ــأمـ فـ الــقــرى إىل  ــرى  ــق ال أم  ــن  م ــودي  ــ ن

ــردى ــ ال ذاك  يف  أحــــرم  ــى  ــت ف أي  درى ــل  ــ أه ــه  ــرامـ احـ ردى  ــل  ــس ف

ارتــدى بالنسك  ــرام  واإلحـ احلــل  يف  تقى  ــود  طـ الــــردى  ذاك  يف  ــرم  ــ أح
ــفــدى)1( ال للهدى  وســاق  بــه  ــاف  ط نــاســك  ــأي  ــ ب ــت  ــي ــب ال درى  ــل  ــ وه

وله مادحًا السيد مريزا حسني الشريازي مطلعها: 

واجــد)2( أنــا  ما  عظيم  إليك  أشكو  ــنـــي لـــك قــاصــد ــر إنـ ــه ــد ف ــي ــم أع

أوالد  حممد  والسيد  حسن  والسيد  الطباطبائي  القاسم  أبا  املريزا  السيد  مهنئًا  وقال 
السيد حممد تقي بحر العلوم بمناسبة زفاف السيد حممد بن السيد جواد وأوهلا: 

ــدا ــ وع ــهـــام  مـ ــلـــف  خيـ ال  واحلــــــر  ــدا ــوع ــعــد املـــطـــال امل أنـــجـــزا مـــن ب

ــي كــمــدا ــق بـــه الـــنـــوى فـــكـــاد ي ــًا بــرحــت  ــهــام ــي مــســت ــي ــأح ــا ف ــي ح

ــردى ــ ال ورد  دونــــه  مـــن  وهـــجـــره  ــه  ــل ــاة املـــســـتـــهـــام وص ــيـ ــًا حـ ــ ــ رش

ــدا ــه ــس ــه م ــ ــرف ــ ــى ط ــنـ ــعـ بـــــات املـ ــم بــحــبــه  ــ ــس األجــــفــــان ك ــ ــاع ــ ون

وفيها يؤرخ عام زفافه: 

اهلدى()3( بدر  إىل  زفت  عال  )شمس  ــأقــــى طــــــرب أرخـــتـــه لــــــذا بــ

)1( بغية النبالء يف تاريخ كربالء، للعالمة السيد عبد احلسني الكليدار آل طعمة ص139 .
)2( شعراء الغري، األستاذ عيل اخلاقاين ج9 ص123 .

)3( املصدر السابق، ص122 .
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 :وقال راثيًا اإلمام احلسني

ــا ــذوب ي أن  أســــًى  ــى  ــن م ــلــقــلــب  ول يــصــوبــا أن  دمـــــًا  لــدمــعــي  يــفــل 

القلوبا وأورى  ــوع  ــدم ال فــأجــرى  ــي ــبـ ــنـ الـ بــــــــآل  أملّ  قــــــد  ملــــــا 

عصيبا ــًا  ــوم ي ــر  ــده ال يف  كـــان  فــقــد  ــوف  ــف ــط ــال ــُم ب ــِهـ ــومـ ــيـ ــس كـ ــيـ ولـ

ــا ــب ــرحــي ــه الـــفـــضـــاء ال ــي ــل تــســد ع غــــــداة حـــســـني وخـــيـــل الـــعـــدى

ــا ــب ــي جي أن  ــه  ــ ــت ــ ــي ــ مح وتــــــأبــــــى  دعـــتـــه لــيــنــقــاد ســـلـــس الــقــيــاد

ــب احلـــروبـــا ــش ــان حــــرب ت ــي ــت ــف ب فـــــهـــــب حلــــــرهبــــــم ثــــــائــــــرًا

مهيبا ــًا  ــأس ب األســـد  ــى  ــوغ ال يف  ــه  ل فــمــن كـــل لــيــث وغـــــًى غــالــٌب

ــا ووجــــــه املـــنـــيـــة يـــبـــدي خــطــوب ــاًم ــاس ب الـــوغـــى  ــى  ــش ــغ ي وأروع 

ــا ــًا طـــروبـ ــبـ ــلـ ــهـــن قـ ــيـ ــي الـ ــن ــث ــي ف تــــرنــــحــــه نـــــغـــــامت الـــــقـــــراع

ــم حــطــمــت لــلــعــوايل كــعــوبــا ــ وك ــًا ــوايض شــب ــ ــامل ــ فــكــم أرعـــبـــت ب

طيبا ــرتب  ــ الـ ــره  ــ ن ــن  مـ تـــضـــوع  جــثــاًم ــرى  ــثـ الـ يف  قـــضـــوا  أن  إىل 

ــدي الــفــريــد الــغــريــبــا ــ ــنــفــي أفـ ب ــار  ــدي ــب ال ــري ــدًا غ ــريـ وأضــحــى فـ

ــا ــب ــي ــب هل ــ ــش ــ ونــــــــار حــــشــــاه ت فــــــراح خيـــــوض غـــــامر احلـــتـــوف

ــا ــوب ــط تــــــرى لــلــمــنــيــة فـــيـــه ش ــف  ــره ــب م ــط ــن ــذي م ــ يـــصـــول بـ

بـــــه فــــريهيــــا الـــبـــعـــيـــد قـــريـــبـــا ــف الـــعـــدى لــوســطــا ــت يـــقـــرب ح

مصيبا ــداد  ــ ــس ــ ال ــداه  ــ عـ ســـهـــامـــًا  ــعــنــاد ــف ال ــم كـ ــددت شـ ــ ــذ سـ ــ وم

وأهنــــــــال طـــــود املــــعــــايل كــثــيــبــا ــات ــرم ــك ــد امل ــم هــــوى فـــهـــوى ع

قشيبا ــردًا  ــ ــ ب ــري  ــ ــاص ــ األع ــه  كــســت ــرى عـــاريـــًا ــعـ ــني الـ ــب ــى ج ــح ــأض ف
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شعوبا وتـــطـــوي  ــًا  ــزونـ حـ جتـــوب  ــره كـــاألمـــا ــ ــ ــرائ ــ ــ وســـيـــقـــت ح

شحوبا يــشــكــو  ولــلــســقــم  كــبــوالً  ــا ــب ــس ال يف  ــي  ــك ــت ــش ي وكـــافـــلـــهـــا 

ــاط جمــيــبــا ــيـ ــسـ ــري قـــــرع الـ ــ ــا غ ــ هل تـــرى ال  نــــدهبــــا  نــــدبــــت  إذا 

ــا ــب ــا بـــكـــًا ونــحــي ــ ــداه ــ فـــيـــغـــدو ن ــا مهــــٌل ــ ــ ــه ــ ــ ــع ــ ــ تــــــنــــــادي وأدم

ــطــفــوف غــروبــا فــأبــدى بــــوادي ال اخلـــســـوف أراه  َتــــــٍم  ــدر  ــ بـ ــا  ــ أيـ

سليبا شــلــوًا  بــك  املصطفى  َدَرى  ــل تـــرى   ــ ــفــى ه أرحيــــانــــة املــصــط

تريبا ــى  ــس أم خـــدك  الــــرتب  عـــى  يـــرى  أن  املــصــطــفــى  ــى  ــ ع يـــعـــز 

خضيبا ــًا  ــب شــي لـــك  الـــدمـــا  ــاين  ــق ب يـــرى  أن  املــصــطــفــى  ــى  ــ ع يـــعـــز 

هنيبا ــاًل  ــ رح لـــك  الـــعـــدى  بـــأيـــدي  يـــرى  أن  املــصــطــفــى  ــى  ــ ع يـــعـــز 

ــي نــيــبــا ــب ــس ــل ــاءك ركـــبـــن ل ــ ــس ــ ن ــم ــاط ــت ف ــم ــل ــرى ع ــ ــل تـ ــ ــا ه ــ ويـ
ــي دبـــيـــبـــا)1( ــب ــن وكـــــان لـــصـــدر ال ــاز اجلــيــاد ــفـ ــدو مـ ــغـ وصــــــدرك يـ

وقال راثيًا العامل الشيخ حممد حسن الطربستاين: 

ــرت أهـــواهلـــا  ــ ــل لــلــقــيــامــة أبـ هـ ــا هـــاهلـــا  ــ ــا مـ ــ ــاهل ــ ــة ه ــريـ ــلـ ــا لـ ــ مـ

ــا  ــزاهل زل زلـــزلـــت  فــيــهــا  واألرض  أفــالكــهــا  ــور يف  ــ ــامء مت الـــسـ ــرتى  ــ ف

ــا ــاهلـ ــامء ذبـ ــ ــس ــ ــبـــت آلفــــــاق ال شـ ورت ــران  ــ ــإي ــ ب لـــنـــائـــرة  ــت  ــزعـ فـ

ــد أضـــحـــت تـــريـــش نــبــاهلــا  ــم ــح مل ــار إذ ــت ــخ ــت فــــؤاد حمــمــد امل ــم أص

ــا  ــاهل ــف أم ــي ــن ــد الـــديـــن احل ــواع ــق ل ــه ــعـ وقـ رزء  أي  أكـــــــر  اهلل 

)1( املصدر السابق - ج9 ص 110
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ــات لــطــاهلــا  ــيـ ــراسـ ــو طــاولــتــه الـ لـ ــوى ه عــــاًل  طــــود  أي  أكــــر  اهلل 

ــه ُضـــاّلهلـــا  ــدى فـــهـــدى بـ ــ ــج اهلـ هنـ قد  للخلق  هــّدكــم  ــد  رشـ ومـــنـــاُر 

ــا  ــورى زالهل ــ ــا كـــان أعـــذب يف ال م ــاهــٍل ــمــن وخـــضـــم عــلــم زاخـــــر ب

ــا  ــامهل لـــلـــرعـــة الــــغــــراء كـــــان ث ــة إنـــه ــعـ ــريـ ــني الـ ــ ــه ع ــك ــب ــن ت ــ م

ــان مجــاهلــا  ــ ــان هبــجــتــهــا وكـ ــ ــد ك قـ إذ حــق  ــدارس  ــ امل فيه  أوحــشــت  أو 

ــيـــايل طــوهلــا  ــيـــة الـــلـ ــا لـــداجـ ــيـ أحـ ــه احلـــيـــاة فــكــم هبا فــلــئــن تــطــل مــن

ــا  ــاهل ــد رح ــش ــه ت ــل الـــعـــلـــوم لـ ــ أه ــاًل بــالــرغــم بــعــدك مــن ترى  يــا راحـ

ــا  ــذاهل ــري بــمــجــمــر الـــدمـــوع م ــ جي فطرفها  الــعــلــوم  أحــشــاء  أرضمـــت 

ــا  ــاهلـ عـــم األنــــــام نـــســـاءهـــا ورجـ وقــعــه صـــر  ــل  ــ أج رزء  ــّل  ــ ج قـــد 

ــه آجـــاهلـــا  ــ ــى ب ــق ــل ــأن ت ــ ــادت بـ ــ ــ ك جمـــده ــي  ــي ــل س يف  الـــتـــســـي  ــوال  ــ لـ

نعاهلا  الـــســـامك  هـــام  ــأت  ــ أوطـ قـــد  عــاًل ــو  أخـ ــى  ــع ال الــعــلــم  فمحمد 

فــيــه الـــريـــة رشـــدهـــا وضــالهلــا  ــزت  ــي ــة م ــريـ ــلـ ــار رشـــــد لـ ــــنــ وم

ــاهلــا  ــا أشــب ــدهـ ــورث أسـ ــ ــذا تـ ــ وكـ ــه وراثــــة ــيـ نــــال اخلـــالفـــة عـــن أبـ

ــا  ــاهل ــأق ــا ف ــ ــرة نــــــودي هل ــثـ ــم عـ ــ ك ــذي  ــرد الــعــلــم ال ــف فــهــو املــنــادى امل

ــا  ــاهل ــه الـــعـــى آم ــي قـــد أدركــــــت ف للعى ــق  ــي ــق ش أزكـــــى  ــه  ــق ــي ــق وش

ــالء طــــرًا طــاهلــا  ــض ــف فــضــاًل بـــه ال الورى فاق  الذي  الفضل  جعفر  هو 

ــاب ســؤاهلــا  ــ ــجــواهبــا الــفــضــال أج ب تلجلجت العلوم  يف  مسائل  ولكم 

ــا  ــاهل ــق ــل أث ــامـ ــة حـ ــع ــري ــل ــو ل ــ ه ــن  ــام وم ــٍد هبـ ــ ــة أمحـ ــ ــّز رشع ــ ــم ع قـ

ــاز كــامهلــا  ــ ــالق ح ــ ــ ــن األخ ــاس ــح مل ــذي ــام حمــمــد احلــســن ال ــ أعــنــي اإلم
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ــا  ــالهل ــا وح ــه ــرام كـــم قـــد أبــــان ح ــٍد ــ ــام رشعـــــة أمح ــ ــك ــ عـــالمـــة أح

ــا مـــّيـــاهلـــا  ــ ــاهنـ ــ فــــأقــــام مــــن أركـ قيام ــة  ــع ــري ال حــكــم  يف  قـــام  كـــم 

ــزاع جــداهلــا  ــنـ الـ مــهــام أطـــالـــت يف  به  فيصلها  ــامء  ــص اخل ــرى  تـ حــكــم 

ــام عــيــاهلــا  ــ ــ ــل األن ــرى كـ ــ ــًا ي ــرمـ كـ ــام نـــواهلـــا  ــ ــ ــّم األنـ ــ ــد عـ ــ ــو ي ــ ــ وأخ

ــت هلا  ــد دانـ فــضــالء هـــذا الــعــر ق فضلها  يف  ــتــي  ال الــفــضــل  أرسة  ــا  ي

غاهلا  ــل  ــغــوائ ال يف  خلــطــب  فــزعــت  الــورى إذ  اخلطوب  يف  التأيس  بكم 

جباهلا  قـــاس  بــاهلــضــبــات  ضـــّل  ــد  ق عــجــبــًا ملــن قــد قــاســكــم بــســواكــم

سحاهبا  عليك  أرخت  الرضا  سحب  ــا بـــه نــســقــي احلــيــا ــن يـــا قـــر مـــن ك

وله مؤرخًا عام وفاته من أبيات أخرى: 

الــــدوي الــــــداء  بـــه  اودى  لــقــد  ــب شــجــي ــئ ــت ــك ــن م ــ ــدي ــ فــــــؤاد ال

ــن الـــزكـــي ــسـ ــه احلـ ــاب ــن ــج ــــىض ب ق ــوم  ــي ــه جــــزعــــًا ب ــب ــي ــح ــال ن ــ ــ وطـ

ــي ــعـ ــي األملـ ــقـ ــتـ قــــىض احَلـــــــر الـ فيه  ــر  ــغـ الـ ــلـــوم  ــعـ الـ عــلــم  قـــىض 

ــعــي ــن ال ــام  ــ قـ إذ  الـــعـــلـــيـــاء  بـــنـــي  ــى ــج ــاه أش ــعـ ــوم نـ ــ لـــنـــا نـــاعـــيـــه يـ

الزكي( احلسن  قــىض  نــوحــًا  )أطــل  الـــكـــرب أرخ بــأقــى  لـــه  فــقــلــت 

وله يف نفس الغرض: 

وريـــن  ــدف  ــ ص ذي  كـــل  وأفـــجـــع  ــل عــني  ــ مـــــدى خـــطـــب بــكــتــه ك

عــني ــان  ــ ــسـ ــ إنـ عــــــره  يف  ــن  ــ ملـ صدق حليف  اخلصال  حسن  مىض 

ــنـــرييـــن  ــالـ ألعــــــــالم اهلــــــــدى كـ تـــــــــويف عـــــــني إنـــــــســـــــان جتـــى
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الـــنـــشـــأتـــني دوام  إىل  تـــســـد  ــى ثــلــمــة يف الـــديـــن مـــا ال  ــح ــأض ف

ــن زيـ كــــل  مــــن  رضـــــوانـــــه  إىل  ــاه  ــ لـــقـــد لـــبـــى اجلـــلـــيـــل مـــتـــى دع

احلسني( إىل  ــويف  الـ احلــســن  )مــىض  وأرخ تـــســـعـــًا  دع  ــاز  ــ فـ ــد  ــ ق ــام  ــ ب

وله راثيًا السيد حممد باقر بن السيد عيل آل بحر العلوم املتوىف سنة 1291 هـ بقصيدة 
مطلعها: 

ــًا بــواتــرهــا  ــوم ــرت ي ــن وتـ ولــيــس م ــا  ــره ــوات ب ــو يف  ــط ــس ت ــة  ــي ــن امل هـــي 

إىل أن قال)1(:

باقرها)1(  فقد  كتابًا  العلوم  أبكى  دٍم بــدمــع  أرخ  قــم  العلم  فتى  ــا  وي

1265هـ
وله قصائد كثرية يف آل بحر العلوم وآل كاشف الغطاء وغري أولئك من أرس العلم 
الباحث  منها  نموذجًا  ذكر  ختاميس  له  أّن  كام  العراقية،  املجاميع  يف  دونت  واألدب، 
سعيد  حممد  الشيخ  فإن  أمر  من  يكن  ومهام  الغري(،  )شعراء  يف  اخلاقاين  عيل  األستاذ 
احلائري شاعر فذ، ويالحظ املتأمل يف شعره أن له بعض اخلصائص واملميزات البارزه 
رجال  رثى  فقد  الرثاء،  يف  الشاعر  براعة  اخلصائص  هذه  ومن  املدقق،  للمطالع  املاثله 
العلم بألواح وصور أّخاذه تربز فيها العواطف اجلياشه واملحبه الصادقه، وشعره يمثل 

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

)1( أحسن الوديعة، للعالمة السيد حممد مهدي املوسوي الكاظمي ج2 ص226 .
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5- الشيخ حممد سعيد العطار

كان حيًا 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، 
مرهف  السبك،  متني  العاطفة،  صادق  الكلمة،  رقيق  السليقة،  عىل  مطبوع  وشاعرنا 
احلس، طفق يرتصد جمالس أهل األدب، حتى كان له حظ وافر من الفصاحة والبيان 

واالستزادة من معني املعرفة. 

ومن النصوص التي عثرنا عليها قوله راثيًا الزعيم السيد أمحد الرشتي املقتول سنة 
1295هـ:

أمحـــد ــد  ــ أمحـ آل  ــن  ــ م ــه  ــ ب ــب  ــيـ أصـ أمحد الصر  ال  الشجو  فيه  الــرزء  هو 

حيمد الــصــر  عــنــده  رزء  كـــل  فـــام  صرنا حيمد  األرزاء  يف  ــان  ك لئن 

ــد ــهــن ــام امل ــ ــس ــ ــه ُفــــــلَّ ذيــــــاك احل ــ ب ــٍد مــهــن أي  اهلل  ــر  ــم ــع ل ــت  ــب ــج ع

ــي حمــمــد؟ ــب ــن ــه ال ــي ــًا خــصــمــه ف ــ دمـ سافكًا باإلثم  باء  من  اجرتى  وكيف 

ــذا لـــقـــربـــاهـــا يـــكـــون الـــتـــودد ــ هبـ ــة أم تــرى  ــان كـــذا أجـــر الــرســال أكـ

حــشــاهــا بـــنـــريان األســـــى تــتــوقــد ــد فــقــده ــع قـــىض واملـــعـــايل وّلـــــٌه ب

ــد لــلــمــجــد الـــعـــامُد املــشــيــد ــي ــه ش بـ َمن لفقد  قرحى  املجد  فعيون  قىض 

يفقد مـــات  إذا  ــود  ــق ــف م كـــل  ومـــا  ــه املـــعـــايل ثــامهلــا  ــي ــد فـــقـــدت ف ــق ل
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ويقصد؟ يرجى  القصد  لنيل  ذا  فمن  ــوم هــوّيــه ــقــصــاد يـ ــوت كــعــبــة ال هـ

أســـود؟ لــلــنــوائــب  يـــوم  اقــتــحــم  إذا  غمة يكشف  البيضاء  باليد  ــن  وم

يسعد الــســعــد  الــطــالــع  ذو  بــمــوتــتــه  فــإنــام قـــتـــاًل  ــات  ــ م أن  رضه  ــا  ــ وم

أسعد وهو  مىض  األخــرى  إىل  شهيدًا  قىض ومذ  سعيدًا  الدنيا  يف  عاش  لقد 

يتجدد املــــدى  طـــول  عـــى  جـــواهـــا  حرقة القلب  ويف  عنا  راحـــاًل  فيا 

ينفد ليس  احلشا  يف  مقيم  ووجـــدي  راحــل فقدك  بعد  فصري  رحلت 

ــو أرغـــد ــا وهـ ــن ــود هبـــا عــيــش اهل ــع ي عــودة لــك  الــنــوى  بعد  هــل  لعمرك 

ــكــوكــب املــتــوقــد ووجــهــك فــيــهــا ال وهل ترجعن تلك الليايل التي مضت

ــد ــوق ــيـــم ت ــك نــــــريان اجلـــحـ ــن ــي ــب ل احلشا ويف  اجلنان  لفردوس  رحلت 

ــه أضـــحـــى مـــســـود وســيــد ــواء بـ ــ سـ رزؤه عــّم  ــؤدد  سـ ذي  مــن  اهلل  لــك 

التجلد وخـــان  فــيــه  األســـى  ألعــيــى  شقيقه  مــنــه  ــد  ــج امل شــقــيــق  ــوال  ــ ول

ــايل مــقــلــد ــ ــع ــ بـــإحـــســـانـــه جـــيـــد امل الذي احلسن  املجتبى  الزكي  سمي 

ــد ــزي ــر بـــتـــيـــار الـــفـــضـــائـــل م ــحـ وبـ ــراز الـــفـــواضـــل مــولــع  ــإحـ ــام بـ ــ مه

املتعقُد ــشــكــُل  امل ــلَّ  ــ ُح الــعــلــم  مــن  ــد مــشــكــٌل ــق ــع بــفــكــرتــه مـــهـــام ت

ــل وطـــــول مـــا عـــى يــــده يد ــض ــف ب فــإنــه يـــومـــًا  ــد  الــصــي ــه  ــت ــاول ط ألن 

ــل يــســنــد  ــ ــؤث ــ ــد امل ــجـ لــــســــؤدده املـ فــإنــام  ــيـــل  األثـ املــجــد  أســنــد  وإن 

ــرع وحمــتــد ــ ــه يف املـــجـــد ف فـــطـــاب لـ ــه نجله  مــن قـــد زكـــا  فـــرع  ــرم  ــ وأكـ

ــرد أم وهـــو  ــه  ل تعنو  ــورى  ــ ال كــهــول  ربيب املعايل القاسم الشهم َمن غدت

فرقد ــه  ــي يــدان أن  ــن  ع ــاًل  عـ تــســامــى  بفرقد مــنــه  الــفــضــل  ســـامء  أنـــريت 
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ــام املــهــنــد ــسـ ــبــو احلـ ــن ــد ي ــ ــًا وق ــامـ هتـ عزمه مــرهــف  يــنــب  مل  عــزمــة  أخـــو 

من السحب يومًا مرق السحب مرعد نــواهلــا  ســحــب  ــك  حي مل  راحـــة  وذو 

عسجد الــلــوائــم  الم  وإن  نـــداهـــا  وكفه  هتمي  القطر  بــوكــف  فتلك 

يشهد ــفــضــل  ال فــضــلــه  يف  لـــه  فـــإن  فضله  بــــارع  احلـــســـاد  أنــكــر  ألن 

عداها احلجى شمس الضحى كيف جتحد؟ ــؤددًا ــ ــاد فــضــاًل وس ــس ــده احل ــج أحت

عى الفضل من قد خص بالفضل حيسد فــإنــام  ــايل  ــعـ املـ حمـــســـود  ــان  ــ ك ألن 

سيد( ــام  قـ ســيــد  مــنــهــم  ــات  مـ )إذا  والعال باملفاخر  قــامــوا  الــقــوم  هــم 

ــورد ــ ــذب الــــــورود وم ــ ــم ع ــك ــائ آلب مــصــدر  الـــشـــهـــادة  إن  أمحــــٍد  ــي  ــن ب

وتسعد ــدود  اجلـ تشقى  ــد  وق أبــوكــم  رقى قــد  الــســعــادة  أوج  هبــا  وحــيــث 

أمحــد( الــشــهــادة  مرقى  إىل  )ســمــوت  أرخــوا يــوم  العنا  أقــى  انتقى  لــذاك 
أمحــــــد)1( أمحـــــد  آل  مــــن  ــوأه  تــــبــ وال باعدْت سحب الرضا املرقد الذي

* * *

)1( جمموع آل الرشتي )خمطوط( .
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6- احلاج حممد سعيد بن غافل احلائري

املتوىف حدود سنة 1367هـ
العربية  األرس  إحدى  وهي  جرار  آل  من  غافل  بن  سعيد  حممد  الشيخ  الشاعر  هو 

القاطنة يف مدينة كربالء التي كان رئيسها عيل املطلق. 

ثم  ثابت  آل  السادة  مقاطعة  يف  مغارسًا  صار  ثم  بزازًا  أمره  بداية  يف  الشاعر  وكان 
الشيخ  الشاعر  أصبح مطوفًا يف مرقد اإلمام احلسني عليه السالم. وكان من معارصيه 
السيد  ديوان  إنه كان يرتدد عىل  عبد احلسني احلويزي حيث كانت صالهتام وثيقة، كام 
مرتىض آل ضياء الدين سادن الروضة العباسية الذي كان حيب الشعر والشعراء ويثمن 

جهود األدباء. 

ويف سنة 1367هـ - 1947م 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 
لنا عن  قلياًل ال يسلط ضوءًا عىل كل جوانب حياته وال يكشف  نزرًا  إلينا كان  وصل 

نظرته إىل احلياة والناس واملجتمع. 

ومن مجلة هذا الشعر الذي عثرنا عليه هذه املقطوعة الغزلية الرقيقة التي جتمع بني 
املتدفقة،  العاطفة  الطليق وحرارة  احليال  الشعرية وسعة  الصور  األلفاظ وروعة  سحر 

حيث قال: 
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ــاح مــنــهــا األمــل ــد نــلــت يــا صـ وقـ ــة ــل ــي ــا ل ــ ــن ــ ــى ب ــمـ ــيـ ــلـ أملــــــــت سـ

ــل ــق ــا ســــــواد امل ــه ــن وأبـــــــرت م ــس الــضــحــى ــم ــش ــا جتـــلـــت ك ــ وملـ

ــل  ــ ــم األج ــه ــس ــد رمـــتـــنـــي ب ــ ــا ق ــ مل ــالم ــك ال ــع  ــطــي أســت ال  تــلــجــلــجــت 

العسل رشبـــت  قـــد  ــقــهــا  ري ومـــن  ــي كـــــأس الــرحــيــق  ــن ــت ــق وملـــــا س

تسل  ال  صــاحــبــي  جــــرى  وعــــام  ــا وأطـــلـــنـــا الـــعـــنـــاق ــه ــت ــق ــان ــع ف

وله من قصيدة غزلية أخرى أوهلا: 

ــم يف اهلـــوى مــثــي ثــاين ــدت ــل وج ه ــلـــالين ــي بــــوصــــل عـ ــيـ ــلـ يـــــا خـ

ــي حــتــى ســقــت تــلــك املــغــاين ــع أدم ــرت ــ وج إال  ــرق  ــ ــ ال ــاء  ــ ــ أض ــا  ــ م

ســلــبــت قــلــبــي مـــنـــي بـــاألمـــاين هـــالـــك فــــــإين  عـــنـــي  تـــســـل  ال 

وقال متغزالً أيضًا من قصيدة مل حيفظ راوهيا سوى هذا البيت: 

مناجيها  ــنــجــوى  ال ــن  م يــمــل  وال  ــلــيــل مــزهــرة نــاجــيــتــهــا ونـــجـــوم ال

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: 

ــن ــس ــح امل عـــــــزاء  اهلل  ــن  ــ ــس ــ أح ــاس مـــصـــاب احلــســن  ــنـ أفـــجـــع الـ

ــني وخـــطـــيـــب الـــزمـــن ــ ــو عـ ــ هـ ــدًا ــن ــس ــروى م ــ ــ ــالم ي ــ ــ عـــلـــم األعـ

ــن ــســن ــن حيـــفـــظ ال ــ ــدي ــ حـــامـــي ال لـــلـــهـــدى عــــــــــامدًا  اهلل  ــه  ــ ــص ــ خ

ــدن ــ ــاملـ ــ ــه بـ ــ ــل ــ ــث ــ ــن م ــ ــ عـــــــــامل مـ ــزم فــال  ــعـ ــالـ حـــامـــي الـــعـــلـــيـــاء بـ

ــف مــــن فــطــن ــطـ يــــا هلــــا مــــن نـ ــاًم ــك ح يـــتـــلـــو  ــر  ــ ــن ــ امل رقـــــى  إن 
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ــان عـــــــــــريب مــــؤمــــن ــ ــ ــس ــ ــ ــل ــ ــ ب ــا طـــوبـــى لــه  ــ ــيـــد ي ــتـــوحـ أيـــــد الـ

ــن ــل ــع ــال بــــالــــنــــوادي داعـــــيـــــًا ب ــًا ــ ــق ــ وأقــــــــام الــــديــــن عـــــــزًا واث

ــن ــغ ــض ــي م ــ ــق ــ ــار ش ــ ــبـ ــ ــل جـ ــ ــ ك ــى  ــان جـــــــده مـــــــاض ع ــ ــس ــ ــل ــ ب

ــن ــت ــف ــق غــــري امل ــ ــاحل ــ جــــاءهــــم ب لتقى ــًا  ــ ــاس ــ أن ــدى  ــ أهـ ــم  ــ وك ــم  كـ

بــــأحــــاديــــث صـــفـــت بـــاألعـــني ــت ــم ــك ــول وفـــــــــروع أح ــ ــأصـ ــ بـ

ــن ــح ــت ــم ــامل ــان الــــوحــــي ك ــسـ ــلـ بـ ــت ــ ــع ــ ــي وعـــــــــي رف ــ ــبـ ــ مـــــــن نـ

الـــوطـــن عـــنـــد  يـــمـــتـــاز  ال  كـــيـــف  ــل مجــــع صــالــح ــ ــع ــ ــف ــ ــه وال ــ ــول ــ ق

ــاألذن ــ ــ ــت الــــنــــاس لــــه ب ــ ــغ ــ أص ــاًل مجـ ــىض  ــ ــ أف ــر  ــ ــن ــ امل ــى  ــ ــ رق إن 

بــعــد احلسن الــســبــط  ــاب  ــص م ــن  ع ــاًم حــلــه ــ ــظ ــ ــده الــتــفــصــيــل ن ــ ــع ــ ب

بـــــدمـــــوع غــــالــــيــــات الـــثـــمـــن املــصــطــفــى وآل  اهلــــــادي  ونـــعـــى 

ــن ــن ــم الـــعـــيـــش نـــعـــم امل ــي ــع ــن ن ــ م ــف تـــــرى إنـــفـــاقـــه ــ ــك ــ ــط ال ــ ــاس ــ ب

ــفــتــن ــم ال ــي ــظ ــن ع ــ بــالــقــضــايــا م ــرى ــم ج ــل ــاحل ــالق ب ــ ــ ــن االخ ــس ح

البني  نعم  من  )املــحــســن()1(  أعقب  ــى  ــع ــني ال ــ ــى ع ــ ــار ع ــ ــد سـ ــ ــو ق ــ ه

ــه مجـــيـــع األلـــســـن  ــ ــاوم ــ ــق ــ ــن ت ــ لـ وأب  جـــــٌد  الــــــــذات  عــــني  هــــو 

ــو عـــــني املـــمـــكـــن ــ ــ ــه وهـ ــ ــي ــ ــأب ــ ك قـــــد حتـــــى بــــاملــــعــــايل يـــافـــعـــًا

ــعـــي شــجــن ــنـ كـــلـــم الـــقـــلـــب بـ لــفــظــه عــــــني  اهلل  كـــكـــلـــيـــم 

ــن ــق ــت م بــــعــــزم  يــــواســــيــــه  أن  عــاضــده قـــد  ــاس()2(  ــ ــب ــ )ع ذا  إّن 

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

ــان ــؤًا كــعــقــد مج ــ ــؤل ــ ــوت ل ــ ــد ح قـ ــاين ــعـ ــع املـ ــ ــدي ــ ــة نــظــمــهــا ب ــفـ حتـ

بــيــان خــــري  ــني  ــ ــس ــ احل ــاء  ــ ــن ــ ث يف  صـــاغـــهـــا ســــيــــٌد آللــــــئ بـــحـــٍر

ــرآن ــ ــق ــ ــال ــ ب دل  ذاك  جـــــــــّده  ــاء لــدهيــم ــ ــي ج ــوح ــال ــل طـــه ف ــج ن

ــن بـــنـــي امحـــــد عـــزيـــز الـــشـــان ــ م ــٌي ــقـ ــٌي نـ ــ ــقـ ــ ــد صـــــالـــــٌح تـ ــ ــي ــ س

ــامين ــدر ي ــ ــن قـــولـــه ك ــ الـــوضـــاح َم احلــســب ذو  ــني  ــتـ ــروضـ الـ خـــــادم 

عـــدنـــان بـــنـــي  ــن  ــ مـ اهلل  أســــــد  ــه  ــي ــن أب ــ ــه م ــ ــرًا ل ــ ــن ــ ــد رقـــــى م ــ ق

يــدخــل اخلــلــد يف ريــــاض جــنــان ــوم احلـــســـاب ــيـ ــي أجــــــره بـ ــرجتـ يـ
ــان                                                ــ ــك ــ ــٍة وم ــ ــعـ ــ ــرفـ ــ وحــــــبــــــاه بـ

فـــــجـــــزاه اإللــــــــه خـــــري جـــــزاء

1347هـ
له يمدح الشيخ حممد عيل آل كمونة عند قدومه من اهلند: 

غـــــامم اجلــــــود يــنــطــف بــاحلــيــاء ــاء ــي ــاحل ــك املـــحـــجـــب ب ــارضـ ــعـ بـ

ــاء ــخـ ــسـ ــع الـــســـامحـــة والـ ــبـ ــرتـ ملـ ومــرعــًى محــًى  انــت  الفضل  عقيد 

الــســامء املـــجـــرة يف  عـــى  ــوق  ــفـ يـ ــرًا ــخـ ــوت فـ ــ ــل ــ ــي ع ــ ــع ــ ــد ال ــمـ حمـ

الــرجــاء ــد رسى ركـــب  ق ــوك  ــح ون ــايل ــعـ ــيـــك أبــــنــــاء املـ ــاهـــت فـ ــبـ تـ

ــاء ــط ــع فــتــتــخــطــى بـــاملـــواهـــب وال تسعى ــاد  ــ ــوف ــ ال لـــك  ــد  ــص ق عـــى 

ــقــي احلـــوائـــج بــالــقــضــاء ــســت وت ــا ــ ــراي ــ ال إىل  املـــشـــكـــالت  حتــــل 

عـــى أهــــل الـــضـــاللـــة والــشــقــاء ضعيف ــق  حـ ذي  ــل  كـ ــد  ــع ــس وت
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ــيـــة والـــثـــنـــاء خيـــصـــك بـــالـــتـــحـ بشعر ــا  ــي ــعــل ال ــا  ــ أخ ــا  يـ ــك  ــت ــدح م

داء فــــوق  داء  الــســقــم  عـــراهـــا  ــت قــلــوبــًا ــرض بــك الــعــلــيــاء قــد م

ــاهــب بــالــضــيــاء ــغــي تــشــق دجـــى ال ــرق بــاملــعــايل ــ ــس ت ــم ــش فــأنــت ال

مـــاء فـــيـــض  ال  ــورى  ــ ــل ــ ل ــل  ــزيـ جـ بــكــل فضٍل ــاض  فـ الــبــحــر  ــت  ــ وأن

ــاء ــض ــون امل ــن ــس عـــى األعـــــــداء م سيفًا ــان  وكـ صــلــت  ــن  ــدي ال بفخر 

ــامء ــع ــال ــر ب ــث ــع ــن الـــشـــحـــنـــاء ت ــ م ــال ــ ــه رج ــت ــع ــل ــط ــت ب ــي ــش لـــقـــد ع

وبـــاملـــســـاء  بـــالـــصـــبـــاح  رسورًا  فيكم املــجــد  عــيــون  قــــّرت  ــد  ــق ل

وله هينئ الشيخ فخر الدين آل كمونة عند قدومه من خراسان: 

الـــعـــراق ــر  ــخ ف ــدوم  ــ قـ ــًا يف  ــن مــعــل ــا والـــتـــالق ــن ــاهل ــد ب ــع ــس ــدح ال ــ ص

ــاإلرشاق ــ ــع بـ ــا الـــبـــر شـ ــن ــن س مـ مــســتــنــريًا وجــهــه  ــون  ــكـ الـ أرشق 

ــار بــــــخــــــده الـــــــــراق ــ ــنـ ــ ــلـ ــ جـ كـــف ســاق الـــصـــبـــوح يف  وجتــــى 

ــاق ــ ــاآلم ــ ــب املــــشــــوق ب ــلـ بـــــّز قـ ــه ســحــر مبني ــي ف الـــطـــرف  أحــــور 

ــطــاق ــن ال ــد  ــق ع ــل  حيـ ــرًا  ــ خـ دق  ــًا ــن ــي ــٌف تـــعـــّطـــف ل ــ ــي ــ ــٌد أه ــ ــي ــ أغ

فـــتـــجـــى كـــاجلـــوهـــر الــــرقــــراق منه الــــــورد  تــســاقــط  قـــد  ــره  ــغـ ثـ

ــذاق ــ ــامل ــ ــى وشــــهــــدة ب ــدامـ ــنـ ــلـ لـ ــًا رصف فــيــه  ــن  م ــدام  ــ امل يسقي  بـــات 

ــاق ــتـ ــن حمـــــــٍب مـــتـــيـــم مـــشـ ــ ــ م ــًا ــع ــي ــون مج ــيـ ــعـ نــــاشــــدًا قـــــرة الـ

وحـــــوى مـــن نــفــايــس األعــــالق موسى البـــن  مــرقــدًا  زار  أن  بــعــد 

ــداق ــ ــة األحـ ــج ــنــعــش الـــــروح هب ي ــذاه ــاب شـ ــ ــم ط ــســي ــن ــل ال ــث ــاد م ــ ع
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راِق بـــاملـــفـــاخـــر  ــدر  ــ ــق ــ ال عـــــايل  إمامًا زار  )طوس(  يف  )فخري(  ذاك 

ــي ــالق ــت ال عــنــد  بـــاملـــعـــاد  غــــٍد  يف  ــن اتــــــاه جـــنـــة عـــدن ــ ــًا م ــنـ ــامـ ضـ

الــــرواق ذاك  وســـط  ــر  ــق ال يــلــثــم  ــًا ألعـــــــني شـــاهـــدتـــه  ــئـ ــيـ ــنـ ــهـ فـ

ــًى غــّســاق ــن دجـ ــا بـــدا الــصــبــح م م فـــعـــلـــيـــه مــــــن اإللــــــــــه صــــالة

ــاق ــي ــت ــاش ــد تــلــقــى طـــلـــوعـــه ب ــ ق ــًا ــن ــي ــّر ع ــ ــ وأخــــــــوه )حمــــمــــد( ق

ــا بــاتــفــاق ــه قـــد حــكــى الــضــب ــزم ع ــا  وغـــاهـ بـــيـــوم  أروٌع  ــٌد  ــ ــي ــ أص

بانطالق رست  قــد  والــشــهــب  هــي  ــد( مــزايــا ــيـ ــى )أبـــــو محـ ــق ــل قـــد ت

ــب األعــــراق مـــا جـــد األصــــل طــي ــًا يف عــالهــا  ــاخمـ املـــجـــد شـ ــة  ــ دوحـ

ــاق  ــب ــد يـــــوم س ــجـ ــاملـ وزعــــيــــم بـ ــدًا ــيـ ــاىل ولـ ــعـ ــرب تـ ــعـ ــن يـ ــ ــو م ــ ه

ــاق ــدفـ ــانـ ــر مـــــّد جـــــــوده بـ ــ ــام ــ غ ــٍر ــح ــه فـــيـــض ب ــ ــه ب ــّفـ ــًا كـ ــطـ ــاسـ بـ

ــده بــوثــاق ــنـ ــد عـ ــيـ قـــد لــــوى اجلـ ــوق بــجــمــيــل  ــ ــط ــ ــز م ــ ــزي ــ ــم ع ــ كـ

ــحــور الــســواقــي ــب غــــادرت كــفــه ال و)محـــــيـــــد( بـــكـــل ذكــــــر مجــيــل

ــاق ــ اآلفـ يف  ــامل  ــ ــك ــ ال ــدر  ــ بـ فـــهـــو  ــى ــاج ــدي ــى ال ــاء جتـ ــي ــض ــور ال ــنـ وبـ

لـــكـــم مــــــّد عـــمـــركـــم بـــوفـــاق رسورًا يـــديـــم  أن  اهلل  نـــســـأل 

ــراق ــ ــرق ــ ــه ال ــم ــظ ــن ــد حتـــّلـــت ب ــ ق ــد عـــروســـًا ــي ــع ــس ــذوه مـــن ال فـــخـ

وله يرثي الشيخ فخر الدين أيضًا: 

ــامن ــ ــ اإلي مــــن  إنــــســــان  خــــري  يف  ــام بـــدخـــان ــس ــل ــت ل ــب ــش ــت ف ــزلـ نـ

ــدران ــغ ــال ــع الــعــني ك ــ وأســـــال دم الــطــف يف أشــجــانــه ــاح  ــ ن ــه  ــي وعــل
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ــت لـــلـــورى هــتــان ــي ــغ ــًا ك ــمــح س ــدًا ــاج ــوة م ــت ــف ــال فـــقـــدوا أصـــيـــاًل ب

ــني واجلــــريان ــاف ــع فــاضــت عـــى ال فــضــلــهــا  يف  ــة  ــوط ــس ــب م ــه  ــ ل ــف  ــ ك

ــان  ــت ــف ــت متـــيـــس بـــقـــده ال ــض ــم ف فصلت  الشجاعة  جلباب  وعليه 

ــان  ــن ــف وس ــره ــم ــد الـــلـــقـــاء ب ــن ع شوسها  حيصد  باحلرب  العى  فخر 

ــن أشــجــع الــفــرســان ــعــرب م ــن ي م ــوم كــرهيــة ــ ــو الـــرضغـــام ي ــذا هـ ــ ه

ــان ــب ــرك ال ذوو  ــه  ــت ــدح ــم ب حتــــدو  زعيمنا ــم  ــض اخل الــبــحــر  هــو  ــذا  هـ

ــق األصــــل واألغـــصـــان ــري هـــذا ع ــورى مــن دوحـــة طــالــت عــى كــل ال

ــل يـــامين ــ ــرار ك ــ ــغ ــ ــى ب ــعـ ــوج الـ ــ عـ ــت كفه  ــام ــم أق ــل عــنــه يــعــرب ك س

ــان ــع ــد شـــــاع يـــــوم ط ــ وهبــــــذه ق كم فاض فخر الدين يف وسط الوغى

ــوان ــ األك ــدري يف  ــ الـ كــالــكــوكــب  الـــورى ســـار  بنعشه  عليه  أســفــي 

ــن عــدنــان ــني الــســبــط م ــس عــنــد احل عــنــايــة ــني  ــع ب مـــىض  ــان  ــنـ اجلـ وإىل 

ــان ــب ــكــث وحــــني مــكــبــوب عـــى ال خلفه  مـــن  والـــــورى  تــغــســل  هـــذا 

ــامن  ــ اإلي مـــن  ذا  فــصــرك  وأصــــر  ــا بـــصـــر حمــمــد ــ ــذه ــ ــد خ ــ ــم ــ أحم

* * *
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7- حممد الشريف احلائري 

كان حيًا سنة 1304هـ 
حممد  بن  إبراهيم  حممد  الشيخ  بن  الرشيف  حممد  الشيخ  األديب  الشاعر  الفاضل 
احلائري مؤلف  اليزدي  األردستاين  الصادق  املوىل حممد  بن  إبراهيم  بن حممد  إسامعيل 
)لواء احلمد( يف عام 1304هـ واملطبوع يف بمبي سنة 1305هـ يف آخره قصيدتان من 
خممسًا  ومخسون  ثامنية  وثانيهام  بيتًا  وسبعون  أربعة  أوهلام  املؤمنني  أمري  مدح  يف  نظمه 

وآخرها: 

ــم ورجـــاكـــم ــ ــاك ــ ــد أت ــ ســــــاديت ق بفناكم ــم  ــدك ــب ع ــديـــن  الـ صــــارم 

حباكم الــنــشــأتــني  يف  ــرجــو  ي وهـــو  مـــســـتـــجـــري بـــحـــبـــكـــم ووالكــــــم

أمـــــــاًل وصـــلـــكـــم وخــــــري ختـــون 

ومن يقرأ شعره يرى فيه لفتات الفاضل العامل باملعارف اإلسالمية، وزيادة عىل ذلك 
فإننا نجده قد درس الفقه وأصوله واحلكمة واملنطق.

بخطه  ورأيت  التاسع:  اجلزء  من  الثاين  القسم   - الذريعة  يف  بزرك  أغا  الشيخ  قال 
بعض مراثيه بالفارسية فهو شاعر ذو لسانني، ويلقب بصارم الدين )1(.

)1(  الذريعة ج2، ص583 .
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8- السيد حممد صادق الطباطبائي

1305 - 1337هـ
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 مشهورًا 
بالفطنة والذكاء، وصفاء القرحية واألسلوب الرائق والنظم الفائق، كام كان نجيبًا عفيفًا، 

لطيفًا، سخيًا، رفيع اهلمة، عايل املنزلة. 

الدينية  الزعامة  ولد يف كربالء حدود سنة 1305هـ ونشأ يف أحضان أرسة جتللها 
أال وهي أرسة )آل الطباطبائي( )1( وملا درج يف السن، وجهه والده توجيهًا حسنًا، 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: 

كـــفـــوا ســـــــواك  ــا  ــ هلـ أجــــــد  ومل  ــوًا ــفـ ــك عـ ــ ــت ــ ــد أت ــقـ دونـــكـــهـــا فـ

ــد مــلــكــتــنــي بــحــســن تــقــوى ورشـ فقد  ــي  ــن ــت ــأل مـــا س أجـــبـــت  ــا  ــه ــي ف

ــال ــ ــت فـــيـــك األمـ ــ ــل ــ فـــنـــلـــتـــه ون املــنــى ــل  ــي ن ــغ يف  ــي ــل ــب ال ــك  ــي ــع وس

)1(  تراث كربالء / للمؤلف ص144.



58

ــول)1( ــه ــك ــت نــشــوًا مــبــلــغ ال ــن وك واألصـــــول ــروع  ــ ــف ــ ال يف  ــت  ــغ ــل ب

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 23 ذي احلجة سنة 1337هـ، وأرخ عام وفاته السيد حسن آل بحر العلوم بقوله: 

اخلالئق كهف  البيت  ــل  أه ســاللــة  املشارق بــدر  الــفــردوس  يف  فــاز  لقد 

)لقد طابت اجلنات من طيب صادق(           مــؤرخــًا قلت  الــعــني  وعــانــق حــور 

1337هـ

آثاره: 
الفياضة  وفصاحته  األصيلة  وبالغته  الفذة  بشاعريته  صادق  حممد  السيد  استطاع 
املطبوعة  املؤلفات واآلثار  يربزها كلها يف عدد من  أن  الباهرة  التام وقدرته  ووضوحه 

واملخطوطة التي تدل عىل اتساع أفقه وقوة بيانه، وهذه اآلثار هي كاآليت: 

كتاب الطهارة واخلمس والوقف ومعظم كتاب الطالق. . 1

تقريظ األسامع يف نظم مسائل الضياع . 2

أحسن العدد يف نظم أحكام الَعَدد. . 3

عقد الدرر يف قاعدة ال رضر. . 4

مباحث . 5 يف  األول  اجلزء  أجــزاء(،   5( األصول  مسائل  نظم  يف  املطلول  الروض 
األلفاظ، اجلزء الثاين يف األدلة العقلية، طبع الثاين مع الثالثة األخرية يف جملد واحد 

بمطبعة دار السالم ببغداد سنة 1331هـ.

رسالة يف التقية. . 6

)1( نقباء البرش يف القرن الرابع عرش، الشيخ أغا بزرك الطهراين ج1 ق2 ص162 .



59

حاشية عىل التبرصة للعالمة احليل. . 7

كتاب كبري يف األصول يشتمل عىل مجيع املباحث. . 8

املنظومة األصولية يف األدلة العقلية. . 9

املنظومة الفقهية. . 10

الرسالة الرضاعية. . 11

رسالة الغيبة. . 12

منظومه يف حرمان الزوجه عن عني العقار )1(: وهي يف أن بيتًا وأوهلا:. 13

عــى مــــصــــّلــــيــــًا  هلل  العى احلـــــمـــــد  الــســبــع  ــوى  قــد طـ نــبــي  خــري 

االستصحاب - فرغ منه يف سنة 1325هـ. . 14

كتاب الرهن - فرغ منه يف سنة 1330هـ. . 15

الذماء الثالثة. . 16

التعادل والرتاجيح - فرغ منه يف سنة 1330هـ. . 17

كتاب يف التقية. . 18

تقريرات يف قاعدة ال رضر)2(.. 19

نبتت  الصاحلة  البيئة  هذه  ويف  اخلاطر،  ورسعة  الذهن،  بحدة  شاعرنا  عرف  وقد 
ملكاته الفذة حتى عّد من الشخصيات العلمية واألدبية املرموقة. 

)1( الذريعه ج23 ، ص 103.
)2(  املصدر السابق ص863 و864. 
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شاعريته: 
ليكون يف  أهلته  متفننًا يف شعره، وله قصائد ومنظومات  البدهية،  كان شاعرًا قوي 
عداد شعراء كربالء رغم كونه فقيهًا، فهو حيلق بخياله يف جو فسيح وفضاء ال هناية له، 

مع حسن السبك واألسلوب، ورسعة البدهية. 

السيد عبد  تأليف  البوصريية(  اهلمزية  الوهبية يف ختميس  )املنح  قال مقرضًا كتاب 
الوهاب أمحد اخلطيب احلسيني مفتي كربالء، وفيها يبدو جمليًا ومبدعًا: 

ــه املــشــرتي ــي قــــدرًا فــلــم يــطــمــح إل ــر ســـام َشـــعـــرى الــســام ــع هلل مـــن ِش

األســطــر ــود  ــق ع يف  ــد  ــوائ ــف ال درر  أم الطرس  سامء  يف  ــدراري  ال شهب 

ــر ــوه مــنــظــومــة فــيــهــا صــحــاح اجل زهى إذا  الفريد  العقد  عــى  فاقت 

املسكر  فــعــل  األلـــبـــاب  يف  يفعلن  كالصبا ــت  ــ ورق ــت  ــ راق ألــفــاظــهــا 

املــحــرض ــب  ــي وط ــارضة  ــ ح زي  يف  ــى بــدت ــن ــس بـــدويـــة بــاحلــســن واحل

ــم املــبــهــر  ــي ــم ــســيــك ريـــاهـــا ش ــن ي ــا  ــاهل مج ــرود  ــ ــ ب يف  زهـــــــوًا  ــال  ــتـ ختـ

ــرر الــقــلــوب حم ــظ يف  ــف ل ــق  ــي ــرق ب حرها  ــاين  ــع امل ــرر  ــغ ال ــن  م ملكت 

العنر  طــيــب  ــاع  ــ وض الــعــبــري  ــر  ن انــطــوى ــا  هب للنبي  ــح  ــدائ م نـــرت 

املنكر  يمني  قطعت  ــد  وق سطعت  ــات لــلــهــدى ــن ــي ــت ب ــامـ ولـــكـــم أقـ

ــر ــط ــة أس ــالثـ ــى ثـ ــدعـ بــــزواهــــر تـ ــامء فــصــاحــة ــ أخمـــمـــســـًا قـــمـــري س

أبــحــر؟ سبعة  ثــّمــنــت  ــورى  ــل ل أم  برئة ــري  ــط ش مخــســت  هــل  أدر  مل 

ــأوس وتــبــخــرت ــ ــول تـ ــ ــد ط ــع ــن ب مـ هاشم  يف  غــدا  فقد  القريض  بــرى 

ــول مــســّحــر ــق ــع ــل ــر ل ــح ــس يــــأيت ب بـــيـــانـــه ــع  ــ ــدي ــ ــب ــ ال ــه  ــ ــم ــ ــاظ ــ ن هلل 
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األشــهــر  ــح  ــاألص ب ــارم  ــك امل وروى  ــده وبـــجـــده ــجـ ــار بـ ــخـ ــفـ ــاز الـ ــ حـ

ــرة املــســتــخــر ــ يــكــفــي الــعــيــان خل به  ــًا  ــس ق تــقــس  ال  الــفــصــاحــة  رب 

ــر  ــخ ــل األف ــس ــد لــلــوهــاب ن ــب ــع ال ــورى  ــ ــر عــــاّلم ال ــري ــح ــن ــد ال ــي ــس ال

املــنــر ظـــهـــور  أو  ــب  ــت ك ــون  ــطـ وبـ ــدارس م صـــدور  فضائله  عــن  ســل 

حير  مل  مـــا  ــه  ــي ف ــح  ــ ــدائ ــ امل غــــرر  من ألن  ــــرت  ح إين  مــدحــه  يف 

ــر  ــزنـ ــرط ومـ ــ ــف ــ ــل م ــكـ تـــــــزري بـ أسفرت  طبع  ــروس  ع إليك  خذها 

نموذج من أراجيزه: 
واملحسنات  بالبديع  ولعه  يلمس  الطباطبائي  صادق  حممد  السيد  شعر  يف  املتأمل 
شعره  ماء  تفسد  ال  كثرهتا  من  بالرغم  لكنها  زمانه،  يف  شاعت  التي  واملعنوية  اللفظية 
معناها  يروقك  األصول(  مسائل  نظم  يف  املطول  )الروض  منظومة  ويف  هبائه،  ورونق 

ولفظها، فها هو يقول يف )حجية القطع(: 

ــاطـــع ــقـ ــلـ وحـــــجـــــة قـــــاطـــــع لـ ــذات طــريــق الــواقــع  ــالـ ــع بـ ــط ــق ال

ــع  ــرف ــال ب أو  ــع  ــوضـ ــالـ بـ ــرف  ــ تـ لــلــرع  ــاره  ــ ــب ــ ــت ــ اع يف  ــس  ــ ــي ــ ول

ــع ــن ــت ام بـــوجـــه  إال  ــه  ــع ــط ق ــن  ــ ع قطع مـــن  ردع  يــعــقــل  وال  كــيــف 

لــلــقــاطــع ومــطــلــقــًا  ــًا  طـــابـــقـ إن  الــــواقــــع يف  ــــض  ــاق ــ ــن ــ ت فــــإنــــه 

أما منظومته )تقريظ األسامع يف نظم مسائل الرضاع( فقد افتتحها بقوله: 

ــل رضــــاع الــلــبــن ــف ــط ــم ال ــ مـــن أهل املـــنـــن ــم  ــ ــي ــ ــظ ــ ع هلل  احلـــــمـــــد 

بـــعـــده نــــبــــي  ال  نــــبــــي  عــــــى  ــو محـــده ــل ــت ــالة ي ــ ــص ــ ــل ال ــ ــض ــ وأف

امتطى الــعــرش  وصــهــوة  السام  هــام  ــأ ــ ــه الــــــــذي وط ــبـ ــيـ ــبـ ــد حـ ــ ــم ــ حم

به  أرسى  مـــن  ــان  ــح ــب س ــه  ــ رب مـــن  ــه  ــرب ق ســـنـــام  أقـــــى  إىل  رسى 
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ــروع الــعــصــمــة ــ ــ ــق ف ــلـ ــة اخلـ ــمـ أئـ ــة ــم ــك ــول احل ــ ــ ــر أصـ ــ ــغ ــ ــه ال ــ ــ وآلـ

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

ــا الـــشـــهـــور الــبــيــض ــرة هلـ ــ ــن ح مـ ــُض ــي حت ومــثــلــهــا  ــض  ــ حت مل  ــن  ــ م

كـــاملـــرض  عـــــــارض  أو  خلـــفـــة  حتــض مل  مــــن  ذلـــــك  يف  ــان  ــ ــي ــ س

ــار  ــبـ ــتـ ــاالعـ تـــســـبـــهـــا حـــضـــت بـ ــار ــ ــه ــ ــور واألط ــهـ ــشـ ــن الـ ــ ــا م ــ ومـ

ــد تـــأخـــرا  ــ ــاين ق ــ ــث ــ وحــيــضــهــا ال ــا تـــرى  ــض ــي ــي ح ــتـ ــنـــرتبـــص الـ ولـ

ــم األجـــــــال ــ ــتـ ــ ــة هبـــــــا تـ ــ ــ ــالث ــ ــ ث إىل  ــة  ــ ــاف ــ ــض ــ م أشــــهــــر  ــة  ــعـ ــسـ تـ

ــة ــن ملـــثـــلـــهـــا ثـــــالثـــــة بــــعــــد س املـــعـــيـــنـــة املـــــــــدة  إن  ــل  ــ ــيـ ــ وقـ

وقوله يف فصل عدة احلامل للطالق: 

فــصــل ــغـــري  بـ ولـــــو  طــلــقــت  إن  ــع احلــمــل ــ ــدة وض ــعـ ــل الـ ــام ــح ــل ل

ــتــم ي مل  ومــــــا  ــم  ــ تـ ــا  ــ مـ ــع  ــ ــوض ــ ل بعم  ــرى  تـ ــام  ك للحمل  والـــوضـــع 

ــلــبــر  ل نـــــــرُه  ــد  ــ مـ ــه  ــ ــون ــ ك ال  املعتر فــهــو  احلــمــل  صـــدق  واحلـــد 

الــعــلــقــة ــون  ــكـ تـ مـــنـــة  وال  ســـنـــة  ــال تـــكـــون الــنــطــفــة املــخــفــقــة ــ ف

ــل  ــ ــم األص ــك ــح ــِه ب ــفـ ــأنـ ــه فـ ــي ــل ع ــل ــم ــثـــام جتـــهـــل صـــــدق احل ــيـ وحـ

فنونه  شتى  يف  الشعر  قرض  عىل  مقدرة  ذا  كان  شاعرنا  فإّن  أمر  من  يكن  ومهام 
وأغراضه كام يظهر للمتأمل، ويتمتع بثقافة أدبية جيدة، جعلته من نوابغ زمانه وأفاضل 
البارع  وتصويره  املتأججة  عاطفته  متثل  ممتازة  أدبية  قيمة  تراثه  وسيبقى  عرصه،  أدباء 

وفكره النرّي عىل مر العصور وتوايل الدهور. 
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9- الشيخ حممد صاحل احلائري

1297 - 1391 هـ
كربالء، املدينة التي هلا يف التاريخ اإلسالمي صفحات من نور، ملع فيها رجال نوابغ، 
ذاع صيتهم وبلغت شهرهتم حدًا ال يوصف، مما خلد هلم الذكر احلسن عىل مر العصور. 

حممد  الشيخ  الرتمجة،  صاحب  ولد  واملعرفة،  العلم  بدور  الزاخرة  املدينة  تلك  يف 
صالح وهبا نشأ وترعرع. 

فهو الشيخ حممد صالح بن املرزا فضل اهلل بن املوىل حممد حسن املازندراين بن املوىل 
أعظم  احلسن،  أيب  الشيخ  بن  الدين  معني  الشيخ  بن  الدين  عالء  الشيخ  بن  حممد  عيل 

تالمذة الشيخ هباء الدين العاميل. 

قولوا  الصالح  )باخللف  بقوله:  ميالده  والده  وأرخ  1298هـ،  سنة  كربالء  يف  ولد 
الشيخ فضل  فوالده  نبياًل،  ونبل، وعاش حياته رشيفًا  بيت رشف  مرحبا( وترعرع يف 
عىل  الشهداء  باب  دهليز  أول  يف  املدفون  1345هـ  سنة  املتوىف  احلائري  املازندراين  اهلل 
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 
القوانني ورجال أيب عيل وغري  الفقه والرجال، وله بخطه حواش عالية عىل  جليلة يف 
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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العلوم  يف  وحذق  والورع،  الزهد  برداء  وتردى  علمية،  أرسة  أحضان  يف  صالح  حممد 
العربية يف صباه عىل الشيخ مال عباس األخفش وأخيه اآلخوند املال عيل سيبويه طاب 
العلمي،  حتصيله  إلكامل  األرشف  النجف  قصد  ثم  رسه،  قدس  والده  وعىل  ثرامها، 
الكفاية،  صاحب  اخلراساين  املحقق  درس  وحرض  أعالمها  وأكابر  علامئها  عن  فأخذ 
وكان حيرض بحث الفقيه احلاج مرزا حسني بن احلاج مرزا خليل، وبقي هناك مدة اثني 
عرش عامًا إىل أن نال منزلة رفيعة بني رجال العلم، وصنف يف أثناء ذلك كتاب )سبائك 
الذهب( يف علم األصول دورة كاملة، وهناك ظهرت مواهبه عىل حداثة سنه، كّر راجعًا 
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 
ينفعه  ومل  نتيجه  عن  تسفر  مل  مراجعته  إن  غري  العراق،  أطباء  مراجعة  إىل  اضطر  حيث 
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 تراثًا مليئًا باملفاخر، وبلغ هناك مرتبة يف 
التدريس والفتوى، وصارت له الزعامة الدينية، وكانت داره حمط رحال العلامء وجممع 

الفضالء، وعّد 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 خلفًا للسلف من آبائه)1(.

)1(  أحسن الوديعة: السيد حممد مهدي املوسوي الكاظمي ج2 ص253 )الطبعة الثانية(. 
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وذكره الشيخ عبد احلسيني األميني يف )الغدير( فقال: كان شاعرًا حائريًا باسم حممد 
صالح بن مرزا فضل اهلل املازندراين احلائري املولود سنة 1297 أحد شعراء الغدير يأيت 

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

ســلــم)1( بــذي  سلم  ذي  دم  مــن  هلل  دمي مستهل  سلمى  مطلع  حسن  من 

شعره: 
التعبري ودفء  بقوة  تتميز  لنا قصائد  الشاعر حياته لألدب والفضل، وكتب  كّرس 
العاطفة، وقد أعرب يف قصائده عن شعور جياش ولوعة حقيقية  اإلحساس وحرارة 
صادقة، حتى لتكاد حتس وأنت تطالعها بقلبه النابض باحلب خيتلج باحلياة، ومن شعره 

قوله يف هذه املقطوعة وهو يشكو هبا دهره: 

والسالحا درعــي  كتفي  عن  ــِض  وان ــا ــاح ــوش وال ثـــويب  زّر  ــي  عــن خـــّل 

الصفاحا البيض  يثقب  يل  مشقص  ــان به  ــ ــذي ك ــ ــض الـ ــوفـ ــل الـ ــثـ وانـ

ــق الــفــصــاحــا ــي ــاط ــن ــّد أفـــــواه امل ــ س منطقًا ــي  عــن الـــيـــوم  ــعــد  ب وأنــــف 

ــن يــبــاحــا ــًا حـــرامـــًا لـ ــومـ فـــجـــأة يـ ــي  ــن ــت ــل ــات ــد ق ــقـ ــر لـ ــ ــدهـ ــ أهيــــــا الـ

وصــــالحــــًا ونـــجـــاحـــًا وفـــالحـــا ــغــنــى ــي وال ــن ــّز م ــعـ ــت الـ ــب ــل ــت واس

صباحا أهي  عن  الشمس  وكسفت  ــاًل مــقــمــرًا ــي ــدار ل ــ قـــد هــجــمــت الـ

الصياحا الفطم  مــن  الــيــوم  فاسمع  عــضــنــي  ــطـــب  خلـ قــــط  أصـــــح  مل 

ورواحـــــا غــــــدوًا  الـــرســـل  زاره  ــذي  ال اجلــســم  ضــمــت  ألرض  ــل  ق

ــًا ورحيـــانـــًا وراحـــا ــ ُمـــلِـــَئـــْت روحـ ــة ــدٍن روضـ ــ ــن جـــنـــات عـ ــّت مـ ــ أنـ

ــك والــعــنــر فــاحــا ــس ــامل مـــاَءهـــا ب رضــا عــــنٍي  مـــن  اهلل  ــاك  ــقـ سـ قـــد 

)1( الغدير، للشيخ عبد احلسني األميني ج6 ص45 طبع النجف .
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وله قصيدة )نونية العجم( عارض هبا قصيدة سبط ابن التعاوندي يف أواخر شوال 
سنة 1341هـ: 

الــتــكــويــن يف  األنــــــوار  ومــهــيــمــن  ــه  ــل رس ــم  ــاتـ خـ اهلل  رســــــول  ــه  ــ ط

ــني  ــب ــج ركـــــابـــــه مـــســـتـــمـــســـح ب حتت ــبــدر  وال سحابه  ــح  رش البحر 

ــز والــتــمــكــني ــع ــال ــه ب ــاب ــب ــف ق ــق س ــس عــتــبــة بــابــه والــعــرش ــم ــش وال

داريــــن ألـــقـــاه يف  تـــرابـــه  بــعــض  واملــســك رقـــابـــه  دون  ــس  ــم ــش وال

ــني ــن ــي ــى عـــــى س ــ ــت ــ ألــــــوانــــــه ح ــور يف  ــن ــا ال ــور يف إيــوانــه م ــس ــا ال م

ــني ــس ــح ــت ــاًل عــــن ال ــ ــع ــ بــــرمــــٍة ف ــســامء ال زان  ألنـــه  ــاء  ــذمـ الـ صـــان 

ــني ــاه ــش ــى ال ــ أمــــوالــــه خـــفـــت ع ــورى أحــالمــه رجــحــت عــى كــل ال

وبـــطـــون ــر  ــ ــاه ــ ظ ــن  ــ مـ إزاره  الــبــهــاء  ــذا  ــ وك رداؤه  ــاء  ــكــري ــال ف

 :يف معراجه

ــني  ــود اجلـــــامن وض ــض ــن ــم خـــرض ب ــب الــــراق املــرجــحــن بــرفــرف ركـ

ــن فــطــني  ــ ــ ــان وذه ــ ــس ــ ــه إن ــ ــوج ــ وب ــد ــرج زب وأذن  ــوت  ــاقـ يـ ــني  عـ يف 

يئنني  ــال  عـ ــن  مـ ــدس  ــقـ املـ ــور  ــنـ الـ حمفة ــه  ــن م الـــتـــر  رسج  ــوق  ــ ف ــن  مـ

ــن  ــوي ــك ــت ــن الـــســـنـــا مـــتـــنـــوع ال ــ م ــون ــع أرب ــوف  ــ أل بمحمله  حــفــت 

الـــرتصـــني  يف  اهلل  ــز  ــ ع كـــعـــقـــود  رصينة عــلــيــه  خــلــقــًا  أفــرغــت  قــد 

 :يف مكارمه ومعايل أخالقه

ــن الــتــبــيــني  ــ ــا ع ــه ــي ــان ــع ــرت م ــ كـ ــي  ــت ال ــه  ــارمـ ــكـ مـ ــن  ــ م أكـــــر  اهلل 

كــغــصــون ــه  ــف ــط ع أو  ــه  ــف ــط ل أو  سلمه أو  حــلــمــه  أو  عــلــمــه  ــن  مـ
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الــديــن  يف  ــِه  ــوصـ ــلـ وخـ ــه  ــ ــات ــ ووف ــه ــات وخــضــوعــه وخــشــوعــه وحــي

ــنـــون وإبـــــائـــــه وحــــبــــائــــِه املـــمـ ــه ومـــضـــائِـــه ــائـ ــضـ ورضــــائــــه وقـ

يف شامئله: 

ــل حــســني  ــ حـــتـــى متـــيـــز حـــســـن ك ــل شــمــلــت حمـــاســـن رقــبــا ــامئـ وشـ

وعــيــون بــحــاســد  ــاب  ــص ت أن  مـــن  عينه حتـــرس  اهلل  وعـــني  ــدت  ــس ح

ــي جـــريون ــت ــالب ــور ب ــص ــق فـــريى ال بـــر لـــديـــه الـــقـــاصـــيـــات قــريــبــة

ــن أذيـ أذان  أو  ــالئـــك  املـ ــوت  ــ ص صــامخــهــا  ــور  ــ ن ــات  ــي ــن ث ــى  عـ أذن 

لــلــتــأمــني األرض  ــل  ــ أه ــاء  ــدعـ كـ هـــو ســامــع لــريــر أقــــالم الــســام

ــرون ــق ــدى م ــاهلـ ــدس بـ ــ ــاس ق ــفـ أنـ ــه  ــي ــرن ــن ق ــ ــم لـــلـــرمحـــن مـ ــ ــش ــ وي

ــن  ــريـ قـ ــني  ــ ــت ــ ــوت ــ ــاق ــ ــي ــ ــال ــ ب اهلل  عــلــيــه خـــتـــام رس ــم  ــ ف هلل خـــتـــم 

ــاك ســنــون ــي ــت ســـن يــــروق عـــن اس ــرق له  ــ ــا ب ــن ــًا عـــن س ــك ــح ــرت ض ــف ي

دفــــني  كــــــل  اهلل  لــــــرس  فــــيــــه  مستو ــا  ــرايـ ــاملـ كـ عـــريـــض  ــدر  ــ ص
ــون)1( ــ ــرض ــ ــفـــاح نــــور بـــاســـم م تـ ــوة بـــني كــتــفــيــه انـــرى ــب ــن ــم ال ــت خ

 :يف معجزاته

ــواه بـــاســـم الــســاحــر املــجــنــون ــ قـ بعض  الكل  عقول  من  أيدعى  عجبًا 

ــون ــدج ب ــت  ــآذنـ فـ رد  والــشــمــس  جيبه  يف  فــضــّمــه  شـــق  ــدر  ــ ــب ــ وال

ــذع حـــّن فــســل دعــــاه جنني  ــ واجلـ أجــابــه دعـــــاه  أن  ملـــا  ــنـــخـــل  والـ

)1( املسلسالت ، للسيد شهاب الدين املرعيش ، مجع : السيد حممود املرعيش : 2 / 416 .
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مــئــني ــس  ــ ومخـ ــا  ــفـ ألـ ــا  ــ هب وروى  ففجرت الــوضــوء  البئر  يف  وأراق 

ــون ــي ــورق ــك جــيــشــًا بـــرمـــضـــاء ك جفافها  بــعــد  ــوك  ــب ت بــعــني  وروى 

ــون ــي ع بـــعـــر  ــني  ــ ع ذي  آالف  ــرت أصــابــعــه عــيــونــًا فــارتــوت وجـ

نـــون أو  دارج  أو  ــر  ــائـ طـ ــن  ــ م ــٍم ــك ــطــق أب ــن ــك خـــتـــام م ــف ــه ي ــ وب

ــوىف هلــــا ووفـــــــت لــــه بــيــمــني فــــ ــا  ــامهن ض اخلــشــفــتــني  أم  ســـألـــتـــه 

وكـــــذا الــنــبــي يــفــك كـــل رهــني فكها  ــى  حــت ــاد  ــي ــص ال إىل  عــــادت 

ــده بـــغـــري جلـــون ــ ــه ــ ــل أش ــفـ ــطـ والـ تلجلج ــري  ــغ ب ــه  ــق ــط أن ــب  ــضـ والـ

 :يف متسك األنبياء

شجون كــشــف  ــوم  ــي ل متمسكون  قميصه  عــطــف  ــل  ــذي ب واألنـــبـــيـــاء 

ــارون وابـــن الــنــون ــ ــه اجــتــبــى ه وبـ آدم ــة  ــئ خــطــي ــفـــرت  غـ بــقــمــيــصــه 

ــون ــن ال ذو  ــذا  ــ ك ــار  ــ ن ــن  ــ وم ــاٍء  ــ مـ ونـــجـــا بـــه نــــوح وإبـــراهـــيـــم من

ــف املــســجــون ــوس ــي ــّم ل ــ واملـــلـــك ت عينه  ردت  يــعــقــوب  إىل  وبــــه 

يف وصف أمري املؤمنني:

ــارون ــ ــى ه ــن الـــعـــرش حمــبــوا ج يف  إخــــاءه اجلــلــيــل  ــَد  ــقـ عـ أخ  ولــــه 

ورسائـــــــــٍر وظـــــواهـــــٍر وبـــطـــوِن ــٍر ــ ــآث ــ ــٍر وم ــ ــائ ــ ــذخ ــ ــه ب ــصـ قــــد خـ

وأشــــــــد ركــــــن لـــلـــنـــبـــي ركـــني ــني بــنــصــه  ــنـ ــؤمـ يـــدعـــى أمـــــري املـ

ــن ــدي ال ــل  ــ أه ــوب  ــس ــع ي مــلــكــه  يف  ــره  ــ ــي املــصــطــفــى ووزي ــب ــن ــفــس ال ن

ــح بــــوالئــــه مـــــوزون ــ ــال ــ مــــن ص ــم هلم  ــك ــاد ف ــب ــع ــزان أعــــامل ال ــيـ مـ
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وإلـــيـــه كــــان جـــــزاء كـــل مــديــن حساهبم ــام  قـ ــن  ــدي ال ــوم  يـ وعــلــيــه 

ــا كـــل مــوهــون ــن يف الـــعـــزم لــيــس ب ــطـــب هــني ــل عــلــيــه كــــل خـ ــطـ بـ

ــن  وزيـ ــني  ــرت ــف ش ذي  ــا  ــب ظ ــا  ــشــب ب ليوثها  ــع  مجـ بـــني  فـــــردًا  ــّد  ــ ش إن 

شئون ذوب  ــام  اهلـ اخــتــطــاف  قــبــل  سيفه  دبـــابـــة  ــت  ــرق ب وقـــد  ــوا  ــ راقـ

 :وقال خماطبًا السيدة فاطمة بنت اإلمام موسى الكاظم

ــا ــه ــامل ــو ك ــهـ ــم فـ ــصـ ــالـ أنـــــــزل بـ لو  هــو  مــن  الكليم  مــوســى  ابــنــة  ــا  ي

ــا  ــه ــامل ــل حـــكـــمـــة أبـــــــوك ع ــ ــ وك أٍب ــري  ــم خـ ــ اجل ــم  ــل ــع ال ــك  ــم ــّل ع

ــا  ــه ــم ــامئ ض ــت  ــ ــ زك كــــتــــاٍب  أم  لــه  فـــأنـــت  حـــجـــره  يف  ضـــمـــِك 

هلــا  ــام  ــ ــق ــ ي أرسة  ــن  ــ مـ ــدك  ــ ــب ــ ع ــذا  ــ ــا وهــــــا أنـ ــ ــن ــ ــوالت ــ وأنـــــــت م

غالصمها  أفقت  احلــزن  اجلــوى  من  عسى  ــاك  ــه ف ــم  ــ ودك يف  شــبــت  قــد 

قــمــهــا  عــــال  ــا  ــه ــن ــي ب يب  رضــــــاك  ــشــهــدان فهل  ي الــشــهــد والـــصـــاب 

ــو راغــمــهــا  ــع الــعــبــد وهـ ــرج هــل ي ســيــديت يب  ــن  ــ ــظ ــ ال ــذا  ــ ــك ــ ه مــــا 

ــا ــه ــك الزم ــن ــل م ــض ــف بـــاحلـــال وال ــة ــاملـ عـ أنـــــــت  اهلل  ــة  ــ ــج ــ ح يـــــا 

ــق بـــالـــضـــاد وهــــو نــاظــمــهــا ــط ــن ي ــٍن ــس ــٍم ل ــ ــج ــ ــاالً ألع ــ ــق ــ خـــــذي م

فـــأنـــت أهـــــل كــــــذاك كــاظــمــهــا  جــودكــم فــضــل  أهـــل  أكـــن  مل  إن 

ــا مـــرامحـــهـــا  ــنـ ــدك يــــا مــــن لـ ــ ــب ــ ع ــا واجلـــــــواد فــاقــتــبــي ــرضـ كــــذا الـ

أفــضــل مـــا يــنــبــغــي عــظــائــمــهــا)1(  ــاًل  ــص ــت ــى عـــلـــيـــك اإللـــــــه م ــ صـ

)1( كنجينه دانشمندان، حممد رشيف رازي )فاريس( ج5 ص335
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آثاره: 
يف  مبعثرة  اآلثار  هذه  ومعظم  شتى،  أغراض  يف  منوعة  ونثرية  شعرية  آثار  للشاعر 
خارج  طبعت  مؤلفاته  بعض  هناك  إّن  عىل  واألوراق،  والدفاتر  املخطوطة  املجاميع 

العراق، وقد أشار إليها الشيخ أغا بزرك يف الذريعة. 

ولعل أشهر هذه اآلثار هي: 

سبيكة الذهب )مطبوع(. . 1

منجزات املريض. . 2

العمل الصالح )مطبوع(. . 3

الباقيات الصاحلات. . 4

اإليامن باهلل. . 5

العلم املنصوب يف حكم آثار الغاصب من املغصوب. . 6

اإلسكناسية. . 7

بناء املهدوم. . 8

بوارق اإلفهام. . 9

التقريرات. . 10

ظالمة العرتة الطاهرة. . 11

حكمت بو عيل سينا )مطبوع( فاريس. . 12

إكسري سعادت )مطبوع(فاريس. . 13

توضيح املسائل )مطبوع(. . 14



71

ديوان شعر )بالعربية(. . 15

ديوان شعر )بالفارسية(. . 16

إضافة إىل ما تقدم فإن شيخنا الصالح كان قد أجاز مجعًا 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: 
ذياك  عىل  وقضت  الالمع،  النور  ذلك  فأطفأت  أظفارها،  املنية  أنشبت  أخــريًا، 
الذكاء الساطع، بعد عمر حافل بالبحث واملثابرة والعطاء، وتويف يوم الثالثاء يف الرابع 
ودفن  1972/1/11م  يوم  املصادف  1391هـ،  سنة  القعدة  ذي  شهر  من  والعرشين 
الوظائف  يامرسون  وهباء  ومجال  كامل  هم:  أوالد  ثالثة  وأعقب  )خراسان(،  مشهد  يف 

احلكومية. 

* * *
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10- السيد حممد صاحل القزويين

1318 - 1375هـ
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)1( وهنل العلم من ينابيعها وترشب األدب واللغة من مصافيها. 

تتملذ يف بداية أمره عىل يد والده العامل الشاعر السيد حممد مهدي يف األدب والفقه 
املتوىف سنة  أبو احلب  الشيخ حمسن  املرحوم  الشاعر  وأدائها  اخلطابة  تعليم  وساعده يف 
وإعالء  الدين  خدمة  سبيل  يف  نفسه  وأذاب  الــرأي،  يف  جمددًا  خطيبًا  فشب  1369هـــ 
راية اإلسالم عالية خفاقة، فكان أحد كّتابنا الذين كتبوا وأضافوا وأبدعوا يف حقوهلم 
اإلبداعية، وحققوا بذلك تفوقًا ملموسًا، ولعل من أبرز مؤلفاته كتاب )املوعظة احلسنة( 
الذي يقع يف جزئني ألفه ردًا عىل كتاب )وعاظ السالطني( ملؤلفه الدكتور عيل الوردي، 
وقد نرشت له جملة )املنرب احلسيني( الصادرة بدمشق هذه األبيات ردًا عىل كتاب )وعاظ 

السالطني( أيضًا ومها: 

)1(  تراث كربالء - للمؤلف - فصل )األرس العلمية( ص149. 
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ــل ــي دل ــالد  ــ ــب ــ ال يف  ــم  ــي ــك ح لـــكـــل  كــتــابــه أن  الـــــــوردي  زعــــم  ــد  ــق ل

ــامل وجـــهـــول( ــ ــيـــس ســـــواًء ع )ولـ مــقــالــة ــن  ــ ره ــرء  ــ املـ أن  ــدر  ــ ي ومل 
عليل()1( وهو  الناس  يداوي  )طبيب  رست شأنه  يف  ــال  ــب واألق قيل  ــد  وق

تتلمذ عليه نفر غري قليل من أبناء هذه األرسة ومن غريهم وأشهرهم: السيد مرتىض 
رشف  يل  كان  ولقد  املصباح،  حسن  والسيد  القزويني  كاظم  حممد  والسيد  القزويني 
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: 

ــر ــاه ــط ــل الــــــورع ال ــب رصمــــت ح يـــا دهــــر مـــا أقـــســـاك مـــن غـــادر

ــظ والـــزاجـــر ــواعـ ــالـ أُزَريـــــــــَت بـ ــي إذ ــه ــن أزَريــــــَت بــاملــعــروف وال

ــا بـــالـــشـــفـــق الـــســـاحـــر  ــن ــت ــع ــج ف ــرة  ــ نـــشـــلـــت حـــــــــرًا وعـــــــى غ

الـــزائـــر ــة  ــفـ صـ يف  ــًا  ــع ــف ــش ــت ــس م وافــــدًا ثـــوى  ــفــضــل  ال أيب  ــب  جــن

بــالــعــقــل واملـــكـــتـــســـب الـــوافـــر مــــزدانــــة الــــــــرع  يف  آراؤه 

ــى الـــــرأي لــلــبــاقــر( ــ ــح أخ ــالـ )صـ ــه ــتـ ــل الــــــــرأي أرخـ ــقـ ــتـ مــــذ اسـ

1375هـ
ورثاه الشاعر عباس أبو الطوس بقصيدة تعد نفثة من فجر الشعر اجلديد من حيث 

األسلوب والقافية، ومطلعها: 

)1( جملة )املنرب احلسيني( ع18 و19 )السنة 5 حمرم 1426هـ / شباط 2005م( ص244 .
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ــل بـــاملـــدامـــع تــزخــر ــاف ــح ــك امل ــ ول ــر ــ حــقــًا يــقــام لـــك الـــعـــزاء األوف

املصادف 25 شباط  اجلمعة  يوم  العباسية  الروضة  تأبيني مهيب يف  له حفل  وأقيم 
وأهل  والشعراء  اخلطباء  فيه  شارك  وفاته،  عىل  يومًا  أربعني  مرور  بمناسبة  1956م، 

الفضل، وقد أعقب أوالدًا عدة كلهم ذوو فضل وتقى وأكربهم الفاضل السيد باقر. 

نامذج من شعره: 
باقر، وإن أكثر شعره يف مدح ورثاء  جمموعة شعرية لدى نجله األكرب السيد حممد 
بضع  األخــرى  الشعرية  األغــراض  يف  وله  امليامني  الغر  وأوالده   احلسني اإلمــام 

مقطوعات: 

قال من قصيدة له: 

ــوا عــى أثــري ــارق بــه رقــيــت الــعــى ف ــعــلــم زيــنــتــكــم يـــا مــعــر الــبــر  ال

القمر هــالــة  ــى  ــأرق س بــجــهــدي  إال  ــدًا وجمــتــهــدًا ــ ج ــى  ــع ال طــلــبــت  إين 

احلجر يف  كالنقش  الصغر  يف  العلم  الصغر  يف  الــعــلــم  بــفــنــون  ــوا  ــن ــزي ت

 :وله من رباعيات يف رثاء اإلمام موسى بن جعفر

ــر الـــنـــجـــوم حــــول الــقــمــر ــاطـ أشـ سهر  يف  الشجى  فــرط  يف  بــت  كــم 

الفرقدان الــدجــى  يف  شــهــودي  ويل  السحر  حــتــى  الــنــجــم  ســمــري  بــت 

 * * *

ــف دل هـــواهـــم  ــي يف  ــم ــس فــــإن ج وقف أرفـــق  أال  العيس  ــادي  حـ ــا  ي

الـــنـــاظـــران ــه  ــفـ ــألـ يـ ال  ــوم  ــنـ ــلـ لـ جيــف  ال  ــا  ــهـ ــعـ دمـ عـــيـــنـــي  وإن 

 * * *
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ومـــــا جـــنـــتـــه يــــد دهـــــر خــــؤون ــى والــشــجــون ــ ــر األس ألشــتــكــي ح

ــس وجــان  ــام إنـ ــ ــى إم ــم ــي احل ــام ح الــســجــون ــني  رهـ ــات  مـ ــذي  ــ ال إىل 

 * * *

ــد  ــي ــه ــش ال ذاك  ــوت  ــ ــم ــ ب خيـــــره  ــد  ــو الــرشــي ــح ــري ن ــش ــب ــىض ال ــا مـ ملـ

ــش إمـــــام الـــزمـــان  ــع ــحــمــلــوا ن ــي ل عــبــيــد مــــن  أربــــعــــة  أال  نــــــادى 

 * * *

ــي ــق ل عـــــام  تــــســــأل  أن  إيــــــــاك  ــًا بــقــي ــ ــالث ــ ــى اجلـــــرس ث ــ ومـــــذ ع

اللسان بكل  جــرى  مــا  وصــف  عــن  ــي الــشــقــي ــدعـ ــك الـ ــ ــد ذل ــب ــن ك مـ

 * * *

ــني األعــــادي رصيــع  ــدوا ب ــاه ــو ش ل ــيــع الــصــن ذاك  ــاه  ــ ــن ــ أب ــى  ــ ع ــز  ــ ع

األوان ــذاك  ــ بـ ــوا  ــانـ كـ لــيــتــهــم  ــا  يـ النقيع  ــســم  ب مـــات  وقـــد  ــى  ــوس م

وله يف رثاء احلسني كقوله: 

ــر ــص ــد عـــجـــز ال ــ ــن صـــــري ق ــ م قــــــالــــــوا صـــــــــرًا فـــأجـــبـــتـــهـــم

ــدي ولـــــــه األمـــــر  ــمـ ــتـ ــعـ هـــــو مـ ــوىل مـ إىل  الــــدهــــر  وســـأشـــكـــو 

ــر ــهـ ــنـ وبــــجــــانــــبــــه جيــــــــري الـ ــات مــــن ظــمــأ ــ ــ هــــو مــــن قــــد م

واملــــــــــــــاء لــــفــــاطــــمــــة مـــهـــر ــىض عــطــشــًا ــ ــط ق ــب ــس ــل عـــجـــبـــًا ل

ــر  ــم ــش ــك ال ــتـ وبـــفـــرخـــك قــــد فـ ــدي صـــــرًا ــ ــ ـــْب ــ أحمــــمــــد كـــــم ُتـ
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وشّبه الدنيا الفانيه بقنطرة العبور فقال:

ــُل  ــقــواف ال عليها  ــّرت  ــ م كــقــنــطــرٍة  بــصــريٍة ــنٍي  ــع ب ــا  ــي ــدن ال أرى  وإين 

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.

* * *

11- الشيخ حممد عبيد

كان حيًا سنة 1257هـ
إليه هو حصويل عىل جمموع  توصلت  الذي  الشاعر، وكل  معرفة سرية  إىل  اهتد  مل 
خطي حوى أشعارًا لشاعر كربالئي يعرف )حممد معيبد( وكان حيًا سنة 1257هـ، كان 
أنه كان معلاًم للصبيان، وهو  الدينية ويبدو من خالل شعره  املناسبات  يقول الشعر يف 
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. 

الفصحى،  العربية  من  للعامية  أقرب  هي  الناس،  عامة  بلغة  مكتوب  أغلب شعره 
ومع كل هذا فقد استطاع الشاعر أن يؤكد حضوره باهتامم وارصار، شأنه شأن كوكبة 
اهلجري،  عرش  الثالث  القرن  إبان  والتواضع  بالعطاء  املحملني  املجهولني  اجلنود  من 

وإنصافًا له أثبتنا هذه الرتمجة املقتضبة. 



77

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 مهنئًا بميالد طفل ألحد أصدقائه، وال زلنا نرتنم بأبياته يف زفة ختم القرآن: 

ــكــم فــــــردوا الــســالم  ــي ســــالم عــل ــالٌم ــ ســـــــالٌم ســـــــالٌم ســـــــالٌم سـ

ــامم ــ ــن لـــيـــٌل ونــــــاح احل ــ ومـــــا ج ــام ــقـ ــى أهـــــل هـــــذا املـ ــ ســـــالم ع

ــالم ــ ــغ ــ ال هبـــــــذا  اهلل  ــم  ــكـ ــئـ ــنـ هيـ ــم ــاكـ ــنـ ــيـ ــم أتـ ــكـ ــيـ ــلـ ســــــــالم عـ

ــام ــد مــــبــــارك عــلــيــكــم متـ ــ ــي ــ وع ــو لـــكـــم مجــعــنــا ــ ــدع ــ ــري ون ــ ــق ــ ون

ــا رغـــام  ــن ــي ــقـــي عــل ــًا ويـ ــئ ــي ــض م ــا ــدرنـ بـ مــــن  اهلل  أوحـــــــش  فــــال 

تـــــبـــــارك يــــــوم وأســـــعـــــد عـــام ــا ــم مجــعــن ــكـ ــًا لـ ــ ــئ ــ ــري ــ ــًا م ــئـ ــيـ ــنـ هـ

ــى عــــروســــًا كـــبـــدر الـــتـــامم ــ وجتـ ــى تـــــــروا نــســلــه  ــتـ تـــعـــيـــشـــون حـ

ــســـالم ــة أمحـــــد عــلــيــه الـ ــرمـ ــحـ بـ ــالم ــغ ال هــــذا  يل  ــم  ــل س رب  ــا  ــي ف

ــام ــ عـــى رغـــم أنـــف الـــعـــدى واألن يــشــتــهــي ــا  ــ مـ رب  ــا  ــ يـ فـــبـــلـــغـــه 

وحتـــــت اخلــــيــــام رجـــــــال كــــرام ــام ــي ــا اخل ــن ــر زمـــــزم نــصــب ــئ عـــى ب

ــالم ــسـ ــد عـــلـــيـــه الـ ــمـ واســـــــم حمـ ــام ــ ــم بـــــــدر مـــلـــيـــح مت ــ ــه ــ ــي ــ وف

ــام ــ ــ ــي شـــفـــيـــع األن ــبـ ــنـ ــذا الـ ــ ــه ــ ف فـــــقـــــوم تــــــــــزور أيــــــــا أمـــتـــا

ــالم ــ ــت ســـــــالم ســـــــالم س ــلـ ــقـ فـ ــذ املــنــام ــذي ــرت الــكــرى مــع ل ــج ه
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ويف هذه املقطوعة اجلميلة املوشحة يذكر سيدنا حممد والتي خيلص بعد ذلك فيها 
الناس معها ألجل  الدين وعواطف  باسم  العثامنية، ألهنا كانت حتكم  الدولة  إىل مدح 

ذلك: 

حمـــــمـــــدًا صــــاحــــب الــــرهــــان ونــــــمــــــدح ســــيــــد األكــــــــــوان

عـــثـــامن بــــنــــي  دولــــــــــة  ادْم  ألجــــــلــــــه أنـــــــــــزل الــــــقــــــرآن

ــار ــ ــت ــ ــخ ــ إهلـــــــــي بــــالــــنــــبــــي امل ــر الـــســـلـــطـــان ــكـ ــسـ وانــــــــر عـ

ــار ــ ــيـ ــ ــة صـــحـــبـــه األخـ ــ ــرم ــ ــح ــ ب بــــــأهــــــل بــــيــــتــــه األطــــــهــــــار

ــر الـــســـلـــطـــان ــكـ ــسـ وانــــــــر عـ ــامن ــ ــث ــ ع ــي  ــ ــنـ ــ بـ دولـــــــــــة  أدم 

بــــــطــــــه ســــــيــــــد األكــــــــــــــوان ــان  ــ ــط ــ ــل ــ ــس ــ إهلـــــــــي انـــــــــر ال

ــامن ــ ــث ــ ع ــي  ــ ــنـ ــ بـ دولـــــــــــة  أدم  بـــــأهـــــل الــــــذكــــــر واإليــــــــــامن

إهلـــــــــي بــــالــــنــــبــــي إدريـــــــــس ــر الـــســـلـــطـــان  ــكـ ــسـ وانــــــــر عـ

ــس ــديـ ــقـ ــتـ ــر والـ ــ ــذكـ ــ ــل الـ ــ ــأه ــ ب ــود إبــلــيــس ــ ــن ــ ــن ج ــ ــا مـ ــ ــرنـ ــ أجـ

ــر الـــســـلـــطـــان ــكـ ــسـ وانــــــــر عـ ــامن ــ ــث ــ ع ــي  ــ ــنـ ــ بـ دولـــــــــــة  أدم 

واهلـــــــون ــا  ــ ــن ــ ــع ــ ال ــا  ــ ــن ــ ع أزل  ــون ــ ــن ــ ال ذا  ــي  ــ ــب ــ ــن ــ ــال ــ ب إهلـــــــي 

ــامن ــ ــث ــ ع ــي  ــ ــنـ ــ بـ دولـــــــــــة  أدم  ــع نـــون ــ ــات الـــقـــصـــص مـ ــ ــآيـ ــ بـ

ــار ــ ــت ــ ــخ ــ إهلـــــــــي بــــالــــنــــبــــي امل ــر الـــســـلـــطـــان ــكـ ــسـ وانــــــــر عـ

بــــحــــرمــــة ســــــــــادة األبــــــــــرار تــــــدمــــــر دولــــــــــــة الــــكــــفــــار

ــر الـــســـلـــطـــان ــكـ ــسـ وانــــــــر عـ ــامن ــ ــث ــ ع ــي  ــ ــنـ ــ بـ دولـــــــــــة  أدم 

اهلل  فـــــــــــــداه  بـــــإســـــامعـــــيـــــل  اهلل خــــلــــيــــل  بـــــإبـــــراهـــــيـــــم 
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ــامن ــ ــث ــ ع ــي  ــ ــنـ ــ بـ دولـــــــــــة  أدم  اهلل  قــــــــــول  كـــــتـــــب  يف  بـــــــام 

ــة صــــاحــــب املــــعــــراج ــ ــرم ــ ــح ــ ب ــان ــطـ ــلـ ــسـ انــــــــر عـــســـكـــر الـ

ــامن ــ ــث ــ ع ــي  ــ ــنـ ــ بـ دولـــــــــــة  أدم  ــاج ــ ــ ــجـ ــ ــ ــا احُلـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ســـــلـــــم ربـ

ــر الـــســـلـــطـــان ــ ــك ــ ــس ــ انــــــــر ع

وهينئ  خترجه  عىل  إياه  شاعرنا  هينئه  الكتاب،  يف  القرآن  خيتم  عندما  الطفل  وكان 
والديه وأقاربه هبذه األبيات، وقد دونتها كام هي: 

ــددا ــس حيـــى عـ ــي ــريًا ل ــثـ ــدًا كـ ــ محـ حتـــمـــدا الــــــــــذي  هلل  احلـــــمـــــد 

ــرآن نــــــورًا وهـــدى ــ ــق ــ وانــــــزل ال ــم مـــوســـى واصــطــفــى حمــمــدا ــل ك

حــــــّج عـــــى بـــكـــر لـــــه مــقــلــدا ــُد ــ ــم ــ ــه حم ــ ــ ــم ــ ــ ــي اس ــ ــبـ ــ ـــى نـ ــ ــ ع

املـــبـــتـــدي ــد  ــ ــي ــ مح هلل  ــد  ــ ــمـ ــ احلـ ـــدا ــرجـ ــ ـــزب ــة والـ ــضـ ــفـ ــده الـ ــ ــل ــ ق

ــن طـــيـــور اهلــنــد ــك طـــــريًا مـ ــي ــأت ي ــد ــرعـ ــام والـ ــسـ ــري الـ ــ ــه ط ــ ســـبـــح ل

الــــــــوايل محــــيــــد  هلل  احلـــــمـــــد  ــد ــق ــش مــلــيــح ال ــ ــري ــ حمـــصـــت ال

ــظــروا يف حايل يــا والـــدّي قــومــوا أن واجلـــــالل والـــــقـــــدرة  املـــنـــة  ذو 

ــال ــ ــذل امل ــبـ ــي بـ ــهـ فــبــيــضــوا وجـ ــال ــرجـ ــة الـ ــب ــص ــد أتـــتـــكـــم ع ــ وقـ

يـــا أمــنــا قــومــي افــــريش احلــصــريا ــالل ــ ــاهل ــ ولــــوحــــنــــا يـــلـــمـــح ك

ــرًا مـــنـــرا ــ ــمـ ــ ــي قـ ــ ـــاكـ ــ وقــــــد أت تصطري لــنــا  األصـــحـــن  ــر  ــطـ وسـ

ــد حسب  ــ ــا حـــروفـــا وق ــج ــد هت ــ وق ــم وكــتــب ــل ــع هــــذا أخـــانـــا قـــد ت

األبــــا فـــنـــعـــم  رب  يــــا  وأنـــــــت  ــد وجـــب ــ ــى أبـــيـــه ق ــ ــنـــا ع وحـــقـ

ــده ــ ــوال ــ ال ــم  ــع ــن ف أم  ــا  ــ ي وأنــــــت  ــاًء صبا تــعــطــي عـــطـ الــــذي  ــت  ــ أن
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قــاعــده اجلـــنـــان  يف  أراِك  مــتــى  ــده ــائـ ــة ومـ ــم ــع ــك ن ــي ــل ــت ع ــ ــ دام

ــدي ــ ــد فــنــعــم اجل ــ ــا ج ــ وأنــــــت ي ــور والــــولــــدان وفــاطــمــة ــ ــع احلـ مـ

ــاال ــ ــم اخل ــع ــن ــال ف ــ ــا خـ ــ وأنــــــت ي ــدي  ــت الــــذي تــعــطــي عــطــاء ي ــ أن

ــات ــ ــه ــ ــا مـــعـــر اآلبـــــــاء واألم ــ ي ــل املـــاال ــزي ــذي تــعــطــي ج ــ أنـــت ال

اآلفـــــــات مـــــن  اهلل  ــم  ــ ــاك ــ ــج ــ ن ــدات ــ ــ ــــر اخلــــــــاالت واجلـ ــع ــ وم

ــر األخــــــــوال واخلــــــاالت ــعـ ومـ ــامت ــعـ ــا مـــعـــر األخــــــــوال والـ ــ ي

ــامم واألخـــــــوال ــا مـــعـــر األعـــــ ــ ي ــات ــ ــنّ ــ ــور واجل ــ ــاحل ــ ــد فـــزتـــم ب ــ ق

األهــــــــوال ــن  ـــ م اهلل  نـــجـــاكـــم  ــامت واألهــــــــايل  ــ ــعـ ــ ومــــعــــر الـ

ــوم واخلــــط والــكــتــب ــل ــع أصـــل ال علمني األســـتـــاذ  إىل  ســلــمــتــمــوين 

ملء الساموات واألرضني فقد كذب ثــمــن ــه  ــ ل ــط  ــ اخلـ إن  يـــقـــل  ــن  ــ ومـ

الذهب مــن  شئتم  بــام  عليه  جـــودوا  بــحــقــكــم أوىف  ــد  ــ ق املـــعـــلـــم  إن 

واألدب  العلم  ويبقى  يفنى  املـــال  أحسنها  ــواب  ــ األثـ ــن  م ــوه  ــس ــب وأل

األدب ــرة  ــك ال بــعــد  يــنــفــع  فــلــيــس  كرهتم قــبــل  صـــغـــارًا  بنيك  ــم  عــّل

ــا وجــب قـــد  اهلل  عـــى  أجـــــره  فــــإن  والــذهــب بــاملــال  مفتخرًا  ــان  ك مــن 

قد متت يف يوم األربعاء عىل يد حممد معيبد يف شهر رجب األصب سنة 1257هـ. 

ــد كــاتــبــه ــع ــًا ب ــانـ مدفون()اخلــــط يــبــقــى زمـ األرض  حتت  اخلط  وكاتب 

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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12- الشيخ حممد عسكر احلسيناوي

كان حيًا سنة 1256هـ
أحد شعراء كربالء املجهولني من أهل القرن الثالث عرش اهلجري، أقام يف كربالء 
مشتغاًل 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 شيئًا عن سريته وأرسته وأشعاره سوى قصيدة رثى فيها العالمة السيد 
عىل  وأكد  بدقت،  جواد  للحاج  معارصًا  وكان  1256هـ،  سنة  املتوىف  اخلرسان  حسن 
السيد اخلرسان كثري من الشعراء  اليعقويب فقال: ورثى  ذلك العالمة الشيخ حممد عيل 
القصيدة  احلائريان)1(. ومن خالل هذه  منهم احلاج جواد بدقت والشيخ حممد عسكر 
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: 

ــم الــســنــام ــرغـ ــى الـ ــا عـ ــبَّ هلـ ــ وجـ ــام ــب ه ــل ــق ــس مـــن نـــــزار ال ــك ــن ت

فــــذا ركــــن الـــفـــخـــار بـــه اهنــــدام ــا شــيــدتــه تــضــعــضــع وانـــطـــوى مـ

قـــــوام رشائـــــعـــــه  إىل  ــوم  ــ ــقـ ــ يـ ــراب ــ ت أيب  نـــجـــل  ســـمـــي  ــد  ــعـ أبـ

ــام ــن س ــا  ــ هل يــصــيــب  ال  ــــمـــنـــايـــا  الـ إن  ليت  السجايا  حسن  قــىض 

)1(  ديوان الشيخ عباس املال عيل / حتقيق: الشيخ حممد عيل اليعقويب ص91. 
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ــرام ــ ــا عـــنـــهـــا حـ ــهـ ــافـ ــفـ كــــــأن كـ ــايل ــع امل ــن  عـ تــطــيــش  ال  أن  ــت  ــ أب

ــام متـ ــدر  ــ ــ ب اهلـــــــدى  ــك  ــلـ فـ ويف  شمس العلم  سمك  أوج  يف  فــتــًى 

ــكــام احــت ــا  ــدهـ ــواعـ قـ يف  دروس  لـــقـــد درســــــت ألربـــــــاب املـــثـــاين

ــا الـــعـــفـــا واالنــــعــــدام ــه ــك ــال ــس م ــوىل ــع قــــد تـ ــ ــرائـ ــ فـــهـــاتـــيـــك الـ

ــكــالم ــع ال ــط ــق ــحــث وان ــب ركــــام ال مــنــهــا زال  املــــــــدارك  ــيـــك  ــاتـ وهـ

الــتــزام ــا  هلـ ذاك  ــد  ــع ب ــن  ــ ِم وَمــــن  ــرى ــدب ذك ــن ــرت بــعــيــد ال ــ ــال ذك ف

ــوا ــامـ وعـ وردوا  ــده  ــعـ بـ ثـــــــامرًا  علم ــّم  ــضـ خـ ــدون  ــتـ ــهـ املـ ــك  ــب ــي ل

ــام ــسـ ــن بـ ــ ــم ــ ــه ي ــنـ ــيـ ــمـ ــد يـ ــيـ ــعـ بـ ال إذ  والـــوفـــد  ــدى  ــنـ الـ ــه  ــكــي ــب وي

ــرام ــ مـ أو  نـــجـــى  لـــكـــم  وهــــــل  تفيئوا  ال  ــب  ــال ــط امل ــذوي  ــ ل ــل  وقـ

ــرام ــك ال ــدب  ــ ــام يف اجل ــ ــعــفــاة وع ـ ــًا وظـــل الـــ ــرم ــدى ك ــن فــقــد فــقــد ال

ــدم والـــســـنـــام ــ ــق ــ ــو الـــــــرأس امل ــ ه ــرٌم ــدى والـــديـــن ق ــ ــن اهل ــاب ع ــ وغ

ــة واملـــقـــام ــكـ ــا املـــجـــد مـ ــاهـ ــفـ كـ ــرام بــنــي لــؤي ــ ــك ــ مـــن الــنــفــر ال

هــام ُقــــدَّ  ــل  ــاض ــن امل ــوا  ــرتطـ اخـ أو  نــدب قـــام  ــعــواســل  ال اعــتــقــلــوا  إذا 

ــف املــقــيــم لــنــا اعــتــصــام ــل فــفــي اخل دهـــرًا ــر  ــذك ال بحمد  ــوا  ــل رح لــئــن 

األنـــــــام وفـــــــد  إذا  وبـــــســـــام  جــاشــت األقــــــران  إذا  كــعــبــاٍس 

ــام ــ ــيـــهـــا دعـ ــا بـــقـــرطـ ــ وقــــــــام هلـ ــدًا ــد جــــاوز الـــبـــدريـــن جمـ فــتــًى قـ

ــرام ــكـ ــا الـ ــه ــب ــاق ــن بـــه ادخــــــرت م ــل فــضــٍل ــك ــر اخلــضــم ب ــح ــب هـــو ال

املـــقـــام رفـــــع  ــد  ــ ق اخلـــلـــد  ــه يف  ــ ل عــمــن اآلداب  ــم  ــل ــي ع ــرًا  ــ ــص ــ ف

ــد الــنــظــام ــق ــع ــه ان ــن بـ ــ ــر َم ــاخ ــف امل ــي ــم واســـلـــوا بــكــوكــبــهــم وح ــع ن
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مـــــدى بـــــدر اهلــــــدى قـــــرم مهـــام ـــ كـــريـــم صـــالـــح األعــــــامل يــــّم ال

ــالم ــك وســـــار بـــذكـــره احلـــســـن ال ــٍر ــخ ــل ف ــ ــع احلـــنـــيـــف وكـ ــ ــه رفـ ــ ب

ــد يــضــام ــق ــرام ف ــ ــك ــ ــد ال ــق ــن ف ــ وم ــن فــقــيــدا ــس ــن ح ــواه مـ ــجـ ــى بـ ــف ك

ــن الــزكــي لــه مـــقـــام()1(                  ــس مــع احل ــاء ــ ــ ــًا تــــؤرخــــه )ذك ــ ــق ــ ــًى ح ــ ــت ــ ف

1268هـ

* * *

13- الشيخ حممد علي الشيخ خليل

كان حيًا 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 معارصًا لكثري 
من الشعراء األعالم كاحلاج حممد عيل كمونة واحلاج جواد بدقت والسيد أمحد الرشتي 
له  يرد  املؤرخني، ومل  الكبري - وغريهم. مل يذكره أحد من  والشيخ حمسن أيب احلب - 
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. 

حسن  السيد  مهدي  حممد  السيد  العامل  كتب  خزانة  يف  نسخته   ، )خمطوط(  اخلرسان  آل  السادة  )1( جمموع 
اخلرسان يف النجف .
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نامذج من شعره: 
تتسم قصائد الشاعر باجلودة يف التعبري، والصدق يف القول، والرصانة يف األسلوب، 
أمحد  السيد  راثيًا  قال  متأججة،  وعاطفة  واسعًا  وأفقًا  مرهفًا  حّسًا  ذلك  إىل  مجع  وقد 

الرشتي والشيخ حممد فليح: 

ــعــا ــان الل ــ ــزم ــ األشجعاتــبــت يــــدا هــــذا ال والــكــمــّي  املــهــذب  يــرمــي 

متعرضا شخصهم  يطلب  زال  رّصعــاال  البسيطة  ــوق  ف غـــدوا  حتى 

متقنصا شخصهم  يطلب  زال  متتبعاال  دائــــــاًم  ــب  ــ ــاي ــ األط البــــن 

فأصاهبم هلــم  رشكــًا  ــردى  الـ ــة أمجــعــانصب  ــي ــن ــن امل ــ ــدوا ره ــ ــى غـ ــت ح

ــورى  ــوىل الـ ــان الــبــقــيــة مــنــهــم مـ ــن دعــاكـ ــام مل ــ ــعــال غـــوث األن تـــاج ال

به  فــقــىض  الــــردى  رشك  أشنعافــاعــتــاقــه  خطبًا  اخلــطــب  فــعــاد  صـــرًا 

ــائــال ــد املـــؤثـــل ق ــجـ ــدا لـــه املـ ــغـ ــرًا زعــزعــافـ ــ ــوى اإلســــالم ط ــذا قـ هـ

وخمصبا لــلــعــفــاف  غــيــثــًا  ــان  كـ ــاقــد  ــع ــدف يـــــروي األنــــــام تــدفــقــا وت

ــام ومــلــجــأ ــأنـ ــأوى لـ ــ ــان مـ ــ ــد ك أمنعاقـ حصنًا  ــان  ك ــوف  خ كــل  مــن 

ــى الـــريـــة حـــامتـــًا بــســامحــة ــسـ يقطعاأنـ ــن  ل وذكــــره  الـــدهـــور  ــر  دهـ

بجنبه يــلــوذ  ــن  مـ صـــــؤوالً  ــًا  ــث ــي ــروعــال ت أراد  مـــن  ــاًل  ــي صــق ــًا  ــف ســي

خلقه  البسيطة  يف  ــًا  ــوم ي صــال  صيدعاإن  ولــلــشــوامــخ  األســـود  ــد  أس

ــة مـــن بــأســه ــود مــهــاب ــ أوقعهاختــشــى األسـ ــًا  ــوم ي الــتــدمــري  ــا  ــه رام إن 

ــم جــنــابــه أمـــراؤهـــا  ــظ ــع ــذل وختــضــعــاذلــــت ل ــ ت أن  ــن  مـ ــا  هلـ حــقــًا 
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ــٌد ــم حم ــار  ــخـ ــفـ الـ ــني  ــ ع ســـيـــام  ــاال  ــًا أروعـ ــاًل صــفــي ــدا خـ مـــن قـــد غـ

الـــعـــدى ــني  ــ ب أفــــــــراده  رأى  ــا  ــ ــات تــرعــامل ــارقـ ــبـ ــت عــلــيــه الـ ــل س

ــرى ت أن  الـــزكـــيـــة  نــقــيــبــتــه  ومــبــضــعــاتـــأبـــى  ــًا  ــرمـ جمـ الـــكـــريـــم  ذاك 

ــدال معاعـــــار عـــلـــيـــه بـــــأن يـــــــراه جمـ ــان  ــون ــك ي وال  الـــــرتاب  فـــوق 

ونعيمها وطــيــبــهــا  احلـــيـــاة  ــض  ينفعارفـ ــن  لـ نــعــيــمــهــا  ــأن  ــ ب ورأى 

فرصة  ــا  ــ رآه مــذ  ــادة  ــه ــش ال ــى لـــه قـــد نـــال جـــاهـــًا أرفــعــاطــلــب  ــوب ط

ــورى ــ ال دون  ــن  مـ لـــبـــاه  ــا  ــ دع ــا  ــاملـ دع ــا  ملـ ــورى  ــ ــ ال دون  ــن  مـ لـــبـــاه 

مهجتي مـــن  ــه  ــن وقــي املـــنـــون  ــيــت  األضلعال و  ــي  ــوارح ج تـــدق  حــتــى 

ــلــهــفــا ــًا وت ــفـ ــأسـ ــه تـ ــت ــك تفجعاولـــقـــد ب لـــن  دهـــرهـــا  املـــعـــايل  عـــني 

ــؤون بــغــريه  ــ يقنعالـــن يــقــنــع الـــدهـــر اخلـ لــن  ــريه  ــغ ب اخلــــؤون  الــدهــر 

أقــيــمــه ــك  ــي ــل ع ــزن  ــ حـ لـــفـــي  ينزعاإين  لـــن  ــا  ــره ح ــامــة  ــقــي ال ــى  حــت

مثله  يـــوقـــع  لــيــس  ــم  ــي ــظ ع ضعضعارزء  الـــروايس  شــم  عظمه  مــن 

بمثله  سمعت  ــا  م جسيم  تطلعاخــطــب  أن  ــوى  اهلـ نــفــس  ــه  ل ــادت  كـ

ــٍة ــرب ــان ب ــنـ ــوان اجلـ ــ ــ ــاه رض ــ ــ الــرضــوان كــأســا مرتعاواف مــن كــوثــر 

ــارشت ولــــداهنــــا بــقــدومــه ــبـ ــتـ سعىفـ مـــا  إال  ــان  ــس ــإن ل ــس  ــي ل إذ 

متناسيا كـــن  اخلـــري  فـــالح  يـــا  أشنعاقـــل  مــصــابــًا  القـــى  ــد  ق فالسبط 

وأرسة ــني  ــس ــاحل ب ــأيس  ــتـ الـ ــك  ــل تتبعاف ــان  ــ ك لــلــســبــط  ــن  ملـ طـــوبـــى 

له  وكــن  منك  ــر  األج يفوت  ال  مترضعاكي  ــرًا  ــابـ صـ ــورًا  ــكـ شـ عـــبـــدًا 
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ــه مــتــوجــعــاخــذهــا إلــيــك مـــن احلـــزيـــن رثــيــة ــب ــل ــة ق ــاح ــي ــن يـــبـــدي ال

ــن دائــــاًم ــم ــي ــه ــام صـــى امل ــه ــي ــل ــٌب سعىوع مهام حــدا احلــادي ومــا رك

ورثى حممدًا وحده فقال: 

ــا ــع رصي ــمــقــلــتــي  ب أراك  هــجــوعــاأتـــــرى  أطـــيـــق  أو  ــًا  ــومـ نـ ــذ  ــ وألـ

أنني فــقــدك  قبل  أحــســب  كنت  ــون جــزوعــامــا  ــ أك نــابــنــي خــطــب  إن 

بسهمه ــاك  ــ رم ــرسًا  ــ ق لـــلـــردى  رصيعامـــا  ــرتاب  الـ عــى  غـــدوت  حتى 

ــقــت غـــريك لــلــجــنــان تــشــوقــًا رسيعاســاب ــواب  ــث ال طلب  يف  ومشيت 

ــد طــبــت أخــالقــًا وطــبــت مــنــاثــرًا رضيعاق وطــبــت  أفـــعـــاالً  ــوت  ــ وزك

ــك بــكــيــدهــا  ــت ــل ــاج ــا لــلــمــنــيــة ع نجيعامـ وجــنــتــيــك  ــن  ــاس حم ــت  ــنّ ح

تــرى  ــا  أمـ ــد  وحــي ــا  ي عيني  ــان  ــس فجيعاإن ــك  ــي ــل ع حــــزن  لــفــي  إين 

تــرى  ــا  أمـ ــد  وحــي ــا  ي عيني  ــان  ــس ــال هتــمــي عــلــيــك دمــوعــاإن ــع عـــني ال

تــرى ــا  أمـ ــد  وحــي ــا  ي عيني  ــان  ــس مقطوعاإن ذا  بــعــد  ــن  م ــا  ــن اهل يــمــنــى 

بظله ــوذ  ــ ألـ ــًا  ــف ــه ك يل  ــت  ــن ك ــد  منيعاقـ ــت  ــن وك خــطــب  ــي  ــن ــاب ن إن 

ــزي يف األنــــام وإنــنــي خــضــوعــاقــد كــنــت عـ ــيــل  ــلــذل ل أخـــشـــع  اآلن 

ــدا غ ــد  ــق ف ــيـــد  وحـ يـــا  رزؤك  شنيعاهلل  الـــكـــامل  أهـــل  عـــى  ــًا  خــطــب

كام  التقوى  عــى  مطبوعًا  كنت  صنيعاقــد  وطــبــت  أخــالقــًا  طــبــت  ــد  ق

بأرسها  أحتويت  ــكــامالت  ال ــى  مجيعاوع ــفــخــار  ال أربــــاب  ــوت  ــم وس

دائــاًم قــرك  اللطف  سحاب  مريعاوسقى  االنــســكــاب  ــد  ــدي ش ــًا  ــث غــي
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14- السيد حممد علي خري الدين

1313 - 1394 هـ
هو من أرسة علمية جليلة تعرف بآل خري الدين)1(، 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 5 رمضان سنة 1313هـ - كام حدثني نفسه - ودرس 
ثالث  فيها  وأمىض  النجف،  إىل  سافر  ثم  حسني،  السيد  والــده  عىل  واألصــول  الفقه 
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 واحدًا من أبرز شعرائنا وأغزرهم شعرًا وخاصة يف تراث 
أمته، لقد استوعب هذا الشاعر الرتاث استيعابًا عرصيًا، 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 فاضاًل جلياًل، شاعرًا، 
ماهرًا، حيفظ الكثري ويكثر من املفاضلة بني الشعراء، وكان حمدثًا لطيف املعرش، سمحًا، 
سخيًا، جيالس ذوي األلباب، ويستخلص أهل الفضل، وأهل املروءات والعقل، وكان 
تتجاوز  ال  دعابته  وكانت  ظريفًا،  حمدثًا  الضمري  نقي  اللسان،  عف  زاهدًا،  تقيًا  ورعًا 

احلدود املألوفة. 

)1(  تراث كربالء / للمؤلف - فصل )األرس العلمية( ص138. 
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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 
أوضح  كام  والدها،  الشاعر  العامل  بخط  كتب  والديوان  مشكورة،  اهلل  حفظها  )عقيله( 
يل إن هناك خطأ حصل يف ترمجة الشاعر السيد حسني العلوي املنشورة يف اجلزء األول 
الدالية  الدين  خري  حممد عيل  السيد  قصيدة  نسبت  إين  وهو  كربالء(  كتايب )شعراء  من 

للمرحوم السيد حسني العلوي التي خياطب هبا العباس ومطلعها: 

ــاد ــفــضــل فــضــلــك يف كـــل ن ــادي أبـــا ال ــه واملـــــعـــ ــل املـــــــــوايل بـــ هيـــ

أن  ونيس  استنسخها  قد  العلوي  املرحوم  وكان  بيتًا،   )120( القصيدة  بلغت  وقد 
يكتب اسم قائلها عليها، وبقيت ضمن أوراقه وخملفاته، لذا استدرك هنا عىل ما فات 
الناس  القارئ الكريم )والعذر عند كرام  يف اجلزء األول من الطبعة األوىل، وليعذرين 

مقبول(. 

نامذج من شعره: 
الكربالئية ذهنه،  النوادي  والعاطفة، شحذت  الروح  رقيق  السيد حممد عيل شاعر 
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، 
الرقة  يف  غاية  باحلب،  نابضة  أخرى  وقطع  والنسيب،  التشبيب  يف  قصائد  له  أن  كام 
العرشينات من  أواخر  الصادرة يف  البغدادية  )املرشد(  بعضها يف جملة  والسالسة، نرش 

هذا القرن، واىل القارئ خمتارات من أشعاره. 

:له يف خاتم الرسل حممد
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ــوات ــل ــف ال الـــنـــيـــاق يف  ــري  ــث ت ــبـــاتكـــم  ــار واهلـــضـ ــفـ ــقـ وجتــــــوب الـ

ــت ديـــــرة األحـــبـــة فــاصــْر ــزحـ املـــامتنـ حلـــني  نــجــذ  أو  نــشــأ  إن 

ــي ــالق ــت ــًا زمـــــان ال ــ ــع ــ راجـــعـــاتأتـــــرى راج ــم  ــده ــع ب ــك  ــي ــال ــي ل أو 

ــو مـــن األحـــبـــة وصــال ــرج بالشتاتكــيــف ت ــوى  ــن ال أفــضــت  ــا  م بــعــد 

ــا ــاي ــط م ــح  ــ ــري ــ ت أن  آن  مــــا  ــالتأو  ــف ال ــري  ــج الــســري يف ه شــفــهــا 

ــي طــلــول ــار وهـ ــديـ ــت الـ ــي ــال دارســــــاتهـــب أت ــبـ ــد الـ ــ غــــادرهتــــا ي

ــواح ــ ــراتأفـــيـــجـــديـــك عـــنـــدهـــن نـ ــ ــع ــ ال ــن  ــ مـ بـــلـــهـــا  وال  ال 

ــى املــــنــــازل إال  ــأبـ ــا بــــــــدورًا تـ ــ الــيــعــمــالتي ــر  ــه بــــروج مـــن أظ يف 

ــوداد رسيعا ــ الـ ــم حــبــل  ــت ــاةقــد رصم ــم مـــن جــف ــك ــت ــدي وجـــفـــوتـــم ف

ــي ــوع ــــيء رب ــم مــظــلــامتبــســنــاكــم كــانــت ت ــدك ــق ــد ف ــع فـــغـــدت ب

ــرب مــنــكــم طــريــقــا ــق ــل ــوين ل ــم ــل ــايت ع حــي ــب  ــي ــط ت ال  الــبــعــد  فــعــى 

ــكــن ــم حلــيــت ول ــك ــب اللحاتكـــم عـــى ح لــقــول  يصغي  سمع  أيــن 

بشجي ــم  ــك ــوت ــل س ال  ــوا  ــقـ ــارفـ ــاتفـ ــظ ــح ــل رصعـــتـــه رواشـــــــق ال

كــادت احلــي  مــن  نسمة  سهت  ــامتإن  ــس ــن ال يف  ــل  ــي ــس ت إن  ــه  ــس ــف ن

مــنــه ــد  ــ ــوج ــ ال متـــكـــن  فــــــؤاد  ــى وحمـــــرق الـــزفـــراتذو  ــاب ــص مـــذ ت

ــاء ــي ــامم ح ــ ــغ ــ ــاض ال ــ ــون غـ ــ ــي ــ ــت بــدجــلــة وفــــراتوع ــاضـ حـــني فـ

ــال ــي ســب لـــلـــتـــســـي  ــط  ــ قـ ــد  ــ جيـ والـــتـــســـي لــــه ســـبـــيـــل الـــنـــجـــاةمل 

ــد ــت مـــن ال ــوي النكباتســعــد بـــاهلل هـــل ح عـــدى  ــا  م وحــصــلــت  ــر  ه
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ســـوء ــة  ــق ــي ــل خ ــن  ــ م هتـــذبـــت  الــصــفــاتال  ــل  ــي مج مـــن  ــزت  ــ ح وال 

لــلــمــهــالــك مهال الــنــفــس  ــرض  ــع وهـــــي مـــعـــتـــادة عــــى الـــلـــذاتت

ــام الــبــاليــا ــح ــت ــاق ــداتتــطــلــب املــجــد ب ــع ال ــار  ــغ ــز يف ص ــع ال ــرى  ــ وت

ــم الــفــر ــن ــت ــدارك مـــا فـــات واغ ــتـ ــت قــبــل فـــواتفـ ــه ــب ــت صـــة أمــــا ان

ــادر ــب ف األثـــيـــل  ــد  ــج امل طــلــبــت  وواتأو  ــي  ــب ــن ال اهلـــــادي  ــداح  ــتـ المـ

األمـــــاين  بـــلـــوغ  مـــدحـــه  يف  ــاح اآلمـــــــال والــطــلــبــاتإن  ــ ــج ــ ون

مــدح رسد  عـــن  ــزت  ــج ع أين  ــامتغـــري  ــلـ ــكـ الـ ــة  ــ ــل ــ مج ــه  ــ ــي ــ ــوف ــ ت ال 

الــنــبــيــني دون  ــل  ــي ــل اجل ــاتاصــطــفــاه  ــرمـ ــكـ ــاملـ ــًا حــــبــــاه بـ ــبـ ــيـ ــبـ حـ

ــدٍر ــب ك ــدرًا  ــ ــ ق ــاء  ــيـ ــبـ األنـ ــو يف  ــه زاهــــــراتف أنـــجـــم  ــني  ــ ب ــا  ــ م الح 

ــا ــرايـ ــى مــــالذ الـ ــف ــط ــص الــكــائــنــاتأمحــــد امل أرشف  ــل  ــرس ال ــم  خــات

ـــ األف ــارت  حـ ــذي  الـ اهلل  غــيــب  ــاترس  ــف ــص ــه وال ــ ذاتـ ــه  ــن ك ــــكـــار يف 

فعظم ــت  ــام ق املــمــكــنــات  بــه  ــن  ــات َمـ ــمــكــن ــامل ب ــاس  ــقـ يـ أن  ــه  ــأنـ شـ

للصديق ــك  ــالئ امل ســجــدة  تــكــن  ــاتمل  ــ ــن ــ ــوج ــ ملـــــا خــــــــروا عـــــى ال

فيها  كــــان  ــة  ــه ــب ج ــم  ــعــظــي ت ــيء كـــاملـــشـــكـــوِةغـــري  ــ ــ ــور طــــه ي ــ ــ ن

الــنــاس ــس  أنـ والدة  يف  ــم  وكـ ــزات واآليــــــــاتكــم  ــ ــجـ ــ ــعـ ــ مـــــن املـ

ــن جــاللــه طـــاق كــرسى  ــات أشــفــقــت م ــاخم ــش ال ــا  ــه ــروج ب يف  ووهــــت 

ــة املــــجــــوس ملــا  ــلـ ــاتوارعـــــــــوت مـ ــ ــادث ــ ــب احل ــ ــرائ ــ طــرقــتــهــا غ

ــدى فيه  ــ ــور اهل ــ نـــارهـــا ون ــا املـــرضمـــاتفــخــبــت  ــ ــرياهن ــ ــن ن ــ غـــنـــى ع
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ــاوة حتى ــ ــر سـ ــح ب ــاص  ــ ــالةولـــقـــد غ ــ ــن َف ــ ــة م ــع ــط ــاد لـــلـــنـــاس ق ــ عـ

ــن ا ــ ــون مـ ــفـ ــتـ للشتاتوغـــــــدا اجلــــــن خيـ مجــوعــهــم  وآلـــت  خلـــوف 

ــاموات إال  ــسـ ــلـ ــوا قـــط لـ ــمـ ــاتمـــا سـ ــب ــاق ــث ــهــا ال ــشــهــب ــم ب ــهـ ــتـ ورمـ

للسـ مــقــاعــد  تـــأوي  كــانــت  للكاهنات حــيــث  األبـــنـــاء  وتــنــمــي  ـــمــع 

ــل ــرس ــــرت بــمــقــدمــه ال ــفــاتولــكــم ب ــســال ال ــر  ــ األعـ يف  الـــرايـــا 

طــرًا الصحف  فضله  أي  ــوراةفــحــوت  ــ ــت ــ ــيـــل وال وفـــصـــول اإلنـــجـ

ــذ اهلل  ــم اخـ ــم وكـ ــل ك ــرس ــى ال ــه مــتــقــنــاتوعـ ــ ــأن ــ ــش ــ عــــــهــــــودًا ب

ـــ ــني وكــــف ال ــزئ ــه ــت ــس الـــعـــداتوكـــفـــاه امل ــد  ــي ك ورد  ــه  ــن ع ســــوء 

ــه وقــــــد دســـت ــ ــت ــ الـــشـــاةوهيـــــوديـــــة أت ذراع  يف  الــــســــم  ــه  ــ لـ

ــى ــش ــن الــغــيــالتفــحــكــى ســـّمـــه الــــــذراع وأف ــام مــا أشــــارت مــن ك

سبحن الــغــر  أكــفــه  يف  فـــســـبـــحـــان مـــنـــطـــق احلـــصـــيـــاتواحلــــى 

ــه الـــــســـــاموات لــيــال ــراجـ ــعـ ــمـ ــقــاتوبـ ــطــب قـــد طـــواهـــا وســـائـــر ال

قـــاب قــوســني واىف  ــى مـــن  ــأدنـ املـــرتـــبـــاتوبـ ــع  ــ ــ أرف اهلل  ــى  ــ مح ــن  ــ م

والـــــ احلـــبـــيـــبـــني  بــــني  رس  للخلواتكـــــان  ــاب  األحــب تــدعــو  ارسار 

ــا  ــاه ــا دع ــمــســعــى األشـــجـــار ملـ ــات ألمـــــــره طـــائـــعـــاتوب ــ ــع ــ ــام ــ س

ــه ــت ــل ــل ــراتولــــكــــم مـــــن غــــاممــــة ظ ــاجـ اهلـ ــى  ــظ ل ــار يف  ــ أيـــنـــام س

ــه  ــي ــني اجلـــــذع اشـــتـــيـــاقـــًا إل ــنـ ــاةوحـ ــ ــرق ــ امل ذروة  ــل  ــ حـ ــا  ــدمـ ــنـ عـ

عنها  جـــاز  إذ  اجلــــدران  ــاء  ــن ــح ــعــطــفــاتوان ــاملـــت إلـــيـــه مــن ــتـ ــاسـ فـ
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منها  ــر  ــه أظ ــاق  ــق ــش ال ألهـــل  ــت مــعــجــزات كـــم  ــب ــاق ــع مـــعـــجـــزات ت

ــت إلـــيـــه جــيــوش ــك ــت ــالةوغــــــداة اش ــف ال ــري  ــج ــأ يف ه ــم ــظ ال ــا  ــ رضه

زالال الـــبـــنـــان  مــــن  ســائــغ املــحــتــســى وعــــذب فـــراتفـــســـقـــاهـــم 

ــاتوبـــصـــاع أضـــــاف ألـــفـــًا جــيــاعــا ــص ــم ــخ ــد امل ــ ــدائ ــ ومهـــتـــهـــم ش

ــايف  ــي ــف ــم كــلــمــتــه وحــــش ال ــَكـ مــفــصــحــات عــن فــضــلــه مــعــربــاتولـ

إذ  ــب  ــجـ عـ وال  ــه  ــلـ ظـ بـــــدا  ــوق الـــرقـــاتمــــا  ــ ــه ف ــ ــل اإللـ ــان ظـ ــ ك

غـــروب ــد  ــع ب ــار  ــه ــن ال ــس  ــم ش ــداةرد  ــ ــغ ــ فــــــأضــــــاءت عـــشـــيـــة ك

منري ــه  بـــوجـ الـــدجـــى  بــــدر  ــرياتشـــق  ــ ــن ــ ــاه إضــــــــاءة ال ــ ــن ــ مــــن س

بعني ــام  ــ ــاإلم ــ ك ــلـــف  اخلـ ــاتورأى  ــه ــع اجل ــي ــا مج ــده ــن ــوي ع ــت ــس ت

فيه  ــاء  ــ م ــن  مـ داواه  ــم  ســقــي ــم  ــن الـــعـــالتكـ ــ ــزم ــ ــن م ــ ــاه مـ ــ ــف ــ ش

يف  الــــنــــاس  ــق  ــبـ طـ لــــو  ريب  ــازه مـــن املــنــقــبــاتفــــو  ــ إحـــصـــاء مـــا ح

معشارها  ــاء  ــص إح اســتــطــاعــوا  ــا  مئاتم مــن  بــواحــد  حيــيــطــوا  مل  بــل 

خيلق  أن  ــل  ــب ق نـــــوره  اهلل  ــق  ــل ــنـــســـامتخ الـ يــــــرئ  أو  خـــلـــقـــًا 

ــاله  ــ وجــــــــاله لـــلـــنـــاس كـــاملـــرئـــاتوجتـــــــــى لـــــــه بـــــــنـــــــوره عـ

ــن الـــشـــبـــهـــاتولــــقــــد خـــصـــه بــــذكــــر عـــزيـــز  ــ عــــــريب عــــــار مـ

املــعــجــزاتمــعــجــز لـــو أتـــى بـــه الـــنـــاس فـــردًا ــر  ســائ ــن  ع يغني  كـــان 

ويص ــري  ــ خـ أمحــــــد  أن  ــاةأتــــــــرى  ــوفـ ــني عــنــد الـ ــل ــق ــث ــبـــاع ال ــإتـ بـ

ــاب ــت ــغـــري ك ــنـــى مــنــهــام لـ ــد عـ ــ اهلـــــداةق الــــكــــرام  والــــعــــرتة  اهلل 
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وقال يف التشوق إىل صاحب الزمان بقية اهلل وهي عىل غرار قصيدة )النافوسية( 
 :املنسوبة إىل اإلمام أمري املؤمنني عيل

أرج ــا  ــ ــ هل احلـــــــب  ــججـــــــــــذوات  ــ وهلــــيــــب الـــــشـــــوق لـــــه وه

ــال ختـــتـــلـــجوالــــــصــــــب لــــــه صــــــر لــــــو ال ــ ــ ــي ــ ــ جـــــــــــــذوات خ

ــر ــص ــب لــــب ال ــطـ ــجفـــاجلـــذبـــة ختـ وتــــــــرتكــــــــه جــــــــســــــــدًا هيـ

ــبـــلـــوى ــا الـ ــ ــه ــ ــت ــ ــزجوعــــيــــونــــًا أرق ــتـ ودمــــــــوعــــــــًا بــــــالــــــدم متـ

ــدرًا ــ ــ ــت ه ــضـ ــر مـ ــمـ ــعـ ــدرجأيـــــــام الـ ــ ــن ــ وكــــــــــذاك الــــبــــاقــــي ي

ــٌن ــجـ ــٌن حمـــــــٌن حـــــــــزٌن شـ ــ ــتـ ــ ــرجفـ ــ ح وال  ــّن  ــ ــه ــ ــن ــ ع حـــــــدث 

ــن يــشــكــو نـــــوب الــدنــيــا ــ ــا م ــ ــجــوي ــن ــا ي ــهـ ــنـ أتــــــــرى أحـــــــــدًا مـ

ــا  ــ ــره ــ ــرائ ــ ــا وج ــ ــي ــ ــدن ــ ــرجهــــــذي ال ــ ــا هـــــــرج م ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــؤ الـ ــ ــل ــ م

ــات ــ األزمـ يف  ــات  ــب ــك ــن ال تنفرجوعـــســـى  )هــــي(  بـــك  اشـــتـــدت  إذا 

ــا  ــه ــي ــن قـــــــــوٍم حــــــــــازوا ف ــ ــك ــ ــم مهــجل ــ ــ ــق وه ــبـ ــسـ ــات الـ ــبـ ــصـ قـ

أذى الـــدهـــر  ريــــب  ســـامـــك  ــرجإن  ــ ــف ــ فــــالــــشــــدة يـــعـــقـــبـــهـــا ال

ــدي ــ ــه ــ ــا امل ــنـ ــبـ ــّيـ ــغـ ــور مـ ــ ــه ــ ــظ ــ عــــــى األعــــــــــــــداء لــــنــــا فــلــجب

ــه الـــــغـــــراء  ــتـ ــعـ ــلـ ــا طـ ــيـ ــحـ ــمـ ــٍح يـــنـــبـــلـــجبـ ــ ــبـ ــ ــصـ ــ ــوح كـ ــ ــ ــل ــ ــ ي

ــذ ــئـ ــومـ ــن يـــــفـــــرج يـ ــ ــؤمـ ــ ــاملـ ــ ــتـــه الـــســـمـــجفـ ويـــــمـــــوت بـــغـــصـ

ــه ــبـ ــاحـ ــصـ ــلـــجواحلــــــــــق يـــــعـــــود لـ ــه احلـ ــ ــغ ــ ــدم ــ ــل ي ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ والـ

األخـــفـــى اهلل  رس  صـــاحـــب  ــا  ــ ــج؟ي ــجـ ــذا متــــي احلـ ــ ــ حــــتــــاَم ك

ــا  ــدنـ ــيـ ــرك الـــبـــهـــج؟حــــتــــى ومـــــتـــــى يــــــا سـ ــ ــظ ــ ــن ــ يـــتـــجـــى م
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ــا  ــن ــــرتات ب ــ ــف ـــ ــت فـــئـــة الـ ــكـ ــتـ ــوث وقـــــد فـــــري الـــــودجفـ ــغـ ــالـ فـ

ــادت ــ ــد عـ ــ ــة جــــــدك قـ ــ ــعـ ــ بــــــدعــــــًا تـــــتـــــداوهلـــــا اهلـــمـــجورشيـ

ــوا مـــــرج الـــعـــشـــواء فــهــا  ــ ــرج ــ عـــلـــمـــوا مــــــــاذا فـــيـــه مـــرجـــوام

ــام  ــ ــك ــ ــم ممــــــــا فـــــرجـــــوا وبـــــرأهيـــــم فــــرجــــوا األح ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ فـ

اآلفـــــــاق أي  نــــــــدري  ــا  ــنـ ــسـ ــج؟لـ ــهـ ــتـ ــبـ ــك يـ ــ ــ ــال ــ ــ ــور مج ــ ــ ــن ــ ــ ب

رضــــوى أو  ــة  ــكـ مـ ــك  ــ ــام ــ ــق ــ أدج؟وم أم  جــــــدك  ــة  ــبـ ــيـ طـ أم 

عــى  اخلــــــــرضاء  اجلـــــــزر  يف  ــج؟أم  ــ ــر هلـــــا هن ــ ــح ــ ــب ــ أمــــــــــواج ال

ــّد الــســعــي ــ ــوك جـ ــحـ ــَع نـ ــسـ ــنـ مــهــجولـ مــــنــــا  ــت  ــ ــك ــ ــف ــ س وإن 

ــا عــضــب ــبـ ــر مــــــوالي شـ ــهـ ــاشـ هـــدجفـ أبـــــــــدًا  ــه  ــ لـ الـــغـــمـــد  يف 

ــج وابـــــــــدًا بـــــــرؤوس الــــــرك فــال  ــبـ هيـــــتـــــز لــــكــــاهــــلــــهــــا ثـ

األرض  ــاط  ــسـ بـ ــدل  ــ ــع ــ ال ــم  ــع ــي ــوجل ــ ــس يـــــــرى فـــيـــهـــا ع ــ ــيـ ــ ولـ

ــدك الــــ ــ ــى يـ ــ ــن ع ــ ــدي ــ ــود ال ــ ــع ــ ــجوي ــل ــا غـــــضـــــًا ولــــــــه ي ــضـ ــيـ ــبـ ــ

ــم مــــن األعـــــــراق  ــلـ ــظـ ــذ الـ ــ ــ ــج وجت ــش ت أو  هــــــي  تـــنـــمـــو  فــــــال 

ــوي ــج ش مــــن  ــك  ــ ــث ــ أب زلـــــت  ــجال  ــزعـ ــنـ ــه وتـ ــ ــن ــ ــر م ــجـ ــضـ مـــــا تـ

ــنـــي ــيـــجـ ــجلـــــكـــــن جــــــــــــزاي هتـ ــوى هل ــ ــك ــ ــش ــ ــال ــ ولــــــســــــاين ب

ــل الــصــر ــي ــاق الـــصـــدر وع ــرجقـــد ضـ ــ ــف ــ ــن ــ ي مهــــــــي  عــــــــن  وال 

حتــــــداين  الـــــنـــــافـــــوس  اهلــــــزجوإذا  فــــلــــه  بــــــه  بــــــــأس  ال 
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ــادي ــ ــع ــ ــه وامل ــ ــادي املـــــــوايل ب ــ ــن ــ ب ــفــضــل فــضــلــك يف كـــل نـــاٍد أبـــا ال

ــروب ونــيــل املـــراد ــكـ وكــشــف الـ ــوب  ــط ــى لـــدفـــع اخل ــرجـ فـــأنـــت املـ

ــور واالضــطــهــاد ــ ــن الــظــلــم واجل ع ــن ــذيـ ــالئـ ــأ شــيــعــتــك الـ ــجـ ــلـ ومـ

اجلـــهـــاد يف  ــه  ــ ــتـ ــ رايـ ــل  ــ ــامـ ــ وحـ ــني  ــس وأنــــــت ظـــهـــري أخـــيـــك احل

ــداد ــش ــالت ال ــض ــع ــر يف امل مــن الـ ــني  ــل ــائ ــس ــل وبـــــــاب احلـــــوائـــــج ل

ــة يـــــوم املـــعـــاد ــ ــاه ــ ــوج ــ بـــجـــاه ال ــبــني  ــلــمــذن ــة ل ــاعـ ــفـ وكـــفـــل الـــشـ

ــل الــعــنــاد ــ ــوك أه ــط ــس ــت ب ــمـ وُسـ ــوالء  ــ ــل ال ــ غـــمـــرت بــفــضــلــك أه

ــيـــك يــنــادي  وكــــم مــســتــغــيــث إلـ مستجري  ــم  ــ وك مــســتــمــيــح  ــم  ــك ف

وعــــــاِد  محــــــاك  يف  رائــــــــح  إىل  ــل  ــائ ن لـــك يف اجلـــــود مـــن  وكــــم 

ــاِد  ــ ــاف وب ــ ــك خ ــ ــن رضحي ــرى مـ ــ ي ــني وحـــني  ــ ــني ح ــ ــز ب ــج ــع ــم م ــ وكـ

اعـــتـــامدي ــك  ــي عــل إال  ــان  ــ ك ــا  ــ وم محـــاك  يف  ــًا  ــف ــك ــت ــع م زلـــــت  ــال  ــ ف

ــادي  ــ ــد األع ــي عــــوادي الـــزمـــان وك جــانــبــي  ــن  عـ تــــرف  زلــــت  وال 

الــعــبــاد ــام  ــص ــت اخ ــد  عــن احلـــق  إىل  املصيب92 الدليل  أنــت  الفضل  أبــا 

احلصاد كحب  الــغــمــوس  ويــمــي  ــق  ــح ــني امل ــمـ ــى يـ ــظـ وعــــنــــدك حيـ

ــج الـــرشـــاد ــه ــن هــــــداة األنـــــــام ل ــرون ــقـ ــر الـ ــ ــر ع ــغـ وآبــــــــــاُؤَك الـ

ــالد ــ ــب ــ ال نــــجــــوم  لـــــــؤى  وآل  نـــــزاٍر ــا  ــي ــل ــع ل ــايل  ــ ــع ــ امل يف  ــال  ــ ع

بالبالد صــمــه  ــازه  حـ الــثــنــا  طــريــف  ــمــن هــاشــم وهـــو عــمــرو الــعــى  ف

ــاد ــج ــت ــس امل طـــالـــب  أيب  وفــــــرع  الفخار وأصـــل  احلــمــد  شيبة  ــن  وم
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خـــلـــيـــفـــة بـــــرغـــــم املـــــعـــــادي ــدر ــيـ ووالــــــــــــدك املـــــرتـــــىض حـ

ــاٍد ــ ــ ــص الـــغـــديـــر إمـــــــام وه ــنـ بـ األمــــني الـــــرســـــول  ويص  عــــي 

ــداد ــس ــى وال ــج ــول الــنــهــى واحل أصـ ــون ــ ــرم ــ أوالئـــــــك آبـــــــــاُؤَك األك

ــاد ــهـ ــتـ ــادة واالجـ ــهـ ــشـ ــل الـ ــض ــف ب ــز الـــشـــؤون ــ ــر أع ــخ وأحــــــرزت ف

املـــعـــادي  أعــــى  الـــديـــن  ــل يف  ــث مت ــن الــرســول  ــ ــاة الب ــ ــواس ــ فــتــلــك امل

ــادي ــ ــرس األيـ ــار قـ ــ ــال غ تــســخــن بـ ــال ــقــت ــد ال ــن ــز ع ــ ــي ــ وتـــلـــك األراج

فــلــم تــــرض حــتــى كــمــص ثــامد ــرات ــفـ الـ ورود  عــنــد  وصـــــرك 

ــى يـــعـــانـــون حـــر الـــفـــؤاد ــاش ــط ع ــه  ــ ــال ــ ــف ــ ذكــــــــرت احلــــســــني وأط

اجلــــواد ذاك  ــامـــة  مـ بـــن  ــب  ــع ــك ب فيها  تــأســيــت  صــــدق  ــاة  ــ ــواس ــ م

ــادي  ــيـ ــبـ الـ يف  أصـــحـــابـــه  وأثــــــر  ــاب حــشــاه  ــه ــت ــال قـــىض ظـــامـــيـــًا ب

ــداد ــ وحـــيـــتـــك أمــــــالك ســـبـــع ش الــســام رب  حـــيـــاك  ــل  ــض ــف ال أبــــا 

ــداد ــ ع يف  تــنــحــر  مل  مــــزايــــاك  ــيــان ــب ــدود ال ــ ــيــك فـــاقـــت حـ مــعــان

ــدك أعـــــى مــهــاد ــ ــج ــ أعــــــــّدت مل ــا ــهـ ــتـ ــيـ أوتـ اهلل  مـــــن  ــا  ــ ــاي ــ ــط ــ ع

اجلــهــاد يف  ــى  ــع ال الـــدرجـــات  إىل  ــن مـــاجـــد صـــاعـــٍد ــ ــك م ــيـ ــاهـ ونـ

ــشــداد ال الـــكـــروب  وواســيــتــهــم يف  ــول  ــرسـ الـ آل  ــك  ــس ــف ــن ب ــت  ــديـ فـ

ووفـــيـــت حـــق األخـــــا والــــــوداد نــرهــم يف  وبـــالـــغـــت  ــت  ــح ــص ن

ثـــــالث نـــســـور أســــــود الــــــوراد ــوًة ــ أخـ نـــرهـــم  يف  وضـــحـــيـــت 

زيــــــاد آل  فـــــرحيـــــة  ويــــــــــوم  عـــي  آل  كــــــرهيــــــة  بــــــيــــــوم 

والـــرشـــاد ــدى  ــ اهل آل  حـــرب  عـــى  ــيـــوش الــضــالل غـــــداة أحلــــت جـ
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الصعاد وســمــر  الــســيــوف  ــاب  وغـ ــل احلــتــوف ــق ــوف وح ــف ــط ــاع ال ــق ب

ــاد ــس ــف ــثـــار الـــشـــقـــاق ومـــهـــد ال مـ الـــعـــراق  أرض  ــة  ــوف ــك ل ــعــســًا  ــت ف

ــًا وهـــادي ــامـ ــدوا عــلــيــهــم إمـ ــغ ــي ل ــك احلـــســـني  ــ ــي ــ ودعـــــوهتـــــم ألخ

األعـــــادي  هلـــــوات  يف  ــوه  ــ ــاح ــ أط اســتــقــدمــوه مــا  بــعــد  جــاءهــم  وإذ 

اجلـــهـــاد يف  ــه  ــ ــتـ ــ رايـ ــل  ــ ــامـ ــ وحـ ــوب ــط ــه يف اخل لـ ــريًا  ــهـ وكـــنـــت ظـ

ــاد ــن ــع بـــــذور الـــنـــفـــاق عـــــروق ال ــراق  ــعـ الـ ــل  ــ أهـ اهلل  ــد  ــعـ أسـ ــال  ــ ف

العهاد يــصــوب  عـــود  اخـــرض  وال  ــم بــالــفــخــار  ــوم هلـ ــ ــّض ي ــيـ ــال أبـ فـ

ــواد ــس ــل ال ــه أهـ ــد ســــودوا وجـ وقـ ــعــرب ي الـــعـــار يف  طــبــعــوا  فــقــد 

ــود وعــــاد ــ ــم ــ ــوم ث ــ ــ بـــــعـــــادات ق آبـــائـــهـــم دأب  عــــى  وعـــــــــادوا 

ــادي  ــ ــدو عــلــيــهــم إمـــامـــًا وه ــغ ــي ل للحسني  ــم  ــده ــه ع ــوا  ــض ــق ن ــد  ــق ف

األعـــــادي  هلـــــوات  يف  ــوه  ــ ــاح ــ أط اســتــقــدمــوه ــا  ــعــدم ب ــهــم  جــائ وإذ 

ــوادي  ــب ال ــجــاج  ف عليكم  وســــدوا  ــا ــدبـ ــري الـ ــطـ ــم كـ ــكـ ــيـ ودبــــــــوا إلـ

وعــــاد بــــــاغ  رش  مــــن  أمــــــــريان  ــٍد وشــمــر ــع ــود عــلــيــهــا ابـــن س ــن ج

ــاد ــسـ ــفـ بـــأمـــر يـــزيـــد اخلـــنـــا والـ يـــعـــبـــؤهـــا ابـــــن زيـــــــاد الـــزنـــيـــم 

ــادي ــي ــب ــق مــنــهــا رحــــاب ال ــائ ــض ت ــٍل ــ ــي ــ جمــــنــــدة مـــــن رجــــــــال وخ

الصعاد وســمــر  الــســيــوف  ــاب  وغـ ــل احلــتــوف ــق ــوف وح ــف ــط ــاع ال ــق ب

األعــــادي  ــك  ــت ــوق ط إذ  بــخــطــبــك  ــوك ــل هــــاّل أحــــس أبـ ــض ــف أبــــا ال

واأليــــادي  خــلــقــه  مــن  ــد  ــ األي وذو  بـــطـــشـــه  يف  اهلل  يـــــــد  عـــــــي 

ــب الـــرقـــاد ــي ــه ط ــي ــان هيــن ــ ــل ك ــه ف ــري  ــغ ال ــح  ــ ــوى راقــــــدًا يف رضي ــ ث
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ــاد ــج ــن ــل ال ــويـ ــم املـــحـــيـــا طـ ــريـ كـ ــل لــه  ــ ــي ــ ــل ــ ــي س ــ ــم ــ ــق ــ ــل ــ ــع ــ ــال ــ وب

ــاد ــوه وال ــى  ــرث ال ــني  ب األرض  إىل  ــا  كـــــــَأنَّ الـــســـام حـــولـــت بـــدرهـ

ــوادي  ــبـ ــال الـ ــ ــه رمـ ــي ــذرى عــل ــ ــ وت ــات ــي ــاف ــس ــه ال ــم ــس ــى ج ــ ــب ع ــ هت

ــرًا لــتــلــك اخلـــيـــول الـــعـــوادي  ــق ــع ف وختـــتـــال مـــن حـــولـــه الـــعـــاديـــات

ــادي  ــك ف ــل الــــورى ل ــا لــيــت ك ويـ البنني  أم  ــن  ــاب ي ــورى  ــ الـ فــجــعــت 

ــلــجــالد ل قــــاصــــدًا  ال  ــاء  ــ ــ امل إىل  غــــــداة محـــلـــت الـــســـقـــا قـــاصـــدًا 

ــاٍد  ــ صـ ــك  ــبـ ــلـ وقـ إال  ــدر  ــصـ ــتـ لـ ــت  ــي أب ــرات  ــ ــفـ ــ الـ وردت  وملـــــا 

ــل الـــفـــؤاد ــي ــل ــى تـــعـــاين غ ــاش ــط ع ــه  ــ ــال ــ ــف ــ ذكــــــــرت احلــــســــني وأط

ثـــامد كـــمـــص  ــتـــى  حـ تـــــرض  ومل  ــك ثـــــم رمـــيـــت ــفـ ــكـ غــــرفــــت بـ

اجلــــواد ذاك  ــامـــة  مـ بـــن  ــب  ــع ــك ب فيها  تــأســيــت  صــــدق  ــاة  ــ ــواس ــ م

ــب الـــبـــيـــادي  ــ ــاء ركـ ــ ــامل ــ وأثــــــر ب ــا ــش احل هلـــيـــب  يف  ــًا  ــيـ ــامـ ظـ ــىض  ــ ق

ــادي ــ ــف ــ ــد امل ــهـ ــم جـ ــيـ ــخـ جتـــــاه املـ ــدًا ــاهـ ــن مــــأت الــســقــا جـ ــكـ ولـ

العهاد كــصــوب  الــســهــام  ورشـــق  ــوك بــقــطــع الــطــريــق ــارضـ ــد عـ ــ وق

ــؤادي ــ ــف فـ ــ ــك هل ــن ــي ــع ــاًم ب ــ ــه ــ وس الــســقــا أراق  ــاًم  ــهـ سـ ــوك  ــ ــاب ــ أص

ــف فـــــؤادي ــ ــك هل ــن ــي ــع وســـهـــم ب ــا ــق ــس ال أراق  ــٍم  ــهـ بـــسـ رمــــــوك 

ــاد ــن ــس ــم ال ــديـ ــع الـــيـــديـــن عـ ــي ــط ق ــعــني ــل ال الـــكـــمـــني  كـــيـــد  وردك 

ــاد ــت ــق ــوك ال ــ ــه نـــبـــت شـ ــ كـــــــَأنَّ ب وجــســمــك شــكــمــت عــلــيــه الــنــبــال 

ــن أعـــــى عـــامد ــ ــدي ــ ــن ال ــ ــر م فـــخـ ــد ــدي احل عـــمـــود  رضب  وأرداك 

ــفـــؤاد مخــيــصــًا صـــديـــًا شــجــي الـ ــا الــفــضــل هلــفــي عــلــيــك شــهــيــدًا أبـ
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ــد الـــبـــالد ــي ــع ــت االهـــــــايل ب ــي ــت ش ــار ــف ــق ــل ال ــزيـ ــار نـ ــ ــدي ــ ــريـــب ال غـ

ــح جـــم االعـــــادي  ــوائـ ــنـ ــل الـ ــي ــل ق ــقــوى ــوارح واهــــي ال ــ ــ ــح اجل ــري ج

ــاد ســن مـــن  وال  يـــســـاٍر  مـــن  وال  يــســتــعــني ــه  ــ بـ يـــمـــني  ال  هــــــوى 

ــب اجلــــواد ــن ــج ــاه شـــلـــوًا ب ــ ــق ــ وأل ــة  ــف هل يف  ــط  ــ ــب ــ ــس ــ ال فــــــأدركــــــه 

ــم الـــصـــالد ــ ــدع ص ــصـ بـــشـــجـــٍو يـ ــه  ــي ــوح ويـــبـــكـــي عــل ــ ــن ــ فـــظـــل ي

ــؤادي ــ فـ وروح  ــري  ــهـ ظـ ــوة  ــ ــ وق ــدًا مــســعــدًا ــاعـ ــت يل سـ ــن ــي ك ــ أخ

األعـــــادي هـــــؤالء  يب  وأشـــمـــت  ــع قـــــواي ــ ــي ــ ــك هـــــد مج ــ ــاب ــ ــص ــ م

ــاد ــج ــت ــس ــهــا امل ــت ــن ــي بـــحـــامـــي ظــع ــاالت عـــز عــزاهــا  ــيـ ــعـ ــك الـ ــلـ وتـ

ــداد ــ ــي أســـــــارى بـــشـــمـــٍل ب ــ ومتـ ثكى وتــصــبــح  حـــيـــارى  ــت  ــي ــب ت

وداد ذي  ــا  ــ هل ــم  ــيـ محـ ــن  ــ م وال  ــي مح مـــــن  وال  ويل  مـــــن  فـــــال 

ــداد ــروب شـ ــ ــن كـ ــا صـــاهبـــا مـ ــ وم خـــطـــوب  ــن  ــ مـ ــا  ــ ــاهب ــ ن ــا  ــ مـ وهلل 

ــداد ــ ــراب احل ــ ــاحل ــ ــا ب ــت هبـ ــاطـ أحـ اجليوش وهـــذي  متــي  كيف  ــي  أخ

مــــع الـــظـــاملـــني بـــــــدار الـــنـــكـــاد ولـــكـــن ســئــمــت مـــتـــاع احلـــيـــاة

املـــهـــاد ذات  اخلـــلـــد  جـــنـــة  إىل  املــلــكــوت يف  ــك  ــل ــي ــب س ختـــــذت 

احــتــشــاد يف  أمــالكــهــا  ــك  ــولـ وحـ ــهــى ــت ــن امل ســــــدرة  يف  ــت  ــقـ ــّلـ وحـ

األعـــــادي  ديـــــار  يف  ووحــشــتــهــا  الـــفـــيـــايف ــل  ــ ــي ــ رح يف  وحمـــنـــتـــهـــا 

وله يف رثاء احلسني والتشكي من نوب الدهر: 

ــوايل ــع ال هــيــف  أو  ــيــض  ــب ال مجـــال  ــايل  ــع امل ــل  ــي ــب يــضــبــيــك يف س أمــــا 
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وضـــال ــم  ســل ذي  ظــبــاء  ورسب  بــرمــل أرام  راقــــتــــك  وهــــــب 

الـــنـــزال يــــوم  ــد يف  ــي ــص ال طـــعـــان  فـــهـــل يــشــفــي غــلــيــل احلـــــر إال

الـــرجـــال هــــام  اهلـــنـــد يف  صـــفـــاح  تــغــنــت  أن  إال  يــــرتــــاح  وهـــــل 

ــالل  ــض ال ــة  ــق ــاي ــض م يف  وأربــــــض  مــضــامــًا أرض  يف  ــل  ــ أظ فــكــيــف 

ــايل  ــع ــس ــاب ال ــيـ ــأنـ ــرش كـ ــ ــى فـ ــ ع ــاٍك ــيــل شـ ــل ــر كــالــســلــيــم ب ــهـ وأسـ

آل ملــــــع  إال  اآلمــــــــــــال  فــــــام  ــال روعـــي  ــ ــاآلم ــ ــت ب ــل ــل وقــــل ع

ــوايل  ــبـ ــن الـــطـــلـــل الـ ــ بــــأوطــــان م ــوان خــزي ــ ــن إخ ــوء م ــس أقـــايس ال

ــايل  ــق م مــــن  ــد  ــعـ ــأبـ بـ ــي  ــعـ فـ وال  فـــال غـــرمـــي بـــأعـــوز مـــن حــســام

ــايل  ــ ــرى دع ــعـ ــشـ ــرة الـ ــ ــر عـ ــع ــت ل أكــلــف مل  إن  الـــعـــى  ــن  مـ بـــرئـــت 

ــال  ــص ــس حمـــمـــود اخل ــف ــن عـــزيـــز ال فـــاطـــمـــّي ويّف  أٍخ  ــل  ــ ـــك بـ

ــال الـــعـــجـــوز مـــن احلـــالل  ــ ــك ــ وأث ــًا ــه حــرام ــل الـــعـــروس ل ــرى وصـ يـ

ــال  ــئـ املـ ــن  ــسـ حـ إىل  وأرشــــــــــده  ــا  ــ ــرزايـ ــ ــة الـ ــ ــ ــزاول ــ ــ ــه م ــ ــم ــ ــّل ــ أع

ــم عـــضـــال  ــ ــى هـ ــ ــدين عـ ــ ــع ــ ــس ــ وي ــم  ــي ــظ ع أمـــــــر  إىل  فـــيـــتـــبـــعـــنـــي 

ــال  ــت ــق ال فـــن  الـــعـــدى  فــيــه  أرى  يـــومـــًا اهلل  يـــشـــاء  أن  أراقـــــــب 

ــايل  ــ أب ــال  ــ ف ــون  ــ ــن ــ امل ذقـــــت  وإن  ــا ــن ــه امل فــــي  ــى  ــ ــن ــ امل ــت  ــلـ نـ إذا 

ــال  ــ ــوص ــ ــل ال ــيـ ــري هنـــــــاره لـ ــجـ هـ الــدهــر ينسى بــحــرب مــن حـــروب 

ــت ربــــــات احلـــجـــال ــ ــارق ــ ــال ف ــ ف ــًا شــوق ــلــحــرب  ل أهـــج  مل  أنـــا  إذا 

األوايل  آلبــــائــــي  عـــــــذري  فــــام  جـــيـــادًا ثــــــــارايت  أمهـــلـــت  وإن 

ــالل ــ ــ ــع واخل ــائـ ــبـ ــطـ غــــريــــزي الـ فيهم  واملـــجـــد  ــى  ــع ال ــرو  ــم ع ــو  ــن ب
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ــال الــنــعــال  ــفـ ــأسـ وداســـــوهـــــا بـ ــًا ــا ثـــالثـ ــيـ ــدنـ ــقـــوا الـ ــلـ كــــــرام طـ

ــال  ــك ــن ــال ال ــكـ ــأشـ ــم بـ ــذهـ ــأخـ وتـ ــًا ــام ــق ــت ان ــم  ــه ــوم ــس ت أن  ــت  ــآلـ فـ

ــن اعـــتـــالل ــ ــحـــرسًا رهـ ــتـ ــىض مـ ــ ق حتى ــر  ــه ــط ال ــه  ــط ب ابــتــدئــت  إذا 

ــا بـــتـــكـــرار الـــلـــيـــايل  ــهـ ــارهـ ــكـ مـ ــه ــ ذوي يف  ــرر  ــكـ تـ انـــفـــكـــت  ــا  ــ ومـ

ــال ــ ــل ممـــتـــنـــع حم ــم كــــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ ــا بــرحــت حتـــل مـــن األعــــادي ــ وم

فــعــال يف  ــا  ــي ــل ع ــت  ــم ــش ــت اح وال  ــام  ــن ذمـ ــم مـ ــاط ــف ــت ل ــرتمـ ــام احـ فـ

ــه فـــيـــه بـــكـــل حـــال ــت ــم ــت ــد خ ــ وقـ حــســني يف  ضـــغـــن  ــل  ــ ك وأهنــــــت 

ــال ــرمـ الـ ذر  أو  املــــــزن  ــر  ــط ــق ك ــود ــن ج يف  ــرب  ــ حـ رمـــتـــه  غــــــداة 

ــال ــن جمـ ــ ــام تـــركـــت هلـــاشـــم م ــ ف ــايف  ــي ــف ــت ســـبـــل ال ــق ــي ــود ض ــنـ جـ

ــامل ــ ــة اجل ــ ــي ــ ــن راع ــ ــا ب ــه ــب ــح ــس وي ــا ــاي ــغ ــب يــؤلــفــهــا ابـــــن نـــابـــغـــة ال

ــال  ــبـ بـ هلـــــا  ــر  ــ ــم ــ ي مل  مـــــراتـــــب  ــازت ــحــرب حــيــث ح ــًا ب ــرب فـــوا ح

وايل  اإلســــــالم  عـــى  ــو  ــم ــه ــت ــي دع ــذا  ــ ــم مـــلـــك وه ــه ــق ــي ــل فــــــذاك ط

الــضــالل شــيــع  اهلـــــدى  آل  عـــى  جــرت أرزاء  مـــن  ويـــــالء  ووا 

املــــوايل عـــى  ــد  ــي ــب ــع ال ولــــت  إذا  ــي  ــدواه ــن ال ــون م ــك ــا ي ــع م ــض واف

آل أي  ــي  ــ ــ ع ــن  ــ ــ م ــت  ــ ــ ــن ــ ــ وأف بــيــت  أي  ــد  ــ ألمحـ ــت  ــدمـ هـ لـــقـــد 

بـــنـــفـــي حــــني أفــــدهيــــم ومــــايل  ــاًل ــ فــديــتــهــم ولـــيـــت أكــــــون أه

ــوا مـــن الـــعـــذب الـــزالل ــ ومـــا ذاقـ جــاٍر النهر  بحيث  ظمأنى  قــضــوا 

ــايل ــ ــع ــ وإبِــــــنــــــاء املـــــكـــــارم وامل ــا ــاي ــن ــاء أخـــــــوان امل ــجـ ــيـ بـــنـــو اهلـ

ــال  ــق ــص ــال ب ــاه  ــبـ جـ شـــجـــت  وإن  ــا ــايـ ــدنـ ــت أنـــافـــهـــم شــــم الـ ــ ــ أب
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ــالل ــف ــان ب املـــــــوايض  بـــنـــت  وإن  ويـــــأبـــــى عـــزمـــهـــم اإلمــــضــــاء 

ــال  ــبـ ــع اجلـ ــلـ ــم قـ ــهـ وأصــــغــــر مهـ ــل صـــفـــاهتـــم هـــجـــر املـــالهـــي  ــ أقـ

ــوة وهنـــــى اكـــتـــهـــال  ــ ــت ــ بـــخـــلـــق ف ــدى ــف ــل امل ــض ــف يـــديـــرهـــم أبــــو ال

ــقــال  ــث ــوب ال ــنـ ــع الـ ــم مـ ــه ــس ــون وي ــس املـــزايـــا ــدريـ ــتـ يـــســـامـــرهـــم بـ

ــال  ــي ــت ــس األســــــود بـــال اغ ــل ــت وخي ــري فــتــٍل  ــغ ــود ب ــنـ ــردى اجلـ ــ فـــتـــًى يـ

ــك يــــوم دهـــــٍش وانـــذهـــال ــذلـ فـ ــوٍم ــ ي أي  ــهـــم  املـــطـ ركـــــب  إذا 

ــامل ــ ــك ــ ــزان ال ــ ــي ــ ــم ــ مــــــســــــاواة ب ــا ــقــضــاي ال يف  الـــنـــقـــاش  ــه  ــت ــس ــي أن

ــًا بــارجتــال ــح ــب ويــنــي املــــوت ص ــل الــــقــــرآن شـــجـــوًا ــرتـ ــت يـ ــي ــب ي

ــزال ــ ــغ ــ ــد بــــني أنــــطــــاع ال ــ ــأس ــ ك بلطٍف ســمــطــت  ــوه  ــط س ــك  ــ وذاتـ

الثقال الــســحــب  يف  ــار  ــن ال شـــواظ  ــد يــــه جتــى ــيـ ــك بــــــــوارق بـ ــ ــل ــ وت

الــرجــال مهج  مــن  األرض  فــجــاج  أجـــل جــــروا جــرائــرهــا وأجــــروا

تــالل مـــن  ــهــا  ــي عــل زادوا  وكــــم  ــى وهــــادًا ــت ــق ــم مـــــأُؤا مـــن ال ــك ف

ــادوا دفـــــعـــــًة بـــــاالرحتـــــال ــ ــ ــن ــ ــ ت ــم الــداعــي الــســاموي ــاه وحـــني دع

ــالل ــحـ ــانـ بـ أذن  اهلل  وديــــــــن  ــوم إال  ــيـ ــوا بـــــذاك الـ ــ ــل ــ ــا ارحت ــ وم

ــفــوســهــم الـــغـــوايل ــن ن ــس مـ ــائ ــف ن وأرخــصــوهــا  ــان  ــن اجل غـــرف  رشوا 

ــامل ــك ال ــرج  ــ ب جــالهــا احلــســن يف  ــًا مـــن بــــدوٍر ــ ــوه ــ ــا وج ــاهـ ــسـ أأنـ

ــوال ــ ــن مـــثـــقـــفـــة طـ ــ بـــحـــكـــٍم مـ ــصــار ــف آجـــــال ق ــسـ رمــتــهــا اخلـ

ــزال ــنـ ــالـ فــعــاجــلــهــا اجلــــامعــــة بـ ظــامهــا  يف  ــج  ــالـ ــعـ تـ ــاالً  ــ ــ ــف ــ ــ وأط

حــايل األوداج  مــــرضج  وراح  إال  يـــغـــد  مل  مــــاطــــل  فـــأجـــيـــد 
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ــال ــص ــف ــل نـــحـــره قـــبـــل ال ــص ــف ف وضـــــــاٌع لـــــه  ــم  ــ ــت ــ ي مل  وآخــــــــر 

خــيــال يف  اخلــــالعــــة  ــج  ــلـ ــتـ وختـ ــٌس ــول يـــســـوغ أنـ ــ ــي أهتـ ــن أبـــعـــد ب

ــى الــرمــال ــن عـ ــي عــافــري ــاحـ أضـ ــراهــم ــول أتـــى ي ــرسـ ــت الـ ــي ويـــا ل

وجــــال وال  ــاك  ــ ــن ــ ه ــل  ــيـ خـ بــــال  حسينًا الـــزاكـــي  ســبــطــه  ــر  ــظ ــن وي

ــالل  ــ ــز ســـلـــطـــان اجل ــعـ ــك الـ ــي ــل م ــهــٍر  ف آل  ســيــد  الـــوحـــي  ــل  ــي ــل س

ــال  ــي ــت ــاخ وجيــــتــــاز اجلـــحـــافـــل ب ــال خــيــال ــول بـ ــيـ ــى اخلـ يـــطـــوف عـ

خـــايل وهــــــو  إال  يـــلـــفـــيـــه  ــال  ــ فـ مـــســـتـــقـــرًا ــم  ــهـ ــنـ مـ ام  ومــــهــــام 

الــســخــال ــى  ع ــار  ثـ الــلــيــث  أنَّ  أو  ــّلـــق فــــوق طري  ــر حـ ــق ــص كـــــأنَّ ال

حمـــال ذي  شـــديـــد  ــن  ــ م عــــذابــــًا  فيهم  ــب  ــار وصـ ــق ــف ال ــذي  بـ فــشــد 

هـــالل يف  ــد  ــنـ ــهـ املـ ــن  ــ م يـــصـــول  ــدٍر بـ ذاِت  يف  ــا  ــامرهـ غـ ــاض  ــ وخـ

ــاٍل ــ ــاد وت ــ ــن ب حــســاب احلــــرب مـ وَوىّف ــا  ــ ــره ــ حم أقـــــــام  ــني  ــ ــ وح

الــنــعــال الـــدهـــر يف صـــف  ــدور  ــ ص لــدهيــا  ــت  ــفـ صـ ذروة  ــدر  ــ ــص ــ ت

ــد الـــقـــوم إحـــصـــاء الــنــامل ــديـ عـ أحــى الــعــهــد  لــــوال  واهلل  أمــــا 

ــروح ويـــغـــتـــدي بـــاالمـــتـــثـــال ــ ــ يـ عــبــدًا ــه  ــديـ لـ ــان  ــ ــزم ــ ال يــكــن  أمل 

املــــآل يف  ــة  ــ ــواليـ ــ الـ لــــه  ــذاك  ــ ــ كـ أمــــر كــــــل  مـــــبـــــدأ  اهلل  ويل 

ــه قـــبـــل الـــســـؤال ــب ــي ويـــســـبـــل س الـــعـــطـــايـــا ــب  ــ هيـ يــــــزل  مل  وملــــــا 

ــال ــرحـ ــى الـ ــق ــل ــاؤه م ــ ــن ــ ــان ف ــ ــ وك ــاه  ــن ف إىل  ــون  ــ ــن ــ امل وفـــــد  ســـعـــت 

ــوال ــ ن ــن  ــ م بـــحـــر  أي  ووافـــــــت  ــدر ص أي  أصـــابـــت  قـــد  ــري  ــم ــع ل

ــل تــعــايل ــجـ ونــــــاداهــــــا عــــى عـ ــاط هلـــا ابــتــهــاجــًا ــش ــت ــب واس ــرح ت
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ــلــنــضــال  ــر قـــلـــب ل ــ وأهـــــــدف ح ــوارض حـــر وجــه ــعـ ــلـ ــعـــرض لـ فـ

وكـــــور شــمــســهــا عــنــد الـــــزوال ــا وطــــوى ســامهــا  ــهـ وزلـــــزل أرضـ

ــامل ــ ــور اجل ــ ــوف ــ مـــزيـــد الـــبـــر م ــا ــون ــم ه ــجـ ــنـ وخـــــر كــــام خيــــر الـ

ــال ــع ــت اش يف  ــت  ــظ ــل ت وأحــــشــــاء  أوام مــــن  تـــفـــتـــت  قــــد  بـــقـــلـــب 

وابـــتـــهـــال دعـــــــاء  يف  غـــريـــقـــا  شـــكـــرًا هلل  ســـــاجـــــدًا  ويـــتـــلـــو 

ــلـــشـــامل فـــــطـــــورًا لـــلـــيـــمـــني ولـ ــورًا ــ ــل طـ ــيـ ــه عـــــــوادي اخلـ ــب ــل ــق ت

ــهــال ــن ــل ال ــذبـ ــورد الـ ــ ــ حـــشـــاه وم ــص احلــنــايــا ــم ــي طــعــمــة اخل ــم وي

ــال ــب ــن ــى ال ــ ــال ع ــبـ ــنـ ــد الـ ــق ــع ــن ــت ف ــه رشــقــًا ــي ــل ــقـــي ع ــق الـ ــل ــط ــن وت

ــن مـــثـــال  ــ ــه مـ ــ وإنــــــــى البــــــن طـ أجــــــّدك هـــل وجـــــدت لـــه مــثــاال

ــاٍل ــو سـ ــ ــنــضــجــه اهلـــواجـــر وه وت الٍه وهــــــو  املـــنـــيـــة  ــه  ــلـ ــاغـ ــشـ تـ

ــعــيــال ال ــم  ــي ــرف يف خ ــطـ الـ يـــديـــر  ــًا وحـــيـــنـــًا ــنـ ــيـ ــه حـ ــ ــ ــي رب ــاجـ ــنـ يـ

ملــــرعــــه بــــأفــــئــــدة الــــرجــــال عاجت حــني  الــفــواطــم  أنــســى  وال 

وخـــــال عـــــم  وال  وأخ  أب  فــفــاجــأهــا الـــعـــدو بــحــيــث مـــا من

ــا فـــــوق أقــــتــــاب اجلــــامل  ــايـ ــبـ سـ أرسى  األمـــصـــار  إىل  ومـــرساهـــا 

وقال أيضًا يف رثاء اإلمام اجلواد يف يوم وفاته التي تصادف آخر ذي القعدة وقد 
القيت يف داره حيث أقام جملس التعزية بمناسبة الوفاة وكان املجلس غاصًا بأجّلة العلامء 
املجلس  ذلك  يف  العصامء  القصيدة  هذه  وتال  وغريهم  والشعراء  واألدبــاء  والفضالء 
بالبكاء  بأهله  املجلس  ضج  وقد  رسه  قدس  احلب  أبو  حمسن  الشيخ  اخلطيب  املرحوم 
والعويل وقد أحلقها سامحته بالقصيدة الدالية التي قاهلا يف رثاء جده اإلمام موسى بن 

جعفر وهذه هي: 
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ــبـــالد الـ ــيـــع  مجـ يف  احلـــــق  شــيــعــة  ــرج ونــاد يــا خــطــيــب اخلــطــوب عـ

ــواد ــوىل اإلمــــام اجلـ ــ ــاب امل ــص يف م وابكوا احلزن  واشعروا  النوح  رددوا 

الــفــؤاد يف  جــــوًى  ذكــــره  ــزل  ــ ي مل  طه  ــة  ــع ــض ب أصـــــاب  خــطــبــًا  إن 

شـــداد ــع  ســب أمــــالك  وأبـــكـــى  ِض  األر  يف  ــني  ــوال امل أشــجــى  رزء  ــان  ك

ــوت مـــن ســـواد ــني مـــا حـ ــع ــزع ال نـ ــواد ولــكــن  ــس ــال ــى الـــكـــون ب ــس وك

ــوت مـــن ســـواد ــني مـــا حـ ــع ــزع ال نـ ــكــن ــواد ول ــ ــس ــ ــا بــــرد ال ــانـ وكـــسـ

ــاد ــقـ اتـ يف  ــاؤه  ــ ــشـ ــ أحـ ــت  ــظ ــل ــت ف ــه  ــي إل ــوا  ــ ــ دس ــدر  ــغـ ــالـ بـ ــم  ــ س أي 

ــن األكـــبـــاد ــ ــى م ــ ــا خ ــ جـــرحـــه م ولكن ــقـــرون  الـ ــه  ــ دون خــلــت  كــم 

دؤاد بــــن  ــد  ــ ــ أمح وقـــاضـــيـــه  ر  الغد معتصم  الــطــاغــوت  ــر  أم ــان  ك

اهلـــــــادي  ألم  ــا  ــهـ ــنـ مـ حـــــقـــــدًا  الفضل  أم  املــنــقــع  الــســم  سقته  إذ 

ــا والــــــوداد ــ ــوف ــ ذمــــة الــــــزوج وال تـــراعـــي   مل  ــٍة  ــّيـ ــسـ قـ ــن  ــ م ويـــلـــهـــا 

ورثــــتــــهــــا اآلبــــــــــاء لـــــــأوالد احلـــوايـــا يف  ــة  ــاسـ دسـ عـــــروق  أم 

ــا ألــــــد األعــــــــادي  ــهـ ــمـ ولــــــه عـ ــا  ــه ــي فــــأبــــوه الــــرضــــا قـــتـــيـــل أب

ــاد ــ ــ ــس ــ ــ ــاق واإلف ــ ــقـ ــ ــنـ ــ بـــــــذر الـ الــوجــهــني ذو  ــيــث  اخلــب ــا  ــوهـ وأخـ

ــواد ــ ــل اإلمـــــام اجل ــت ق بــــارشت يف  ــة طـــرا ــ ــالفـ ــ ــة اخلـ ــبـ فــــــــإذا عـــصـ

ــاد ــك ــن ــردى وال ــ ــ ــات والـ ــرابـ ــاخلـ بـ عــلــيــهــم  ــل  ــ ح الــــوبــــال  أن  ــري  ــ غ

بـــاملـــرصـــاد ــاد  ــبـ ــعـ الـ رب  حـــيـــث  ــى  ــك ــد وأن ــ ــى أش ــعــقــب ــاب ال ــقـ وعـ

ــه األجمــــــاد ــ ــائـ ــ ــن آبـ ــ خـــلـــفـــًا عـ ــاًل ــف ط ــة  ــ ــامـ ــ اإلمـ وارث  بـــــأيب 

األعـــــادي  ديـــــار  اهلــــم يف  جيــــرع  ــه ــ ــ وذوي داره  عــــن  ــدًا  ــ ــي ــ ــع ــ وب
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ــداد ــ ــ ــن األض ــ ــاين الـــضـــنـــا م ــ ــع ــ وي ــا لــفــقــد أبــيــه  ــج ــش ــم يـــــداري ال كـ

ــادي ــعـ ــر املـ ــح ــن ــردى ب ــ ــ ــرد الـ ــ ــ وي هــي حسنى بــالــتــي  الــســوء  ــع  ــدف ي

ــاد ــعــب ال عـــقـــول  ــدت  ــ ب إذ  ــرت  ــ هب ــا ــ ــزاي ــ وم ــة  ــمـ ــريـ كـ ــال  ــ ــص ــ خ يف 

ــاد ــ ــس ــ ــى احل ــ ــ ــه رغـــــــــاًم ع ــ ــيـ ــ إلـ وآواه صــهــرًا  املـــأمـــون  ــاه  ــض ــارت ف

وأذكـــــــــى لـــــواعـــــج األحــــقــــاد عــبــاس آل  يف  الـــوســـواس  فـــأثـــار 

وتـــــــزوَلـــــــنَّ دولــــــــة األوغــــــــاد عــي  آلل  ــى  ــف ــص ت أن  ــت  ــي ــش خ

املـــــراد ــوغ  ــ ــل ــ ب عــــن  اهلل  ــة  ــجـ حـ ــل حـــيـــلـــٍة لــيــصــدوا ــ عـــمـــلـــوا ك

ــاد ــعــن ــل ال ــ ــام أه ــ ــ المـــتـــحـــان اإلم يرشى أكثم  ــن  اب بالقايض  وحـــدوا 

ــبـــادي اإلجــــابــــات مــنــه طــبــق املـ تتلوها  بـــالـــســـؤاالت  فـــأحـــاطـــوه 

ــالد  ــب ــي ال ــواحـ ــن نـ ــه مـ ــي ــأت ــن ت ــ دي ـــ  ال ــور  ــ أمـ ــة يف  ــص ــوي وقـــضـــايـــا ع

نـــفـــاد ــن  ــ مـ ــه  ــ ــالـ ــ ومـ ــاًم  ــ ــض ــ خ م  الــعــلـــ  يــمــوج يف  ــرًا  بـــحـ وجـــــدوه 

ــاد ــف ــن ن ــ ــه م ــالـ ــور مـ ــ ــغ ــ ــل ال ــائـ هـ ــٍم ــل ــى بـــحـــر ع ــ ــه ع ــ ــ ــوا دون ــ ــف ــ وق

نموذج من موشحاته: 

ــر  ــعـ ــشـ واملــــــصــــــى وحمـــــــــاين املـ ــاف مــنــى يــــا نــــــــزوالً بــــني أكــــنــ

ــرم املـــســـتـــهـــرت ــ ــ ــغ ــ ــ ــاة امل ــ ــ ــي ــ ــ وح ــى ــنـ أنـــتـــم أقـــــى األمــــــــاين واملـ

مــطــال  او  ــد  ــصـ بـ تـــدلـــلـــتـــم  إن 

ووصــــــال   هبـــجـــر  تـــفـــنـــنـــتـــم  أو 

حـــال  ــل  ــ كـ يف  أهـــــواكـــــم  ــا  ــ ــأن ــ ف
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ــا بـــالـــكـــدر ــونـ ــفـ ــم صـ ــ ــت ــ ــزج ــ وم ــا  هــجــرن يف  ــم  ــ ــت ــ ــرط ــ أف ــن  ــ ــئ ــ ول

ــبــر ــل ل ــًا  ــ ــف ــ ــاط ــ خ مجــــــــاالً  أو  ــًا ــنـ ــسـ حـ مجـــــيـــــاًل  إال  أر  مل 

ــم حـــــل بـــقـــلـــبـــي وأقــــــام  ــكـ ــبـ حـ

ــرضام  ــ ال بــأحــشــاي  أودى  ولـــقـــد 

فـــعـــى الــــلــــذات والـــدنـــيـــا ســـالم 

ــر ــصـ ــيـ ــق فــــمــــه ولـ ــ ــب ــ ــط ــ ــي ــ ول مــــن هــــواكــــم فـــلـــيـــكـــابـــد حمــنــا

ــر ــظ ن يف  ــال  ــبـ ــلـ لـ ــي  ــنـ ــتـ ــمـ ــلـ أسـ أعـــيـــنـــا إال  ملـــــت  أن  أمل  مل 

أنـــا مـــن أيـــن ومـــن أيـــن الــشــجــون 

عــيــون  مــــن  بــــثــــاري  اهلل  ــذ  ــ ــ أخ

املنون  روحـــي  إىل  ســاقــت  مــن  فهي 

ــر  ــه ــس ال كـــحـــل  ــنـــي  ــفـ جـ واىل  ــا شــجــن أهــــــــدت  ــي  ــبـ ــلـ قـ واىل 

ــر ــك ــف ــال وأذابــــــــــت مـــهـــجـــتـــي ب ــراد الــضــنــا ــ ــ وكـــســـت جــســمــي أب

لنشف  ــدي  ــ وجـ ــر  ــح ــب ال ــل  ــ أق ــو  لـ

نسف  أحـــــزاين  ــود  ــطـ الـ ــى  ــّق ــل ت أو 

عـــرف  ــا  ــ مل اهلــــــوى  رشع  ــي  ــن ــت ــي ل

وامـــــــــرتى كـــــل جــــحــــود ممـــرٍت وبــــــــه آمــــــــن مــــــن قــــــد آمـــنـــا

ــرى ــ وبـ تــــــوىل  ــه  ــنـ عـ ــن  ــمـ كـ أو  ــا ــن ــرس ال ــه  ــيـ إلـ ــى  ــقـ ألـ ال  كـــنـــت 

رنــــق  وعـــــيـــــش  واٍه  جــــلــــد 

أرق  وجــــفــــن  بـــــــاد  وشـــــجـــــًى 
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ــق  ــل ــل قـــلـــبـــي ق ــ ــث ــ ووســـــــــــاد م

ــاملـــطـــر ــي كـ ــمـ ــهـ ــنـ ودمـــــــــــوع تـ كــمــنــا ــد  ــ ق احلـــشـــا  يف  وغـــــــــراٌم 

بــر مــــن  أنـــــا  أم  ــد  ــ ــدي ــ ح مــــن  يـــا أحـــبـــاي أنـــصـــفـــوين هـــل أنــا

ــوا  ــق وارف يب  ــوا  ــقـ وارفـ يب  ــوا  ــق ــارف ف

واتــــقــــوا  ــي  ــتـ ــقـ بـ اهلل  ــوا  ــ ــ ــق ــ ــ وات

ــق  ــ وصـــــلـــــوين وبـــجـــســـمـــي رم

ــري ــ وط ــم  ــك ــن م ــض  ــ أقـ مل  وأنــــــا  ــا ــفــي قـــد دن ــري وحــت ــم ــىض ع انــق

يفرت مل  ــم  ــركـ ذكـ ــن  عـ اهلـــــوى  يف  ممتحنا ــوا  ــف ــع ــس ت أن  ــم  ــك ل هـــل 

ــب  ــي ــث ــك ــيـــالت ال ــيـ أتـــنـــاســـيـــتـــم لـ

اخلصيب  الـــربـــع  ذلـــك  نــســيــتــم  أم 

ــيــب  رق ثــــٌم  وال  واش  ال  حــيــث 

ــش ســــوغ الــســكــر  ــي ــع ــغ ال ــي ــس ون ــا ــن ــي األنــــــس بــــأقــــداح اهل ــت ــج ن

ــق الـــقـــمـــر ــ ــش ــ ــاء ك ــ ــف ــ ــي ــ كـــــل ه ــا  ــن ــول ــواين حمــــدقــــات ح ــ ــ ــغ ــ ــ وال

ــر  ــ ــوت ــ ــم ال ــ ــغ ــ ــى ن ــ ــ ــن ع ــ ــم ــ ــرتن ــ ي

ــًا ووطـــر  ــب ــي ــص خـــذ مـــن الـــدهـــر ن

ــذر  احل عــنــك  ودع  ـــراح  ألـ وارشب 

ــدر ــقـ واغـــتـــنـــم رقـــــــدة عــــني الـ ــا والــوســن الـــكـــرى  عــيــنــيــك  واذو 

ــدر ــ ــة مـــــن ك ــ ــص ــ ــال ــ ــة خ ــشـ ــيـ عـ ــام متـــنـــحـــنـــا ــ ــلـ ــ ــايل قـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــالـ ــ فـ

ونــــدامــــانــــا يــــزفــــون الـــكـــؤوس 
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ــجــوس   ــت امل ــي ــوان ــات ح ــب ــي عـــن رب

ــروس  ــ ــريـــس ع ــعـ مــثــلــام زفـــــت لـ

ــر  ــح ــس فـــتـــغـــنـــى ســـــاجـــــدات ال ــنــي الــغــصــنــا ــث ــح ي ــب ــص ــم ال ــي ــس ون

ــور الــزهــر ــغـ ــا ثـ ــه ــن ــًا م ــك ــح ــض م ــي املـــزنـــا ــك ــب ــد ي ــ ــرع ــ ــر ال ــ ــدي ــ وه

رشاب   كــــــأس  يــــــده  يف  ــا  ــنـ ــلـ كـ

يــــــــــــرتاءى إهنــــــــا تــــــر مــــــذاب  

احلــبــاب  ويش  لـــه  املـــــزج  ــج  ــس ــن ي

ــة داجـــــي الــشــعــر  ــع ــل ــط مــــرق ال ــر حيــــوي شــادنــا  ــجـ احلـ ــا يف  ــن ــل ك

ــبـــي وحلـــــظ اجلـــــوذر ــظـ لــفــتــة الـ رنــا إن  ويـــبـــدي  ــا  ــن ــص غ ــنــي  ــث ــن ي

ــاح  ــوشـ ــاق الـ ــفـ ــف خـ ــ وبـــكـــفـــي ك

صــاح  ــو  وهـ ــاوى  ــش ــن ال زي  يف  الح 

خـــابـــطـــًا مــــا بــــني جــــد ومـــــزاح

ــد نـــلـــت املــــنــــى فــابــتــر ــقـ ــلـ فـ ــا ــن ــع ال حتـــمـــلـــت  إن  يل  قــــائــــاًل 

ــبـــع احلـــجـــر ــول بـــطـ ــ ــب ــ وهــــــو جم ــف انــحــنــى ــي ــه ك ــب ــل ــن ق ــًا مـ ــب ــج ع

ــه  ــاقـ ــشـ ــر مــــــن عـ ــ ــف ــ ــن ــ أغـــــيـــــد ي

ــه  ــاق ــت ــش ــن م ــ ــد عـ ــ ــي ــ ــر اجل ــ ــديـ ــ ويـ

ــه   ــالقـ ومــــطــــال الــــوعــــد مــــن أخـ

هيــجــِر أن  ــوى  ــنـ الـ ــول  ــ ط ــرى  ــ ويـ دنـــا إن  دالالً  الـــعـــتـــب  ــر  ــث ــك ي

ــِر ــف ــغ ــت ــس ي ومل  جـــنـــايـــات  مــــن  ــى ــن ــل دمـــــــاًء وج ــ ــم وكـــــم ط ــ ك
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بــالــه رس  يف  واخـــــتـــــال  ــى  ــنـ ــثـ انـ

ــن مـــن عــســالــه  ــص ــغ ــقــت ال ــن ــاعــت ف

ــن ســلــســالــه   وارتـــشـــفـــت ألـــــراح مـ

املـــســـتـــعـــر خـــــــده  يف  روضـــــــــة  جنى مــن  غصنًا  ــورد  الـ واقتطفت 

ــان الـــغـــرر ــ ــن ــ ــن فــــراديــــس اجل ــ ع ــًى غــن الــــــروض  ذلــــك  يف  يل  إن 

ــور  ــت وهـــــو لـــــوال أنـــــه يـــرخـــى س

ــات صــــــدوغ وشـــعـــور  ــثـ ــيـ ــن أثـ ــ م

ــور  ن ــرط  ــ ف مـــن  يــفــضــحــنــا  أن  ــاد  ــ ك

وســــبــــى زهـــــرهتـــــا واملــــشــــرتي ــوًء وســنــا ــ ــل ضـ ــي ــل ــدر ال ــ ــاق ب ــ ش

بـــمـــحـــيـــاه األنـــــيـــــق األزهـــــــر ــا ــن ــت ــت اف إال  الــــطــــرف  رآه  مــــا 

ــى  ــم ــاحل يــــا ألزمــــــــان تـــقـــضـــت ب

ــذارى والـــدمـــى  ــ ــع ــ ــك ال ــي ــات ــع ه مـ

أتــــــراهــــــا راجــــــعــــــات بـــعـــدمـــا 

ــــر ــم األع ــديـ ــن قـ ــ ــواه م ــ ــ ــد ط ــ ق ممكنا ــا  ضــغــن ــوء  ــسـ الـ ــر  ــ ده ــل  سـ

الــغــري رصوف  مــــن  ــوف  ــيـ ــسـ بـ ــادًا عــلــنــا ــ ــهـ ــ ــا فـــيـــنـــا جـ ــ ــطـ ــ َوَسـ

ــع خميل  ــربـ الـــطـــرف والـ ــل  ــي كـــم جت

ــل  وتـــرجـــى الـــــرء والـــــــداء دخــي

ــادى بــالــرحــيــل  ــ ــراب الـــبـــني نـ ــ ــ وغ

أثـــر ــن  ــ م ــى  ــ ــبِ ــ ال مــنــهــا  يـــــذر  مل  ــت دمـــنـــا ــ ــس ــ وديـــــــــار احلــــــي أم

بـــالـــضـــجـــر ــق  ــ ــث ــ ف وىل  وإذا  أحــســنــا ــًا  ــومـ يـ بـــالـــدهـــر  ــق  ــث ت ال 
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وقال يف قصيدة عنواهنا )احلنني إىل سامراء(: 

ــي الــغــنــاء ــتـ ــو اخلـــيـــال وروضـ ــ وه ــريت ومـــدامـــتـــي احلـــمـــراء ــ ــي ع هـ

ــبـــاء مــــــاذا حتــــــاول حـــــويل الـــرقـ بعده شــعــري  فليت  احلبيب  ــل  رح

ــدًا وتـــذكـــي وجــــدي الـــورقـــاء ــ أبـ غصوهنا فـــوق  الـــورقـــاء  وتـــغـــرد 

ــا أشـــجـــاء ــ ــاهن ــ ــن أحل ــ لــلــصــب م غـــردت إن  درت  هـــال  ــا  ــه وحي يـــا 

ــاء ــن ــاِك لـــــوال تـــكـــذبـــني غ ــكـ ــبـ فـ ــا محــامــاِت الــدجــى فــإلــيــِك عــنــي ي

أحـــشـــاُءهـــا ممـــا وجـــــدت خــالء ــاء محــامــة ــك ــب ــهــات مـــا هـــي وال هــي

ــاء ــف ــاب جلــفــنــهــا اإلغ ــط ــت ف ــف وغ ــعــة إلــفــهــا  ــعــمــة ضــجــي ــاتـــت مــن بـ

ــوق واجلـــــــوزاء ــيـ ــعـ ــريه الـ ــ ــم ــ وس متملماًل لــيــلــه  يــســهــر  والـــصـــب 

ــا الــقــامــة اهلــيــفــاء ــه ــن ــت وم ــ رشع القنا ســمــر  وهــــذه  احلـــيـــاة  كــيــف 

ــهــا املــقــلــة الــكــحــالء ــرت ومــن ــه ش ــاة وهــــذه بـــرت الــظــبــا ــج ــن ــف ال ــي ك

ــاء عــلــل الــصــبــابــة مـــا هلـــن شــف ــا  ــوهل ــق ب إيل  ــة  ــرضـ ــعـ مـ ــم  ــ ــك ــ ول

ــاء ــنـ ــة غـ ــ ــي ــ ــب ــ ــي اغـــــــن وظ ــ ــب ــ ظ بنظرة هـــواه  ــحــوي  ن الـــذي  شــقــي 

الــســعــداء هبــا  اخــتــصــت  ــي  ــت ال إال  شــقــوة الــصــبــابــة  أن  ــا  ــه ــت ــدق ص

وأســـــاءوا ــوا  ــن ــس أح إن  بــأحــبــتــي  ــغــرم مل ــذول  ــ ــع ــ ال كــــره  وإن  إين 

ــا وهــــــم بـــعـــداء ــ يــــــــــرتددون هبـ مــنــازل الــفــؤاد  ويف  ــالد  ــب ال يف  ــم  ه

ــب مـــنـــي مـــلـــؤه بـــرحـــاء ــلـ ــقـ والـ مــفــكــرًا ــت  ــي أب أن  االحـــبـــة  جــهــد 

ــك شـــاءوا  ــذل ــى ب ــت ــأوا فــهــل ق ــ ونـ ــم  ــأهي ن يف  ــي  ــت ــي ــن م ــأن  ــ بـ عـــلـــمـــوا 

هـــوجـــاء شـــمـــاللـــة  أو  ــاء  ــ ــن ــ وج شمليلة بـــه  ــالـــت  شـ ــًا  ــ ــب ــ راك يـــا 
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ــاء ــ ــي ــ ــه إح ــلـ ــيـ طـــــي وســـــائـــــر لـ ــف اهلـــواجـــر والـــدجـــى فــنــهــاره ألـ

ــاء واخلــــرضاء ــ ــفــضــا واملـ حــيــث ال دجلة مــشــارق  مــن  للمحصب  عــج 

ــاك ســـامـــراء  ــنـ ــرييت وهـ ــ مـــفـــزع ح ــرييت وهـــنـــاك ــ ــع جـ ــربـ فـــهـــنـــاك مـ

ــواء ــ ــر لــلــفــخــار ل ــ ــن ــ تـــيـــهـــًا وُي ذيله  يسحب  العز  بحيث  فاحبس 

العلياء  اظــلــمــت  بحيث  ــع  ــش واخ رحله ألقى  املجد  بحيث  واخضع 

ــك زوتـــــــــه هـــيـــبـــة وهبـــــاء ــ ــل ــ م ــرم املــنــيــع فــلــو دنــا ــح إىل احلـ ــن واج

ــنـــاء وسـ ســـنـــًا  ــا  ــه ــي ــش ــغ ي مل  إن  ــرية عــرة  ــص ــب ــع بـــه بـــر ال ــ وارجـ

ــاء ــجــب ــن ــا ال ــنـ ــاداتـ رقـــــدت بـــه سـ ــرى  ث نــــور ربــــك يف  ــر جتـــى  ــب ت

ووجدت له يف جمموعة كتبها سيدي الوالد - رمحه اهلل - قصيدة يف التوسل باإلمام 
موسى بن جعفر والتشوق إىل صاحب الزمان وهي: 

ــت بــــه األهـــــــواء ــ ــاه ــ بــمــتــيــم ت ــاء ــرح هـــدر اهلـــديـــر وهـــاجـــت ال

الـــروحـــاء وال  تــنــعــشــه  ــراح  ــ الـ ال  ــه ــرام ــامر غ ــ ــح يف غ ــب ــص ــي وي ــم ي

إغـــفـــاء وال  ِســــنَــــٌة  وال  حـــتـــى  بسهده الــبــكــور  إىل  الــعــي  يــصــل 

ــا وهــــــم بـــعـــداء ــ يــــــــــرتددون هبـ ــازل مــن ــوب  ــل ــق ال ويف  ــبــني  غــائ يـــا 

ــاء ــقـ ولـ تـــقـــابـــٌل  يـــكـــون  ال  إذ  بلغة الــضــامئــر  رؤيــــا  يف  أتـــــرون 

صـــعـــداء هـــجـــركـــم  يف  ــه  ــاسـ ــفـ أنـ وامــــــٍق ــن  ــ عـ ــم  ــ ــاكـ ــ أهلـ ــا  ــ مـ اهلل 

ــاُء ــ ــن ــ ــا آبـــــاَءهـــــا األب ــ َتـــنـــســـى هب ألــفــتــه عــاصــفــة الــــروف بــورطــة

ــداء ــ ال إال  ــش  ــي ــع ال ــات  ــب ــي ط ــن  مـ ماله املــضــاجــع  فـــرش  ــى  ع مضنى 

األعـــداء بــنــا  شمتت  ــم  ــدوده ــص ب ــة أحــب وداد  يف  حــظــي  ويــــح  يـــا 
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طــالــت قــطــيــعــتــهــم وطــــال جــفــاء وإن ــي  ــب ح ــهــم  أخــلــصــت ــنــي  لــكــن

ــاءوا  ــ وأس احــســنــوا  إن  حبهم  ــن  ع مــائــاًل أو  ــًا  ــي ــال يــومــًا س مــا كــنــت 

ــاء ــ ــن ــ ــا األم ــنـ ــنـ ــة ديـ ــ ــم ــ ــو أئ ــ ــ ومه نــبــيــنــا وآل  ــا  ــنـ ــيـ ــوالـ مـ فـــهـــمـــو 

واإلرساء الـــرس  ــاب  طـ حــيــث  ــن  م بنا  هــديــتــام ســــريا  يـــا صـــاحـــبـــّي 

السمحاء ســهــوهلــا  حــيــث  ــريب  ــغ ـ الـ شطها  جانب  ــزوراء  ال إىل  ســريوا 

وتضاء  تــزدهــي  جعفر  بــن  مــوســى  الرضا أيب  قــر  ــول  ح ــآذن  املـ حيث 

ــر والـــــــرساء ــ ــب ــ ــرت فـــيـــهـــا ال ــفـ يـ ــزل ت الــكــاظــمــيــة مل  ــاين  ــغ تــلــكــم م

ــم الـــعـــيـــش والـــنـــعـــامء ــي ــع فـــيـــه ن ــر ــوق ــرام م ــكـ ــلـ مـــثـــوى كـــريـــم لـ

ــا الــفــضــالء ــ ــاده ــ ــرت ــ ــل ت ــ ــاف ــ وحم ــعــاهــد ومـــســـاجـــد ومـــــــدارس وم

ــاء ــ ــا األرج ــوهل ــت ح ــاب ــذاك ط ــ وكـ صعيدها وطـــاب  مواطنها  طــابــت 

اخلـــلـــصـــاء ــد  ــمـ حمـ آل  أشــــيــــاع  تــــزوره تـــــزال  قــــدس ال  ــام  ــقـ ومـ

ــاء ــح ــي ــا ف ــ ــه ــ ــاح ــ ــة وري ــنـ مــــن جـ روحها اجلــوانــب  ــب  رح مشهد  يف 

ــون ســــواء ــ ــف ــ ــاك ــ ــع ــ بــــادهيــــم وال ــا لـــلـــوافـــديـــن فــســيــحــة ــاهتـ ــاحـ سـ

ــم خـــرضاء ــه ــوع ــواد رب ــ ــوىل اجلـ ــ امل ــاملـــوىل اإلمـــــام ونــجــلــه  فـ ــرو  ــ ال غ

ــاء  ــشـ ــاء تـ ــ ــشـ ــ ــــمـــبـــني ومـــــــا يـ الـ العظيم ومظهر احلق  النبأ  يا وارث 

ــدت هبـــا األعــــداء ــه ــقــد ش ــى ل حــت ــى املــال ــرات ع ــاه ــب ــزات ال ــج ــع وامل

ــاء ــض ــي ــب ــد ال ــيـ ــك الـ ــ ــه ولـ أرديــــتــ كــــم مـــعـــدم أغـــنـــيـــتـــه ومــعــانــد

اخللفاء شــأنــك  مــن  فاستوحشت  ــورى ــت الــذي نــر اهلــدى بــني ال أن

ــاء  ــشــحــن وأثــــــار شــقــوتــه بـــك ال ــَده فــأضــاع هــــارون الــغــوايــُة رشـ
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األضـــواء وال  يدخلها  ــروح  ــ ال ال  الــتــي  ــري  ــام ــط امل فـــرمـــاك يف ســجــن 

فــــعــــبــــادة وتـــــــــــالوة ودعـــــــاء ــة لـــك مــســجــدًا ــراغ ــف فــغــنــمــتــهــا ل

ــاء ــ ــعـ ــ ــع األمـ ــطـ ــقـ ــتـ ــه تـ ــ ــ ــام ب ــ ــ س ــره ســنــدهيــم ــ ــأم ــ ــاَك ب ــ ــق ــ حـــتـــى س

ــداء ــ ــٍر لـــيـــس فـــيـــه ب ــ ــ لـــقـــضـــاء أم مستسلاًم ــرًا  ــاب ص نحبك  فقضيت 

ــراء ــ ــ ــٌة وث ــ ــاب ــ ــث ــ ــه م ــيـ ــاس فـ ــنـ ــلـ لـ ــلــة مــقــصــودة ــب ــك ق ــ ــدا رضحي ــ وغـ

بـــالء أملّ  إذا  األمـــــــــان  فـــيـــه  ــاء جــوشــنــك الــصــغــري جمــرب ــ ودع

رشفــــاء مـــنـــهـــم  ــع  ــقـ صـ كــــل  يف  طــيــبــًا ــاًل  ــسـ نـ مــنــك  بـــــارك  واهلل 

ــدح واإلطــــــــراء ــ ــ وهلـــــم حيــــق املـ الـــورى ــادوا  ــ س األىل  ــون  ــوي ــوس امل

ــامء ــ ــزع ــ ــــحـــكـــام واألمـــــــــراء وال الـ فمنهم  ــان  ــزم ال ســالطــني  كــانــوا 

وهلـــــــم إبــــــــــاٌء ســــنّــــه اآلبـــــــاء ــٌة بــجــدودهــم ــبـ ــار ورتـ ــح فــلــهــم ف

طــــوبــــى لـــنـــا ذريــــــــة ضــعــفــاء ــم ــ دوهن جـــيـــي  ــذاك  ــ ــ وكـ ــا  ــ أنـ إال 

طــــوبــــى لـــنـــا ذريــــــــة ضــعــفــاء  ــن دوهنــــم ــكـ ــاء لـ ــفـ ــعـ ذريـــــــة ضـ

ــاء  ــي ــل ــع ــا ال ــالهلـ ــه ظـ ــي ــل ــدت ع ــ مـ ــا الـــذي ــه ــل ــاف ذريـــــة ضــعــفــاء ك

ــني رجـــــاء ــاملـ ــعـ ــلـ ــوره لـ فــــظــــهــ يومه ــل  ــؤم امل األمـــر  ــو صــاحــب  ه

ــامء ــ ــغ ــ ــام بـــــــدا جتـــــى بـــــه ال ــ ــه ــ م العدى حتف  اهلدى  بدر  الندى  بحر 

ــة الـــوطـــفـــاء ــمـ ــديـ ــه تــــــدّر الـ ــ وبـ الثرى  وربــى  الـــورى  رزق  وبيمنه 

ــه اإليـــفـــاء ــروض لـ ــفـ ــد مـ ــ ــوع ــ وال العال رّب  ــن  م ــود  ــوع امل ذلـــك  ــو  ه

ــاء ــ ــدًى ورخ ــ ــدل وإحـــســـان هـ ــ ع ــردى ــ وال ــة  ــالل ــض ال ــعــد  ب ليعمها 

ــة وغـــــالء ــ ــن ــ ــم وجــــــــور حم ــ ــل ــ ظ ومــلــؤهــا  الـــبـــالد  بـــه  تستغيث  إذ 
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ــه األنــــــواء ــ فـــكـــأنـــام اتـــصـــلـــت ب لسيبه  انــقــطــاع  ال  جـــود  غــيــث  ــو  ه

رواء  ــامء  ــظـ ــلـ لـ هــــنــــيٌء  ورٌد  معينه يــغــيــض  ال  عــلــم  بــحــر  هـــو 

ــاء ــن ــي ــس ــت ال ــ ــد ذكـ ــ ــه ق ــل ــب ــن ق ــ م يكن وإن  يـــزول  ال  حلم  ــود  ط هــو 

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: 

ــاه ــهـ ــتـ ــنـ ــف مـ ــ ــصـ ــ مـــــــبـــــــدأه نـ اســــــــــــم الــــــــــــــذي أهــــــــــــواه

وهـــــــــو عـــــــى قــــلــــبــــه يـــــــداه  ــي  ــب ــل جــــاذبــــنــــي مـــــن يـــــــدي ق

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

غضبه عىل أعدائهم. وهذه القصائد تؤكد التصاق الشاعر بحب العرته الطاهرة.

* * *
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15- السيد حممد علي السعيد آل طعمة

1322 - 1406هـ

1904 - 1986هم
بن  بن حسني  بن حممد كاظم  بن حممد حسن  بن حممد سعيد  السيد حممد عيل  هو 

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

ولد يف كربالء سنة 1904م / 1322هـ ونشأ هبا، وأدخل الكتاتيب ليتلقى مبادئ 
يف  املعلمني  دار  دخل  ثم  فيها،  وخترج  االبتدائية  املدرسة  دخل  ثم  والكتابة،  القراءة 
بغداد وهي ذات السنتني وخترج فيها، وعني معلاًم يف مدارس بغداد وكربالء، وبعد أن 
التعليم زمنًا أصبح مديرًا يف مدارس عدة كان آخرها املدرسة االبتدائية األوىل  مارس 
)احلسني حاليًا(، ومن نشاطاته الثقافية إنه كان العضو املؤسس يف )ندوة الشباب العريب( 
بكربالء، وذلك يف أوائل األربعينات، بعد ذلك نقل خدماته إىل مفتشية الربق والربيد 
التقاعد، وهو يف هذه  إىل  بعدها  نفسه  فيها سنوات عدة، أحال  ببغداد، وأمىض  العامة 
حتى  الشعر،  وطارحهم  الشعراء  صفوة  وآخى  بودهم  وانتفع  األدباء  زامل  املراحل 
رسيرته  وصفاء  احلميدة  بسجاياه  وعرف  املجتمع،  يف  العالية  واملنزلة  الرفيع  املقام  نال 
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 فرصًا 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 
القريض، وفضاًل عن  بعنان  اللغة ومسك  ولغته، فجعل منه خري غذاء، وملك ناصية 
ذلك، فله مقاالت كتبها بلغة سهلة ممتعة، ألقاها من دار اإلذاعة العراقية، بيد أّن رصيده 

الشعري قليل نسبيًا، 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 
املرهفة،  واألحاسيس  الرائعة  الصور  من  فيها  بل  فحسب،  نظم  جمرد  ليست  القارئ 
واحلس القومي املتوقد، يف أسلوب متميز نابع من أحاسيسه وعمق شعوره، كتبها عىل 
الطالئع  إحدى حفالت  ألقيت يف  وقد  الشقيقة  العربية  البالد  الفرنيس عن  اجلالء  إثر 

الوطنية اللبنانية يف مصيف بحمدون بلبنان)1(. 

ــراق ــ ــ وف ــة  ــشـ ــوحـ بـ بـــلـــيـــت  إين  ــاق ــش ــع ــر ال ــع ــلــتــي يـــا م مـــا حــي

ورفــاقــي صحابتي  ــرات  ــف ال وعــى  ــوادي دجــلــة ــ ــ ــايب ب ــبـ ــت أحـ ــارقـ فـ

ــي  ــ ــواق ــ أش ــه  ــ ــث ــ أب إيّل  يـــصـــغـــي  صاحبي  أالقــي  هل  شعري  ليت  يا 

ــي ــامق أع ويف  خــلــدي  يف  ذكـــــراك  مسا او  صبح  بكل  الــعــراق  وطني 

)1(  جريدة )لواء االستقالل( البغدادية 1 / 3 / 1947م ص3. 
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ــي ــاق األمـــــور وث ــل  ــك يف كـ ــيـ وإلـ ــدي ــوج ــويل وت ــع ــي عــلــيــك م ــن وط

ــة املـــشـــتـــاق ــيـ ــك حتـ ــ ــي ــ ــدى إل ــ ــ هت موطني يــا  ــق  ــاش ع مــدامــع  ــذي  هـ

ــي بـــاإلغـــراق  ــن ــي فـــاضـــت عـــى ع شاعر  ــف  ــواط ع أم  ــب  ص ــوع  ــ أدم

ــي ــراق ــع وصــبــابــتــي وعـــالقـــتـــي ب لوعتي خيفف  ــردى(  ــ )ب إذا  صـــرًا 

ــاق ــف اإلش ــرية  ــث ك ــالم(  ــسـ الـ )دار  مثلام  تعطف  ــام(  ــش )ال وجــدت  إين 

ــراق ــ ــرق ــ ــا ال ــهـ ــامئـ ــا وبـ ــ ــم هب ــظـ أعـ جباهلا  ــط  وس الــشــام  جنان  ظهرت 

ــاق ــ اآلف ــى  الـــدنـــيـــا عـ ــد يف  ــج ــامل ب ــا ــاهتـ وهبــــا املـــعـــايل رفـــرفـــت رايـ

األحــداق الضاحك  الشباب  ــان  ك ــادهــا  أعــي يف  ــشــيــخ  ال أتـــاهـــا  وإذا 

ــواق ــ األطـ ــة  ــن ــدي م زار  ــق  ــش ــدم ل ــوم قــدومــه ــوري( يـ ــ ــارة اخلـ ــشـ و)بـ

ــراق ــ ــ امل ــا  ــ ــس ــ امل يف  مــــتــــأالت  ــرى ــث ــا وال ــري ــث فــتــنــاثــرت شــهــب ال

ــالق  ــ األخ ــارم  ــكـ مـ رب  فــالــشــام  صاحبي  يــا  تسل  ال  احلــفــاوة  ــن  وع

ــاق ــب ــس ــا ال ــ ــوف ــ ــد املـــــــروءة وال ــل ب والصفا الــعــروبــة  بلد  ــا  ي )لــبــنــان( 

ــاق ــ اآلم ويف  ــل  بـ ــع  ــ ــال ــ األض ــني  بـ حمبوبة مـــنـــازل  ــوب  ــل ــق ال يف  لـــك 

دهــاق ــأس  ك الغيث  سلسبيل  مــن  جرى ما  أعذب  سقيت  البقاع  سهل 

فــــــردوس لــبــنــان عـــى اإلطــــالق ــد يف  ــل اخل ــان  ــن لــعــمــر أيب ج ــًا  ــق ح

ــاق ــ ــدف ــ ــا ال ــوهنـ ــيـ ــار مـــــاء عـ ــ ــ أهنـ هبا  ــري  ــ جت الــتــي  اهلل  روضــــة  هـــي 

األوراق  ــرة  ــ ــم ــ حم ــا  ــ ــه ــ ــاض ــ وري تشتهي ــا  مـ ــا  هبـ ــمــو  ــن ت ــا  ــاهن ــن ــج ف

ــاق ــض ب ــي ــور والــــولــــدان ف ــح ــل ل ــورة ــص ــق م ــى  ــ ع ــذة  ــ ــاف ــ ن ــل  ــ ك يف 

ــاق ــنـ ــة األعـ ــديـ مــنــن االكـــــــارم فـ ــة ــمــنّ ــى املـــحـــب ب ــ ــود ع ــ ــال جتـ ــ ه
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اخلـــفـــاق قـــلـــبـــَي  يف  ولـــذكـــرهـــا  قــدســيــة ودائــــــع  ــراق  ــ ــع ــ ال يف  يل 

األوراق يف  ــط  خ فــشــطــرًا  ــرًا  ــط ش قلبه  يـــقـــدم  ــن  مـ ــر  ــاع ــش م هــــذي 

ــحــقــاق إهلـــــام ســـوريـــا عـــى اســت ــي لــبــنــان ومــن ــن وحـ ــي كــلــهــا م ه

ــرّساق ــ الـ ــن  مـ ــٍن  ــ أمـ األحــــــرار يف  شباهبا  عـــاش  الـــعـــرب  بـــالد  ــا  حتــي

ــه مـــن اإلرهـــــاق ــن ــوط خلــــالص م ــه ودمـــائـــه ــروحـ ــاد الــشــبــاب بـ ــ ج

و)بــمــيــســلــون( نـــام بـــال إغــــراق  بركنه ــار  ــخ ــف ال ــبــت  ن مـــرقـــٍد  كـــم 

ــري عــنــاق  ــراء خـ ــعـ ــشـ ــق الـ ــان ــع ــت ك ــا ــه ــراج أب يف  الـــشـــهـــداء  ــق  ــعــان ــت ف

ــاق ــف اإلخ إىل  ســيــاســتــهــا  ــت  ــش وم عنائها  طـــول  بــعــد  فــرنــســا  فشلت 

ــواق ــ ــن مــعــظــم األسـ ــّزيـ كـــانـــت تـ ــعــد ما  ــعــمــري ب بــــارت جتـــارهتـــا ل

ــاق ــ ــة اإلرهـ ــاس ــي ــًا لـــفـــرط س ــدمـ نـ تـــنـــام عــيــوهنــا ــة ال  ــج ــرن ــف ال ــم  ــ أم

اإلرشاق حـــرة  الــعــروبــة  شــمــس  مــثــلــه  عـــيـــد  وأي  اجلــــــالء  عـــيـــد 

ــيـــب األعــــــراق  ــًا طـ ــ ـــوي حــــــرًا قـ الورى كل  يف  العرب  شعب  فليحيى 

ــالق ــ اخل ــى  ــ مح يف  طــــــرًا  ــز  ــعـ ــالـ بـ حياته ســبــيــل  يف  ــاضــل  ــن ي شــعــب 

وحني مرور جثامن العالمة الدكتور مصطفى جواد بالروضة العباسية بكربالء ألقى 
الشاعر هذه األبيات: 

ــل األحـــــــرارا ــب ــق ــت ــىض ي ــ ــرتـ ــ واملـ ــا يــتــوارى ــن املــصــطــفــى عـــن وجــه

ــارا ــت ــب ــه ال ــف ــي ــم يـــنـــدب س ــل ــع ــال ف املصطفى ــواد  اجل بــأيب  ــردى  ال أودى 

فــخــارا املـــرقـــني  يف  زاده  مـــن  أديــبــه لفقد  أســـًى  الـــعـــراق  يبكي 
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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: 

ــا الـــدجيـــور ــه ــق وتـــــــوارى عـــن أف أرشقــــت كـــربـــالء وعــــمَّ الـــرسور

ــل جـــانـــب يــســتــنــري ــ ــد غـــــدا ك ــ ق حتى املـــديـــنـــة  ــك  بـ ــارت  ــنـ ــتـ واسـ

ــور ــي ــغ ال األيب  ــه  ــ ب حيـــكـــي  راح  ــف يـــا من  ــواقـ خــلــدت ذكــــرك املـ

ــور ــ ــص ــ ــن ــ وأنــــــــــت املــــــؤيــــــد امل ــا أهيـــا الــعــلــم الــفــرد طــبــت نــفــســًا ي

ــر ــدي ــق ــت ــالل وال ــ ــ ــع مـــنـــه اإلجـ ــ ش مكانًا وحـــزت  الــعــى  حــويــت  ــد  ق

ــري ــب ــع ــى وال ــ ــن ــ ــب وامل ــ طـــفـــح احلـ ــاًم يــتــبــاهــى ــاسـ ــروض بـ ــ ــ ــدا ال ــ وغـ

كــبــري وضــــيــــٌف  زاٍك  ــرٌي  ــ ــم ــ س ــني أهــلــيــك  ــام بـ ــا بــيــنــنــا كـ ــت مـ ــ أن

ــور ــه ــم ــبـــك اجل ــى أحـ املــــــارد حــت الــبــطــل  ســــرية  ــب  ــع ــش ــال ب رست 

ــل فـــــــرٍد بـــجـــهـــده لــفــخــور  ــ كـ ــب عـــودًا ــل ــامين( صـــار أص ــ ــي ــ و)ال

اجلــســور   إال  الـــســـمـــّو  ــال  ــنـ يـ ال  ــريًا ــو الــشــعــب فــيــك يــأمــل خ ــا ه ه

ــشــور ــن ــوء رائــــــع م ــ ــض ــ مــثــلــام ال ــتـــدارًا اقـ ــك  ــدي ي عــى  ــو  ــرج ي راح 

ــشــعــب خــلــفــك ســور ــاغ وال ــل بـ ك واحمق العرب  أخا  يا  الظلم  عى  ثر 

ــور ــث ي ملـــن ال  لــيــس جيــــدي جمــــٌد  ــود ــقـ ــع وحـ ــ ــام ــ ثــــر عــــى كــــل ط

ــزور ــر لــلــحــســني يـ ــخ ــف ــه ال حــســب ــاء ضــيــفــًا ــ ــذي ج ــ ــا الـــوالـــه الـ ــ أهي

ســيــبــقــى عــــر الـــعـــصـــور يــنــري  الدنيا مفخرة  ــول  ــرس ال سبط  هــو 

ــر ــري ــزم واإلبـــــــاء امل ــعـ ــا الـ ــؤه ــل م ــق واجلـــــهـــــاد بــنــفــس ــ ــ نــــر احل

ــور ــيــك احلــب ــا وهــــام ف كـــم ســعــدن أهــاًل طبت  قــد  ــراق  ــع ال يف  ضيفنا 

ــس وبــــدر منري  ــم مـــا أضـــــاءت ش لــــــك مــــنــــا حتـــــيـــــٌة وســــــــالٌم
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ولعل للشاعر قصائد أخرى قاهلا يف أغراض شتى، عسى أن نوفق للحصول عليها 
مستقباًل.

عمره،  من  الثامنني  عىل  أرشف  أن  بعد  املقدسة  رسالته  الشاعر  أدى  هكذا  وفاته: 
ومواقف  صادقة  وطنية  من  عنه  عرف  ملا  للبالد،  اخلدمات  اجل  يؤدي  أن  واستطاع 
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 ملبيًا دعوة ربه يوم اخلميس 1 ذي احلجة سنة 1406 هـ 
املوافق لسنة 1986م، ودفن يف مقربة والده يف صحن العباس، وأعقب أربعة أوالد 
الدين السعيد  الدين السعيد املدرس يف اجلامعة املستنرصية)1(  وشمس  هم السادة عز 

املدير سابقًا يف وزارة اإلسكان، وعامد ومؤيد. 

* * *

)1(  غادر العراق إىل الواليات املتحدة األمريكية، وهناك أصيب بنوبة قلبية فغادر احلياة سنة 1997م. 
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16- السيد حممد علي آل مرتضى الشامي

)1340هـ - 1426م(
هو السيد حممد عيل بن السيد حسني بن السيد عيل بن السيد حممد صالح آل مرتىض 

الشامي)1(. 

تعني  دينية  بيئة  يف  ونشأ  1923م،  لسنة  املصادف  1340هـــ  سنة  كربالء  يف  ولد 
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 
قويًا  زمخًا  أعطته  مما  واسعة  آفاق  له  فتحت  وقد  البالغة،  هنج  وخطب  الرشيفة  النبوية 
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 حظًا موفورًا من 

العلوم اإلسالمية وأخذ بنصيب وافر من الثقافة. 

الفضل واألدب وهو  أرباب  أنه عىل صلة حسنة مع أصدقائه من  ذكره  ومما جيدر 
حلو املفاكهة لطيف املحارضة، حسن السرية، سليم الطبع قويم اخللق، شديد الشغف 

باإلطالع والتحصيل، واسع العقل.

)1(  عشائر كربالء وأرسها / للمؤلف ص199. 
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حممد  السيد  األستاذ  )ولد  فقال:  األيام(  )حوادث  يف  احلائري  عباس  الشيخ  ذكره 
عيل الشامي عام 1340هـ يف كربالء املقدسة تربى يف حجر والده خري تربية دينية حسنة 
وكان والده ملتزمًا بالصالة وإعطاء احلقوق الرشعية واألحكام الدينية اتصلت باألستاذ 
الشامي يف عام 1358هـ فرأيته شابًا مهذبًا متدينًا حيب العلم والعلامء يسأهلم عن األحكام 
النحو  الدينية يف كربالء املقدسة، وقرأ  الرشعية ويستفيد منهم، دخل مدرسة اخلطيب 
وحصل  منها  خترج  حتى  األخرى  الدينية  والكتب  واملنطق  والتاريخ  والفقه  والرصف 
عىل الشهادة، كان حيب الشعر والشعراء خصوصًا األشعار التي قيلت يف مصاب أهل 
البيت عليهم السالم، وقد نظم كثريًا 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()1(. 

واملرتجم له من الشخصيات التي اعتدت بنفسها واعتمدت عليها، ومن صفاته أّنه 
كان خملصًا يف صداقته، ذا سمع مرهف ولباقة حممودة يضاف إليها قوة بيان وأسلوب 
متني سهل، وكثريًا ما كان يستشهد باآليات القرآنية واألحاديث النبوية واحلكم واألقوال 

املأثورة. 

البلغاء،  املتكلمني األذكياء وأعيان األدباء  لقد كان من  وحيفظ كثريًا من األشعار، 
مالزمًا  كان  ولسان،  وجه  وطالقة  أخالق  حسن  مع  فضاًل  ويتفجر  ذكاء  يتوقد  وكان 
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 
 العباس وأخيه  احلسني  اإلمام  زيارة  عىل  دائاًم  حيرص  وكان  احلسينية،  املجالس 
وإقامة الصالة يف مواعيدها، أمينًا عىل الرس، كتومًا إىل درجة كبرية، أما عمله فقد كان 

)1(  حوادث األيام ، للشيخ عباس احلائري، ج1 ص487، حتقيق: الشيخ امحد حممد رضا احلائري



124

بزازًا، وقد بقي مواظبًا عىل عمله وممتهنًا 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، 
الصادقة، ومل  والرباهني  واملنطقية،  العقلية  األدلة  إال يف ضوء  يتكلم  البنية، ال  ضعيف 
اتزان  فيه  ورأيت  العالية،  ومواهبه  مؤهالته  له  املعتدلة،  وتقاليده  الطيبة  عاداته  ينَس 
الشيوخ وحنكتهم مع صباحة الشباب وذكائهم، وسيامء التدين والعقل تلوح عىل حمياه. 

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

منتخب املهامت يف األحكام واحلكميات. . 1

نظرة يف األدب وهنج الصواب. . 2

اللئالئ املنظومة )ديوان شعره(. . 3

شعراء السنة يف العرتة سادات اجلنة. . 4

ولعل له آثارًا أخرى جهلها مرتمجوه فلم يعرضوا هلا بيشء. 

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

أصدقائه وحمبيه له شديدًا. 

شعره وشاعريته 
القديمة  املدرسة  إىل  إنتامءه  نالحظ  فإننا  بعناية،  عيل  حممد  السيد  شعر  تفحصنا  لو 
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 حيًا الهتاممه باجلانب االجتامعي. 

نامذج من شعره: 
وله أبيات قاهلا يصف الرضيح احلسيني: 

ضمينا ــاح  ــج ــن ال ألـــفـــوا  ــًا  ــركـ وتـ يــتــهــافــتــون عــى الــرضيــح تــشــّوقــًا

وحصينا ــورى  ــل ل حــصــنــًا  زال  ــا  م ــه ــ إن إذ  ــة  ــفـ ــلـــهـ بـ ــون  ــ ــل ــ ــب ــ ــق ــ وي

مـــدفـــونـــا ــه  ــيـ طـ يف  الـــــــذي  إال  حــلــقــاتــه ملــســهــم  يف  يــقــصــدوا  مل 

ــا ــادونـ ــتــســعــة اهلـ وأبــــا الـــكـــرام ال املرتىض شبل  السبط  احلسني  أعني 

وقال من قصيدة راثيًا احلجة السيد حمسن األمني العاميل: 

راقيًا ــر  احل إىل  تلقى  ال  كراقيك  خاليًا أصبحت  ــالم  اإلسـ منر  ــا  أي
ــال مــنــاديــا)1( ــالم ق ويــرشــد يف اإلسـ ــان فــوقــك راقــيــًا ــ ــأين بـــه قـــد ك ــ ك

قال حييي صديقه العالمة الشيخ عباس بن غالم رضا احلائري يف رسالة بعثها إليه: 

يقدح احلشاشة  يف  شوقًا  وأهــديــك  وصاحبي القديم  ــّي  خ يــا  أحييك 

تنزح اإلقــامــة  دار  ــن  ع أنـــت  وإن  أبـــثـــهـــا  أزال  ال  وٍد  ــة  ــ ــي ــ حت

)1( ترصيح وإيضاح / للسيد مصطفى الفائزي آل طعمة ص13 .
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يسفح ــك  ــراق ف ــن  م عيني  ــع  ــدم وم ــًا ــودع ــمــر بــذهــنــي يـــوم جــئــت م ي

يلمح؟ ووجــهــك  مهــي  ينجي  متى  لفرقة يــســيــل  أن  ــعــي  ــدم ل ــحــق  ف

يفصح  ــة  ــب األح ــع  مج يف  بــعــد  فــهــل  يــومــك كالح ــع  ــودي ــت ال أيـــا ســاعــة 

ــح  ــب ــص ــر وت ــ ــة أعـــــــــوام متـ ــ ــالث ــ ث ــّر ثــلــث الـــقـــرن فــيــنــا كــأنــام لــقــد مـ

ــري عـــى بــعــد األحـــبـــة جيــرح ــص ف بيننا ــعــارف  ــت ال كـــان  ــا  م لــيــت  فــيــا 

فــالــربــع أصــبــح يكلح أيـــا أخـــويت  ربوعكم نحو  الصر  أطيق  فلست 

فنفرح يــأيت  الشمل  مجع  يــوم  عسى  ــه تـــصـــرًا ــإلـ ــري لـ ــ ــ أفـــــــّوض أم

أذبح  لك   - فدية   - صحبي  لعودة  بــعــوده سمحت  إن  نـــذر  رب  أيـــا 

وتسمح فضاًل  منك  علينا  تفيض  ــة هبا  ــأدبـ ــول مـ ــ ــن ح وأمجــعــهــم مـ

ــوم وتــلــمــح  ــمـ ــج اهلـ ــفــري ــت ــري ل ــش ت ترضعي خــتــام  يف  ســالــت  دمــوعــي 

19 صفر 1392هـ

4 نيسان 1972م 

وقال مراساًل وخماطبًا الصديق الودود العالمة الشيخ عباس احلائري وفيها يذكره 
بأيام الشباب وعهود الصبا: 

مدامعي أســـال  عيني  مــن  ــرك  وذكـ بأضلعي هاجت  واألشــواق  ذكرتك 

يــراجــع فليس  عــنــا  ــىض  م ــد  ق ــا  ومـ شبابنا زمـــان  فــكــري  يف  ــّر  مـ وقـــد 

ــك املــرابــع ــل فــرنــا بــربــع غـــري ت برسعة تــطــوى  األيـــام  بنا  وعـــادت 
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يانع)1( قبل  من  كــان  شتاء  كغصن  ــتـــى تـــردنـــا ختـــالـــفـــنـــا األيـــــــام حـ

ــّر فــيــنــا ومــانــعــي ــ كــحــلــم مــنــام م انقىض قد  والشباب  كهوالً  فرنا 

طالع حــســن  يف  عــقــبــاه  ــا  مل وهيـــدي  ــة ــرمح ب ــا  ــن ــط حي أن  ريب  ــل  ــ ــائ ــ اس

ونافع العميم  ــري  اخل يف  العمر  مــن  بقي مــا  جيعل  ــأمــول  امل فضله  ــن  وم

ــي)2(   ــا دعـ مل ــد جييب  ق قــريــب  فــريب  ــعــد تــفــرق ــشــمــل ب ــا ال ــن وجيــمــع م

قال من قصيدة يرثي هبا العالمة الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء قدس رسه: 

السفرا خــتــم  ــد  ق ألــفــت  ــا  مل وكـــان  الغطا كشف  سفره  مــن  يــا  )حمــمــد( 
عليها العدا كم حاولت تسدل السرتا)4( حقائقًا كشفت  العليا()3(  )بأمثالك 

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

ــدي ــت ــه ــم ــل ــان واضــــــــح ل ــ ــي ــ ــب ــ ب ــد صـــدر ــ ــي( ق ــ ــع ــ ــٍر )ل ــفـ ــري سـ ــ خ

قــــبــــســــاٍت مـــــن بــــيــــان أمحـــــِد ــًا ــص ــل ــخ ــت ــس ــه م ــ ــط ــ بــــــــــرياٍع خ

ــث مــســنــد ــ ــدي ــ ــه مــــن كــــل ح ــيـ فـ ســـــــفـــــــره خمــــــتــــــر لـــكـــنـــام

املـــرشـــد الـــنـــبـــي  آل  وهـــــــدى  طـــيـــاتـــه يف  اهلل  رشع  ــم  ــ ــك ــ ح

ــد يــــــوم املــــــورد ــ ــل ــ ــام اخل ــ ــقـ ــ ومـ الــدنــى يف  احلــمــيــد  الــذكــر  يف  ــاز  فـ

)1( هكذا وردت )يانع( بالكرس ، وقد جيء هبا للرضورة الشعرية .
)2( حوادث األيام / الشيخ عباس احلائري - القسم األول ص487 .

)3( املقصود به كتابه )املثل العليا يف اإلسالم ال يف بحمدون(
)4( ترصيح وإيضاح - السيد مصطفى الفائزي آل طعمة ص12 .
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عيل  األديب  تأليف:  احلسني(  ملدينة  تارخيية  وقائع  )موجز  كتاب  تقريض  يف  وقال 
عبود أيب حلمة: 

ــه خــر ــيـ ــن مــــا فـ ــ ــس ــ واتــــبــــع أح ــه عر ــي ــخ مـــا ف ــاريـ ــتـ خـــذ مـــن الـ

ــر ــك ــف ــي فــيــه الـــقـــلـــوب وال ــج ــن ت ــر ــم ــث ــل م ــيـ ــبـ ــسـ ــو نـــــــــوٌر لـ ــ ــه ــ ف

ــر ــع ــا ال ــه ــي ــرى ف ــ بـــأقـــاصـــيـــص تـ تـــنـــزيـــلـــه  يف  ــن  ــ ــ ــرمح ــ ــ ال ــأ  ــ ــبـ ــ أنـ

ــاء أثـــر ــ ــا شـ ــ ــط م ــب ــس ــل خـــريهـــا ل أحـــداثـــه( يف  ــز  ــ ــوج ــ )امل دونـــــك 

ــد حرض ــع ــن ب ــ ــايض وم ــ ــدوة املـ ــ قـ فـــهـــو نــــــــراس لـــكـــل حـــــادث 

ــر وأبــــــــان احلـــــق والـــظـــلـــم دحـ ــه ــت ــض هن يف  ــخ  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ نــــــــّور 

ظــهــر الـــســـفـــر  وبـــــه  )عــــــي(  ذا  ــا  ــ ــه ــ مجـــــع املــــنــــثــــور مـــــن ألالئ

ــرر( ــا غـ ــ ــداه ــ ــت )أب ــ ــه أرخـ ســعــي ــرى ومـــذ قـــد جـــّد يف  ــذكـ ــد الـ ــّل خ

1414 هـ

* * *
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17- حممد علي الشكرجي

1993 - 1929
ولد الشاعر حممد عيل بن عباس بن حسني بن حسن بن أمري بن حسن بك يف كربالء 
سنة 1929 م / 1347هـ، هاجر جده اىل مركز مدينة كربالء وحتالف والده مع عشرية 
النصاروة، وحارب العثامنيني مع رجاهلم، كام جرح يف ثورة العرشين، ولذلك عينه الثوار 
آمرًا ملركز رشطة، وقد ساعد قساًم 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 موظفًا يف مديرية انحصار تبغ 
كربالء، ثم مديرًا هلا، فكان أهاًل لذلك ملا عرف عنه من نزاهة قصد وإخالص يف العمل. 

ومن خالل مراحل دراسته انقطع ملطالعة الكتب األدبية، وحفظ الكثري من أشعار 
العلوم  مدارسة  يف  فراغه  أوقات  معظم  وقىض  ومفرداهتا،  باللغة  وأحاط  املتقدمني 
واآلداب وقرض الشعر يف مناسبات عديدة، ونرش قساًم من قصائده يف صحف وجمالت 
خمتلفة، كام دعي أللقاء القصائد يف املناسبات الوطنية والدينية، حتى استطاع أن يؤكد 

حضوره الشعري يف الساحة الثقافية. 

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

كريمة وقلب ينبض باملحبة والعرفان. 
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شعره: 
فيها  تلمس  جتارب  جمموعة  وهي  القصائد،  من  صاحلة  طائفة  الشكرجي  للشاعر 
القصائد كان  الوطنية اخلالصة، وكتب يف خمتلف األغراض، ولكن معظم هذه  الروح 
فيها متمسكًا باخلط القومي العريب ومقارعة االستعامر البغيض، وإّن 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 راثيًا السيد ضياء اخلرسان الغريق يف هنر الفرات سنة 1953م: 

منهمر  فــيــك  فــدمــعــي  دهـــاك  يستعرمـــاذا  مــنــك  هلــيــب  ــؤادي  ــ فـ ويف 

مؤتلقًا احلــق   - ضياء   - دهــاك  ينكرس مــاذا  املـــــوج  حــنــايــا  يف  ــه  ــن ــك ل

حذقًا ــًا  دارسـ عامًا  عرين  العمروقفت  ينتهي  ــني  ع بغمضة  لــكــن 

ومــا ــور  ــ األم ــل  ك يف  حتسبت  اخلــطــر وقـــد  يــكــمــن  ــام  ــق م أّي  عــلــمــت 

ــه ــتـ ــان رِشَعـ ــ ــس ــ ــام لــــزم اإلن ــلـ ــام األقـــــــدار تــقــتــدروكـ ــن ــك خـــــريًا ول

ــرة ــذاك ل يــبــقــى  ــمــت  ي أن  ُيّدخرفـــذكـــره  واإلحــســان  باخللق  والعيش 

ــرء فــانــيــة  ــ ــاة املـ ــي ــح ــش ف ــع ــام ت ــه واحلـــذرم ــالم  ــ واألحـ املـــال  ينفع  ال 

نافعه ــان  ــسـ اإلنـ عــمــل  يف  ــري  ــاخل والـــــر مــنــه عـــــذاب كــلــه رشرف

ــه أثر  ــا مــن ل ــدى ي ــاء( اهلـ ــي حُيتكرأيــه )ض ــواك  ــل ب فــمــن  قــلــب  ــل  ك يف 

وقد اخلــطــوب  مــدهلــامت  بنا  ــا وفـــــــاًء كـــلـــه عــرعــاثــت  ــن ــي أبـــقـــيـــت ف

وتضحية  صـــدق  ســـوى  ــاة  ــي احل ــام  أثـــر ف وال  نـــفـــع  ــا  ــ هب ــا  ــ م ــا  ــ ــريه ــ وغ
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معاملنا  عــن  عــلــم  شــمــعــة  ــت  ــل ــررح ــزده ــر ت ــك ــف ــال ــة ب ــض ــزل غ ــ ــا ت ملـ

مــزدهــرًا الـــورد  بعمر  عنا  يعتررحــلــت  ــعــطــر  وال ــه  ــات ــق وري جــفــت 

ــال لــلــصــديــد وفــا ــث يــصــدق اخلــرفــكــنــت خــري م ــًا  ــ ويف حــديــثــك دوم

ــاة هنــــايــــات حتـــــّل بــنــا  ــيـ ــحـ ــلـ ينتظرولـ ــلــحــتــف  ل هـــالـــك  ــا  فــكــلــن

ــتــه هنــاي يف  ســـقـــيـــاًم  ــوت  ــمـ يـ ــذا  ــ حيترضفـ اجلــســم  سليم  يــمــوت  وذا 

ــره  ــذاك ل أعــجــاز  ــوت  ــ امل ــاه ويـــقـــتـــدر فحكمة  ــ ــي ــ ــدن ــ ــم ب ــي ــق ــت ــس ــي ل

أذى  دون  ــصــاف  واإلن احلــق  اخلــطــر ويــلــزم  دونــــه  ــادًا  ــسـ فـ يــعــيــث  وال 

أخ كـــل  دنـــيـــاه  يف  املـــــرء  ــأ  ــهــن ــي ــه بـــالـــعـــز يــفــتــخــرل ــب ــاح ــص ــدًا ل ــ ــ ن

اتبعت إذا  ــا  ــان ــي دن حقيقة  ــذي  ــق يــنــتــظــرهـ ــ ــ ــم واحل ــ ــ فـــخـــريهـــا دائ

قربت  إن  املـــرء  يغيظ  املـــامت  ــال  ــه أثـــرف ــ ــه فـــاحلـــيـــا عـــمـــٌر ل ــ ــال ــ آج

وقال يف قصيدة عنواهنا )عراق العلم(: 

ــب الـــعـــراق  ــع ــا ش ــت يـ ــ ــم أن باقيعــظــي ــام رضــخــت وأنـــت  ف غــزيــت 

ــال يـــومـــًا فــيــومــًا ــب املـــشـــاقصـــرت عـــى ال أوضـــــــار  تـــرهـــبـــك  ومل 

رصاع يف  الــــرزايــــا  مـــع  ــفـــت  ــنـــاق وقـ عـ يف  ــا  ــ ــايـ ــ ــنـ ــ واملـ كــــأنــــك 

ــزٍم ــ وســــاقوداويــــــــت اجلـــــــراح بـــكـــل ع قـــــدم  يف  جتـــــدُّ  فـــــرست 

فكر رصح  ــع  ــنّ ــص ت ــأن  ــ ب ــالقعــزمــت  ــتـ ــائـ ــي عـــــز جمـــــد بـ ــ ــن ــ ــب ــ وت

ــا رزئـــت شعوب  م ــخ  ــاري ــت ال ــت مــــن مــــر املـــــذاقفــفــي  ــ ــرع ــ كــــام ج

ــر ملا  ــف ــك ــل ال ــي ــكــت ســب ــد ســل ــق واقل دون  ألمحـــــد  دمــــــًا  أبــــــاح 



132

ــار مـــن الــقــبــائــل كـــل عــان  ــخـ ــراق فـ ــ ــة بــــــــدٍم مـ ــ ــالـ ــ ــل رسـ ــتـ ــقـ لـ

ــًا مــشــاعــًا ــرمـ ــم جـ ــه ــرم ــم حـــتـــى الـــعـــراق لــيــبــقــى ج ــه ــن ــي يــــــوزع ب

صــغــار هبــــم  ــار  ــ ــب ــ ــك ــ وال ــاق رشار  ــي ــن ــال ــني وك ــع ــط ــه ــوا م ــق ــي ــس ف

ــده عـــدو ــ ــش ــ ــع حي ــ ــم ــ ــالـــتـــالق أهــــــــذا اجل ــد بـ ــ لـــيـــبـــغـــي دحــــــر جمـ

ــم ويــســعــى ــك ــر ب ــك ــى ي ــت ــراق وكــــل ف ــ ــع ــ ال يف  ــز  ــ عـ ــيـــق  ــقـ حتـ اىل 

ــآق لـــيـــعـــي رايـــــــة لـــلـــمـــجـــد رفـــت  ــ املـ يف  ــًا  ــ ــان ــ ــص ــ م وحيـــفـــظـــه 

يبقى  ــوف  ــ س فــكــرك  أن  ــى  ــاس ــن ــاق ت ــب ــس ال يف  ويـــظـــفـــر  نـــضـــالـــيـــًا 

شك  دون  يــشــهــد  الـــتـــاريـــخ  ــاق وذا  ــف بــــأن الــظــلــم صــنــف مـــن ن

ــالــنــر تــزهــو ــقــى عـــالـــيـــًا ب ــب ــاق ســت ــثـ ــبـ انـ يف  ــم  ــديـ ــتـ ــسـ مـ ــز  ــ ــع ــ ب

ــًا ــل تــقــيــم رصحـ ــي ــل ــم اجل ــل ــع ــال ــاق وب ــ ــوف ــ ــًا بـــالـــتـــضـــامـــن وال ــ ــوي ــ ق

طــبــع  لـــئـــيـــم  أي  ــبـــك  ــرهـ يـ ــاق فــــال  ــوث ــرى ال ــرست عـ ــك قــد كـ ألنـ

ــر املـــرّجـــى  ــك ــف ــال ــز ب ــعـ ــنــي الـ ــب ــت ــاقف ــط ــال ن ــ ــاِه ب ــ ــرف ــ ــال ــ ــد ب ــع ــس ــت ل

غــــزوت الـــكـــون تــعــلــو كــالــراق عـــــراق الــعــلــم أنــــت بـــه جــديــٌر

األعــــادي  غــيــظــت  ــاك  ــي ــل ع الــلــحــاق وذي  يف  ــع  ــي ــط ــت ــس م ألنـــــك 

ــدوا  ــي ــع ــي ي ــدون الـــتـــأخـــر كـ ــ ــري ــ ــة وبـــــال انــعــتــاق ي ــالـ ــهـ إلـــيـــك جـ

ــهــا  ــي ــة طـــمـــحـــوا إل ــايـ ــذي غـ ــ ــ ارتــفــاق وه دون  مـــن  احلــــرب  ــشــن  ت

ــن الـــتـــجـــارب والـــتـــحـــدي  ــكـ ــم ســاقــي ولـ ــل ــع ــن ســمــت وال ــاوي ــن ع

ــدو ــ ــب ــ ــي ــ ــالق فــــــــرس خــــــبــــــايــــــاه ل ــف ــان ــأذن ب ــ ــ ــد ي ــغـ ــوح الـ ــمـ طـ
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وقال يف رثاء والده املرحوم احلاج عباس حسني الشكرجي نرشهتا جريدة )املجتمع( 
الكربالئيه: 

ــي   ــائ ــك ــر عـــزائـــي مـــن شـــجـــوين وهلــفــتــي وب ــ ــي ع ــع ــن ــل ــات ل ــ ــرمج ــ ت

ــز ــاءأهيــــا احلـــــزن كـــل ضــيــف عــزي ــشـ األحـ ــزُّ يف  ــلـ يـ ضــيــف  غـــري 

ــل يــــــوم جـــــديـــــدُه كــقــديــم ــ ــي كـ ــالئ ب ــون  ــ حلـ يف  ــر  ــجـ اهلـ ــر  ــائـ طـ

ــقــو ــدت وت ــقـ ــدري الـــــذي فـ ــ ــت ــ ــزن يـــعـــقـــوب جـــنـــة لــشــقــائــي أف ــ حـ

ــم فــيــهــا  ــلـ ــت وملـ ــوضـ ــي قـ ــت ــم ــي ــل طــــــرف أذيـــــاهلـــــا بــــــرداءخ ــ كـ

بركني خــلــوت  إن  ــع  ــدم ال ــاءأســفــح  ــط ــع ب فــــاغــــٌر  اجلـــــــرح  ودم 

وحلني ــي  ــ دوح ــزار  ــ ه ــا  ي يل  ــويت ورجـــائـــيكــنــت  ــ ــن ــ ــريي وغ ــ ــم ــ وس

ــريًا ــص ن ــيــم  ــت ــي ال اىل  ــًا  ــونـ عـ ــت  ــن ــراء ك ــقـ ــفـ وأبــــــــًا حـــانـــيـــًا عــــى الـ

ــٍق لـــشـــٍحٍ وضــي ــطــن ال  ــب ال ــر  ــام ــدي املـــوفـــور لــلــبــؤســاء ض ــس ــت ــل ل بـ

لرتق الــعــطــاء  يف  الصمت  وســـنـــاءهنجك  رؤى  يف  الـــفـــتـــق  يـــلـــج 

ــاًم ــج ن أرصــــــع  ســـــامك  يف  ــاء أبــــــِت  ــق ــن ــى ب ــقـ ــتـ يـــلـــد الـــطـــيـــب والـ

فينا  والــفــضــيــلــة  الــصــدق  ــرس  ــغ حــيــث تــــرى أعــــداءهــــا بــجــالء ت

ــًا الــنــصــيــحــة دومـ ــدي يل  ــب ت ــاءكــنــت  ــطـ ــزالت واألخـ ــ ــ الجــتــثــاث ال

ــدىل  ــتـ الـــدكـــنـــاءلـــــــذة اخلـــــــري شـــمـــعـــة تـ ــة  ــنـ ــدجـ الـ ــوف  ــهـ كـ يف 

ــوٍت ــم ــس ب ــي ــان ل ــ ــس ــ ــاءوفـــنـــاء اإلن ــ ــل رج ــ ــت ك ــي ــم ــل بـــذكـــر ي ــ ب

ولـــوائـــي كـــل حــــرف ممـــا زرعـــــت زهـــور ــي  ــج ــه ــن وم ــي  ــق ــري ط يف 

تأبى الــقــلــب  يف  واجلــــراح  أيب  بـــانـــتـــهـــاءأي  ــوة  ــ ــل ــ س أو  لـــعـــنـــاد 
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ــداء مــــاالً ونــفــســًا ــفـ ــون الـ ــك أنـــــــا بــــــالــــــروح بــــــــاذل فـــــداءلـــو ي

ــا أعــــــّز فــقــيــد ــ ــاك ي ــ ــرسن ــ ــد خ ــ ــاء ق ــ ــآن نـــبـــع امل ــمـ ــظـ كـــافـــتـــقـــاد الـ

حــيــارى  يف  والــــدمــــوع  أيب  ــيأي  ــزائ ع يف  يل  ــّن  ــ ع مـــا  تــصــدق  مل 

نــذيــر  دون  األحـــــزان  تـــأيت  ــداءكــيــف  ــت اف دون  األرواح  ــيــض  ــف وت

بــنــفــي أتـــقـــيـــه  يل  ســـهـــم  ــي بـــســـامءكـــيـــف  ــ ــن ــ ــت ــ ــي ــ ــق ــ ــام ات ــ ــن ــ ــي ــ ح

ــرد  مـ أي  الــــســــامء  رشع  ــاء ذاك  ــض ــف ــري ال ــ ــل اجلـــــــزاء غ ــي ــب ــس ب

ومن قصيدة له بعنوان )يف ذكرى تأميم النفط(: 

ــك يــــــا عــــــراق  ــ ــط ــ ــف ــ ــاقأممــــــــت ن ــطـ يـ ال  قـــــيـــــدًا  ــرست  ــ ــكـ ــ فـ

ــن الــــوثــــاقحــــــــــررت شــــعــــبــــًا رازحــــــــــًا ــ ــرون مـ ــ ــ ــق ــ ــ ــر ال ــ عـ

ــرب الـــــكـــــرام بــــال نــفــاق نـــــــاديـــــــت نـــــفـــــط الـــــعـــــرب  ــعـ ــلـ لـ

ــاه ــنـ ــرفـ ــارًا قـــــد عـ ــ ــ ــغ ــ ــ فــــــحــــــط عـــــــــى الــــــــزقــــــــاق كـــنـــا ص

ــم كـــــــــان جيـــــــــول يف  ــ ــلـ ــ ــاحلـ ــ ــا وهبــــــــــــنَّ بـــــاق كـ ــ ــ ــارنـ ــ ــ ــكـ ــ ــ أفـ

الـــنـــضـــال  يف  ــون  ــ ــن ــ س ــت  ــ ــض ــ مـــــــــريـــــــــرة عـــــــــر املــــــشــــــاق وم

ــبـــة  يـــطـــاقوهــــــــــــوت عــــــهــــــود صـــعـ ال  ــم  ــ ــل ــ ــظ ــ ب فـــــرمـــــت 

ــر ــ ــّج ــ ــى أتـــــــــى متـــــــــوز ف ــ ــتـ ــ ثــــــــــــورة بــــــثــــــرى الــــــعــــــراق حـ

ــر  ــك ف ــق  ــيـ ــبـ ــطـ تـ اىل  ــى  ــ ــعـ ــ ــا دمـــــــــه املـــــــــراق وسـ ــ ــطـ ــ مـــــــن عـ

لـــتـــحـــريـــر الـــضـــامئـــر النـــعـــتـــاق هــــــــــي ثـــــــــــــــــورة جــــــــــاءت 

ــاق صــــــــــدم الــــــعــــــتــــــاة هبـــــــا فـــام ــ ــق ــ ــش ــ أبـــــقـــــاهـــــم بـــــــث ال
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ــاًم واحــــدًا ــس ــون ج ــي ــراق ــع وبـــــــــــــــــــــــال افـــــــــــــــــــــــرتاقكـــان ال

ــاق ومــــــضــــــوا جيــــــــــدون اخلـــطـــى ــ ــي ــ ــت ــ ــاش ــ لـــــبـــــنـــــاء جمـــــــد ب

ــات  ــ ــاخم ــ ــوا رصوحــــــــــًا ش ــ ــن ــ ــب ــ بـــــــأســـــــالقف مـــــــــعـــــــــان  ال 

ــز وانــــــطــــــالق هــــــــــوذا الـــــــعـــــــراق كــــرامــــة  ــ ــعـ ــ يــــســــمــــو بـ

الشاعر يصور لنا )بحرية الرزازة( التي فتنته واعجب هبا: 

وغــنــى ربـــاهـــا  ــبـــر يف  الـ املــعــنّــىطــفــح  فــــؤادي  عــن  ــم  اهلـ ورسى 

ــف تــــروي غــلــيــاًل ــي ــب ك ــ ــا احل ــ ــاأهي ــأن ف ذارهـــــــا  يف  ــد  ــ ــوج ــ ال شـــفـــه 

شــاطــئــيــهــا  ــى  ــ ع )رزازة(  ــي  ــ صـــخـــب املــــــوج لــلــقــى يــتــمــنــىه

فتالشى ــوى  ــ اهل ركـــب  ــه  فــي ــفــنــىحـــطَّ  ــت ــل أزبــــــــــاده جتــــــيء ل ـــثـ م

ــوادي  ــبـ ــوم الـ ــ ــا خت ــا هبـ ــدنـ ــد وجـ تتنفىقـ ــوى  ــ ج يف  ــر  ــح ــب ال ــك  ــس مت

ــد يف ربـــاهـــا رحــيــب  ــغــي ال ــا مـــرسح  ــن وهت رؤاهــــــــا  يف  الـــعـــني  ــج  ــ هب

ــراء تــــأيت ظــامء ــحـ ــصـ ــىوضـــبـــاء الـ ــدان ــت ــة كــمــن ي ــس ــل تـــرتـــوي خ

ابــتــعــادًا تـــأبـــى  ــاء  ــ املـ ــور يف  ــيـ ومعنىوطـ اشــتــيــاق  يف  اجلـــرف  تــرقــب 

ــهــادى ــت ي زورق  ــر  ــح ــب ال ــمــخــر  ــه يـــــرف فــتــمــنــىي ــ ــواجـ ــ فـــــوق أمـ

ــوع ــ ــ رب يف  ــة  ــ ــن ــ ج اهلل  ــق  ــ ــل ــ ــاخ ــشــأن ــذ ن ــ ــا رأهتــــــا عــيــونــنــا م ــ م

فيها  الـــســـعـــادة  يــطــلــب  ــن  مـ ــل  ــعــيــش اجلـــــامل فـــكـــرًا ومــبــنــىكـ ــي ل

ــل جــســم  ــبـ ــه قـ ــب ــل ــق ــادر ب ــبـ ــيـ ــلـ ــه ويــبــنــىفـ ــي ــاب ف ــب ــش كـــي يــعــود ال

ــر  ــحـ تــتــفــانــىإهنـــــــا بـــقـــعـــة بـــــــــدوح وبـ إرادة  أوجــــــدهتــــــا 

رياض  فيها  الصحراء  تبدو  ــن ضـــيـــاء بــأســنــىكليف  ــهــر الـــلـــب مـ ــب ت
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يف  املقام  التأبيني  احلفل  يف  ألقاها  وقد  الوهاب  مرتىض  السيد  املرحوم  مؤبنًا  وقال 
الصحن احلسيني الرشيف: 

ــار  ــب ــت ــان هلـــا اع ــ ــزم ــ ــيـــت ال ــواقـ ــرار مـ ــ ــه ق ــ ــيـــس ل وعـــمـــر املــــــرء لـ

ليل  ــرت  ــك سـ ــت ــر هي ــج ــف ال الـــنـــهـــارفـــضـــوء  ــوي  ــ ــط ــ ي ــه  ــامتـ ــلـ ظـ ويف 

ــب  ري دون  ــم  ــل ع ذاك  ــرف  ــعـ ــار ويـ ــ ــب ــ ــت ــ ــه نــــظــــام واخ ــ ــم ــ ــك ــ وحي

رهــــن حكم الـــريـــة  أجــــل  ــار ومــــا  ــ ــض ــ ــت ــ ــه ممـــــــات واح ــ ــوب ــ ــص ــ ي

ــًا  ــ دومـ ذاك  عـــبـــد  ــل  ــ ك ــل  ــهـ ــار وجيـ قـــصـ أو  طــــــــوال  فـــــأعـــــامر 

ــواه  سـ ــن  مـ أعـــلـــم  اخلـــلـــق  ــدار ورب  ــتـ ــا اقـ ــه ــي ــده ف ــ ــوح ــ ــون ل ــكـ يـ

ــوي  ــط ــت ل مــنــيــتــنــا  ــت  ــلـ حـ ــرار إذا  ــ ــف ــ ــا ال ــنـــهـ ــام مـ ــ أمـــانـــيـــنـــا فـ

ــرب  ت حتـــت  ــًا  ــرامـ كـ وارت  ــم  ــك ــار؟ف ــديـ ــت الـ ــل ــن أقـــراهنـــم خ ــ وم

املعى األدب  )مـــرتـــىض(  مــــؤرخــــه وشـــــاعـــــره الـــفـــخـــار ومــنــهــم 

شــعــر  أدواح  ســـامـــعـــي  ــه أفـــــكـــــار غـــــزارتـــأمـــل  ــتـ ــعـ ــنـ لـــــه صـ

ــت بـــه عــبــريًا ــم ــم ــك قـــد ش ــأنـ ــه ازدهـــــــاركـ ــ ــوح ــ ــه ف ــنـ ــر مـ ــ ــزه ــ ل

ــدو ــب ــان ت ــ ــرحيـ ــ ــن الـ ــ ــات م ــ ــن ــ ــدو واهلـــــــزار وج ــ ــش ــ بــــه والــــطــــري ي

وعــــطــــر مـــنـــه جيـــنـــى والــــثــــامروأهنـــــــــار بــــــامء الـــــــــورد جتـــري 

ــًا ــاج ــه ــت ــني اب ــع ــس دار كــــان احلـــــور ي ــن  ــ ــه ــ ــع ــ ــم ــ وجت ألفــــــــــــراح 

ــر  ــن زه ــ ــه ــ ــوق أرؤوس ــ ــد ف ــق ــع ــال ويـــطـــبـــقـــهـــا امحــــــراروي ــ ــي ــ ــال ــ أك

ــن وبـــرهـــن يـــزيـــد حــســنــًا ــح ــل ــدو جـــلـــنـــار ي ــ ــب ــ ــي ــ عـــــى وجـــــــه ف

ــات ــش ــزرك ــن الـــثـــيـــاب م ــس ــب ــل ــوار وي ــ ــس ــ ــد وال ــالئـ ــقـ وتـــلـــتـــمـــع الـ
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ــا فــتــطــفــي ــهـ ــفـ ــواطـ ــرار كـــــأن هبــــا عـ ــ ــف ــ ــا اص ــ ــذوهي ــ ــي ــ بــــــــإرصار ف

ــاة ــي ــر واقــــعــــه ح ــعـ ــشـ يــضــار وهــــــذا الـ وال  احلــــيــــاة  ــنـــعـــدم  ــتـ فـ

تسمو كــنــت  ــن  م ــا  ي الــشــعــر  ــار فقيد  ــي ــت ــاة هبـــا اخ ــ ــي ــ بـــروحـــك واحل

تبدو حــيــث  مــســارك  ويف  ــار فــكــنــت  ــ ــوق ــ ــر وال ــاعـ ــشـ ــك املـ ــ هنـــيـــم ب

ــل ختـــط الــــــدرب مــشــيــًا ــه ــشــار عـــى م ــســت ــل ثـــقـــل فـــكـــر ي ــم ــح ــت ل

املـــعـــاين  ــم  ــ ــزدح ــ ت ــك  ــي ــن ــي ع ــيـــد وابـــتـــكـــار ويف  ــا قـــصـ ــوهيـ ــحـ ــيـ فـ

ــى صــفــات ــ أح ــر يف  ــع ــش ال ــد  ــي ــق األزار ف ــي  ــ وهـ ــا  ــ ــريه ــ أس فـــأنـــت 

ــو قــصــد  ــ ــم ــ ــار مـــضـــيـــت بـــعـــفـــة وس عـ دنــــيــــاك  يف  ــك  ــربـ ــقـ يـ ومل 

ــز قـــوم  ــ ــزي ــ ــت جمــــاهــــدًا وع ــن ــك ــار ف ــب ــت ــنـــت مـــكـــرمـــًا ولــــك اع وكـ

جتــى إذا  اجلــــهــــاد  أحـــــى  ــنـــار ومـــــا  ــف ظــلــمــه وهـــــو املـ ــش ــك ــي ل

ــســامــي  ــت ال يف  دور  األوار ولـــلـــشـــعـــراء  ــم  وهـ هــم  الــشــعــب  ــان  ــس ل

سبيل  ــا  ــيـ ــدنـ والـ الــشــعــر  ــد  ــي ــق ــحــســار ف ان وبــــه  ــورًا ال حـــبـــًا  ــ ــط ــ ف

ــاالً ــ ــه جمـ ــ ــبـ ــ ــراء أرحـ ــ ــع ــ ــش ــ ــل ــ ــار ول ــث ــع ــم ال ــ ــاؤه وهـ ــحـ ــلـ فـــهـــم صـ

ــاين  ــ ــي األم ــن ــب ــم ت ــارهـ ــعـ ــي أشـ ــف ــدارف ــ ــح ــ ــا انــــطــــواء وان ــهـ ــدمـ وهيـ

زرع  كـــل  يـــــروي  املـــــاء  ــل  ــث ــم ــاع وانــــغــــامر ك ــ ــط ــ ــق ــ وهيـــلـــكـــه ان

ــًا ــوع ــري ط ــس ــال عـــقـــل ويـــدفـــعـــهـــا الــبــخــار فـــقـــاطـــرة احلـــديـــد ت ــ ب

ــري  ــه خل ــ ــه ــ ــوج ــ ــار فـــفـــيـــه قـــــــوى ت ــج ــف ــر عـــقـــبـــاه ان ــ ومـــنـــهـــا الـ

ــن مجــــــاد فـــيـــه فــعــل  ــ ــار وذلـــــــك مـ ــ ــب ــ ــت ــ وتـــــأثـــــري وشـــــــــأن واخ
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ــا بــعــقــل  ــيـ ــن حيـ ــائـ ــكـ ــار فـــكـــيـــف بـ ــ ــس ــ ــري وبـــطـــبـــعـــه امل ــ ــك ــ ــف ــ وت

شــعــري إن  عـــفـــوًا  ــر  ــع ــش ال ــار فــقــيــد  ــثـ ــه أمــــــــــرًا يـ ــنـ ــتـ تـــــنـــــاول مـ

ــال  ــقـ مـ هـــــــذا  ــا  ــنـ ــلـ ــفـ حلـ ــار وإن  ــ ــال بـــمـــوضـــع ولــــــه إطـ ــ ــق ــ ي

ــرتب طـــرا ــ ــ ــواه ال ــ ــ ــن ط ــ ــن م ــؤبـ ــار تـ ــع ــت ــس ــزن فـــاحلـــقـــيـــقـــة ت ــ ــح ــ ب

ــف يـــؤبـــن الـــشـــعـــراء فـــذا  ــي ــك ــه يـــشـــار ف ــ ــًا بـــالـــبـــنـــان لـ ــ ــيـ ــ وحـ

تبقى  ــار  ــ ــك ــ واألف ــم  ــل ــع ال ــار ألـــيـــس  ــ ــدم ــ ال وخيـــشـــاهـــا  ــى  ــبـ تـ وال 

نسعى الــــعــــادات  عـــى  ــا الـــكـــثـــار ولـــكـــان  ــ ــه ــ ــب ــ ــا رواس ــدهـ ــلـ ختـ

يفنى ــث  ــي ح يـــبـــدأ  ــرء  ــ املـ ــار وعـــمـــر  ــ ــب ــ ــت ــ فـــيـــحـــيـــيـــه تــــــــراث واع

فـــعـــال يف  فــــــرد  ــل  ــ كـ ــن  ــ ــدفـ ــ ــه واخلـــــــري صـــانـــعـــه اجلــــــوارويـ ــ لـ

ــور  ــهـ طـ حلـــــد  يف  اهلل  ــرار رعــــــــاك  ــ ــق ــ ــك وال ــ ــابـــت تـــربـــة ب فـــطـ

يف  قصيدتني  نرشتا  وفتاة  فتى  بني  حدثت  مشكلة  يف  قوله  االجتامعي  شعره  ومن 
والقافية  الروي  نفس  عىل  فنرش  رأيه،  يطرح  أن  فرغب  الكربالئية،  )املجتمع(  جريدة 

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

إليكام مني  
ــاين  ــه أحلـ ــي ــار ف ــ ــر الـــغـــرام اطـ ــع ــاين ش ــ ــج ــ ــاميت وأش ــ ــل ــ ــه م ــيـ أعـــــــّد فـ

ــس يــوقــدهــا  ــف ــن ــان ال ــج ــل ــزاين فـــإنـــه خ ــ ــؤاد بــأفــراحــي وأح ــفـ نـــار الـ

العيش من أمل  ــاء فــيــطــوي كـــل إنــســان لوال اهلوى مل يكن يف  ــن ــف غـــري ال

روعتها  ــورد  ــ ال ــاض  ــري ل تــكــن  ــان ومل  وحتــن دفٍء  يف  ــعــطــر  ال تـــفـــّوح 
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بأجنحة ــات  ــراشـ فـ تـــــراءت  ورحيـــان فـــال  ورد  عـــى  ــو  ــعــل وت ــو  ــدن ت

ــن أمل  ــر مـ ــف ــص ــم امل ــس ــي ــق امل ــان ــع احلـــاينت )قـــلـــبـــه(  ــقــهــا حــبــه يف  ــب ي

ــا  ــه ــن ــه زّي ــن ــرة أحــــــالم نـــشـــوان وثــــم تـــغـــدو ولـــــون م ــ ــاب ــ ــه ع ــي ــن ــث ت

ــا لــه صفة  ــي ــدن ــذي ال ــرٍد بـ ــ ــل ف ــدانوكـ ــ ــوج ــ ــم ل ــ ــي ــ ــران ــ وطــــابــــع وت

هجرانفــاحلــب والــعــشــق صــنــف ال يــبــدده تعذيب  وال  احلبيب  وصــل 

بمعتقد ــى  ــرق ي أن  املــــرء  شــأنوغـــايـــة  ذي  هـــن  لــصــفــات  ــه  ــب ــح ب

تضحية دون  ــاالً  ــنـ مـ يـــنـــال  ــامنوال  ــإي ــرون ب ــقـ ــروح مـ ــلـ فـــاحلـــب لـ

ــاين يــعــمــره  ــفـ لــبــنــيــانواحلــــب لــلــجــســد الـ ــل  ــ أص ــا  مهـ وعـــقـــل  روح 

معتقد أي  ــدي  ــن ع ــرق  ــف ي ــس  ــي ــانول أوطـ متجيد  وال  احلــبــيــب  ــب  ح

ــار وتــضــحــيــة ــثـ ــب إيـ ــ لفتانجلـــوهـــر احل إخــــالص  الـــشـــوق  وغـــايـــة 

ــي وكـــل ال يـــرى صـــورًا ــذاك رأيـ ــا ولـــــأ ثـــنـــني رأيـــــانفـ ــ ــراه ــ ــا ت ــ مم

حرسته تبكيه  أن  الــصــب  ــادة  ــ جفانوع ال  ــًا  ــرافـ أطـ ــّرح  ــ ق والـــدمـــع 

حبيبته ــى  القـ أن  يــفــصــح  ــس  ــي تــبــيــانول دون  ــى  مــضــن وهــــو  يــــره 

ــه  ــل ــائ ــداين كــــــــوارد مـــــــاءه واملــــــــاء ن ــ ــم عـــن قــصــده ال ــج لــكــنــه حم

ــرد يف أمــد ــف ــر ال ــم ــّي وع بنسيانيــاصــاحــب جــــدوى  ال  ــث  حــي حمـــدد 

أبـــــدًا لــقــيــاكــام  يف  اهلل  ــة  ــ ــنّ ــ أحـــزانوس دون  سعيد  ــب  ح ــش  ع يف 

ــن شغف مـ ــري  ــط ــال ك ــه  بـ ــانتــنــزقــان  ــرم ــري ح ــن غـ ــه مـ وتـــســـعـــدان بـ

عقب  يف  األوطـــــــان  ــران  ــمـ ــعـ ــه احلـــب يف تــرســيــخ عــمــرانوتـ ــاس أس

تتبعه الشمل  كجمع  ــدت  وج ــب اثــنــان ومــا  ســعــادة حــيــث يــبــنــي احلـ
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وفلسفة  ــار  ــكـ أفـ ــة  ــع ــري ال ــي  ــف ــرآنف ــقـ بـ ــًا  ــ ــان ــ ــس ــ إن اهلل  ــد  ــع ــس ــي ل

مشكلة عــاجلــت  ومـــا  نظمت  ــداين ومـــا  ــوج ل وإخـــــالص  بــقــصــد  إال 

أذى  ــاب  اجــتــن يف  ــق  حـ ــة  ــلــري ــريانول ــاذ حلـ ــ ــق ــ ــور وإن ــ والـــنـــصـــح ن

يد  ألخـــذ  يسعى  أن  املـــرء  ــة  ــاي خــرسان وغ دون  مــن  اهلــدى  سبيل  إىل 

* * *

18- السيد حممد علي العاملي

1247 - 1290 هـ
أوتوا  الذين  الشعراء  من  أنه  شعره  لقارئ  يوحي  العاميل  عيل  حممد  السيد  الشاعر 
املوهبة الشعرية الرائعة ومن ذوي العاطفة املتوهجة والشعور الزاهر، فإن شعره يتميز 
املواهب  الرحيب. وليست هذه  الدقيق واخليال  األنيق واملعنى  واللفظ  املتناهية  بالرقة 
بالطارئة عليه، فهو سليل بيت اشتهر بالعلم واألدب والورع وعاش بني رفوف الكتب 
إليه  تتوق  املتنوعة، فانكب عىل دراستها واستيعاب مضامينها حتى حصل عىل كل ما 

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 
باحلائري  املعروف  املوسوي  العاميل  صالح  بن  احلسن  أيب  بن  عيل  حممد  فقال:  اجلايب 

)1247 - 1290هـ( )1831 - 1873م( فاضل من أصحاب الرتاجم له نظم)1(. 

)1(  معجم األعالم / بسام عبد الوهاب اجلايب / ص761. 
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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 )1(. 

وقد خصص البحاثة الشهري الشيخ عبد املوىل الطرحيي دراسة هلذا الشاعر يف كتابه 
السيد  بن  احلسن  أيب  السيد  بن  عيل  حممد  السيد  هو  فقال:  )احلائريات(  القيم  اخلطي 
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. 

األربعة  يتجاوز  عمر  عن  احلسيني  احلائر  يف  ودفن  1290هـ  سنة  كربالء  يف  تويف 
واألربعني عامًا)2(.

)1(  معجم املؤلفني ج10 ص316. 
)2(  احلائريات - للشيخ عبد املوىل الطرحيي - خمطوط. 
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آثاره: 
الطرحيي  املوىل  عبد  الشيخ  لذكرها  تعرض  وقد  كثرية  خطية  آثــارًا  الشاعر  ترك 
رسالة  املؤلفات:  هذه  وأبرز   )1( اخلطية(  احلائري  عيل  )مؤلفات  بعنوان  له  موضوع  يف 

الترصيف.

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

شعره بالقوة واملتانة وفخامة الديباجة وحسن السبك. 

ومن شعره قوله مهنئًا العامل السيد حممد تقي الطباطبائي وذلك يف اقرتان نجله السيد 
حممد الطباطبائي: 

ــالد بـ ــل  ــكـ لـ رس  الــــركــــب  الــعــبــادأهيـــــا  ــع  ــر يف مجــي ــب ال ــر  ــ وان

ــرى الــدهــر والــكــواكــب تزهو ــؤادمــا ت ــ ــل ف ــ ــلء ك ــ واملـــــــــرّسات مـ

ــا الــبــاليــل تــشــدو ــن ــاهل ــرى ب ــ ــا ت واد مـ ــل  ك يف  بــالــبــر  صـــادحـــات 

كـــل حلــٍن الـــســـعـــود يف  ــادوطـــيـــور  ــعـ ــمــن واإلسـ ــي ــال ــات ب ــن مــعــل

رسور  يف  أصــبــحــوا  الــعــلــم  واعـــتـــداد)2(وذوو  رىًض  يف  يــتــغــنــون 

ــايل  ــع ووهـــاد)3(والــــريــــات مـــن أقـــــايص امل ربـــًى  مــن  البيد  تقطع 

)1(  جملة )العرفان( مج18 ص297. 
)2( ويف رواية أخرى )تتهادى عىل الغالة املهاد( .

)3( احلائريات: للشيخ عبد املوىل الطرحيي - )خمطوط( .
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وقال مهنئًا الشيخ حممد بن املرزا حسن كمونة يف زفافه: 

بمقصد  ــان  ــزم ال جـــاء  فــقــد  موعديبـــرى  ــواذل  ــع ال ــم  رغ عــى  ووىف 

ــاب يل  الـــراب وط مورديقــد ســاغ يل فيه  يل  صفى  وقد  الرغيد  العيش 

بدت متى  والسطور  طرسًا  بأئمدفتخال  يكتحلن  ــًا  ــان ــس ح ــودًا  ــ خـ

متــثــاهلــا  وذي  ذي  ــل  ــيـ ولـ بأبجدفـــجـــر  الـــرمـــوز  ــهــا  أحــرف ورمــــوز 

متنكدتـــبـــًا أليــــــام املـــشـــيـــب فـــكـــم هبــا  آســــف  حــــرسة  قــاســيــت 

الــِصــبــا  ــام  ــ أي ــرف أن  ــ أرغــدمــا كــنــت أع عيش  بصفو  فــعــدت  عـــادت 

ــًا ــادي ــن ــبـــرًا وم ــى ســمــعــت مـ ــت حممدح زفـــــاف  يف  ــا  ــ ــراي ــ ال نـــــادى 

ــا  ــه ــل ــدخـــري الـــريـــة مـــفـــخـــرًا وأج ــول ــا بــطــيــب امل ــ ــاه ــ قـــــدرًا وأزك

ــن مل يــزل ــنــهــى م ــم املــحــامــد وال ــديج ــرت ــس املــجــد املـــؤثـــل ي ــالب ــم ب

الذي البادي  بدرها  املكارم  ــه هــديشمس  ــام ب ــ ــن مــضــٍل يف األن ــم م ك

له  ومــن  الــزكــي  احلسن  الفتى  ــرع  يبتديف ــه  ــي وف ــرسًا  ــ ق الـــنـــدا  يــنــهــى 

ــب كــنــف إذا  ــوك ــس ك ــم للمهتديبـــدر وش هـــدايـــة  ــم  ــج ون عـــزت 

ــدفــق ــى مــت ــعـ ــٌر بــــأمــــواج الـ ــحـ دبـ عـــنـــد الــــــــورود لـــــــرّود ولــــــورَّ

والتقى  الــفــواضــل  غــري  يف  ــاج  م ــدمــا  ــرت ي مل  ــعـــى  الـ غـــري  ويف  يـــومـــًا 

هلا  ــأوى  ي يكن  ومل  الضيوف  ــأوى  حــصــن املـــخـــوف وكــعــبــة املــتــوفــدم

كــفــه  ــب  ــائـ ــحـ سـ ــك  ــلـ مـ مــــن  بعسجدهلل  ــن  ــدي ــواف ــت امل عـــى  هتــمــي 

وعــن  إال  الــــورى  يف  ــود  جـ ــرو  يـ املسندمل  الــصــحــيــح  ــر  اخلـ يف  كــفــيــه 

نعوته ــرواة  ــ الـ مــن  ــاة  ــق ــث ال ــروي  ــ وبمشهدت بمسمع  ــوم  ــعــل ال ــو  ــن وب

لصفاته ــد  ــاح ج مـــن  مـــا  جتحد هــيــهــات  مل  ــال  ــع ال ــق  أفـ يف  ــشــهــب  وال
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ــذي ــال ــًا ب ــوقـ ــه حلـ ــدمـــن يــســتــطــيــع لـ ــوق ــت ــره امل ــكـ ــدو بـــثـــاقـــب فـ ــبـ يـ

حلــوقــه  أراد  ــمــن  ف الـــســـامك  جتــهــدطـــال  ال  ــه  ــ ل ــه  ــي ــاع ــس م ــت  ــ م أو 

كلها   املـــفـــاخـــر  ــان  ــ ــ أرك ــاد  ــ ن ــد  ــمــهــدقـ ــت ت مل  لــــــــواله  ــد  ــ ــواع ــ ــق ــ ب

قيادها  فــضــل  ــاس  ــن ال ــه  ــي إل ــقــت  ــر فــضــل املــقــودأل ــده ــقــى ال ــه أل ــي وإل

ــد  ــاقــبــه وق ــات لـــن حتـــى مــن ــه ــي ينفده مل  وعـــدهـــا  الـــعـــديـــد  نــفــد 

كلهم واألعـــــادي  احلــواســد  ــن فــيــه فــدي لــيــت  ــوا الــِغــدا وقـــّل م ــان ك

ــّودايــا أهيــا احلــســن83  الــزكــي ومــن غدا ــع م اجلــمــيــل  ــى  ع األنــــام  دون 

ــه  ــرس ع يف  حمـــمـــد  ــرس  ــ عـ ــاك  ــنـ املقصد هـ قــصــارى  العليا  بنو  نــالــت 

ــا  ــدهت ــي ــأ بــــــدار لــلــعــى ش ــ ــن ــ مفندوأه بــعــزم  ــا  ــي ــدن ال يف  ــفــخــر  ــال ب

غدت فقد  الطفوف  بروضات  مشيد دار  احلـــنـــان  يف  بــقــمــر  ــزرى  ــ ت

ــرم الــريــف ومــن له  ــازن احلـ ــا خـ ــودي ــأس ــيــض وب ــأب ــيــف ب ــن الـــقـــدر امل

خريدة القريض  ــود  خ مــن  ــا املــتــنــضــدوافــتــك  ــه ــام ــظ ــد ن ــعــق تـــزهـــو ب

فــرائــد نظمها  ــت  ــّردبــك أزهـــرت وزه قـــالئـــد خـ ــد يف  ــرائـ ــفـ الـ زهــــو 

بمدحيكم قـــرت  ــي  ه إذا  ــذرًا  ــ يدي ع عــى  ــان  ــزم ال أخــذ  فقد  ــًا  ــوم ي

نــعــمــٍة املـــــدى يف  ــر  ــم ع ــم  ــت ــي ــق ــدوب ــش أرغـ ــي ــو ع ــف ــص مـــوفـــورة وب

وله أيضًا:

ــنــو ــويل أعــي ــ ــائـــمـــون حـ ــنـ ــا الـ ــ ــاراأهيـ ــخ ــت ــوة واف ــخ ن ــل  ــي ــل ال ين عـــى 

ــًا ــث ــدي ــار ح ــهـ ــنـ ــن الـ ــ ــوين ع ــ ــدث ــ ــارا)1(ح ــه ــن ال نسيت  فــقــد  ــوه  ــُفـ َوِصـ

)1( احلائريات، خمطوط .
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وقال خماطبًا صديقه العالمة الشيخ عيل آل كاشف الغطاء: 

يــنــمــى جـــعـــفـــر  آلل  ــًا  ــيـ ــلـ عـ وفــهــاميــــا  عـــلـــاًم  حــــزت  اهلل  عـــمـــرك 

ــب حــجــر املــعــايل  ــي ــت قـــدمـــًا رب ــت يف املــهــد حــكــام)1(أنـ ــي وصــبــيــًا أوت

أخريًا، لقد استطاع هذا الشاعر بام ملك من موهبة الشعر، أن يقدم رؤيته الشعرية 
يف إطار من السمو اإلبداعي والفكري بحثًا عن التمييز عىل الصعيد األديب، وخلق جو 

إنساين مفعم بالصدق العايل واحلس املرهف. 

* * *

19- احلاج حممد علي كمونة

املتويف عام 1282 هـ
ولد الشاعر احلاج حممد عيل بن الشيخ حممد بن الشيخ عيسى آل كمونة يف كربالء 
ونشأ شابًا عرف بنفاذ الذهن ودقة احلس، وقدر له مستقباًل أدبيًا زاهرًا، فأقبل وكله رغبة 
أما  فيه،  الشعر وبرع  العلمي فدرس عىل مشايخ عرصه، وحفظ  التحصيل  إىل  وشوق 
تاريخ مولده فلم حيدده لنا املؤرخون، وأغلب الظن إنه ولد يف حدود سنة 1200 هجرية 
استنتاجًا 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 1282 هجرية، واألخري أصح األقوال، ويؤيد هذا التاريخ العالمة 

الشيخ حممد الساموي يف أرجوزته بقوله: 

)1( احلائريات، خمطوط .
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ــعــي  اجلي وكـــأخـــي الــفــضــل حمــمــد ال الفخر  ذا  كمونه  ــن  ب أعــنــي 

ــام احلــاكــي ــنـــظـ بـــــزهـــــره كـــــواكـــــب األفـــــــالكفــكــم لـــه مـــن الـ

ورشف ــني  ــسـ ــاحلـ بـ عـــــالء  بـــغـــرف)1(نـــــال  أرخ  واله  مـــن  ــل  ــ وح

أرجاء  اجتاح  الذي  الوباء  ان احلاج حممد عيل تويف يف سنة  املؤرخون  ويكاد جيمع 
الثانية من هذه السنة أي  املدينة، واملعروف أن مرض الوباء انترش يف آخر شهر مجادى 

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

لقد كان الشاعر قليل االتصال بالناس سوى بعض الشخصيات التي أشاد هبا وأثنى 
عليها، ويف رثائه دّون تواريخ وفيات من اشتهر منهم بالعلم واألدب)2(. 

ذكره العالمة السيد حمسن األمني يف )أعيان الشيعة( بقوله: تويف يف كربالء يف شهر 
مجادى اآلخرة ليلة األحد سنة 1282هـ / 1865م وذلك بوباء اهليضة ويقال هلا اهلواء 
األصفر والكولريا وأبو زوعة، ودفن داخل املشهد احلائري خلف رأس احلسني مع 
أخويه احلاج مهدي واملريزا حسن، كان شاعرًا أديبًا ويف الطليعة كان فاضاًل مشاركًا يف 
العلوم تقيًا حمبًا آلل بيت حممد له ديوان شعر جله يف األئمة حكي عنه أنه رأى يف 

منامه احلسني وهو يردد: فمنا املنادي ومنا السميع فأكملها )3(.

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 1282 )وليس سنة 1275( وقد قارب الثامنني سنة من عمره، 
كام جاء ذلك يف مقدمة ديوانه املطبوع سنة 1367 يف النجف نقاًل عن احلصون املنيعة يف 

)1( جمايل اللطف بأرض الطف : للعالمة الشيخ حممد الساموي ص77 .
)2(  تاريخ األدب العريب يف العراق: للمحامي عباس العزاوي ج2 ص329. 

)3(  أعيان الشيعة: للعالمة السيد حمسن األمني ج46 ص109. 
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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 
التي  الديوان الذي أرشف عىل مجعه وطبعه الشيخ كاظم الطرحيي قصائده ومنظوماته 
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 )1(.

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( 
قائاًل: 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 تيمنًا هبا 
وأصبح ذووه من بعده خدمة للروضتني، نبغ منهم األديب الشيخ حممد عيل كمونة الذي 
انقطع نسله من الذكور)2(، وذكره العالمة الشيخ حممد حرز الدين يف )معارف الرجال( 
بقوله: كان شيخًا فاضاًل وأديبًا كاماًل جييد نظم الشعر، ويعد من الطبقة املتوسطة عىل 
األئمة  مدح  وقد  كثري  نظم  له  ويروى  اآلخرين،  بنظر  ودوهنا  األدباء  من  مجهرة  رأي 

املعصومني ورثاهم، الخ)3(. 

وقد خصه البحاثة الشيخ حممد عيل اليعقويب بدراسة خاصة نقتبس منها قوله: )ومن 
النابغة قبل قرن من الزمن يف كربالء ثم  بواعث األسف الشديد أن يعيش هذا الشيخ 
يموت ومل يعرف القراء وجيزًا من حياته ومل يقفوا عىل يشء من بنات أفكاره حتى اليوم 

)1(  املصدر السابق - ص40 و41. 
)2(  مدينة احلسني - لألستاذ املحقق السيد حممد حسن الكليدار آل طعمة ج1 ص69 طبع بغداد. 

)3(  معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباء ج ص314. 
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ولقد كان من أملع الشخصيات األدبية مربزًا 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 
السيد  كالعالمة  عام  مائة  من  بأكثر  تقدمهم  من  أخبار  اندرست  كام  أشعارهم  دواوين 
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 
فيه  الرتاكيب حسن األساليب مجع  العليا، رصني  الطبقة  بيٍت وكله من  اخلمسة آالف 
بني اجلزالة والفخامة ولكنه تلف يف إحدى حوادث كربالء األخرية ومل يوجد منه اليوم 

.)1(سوى قطعة صغرية رأيت فيها بضع قصائد يف مراثي احلسني

بن  عيل  حممد  )احلاج  بقوله:  الغطاء  كاشف  عيل  الشيخ  العالمة  ذكره  إىل  وتطرق 
املرحوم الشيخ حممد النجفي األصل احلائري املسكن الشهري بكمونة كان شاعرًا بليغًا 
الفائقة،  بمعانيها ومبانيها  الرقيقة وأسكرهتم  الناس أشعاره  آنست  لبيبًا فصيحًا  وأديبًا 
أيام صباي  قد شاهدته  الليايل،  أمهات  مثله  والعاقمة عن  درة صدف األدب واملعايل، 
يسريًا وقد  إفاداته  ثامر  واقتطفت من  كثريًا  فيها واجتمعت معه  توقفي  يف كربالء زمن 
ناهز عمره الثامنني من السنني، وعرضت أول نظمي عليه، وكان رجاًل طوياًل ذا شيبة 
 بيضاء مهيبًا شهاًم غيورًا، وكان قليل النظم وأكثر شعره يف مدح اإلمام أمري املؤمنني
وكان معاونًا ألخويه احلاج مهدي والشيخ حممد حسن يف تولية خدمة مرقد أيب عبد اهلل 
احلسني)2(. وذكره الدكتور داود سلوم فقال ما هذا نصه: هو حممد عيل بن حممد بن 
عيسى آل كمونة وال نعرف عنه كثريًا فقد ولد يف كربالء واشتغل حافظًا لقرب احلسني 

)1(  جملة االعتدال النجفية العددان 4 و5 السنة الرابعة 1937م وأنظر جريدة)األسبوع( الكربالئية العدد 3 
سنة 1941 م. 

)2(  احلصون املنيعة يف طبقات الشيعة: للشيخ عيل كاشف الغطاء )خمطوط( ج5. 
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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 - 1255هـ وقد طبع قسم من ديوانه فقط سنة 
1948م)1(، وقال بسام عبد الوهاب يف )معجم األعالم( ما نصه: حممد عيل بن حممد بن 
عيسى األسدي احلائري بن آل كمونة ).... / 1282هـ( )..... / 1865م( شاعر من 

أعيان كربالء)2(. 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 صورًا 
األلفاظ، وديوانه جمموعة  املعاين وبالغته يف  تفوقه يف  فيه  نلمس  الذي  كثرية يف شعره 
يف  سكبها  حمرقة  ونفثات  حرى  آهات  ومعظمها  الشعرية،  والقطع  بالقصائد  حافلة 
قصائد قاهلا يف رثاء احلسني بن عيل. واىل جانب ذلك نجد قصائد وقطعًا شعرية يف 
شتى األغراض واملناسبات، األمر الذي جيعل الديوان ذا أمهية بالغة حيث تضمن كثريًا 
ألفاظ  إيراد  فقد وفق يف  القلوب وتنتزع اإلعجاب،  التي تستهوي  الشعر  من أغراض 
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

مصاب أهاج الكرب واستأصل الصراعرا فاستمر اخلطب واستوعب الدهرا

ــّون احلــراوطــبــق أرجـــــاء الــبــســيــطــة حــزنــه وأحـــدث روعـــًا هوله ه

)1(  تطور الفكر واألسلوب يف األدب العراقي: للدكتور داود سلوم ص60. 
)2(  معجم األعالم: بسام عبد الوهاب اجلايب ص761. 
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أثارها  حتى  األرض  خالل  إىل اجلو نقعًا حجب الشمس والبدراوجــاس 

الــســامء وزلــزلــت لــه حتى  ــارت  طراومـ أخاشيها  واهنـــدت  األرض  لــه 

السام لــه  ــور  متـ أن  عــجــيــب  ــري  الغراوغـ عى  النجوم  هتوي  أوجها  ومن 

ــاح عــصــابــة  ــف ــك ــل ــت ل ــل احلمراغـــــداة جت مرض  من  الوضاح  النسب  هلا 

حلرهبا  ــرب  ح آل  أعـــدت  إذ  ــدت  كراع وعتت  رشدها  ضلت  كتائب 

قائم والسبط  اجلمعان  التقى  الكرىوحيث  البطشة  بطشه  يف  يذكرها 

جباهلا  تـــريس  ــرب  ــ واحل فــتــنــدك مــنــه حــني يــنــظــرهــا شــزرايكافحها 

تالطمت اهلـــيـــاج  ــواج  ــ ــ وأم ثغراأراه  بــاســاًم  مــســتــأنــســًا  هبــا  ــوم  ــع ي

ــا كــأنــام  ــى طــلــق املــحــي ــظــب ــي ال بالبرى حيــي لــلــرضب  تستل  إذ  حتييه 

حلمه الفتك  مــن  يكفكفه  مل  ــو  الكفراول واستأصل  الرك  ديار  لعفى 

وقلبه األوام  يشكو  عجب  هنراومــن  القنا  فجرته  ــالل  خ مــن  ــرى  ج

ــه جـــاللـ جـــــل  اهلل  جتـــــى  شكراوملـــــــا  ــدًا  ــاج س ــه  ل تعظياًم  خـــّر  ــه  ل

ــراهـــوى وهـــو طـــود واملــــوايض كأهنا  وكـ ــه  ــب ــاك ــن م إال  ــت  ــ أب نـــســـور 

الغراهوى كوكبًا وانقض لأرض جوهرًا طلعته  األعـــراض  شابت  ومــا 

بعده فالرك  التوحيد  هيكل  سكرىهوى  غمره  يف  والناس  غمره  طغى 

ظهراوأعظم بخطب زعزع العرش وانحنى حمــدودبــًا  ــدوار  ــ ال الفلك  ــه  ل

دمــًا نــحــره  مــن  الشمر  أراق  محراغـــداة  أدمــعــًا  السام  عني  انبجست  له 

ــا له  ــ ــقـــت وي ــد أريـ ــا لـــدمـــاٍء قـ ــي شجًى فتت األكباد حيث جرت هدراف
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جواريًا الــعــوادي  أنــس  مل  أنــس  ترض القرى من مصدر العلم والصدراوإن 

لــنــره  ــادوا  ــنـ تـ ــًا  ــان ــي ــت ف أنـــس  والسمراومل  البيض  عانقوا  عنه  وللذب 

أصوهلم طابت  حيث  تواصوا  صرارجال  قضوا  حتى  بالصر  وأنفسهم 

رؤوسهم  محل  قبل  أدري  كنت  الزهراوما  األنــجــم  حتمل  الــعــوايل  ــأن  ب

هتكه اهلل  ــى  أبـ خــــدرًا  ــوا  محـ ــاة  ــدرامحـ ــ ــًا ورشفــــــه ق ــ ــأن ــ ــه ش ــم ــظ ــع ف

بعدهم لــلــمــغــاويــر  ــًا  ــب هن حرسىفــأصــبــح  أبرزت  املصطفى  بنات  ومنه 

شكت ــإن  ف شمٌر  بالسوط  ــرايقنعها  ــا زجـ ــه ــع ــوس ــر وي ــ ــهــا زج ــب ــؤن ي

ــل  ــ ــواك ــ ث أهنـــــــن  إال  عــرىنـــــوائـــــح  أعــيــنــهــا  أنَّ  إال  عـــواطـــش 

وجهها ــاء  م احلــيــا  بيمناها  باليرسى يــصــون  السرت  ــوز  أع إن  ويسرتها 

فنورها  الشموس  تضاهيها  ــوه  ــا حــرسىوج ــ ــني رده مــتــى رمــقــتــه أعـ

ــٍة ــرم ــيــحــت وح ــم قـــد أب ــري ــا حل ــي جهراف هتكت  قــد  اهلل  حــرمــات  هبــا 

لصاحبي  الفريق  ــاج  ه ــد  وق احلرىأقـــول  كبدي  أوهجت  نــار  وللبني 

راحاًل قوض  فالركب  صدرها  املرسى أقم  إىل  فحنت  احلادي  طوح  وقد 

ــه  إن الـــغـــريـــني  وادي  ــا  هبـ النراويـــمـــم  طيبه  من  املسك  ــار  أع مقيل 

ــه رضحي أرس  ــى  ــن ــغ م إىل  ــكــرىوعـــــرج  ال واآليـــــة  اهلل  رس  حــقــيــقــة 

بحائٍز ــرام  ــ احل الــبــيــت  ــام  ف فخرارضيـــح  حــازه  بــالــذي  إال  احلجر  وال 

األجــراوعــــز عــلــيــًا بــاحلــســني ورهــطــه وأغــنــم  منشّطا  عني  وبّلغه 

ــًة ــاي ــك ــنـــني ش ــك أمــــري املـــؤمـ ــيـ الغراإلـ سعة  بثها  مــن  شجًى  تغص 
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معرضًا ــك  ذراريـ ــادت  ب وقــد  ــدري وأنـــت هبــا أدرىأراك  كــأنــك مــا تـ

ــذي مل ختــل مــنــه رسيــرة  ــ ــت ال ــس ــراأل خ بـــه  أحــــاط  مـــا  رس  ــق  ــب ي ومل 

لفادح منك  الصر  وكيف  صراصــرت  ــورى  الـ تطيق  ال  وعليه  ــرا  ع

ــرىأتنسى وهل ينسى لدى الطف موقف  ــذك ال لـــك  آٍن  كـــل  يف  جتــــدده 

القذى عى  تغض  أن  وحاشا  جــفــونــًا ومل تـــدرك ألبــنــائــك الــوتــراتغض 

القضا  يشهد  لــه  عــزمــًا  موقظًا  أجـــرىفقم  إّنــــه  ــٍة  ــب حــل يف  ــا  ــري ج إذا 

قرساوبـــأســـًا يــبــيــد الــدهــر رعــبــًا ومهــًة أحجمت  إن  ــدار  األق هبا  تقود 

مــذكــرًا الطفوف  أرض  إىل  ــادر  بدراوبـ يغشاهم  حني  حرب  طواغيت 

القضا واجلب  أرجاءها  هبم  النراوزلزل  واستنهض  اهلل  ثــار  الدراك 

أمــيــة آل  ــديـــن  الـ يف  عــبــثــت  ــد  ــق جهراف ولــده  يف  اهلل  رســول  وغــالــت 

سعيها  ــل  ض أمـــٍة  ــن  م تعست  ــا املــكــراأال  ــا هل ــواه ــّول شــيــطــان غ ــ وس

خديعة إال  ــامن  ــ اإليـ تــظــهــر  والكفراأبـــت  الــرك  تبطن  ولكن  وآبــت 

ــًة ــالل ض يـــعـــوق  إال  ــت  ــع ــب ات ــا قــبــلــهــا نــرسافـــام  ــاؤهـ ــعــت آبـ ــب كـــام ات

مالكم احلــمــد  شيبة  ــا  ــرساي ل أرسىوقـــل  بنسوتكم  ســاروا  وقد  قعدتم 

ــر تـــارة  ــواظـ ــنـ ــهــا الـ ــي ــا تــــارة أخـــرىيـــــروق جتــل وحيــجــبــهــا إجـــالهلـ

ــام  ــل ــن الـــيـــعـــمـــالت وك ــ جتــــوز هبـــا قـــفـــرًا جتــشــمــهــا قــفــراتـــنـــوء هب

طوعكم فاملقادير  غضابًا  ترتى فقوموا  رسلها  جاءتكم  شئتم  متى 

وثاقها  وفــكــوا  عـــدوًا  هبــا  فــقــد محــلــت ممـــا تـــكـــابـــده وقـــراوجــيــئــوا 
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دخوهلا  الغيور  يشجي  مــا  واخلمراوأعــظــم  اللهو  ــارح  ب مــا  جملس  إىل 

ــة ــّب ــس ــه يـــزيـــد م ــيـ ــا فـ ــقـــارضـــهـ كرايـ معرضًا  وجهه  عنها  ويــرف 

يمينه شــلــت  الــســبــط  ثــغــر  ــرع  ــق ثغراوي ــه  ب وأعــظــم  ــرعــًا  ق ــه  ب فأعظم 

ــره ــر ذك ــده ــرًا طــّيــب ال ــغ والشكراأيــنــكــث ث واحلمد  التسبيح  بارح  وما 

عجائب  إال  الــدهــر  يف  ومــا  األخرىعجبت  فاجأت  أعجوبة  ذهبت  متى 

ــا رشهـ الــــريــــة  خــــري  يف  ــم  ــكـ واألمراحيـ النهي  بي  أشقاها  خلت  وما 

بالئكم جليل  أحي  ال  الوحي  حرابني  لــه  أطــيــق  ال  ثناكم  كحسن 

مشاعري  ــاين  ــع امل بــأبــكــار  بكرامنحتم  فــأنــشــأهتــا  ــري  ــك ف وصــفــيــتــم 

جودكم بحر  مسرتفدًا  هبــا  البحراوردت  ــك  ذل ــرد  ي مل  مــن  رفـــده  ــدا  ع

أكن  ومل  إليكم  فــقــرًا  بيدي  ــددت  فقرام غــريكــم  إىل  ــًا  ــوم ي يـــدي  أمـــد 

جتلدي  ــى  أوه فــالــوزر  بيدي  ــذوا  ــوزراخ ال يرفع  غريكم  يف  يل  وزر  وال 

وطاعة نسكًا  ــرت  ق وإن  ذخــراكــفــاين  بــه  املــعــاد  يف  وحسبي  والكــم 

قــدركــم ــدار  ــق م اهلل  ســـالم  لــديــه ومــا مــدت أيــاديــكــم الــدهــرا عليكم 

 :وقال راثيًا اإلمام احلسني

بكربال النساء  أنسى  ال  ــَس  أن ــإن  صّبتف املــصــائــب  عليهن  ــارى  ــي ح

ــه ــاء ورسجـ ــ ــَر ج ــهـ ــن املـ ــ ــا رأيـ ــ ــرزن بــدهــشــةومل ــ ــوىل بـ ــ ــن املـ ــيٌّ مـ ــ خ

ــن كــريــمــةومل أنس أخت السبط زينب إذ هوت ــا مـ ــرم هبـ ــ لــتــقــبــيــلــه أكـ

نطقها  يسبق  الــعــني  ودمـــع  صبتتــقــول  ــب  ــائ ــص امل نـــار  قــلــبــهــا  ويف 
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بــعــد كامله ــاب  غـ ــالالً  ــ يــا ه ــي  كليلتي أخـ ــاري  هن أضحى  فقده  فمن 

نــظــرًة سكينة  زود  أخـــي  ــا  ي ــتأخـــي  ــي ــي وم ــ ــري ح ــ ــا خ ــ ــا ي ــ ــرّس هب ــ تـ

قلبها  كان  لقد  الصغرى  فاطم  بنظرةأخي  عليها  فاعطف  أســى  ــذوب  ي

أشتكي  املصائب  أي  أخــي  يا  وغربتيأخــي  وذيل  هتكي  أم  ــك  ــراق ف

عاريًا اجلسم  أم  مسلوبًا  الثوب  صقيلةأم  ببيض  مــنــحــورًا  النحر  أم 

قانيًا الشيب  أم  مرضوضًا  الظهر  املصيبةأم  لعظم  مــنــشــورًا  الشعر  أم 

ناعيًا املــهــر  أم  منهوبًا  الــرحــل  الظهريةأم  بــحــّر  مــكــبــوبــًا  ــه  ــوج ال أم 

مغلاًل أضــحــى  السجاد  العابد  كربةأم  كــل  الــرسى  يف  يقايس  علياًل 

ظاميًا ــّدل  ــ ُج الــعــبــاس  الــبــطــل  بقطرةأم  ــفــرات  ال ــاء  م مــن  ــَض  حي ومل 

ــوارسًا ح الــفــاقــدات  الضايعات  بلدةأم  كــل  يف  يــشــَهــرن  ــا  اإلمـ كمثل 

ــم حممد ــري ــرى حيــمــى ح بذلةأفــيــمــن تـ الــعــزيــز  بــعــد  وقـــد أصــبــحــت 

واحليا والسرت  الصون  ذاك  بعد  غــربــةأخي  دار  يف  األنـــــذال  تــالحــظــنــا 

بمنحري  كان  الذبح  هذا  ليت  بمهجتيأخي  كــان  السهم  ذاك  ليت  ويــا 

ــه ســالمــنــا ــار طـ ــت ــخ ــغ امل ــل ــي ب ــ وحمــنــةأخ بـــكـــرب  كــلــثــوٍم  أم  ــل  ــ وق

مــنــي حتية ــرار  ــ ــك ــ ال ــغ  ــّلـ بـ تــســاق بذلةأخــــي  وقـــل زيــنــب أضــحــت 

النسا خرية  املصطفى  لبنت  قل  والــكــدورةأخي  بالعنا  أضحت  سكينة 

بأننا ــلــزكــي  ل أمـــي  ابـــن  يـــا  ورحلةوقـــل  نـــزول  يف  ــارى  حــي أســـارى 
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يوم  ومؤرخًا  الرشتي  أمحد  السيد  هتنئة  يف  كمونة  عيل  حممد  احلاج  جناب  قال  ومما 
زفافه: 

ــل املــقــصــد ــي ــن ــرى ســـلـــيـــامن ب ــ فــغــايــة الــقــصــد رضـــــاء الــســيــدبـ

ــم ــاظـ كـ والء  ــت  ــ ــل ــ ن ــد  ــ ــأمحـ ــ ــدبـ ــ أمح والء  ــت  ــ ــل ــ ن ــم  ــ ــاظ ــ ــك ــ ب

ــده ــي ــاّل الــــزمــــان ج ــ ــام حـ ــ ــن هب ــ ــردم ــ ــان اخل ــ ــس ــ ــاد احل ــ ــي ــ ــة أج ــي ــل ح

هبام  ــن  مـ ــدى  ــ اهلـ إىل  ــدى  ــتـ اهـ ــد  هيتديقـ ال  مــن  ــل  وضـ اهــتــدى  قــد 

ــم بـــآيـــٍة ــج ــع ــن م ــ ــرب ع ــ ــ ــم أع ــ مــســنــدك بـــحـــديـــٍث  أو  حمـــكـــمـــة 

عــن جرهيم ــاق  ــســب ال قــصــب  ــن أحـــدســل  ــ ــل جــــازامهــــا م ــ ــه ه ــيـ إلـ

ــوم أمـــــدًا ــلـ ــعـ ــن الـ ــ ــد بــلــغــا م ــ ــدق ــ األم ــذاك  ــ ــ ل ــم  ــ ــوه ــ ال ــغ  ــل ــب ي ال 

ــطَّ بــه  ــ ــ ــام الــــلــــوح ومـــــا ُخـ ــ ــأن ــ مــــن الـــعـــلـــوم مـــنـــهـــام بــمــشــهــد ك

فانترت  ــوت  ــط ان احلــمــد  ــة  ــ ــدوراي ــ أمح آل  مـــــــدح  يف  ــد  ــ ــأمحـ ــ بـ

ــا ــت ــب ــد ث ــ ــ ــم ق ــهـ ــبـ ــحـ ــه كـ ــ ــبـ ــ ــدوحـ ــوّحـ مـ مـــؤمـــن  كــــل  ــلـــب  قـ يف 

ــده ــه ــج ــم ب ــهـ ــنـ ــد عــــن ديـ ــ ــاه ــ ــهـــجـــدج ــتـ الـ يف  هلل  ـــدًا  ــ ـــه ــ ـــت ــ جم

ــد(  ــ )أمح مـــن  وروده  ــم(  ــ ــاظ ــ ــردو)ك ــدر امل ــن مــصــدر الــفــيــض وصـ ع

ــديـــت هبــام  ــتـ ــاقـ ــقــتــدطـــابـــا فــطــبــت فـ ي مل  ــام  ــ هبـ ــن  ــ مـ يـــطـــب  ومل 

ندى من  الطفوف  نــادي  يف  لك  يــســدكم  ومـــــن  أبـــــــدًا  يــتــنــاهــى  ال 

ــهــا  ــأودورايـــــــة املــــعــــروف بـــعـــد طــّي ــتـ والـ ــان  ــرفـ ــعـ الـ ذوي  ــدى  ــ ل

ــا ــأهنـ ــت كـ ــ ــدل ــ ــت ــ ــاع ــ ــا ف ــ ــرهتـ ــ أبــجــدنـ ــروف  ــ حـ ــن  مـ ــرف  ــ ح أول 

الـــعـــددواملـــــكـــــرمـــــات كـــلـــام أعـــدهـــا أوىف  ــك  ــ ل ــا  ــه ــن م ــرج  ــ خيـ
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وكــفــى عــــــــامدًا  اهلل  ــدفــحــســبــك  ــم ــت ــع ــم ــل ــدًا بـــــــاهلل ل ــ ــم ــ ــت ــ ــع ــ م

ــي أمحـــد ــ ــزك ــ ــج ال ــزويـ ــتـ ــت صــــدق املــقــعــدقـــمـــت بـ ــل وبـــالـــقـــيـــام ن

ــعــســجــد مــشــرتيــا حــســن الــثــنــا بعسجد ب مــشــرتيــا  الــثــنــا  حــســن 

ــامن أتــــــاك )آصـــــف( ــيـ ــلـ ــا سـ ــيـ ــري مــعــهــد)1(فـ ــعــرش )بــلــقــيــس( خل ب

ــا أمحـــــد واإلقـــــبـــــال يف  ــ ــرادهـ ــ ــا املـــمـــرد(مـ ــهـ ــرحـ ــا )لـ ــ ــوهل ــ دخ

ــد احـــتـــوى ــ ــن بـــجـــده ق ــ ــد م ــ ــؤددأمحـ ــ ــس ــ ــى مجـــيـــع ال ــ وجــــــــده عـ

ــًا ــن ــس ــي ح ــ ــن ــ ــت أه ــئـ ــد جـ ــ ــأمح ــ ــًا بــأمحــدب ــنـ ــسـ ــي حـ ــ ــن ــ ــت أه ــئـ جـ

ــم انـــتـــجـــتـــه نــجــب ــ ــري ــ ــي ك ــجـ ــرام املــحــتــدنـ ــ ــبــة احلـــمـــد كـ ــن شــي مـ

بـــجـــدهـــم ــًا  ــيـ ــنـ ــهـ مـ أزل  ــردومل  ــج ــى امل ــه ــن ــل ال ــ ــم أه ــ ــداده ــ أج

رحبه بــالــرسور  غص  ــف()2(  ــط ــدو)ال ــّس ــاحل ــبـــه ب وضـــــاق ذرعــــــًا رحـ

السام باملصابيح  بــاهــت  ــدواألرض  ــوق ــت ــال ب ــوم  ــجـ ــنـ الـ فـــاقـــت  أو 

زفـــافـــه يف  األرشاف  ــج  ــهـ ــتـ ــت األفـــــــراح أهــــل الــبــلــدوابـ ــمـ وعـ

ــوا فـــأرخـــوا  ــ ــع ــ ــنـــني قــــــدرًا ارف ــد( اثـ ــ أمحـ رسور  هــــــذا  ــد  ــ ــأمحـ ــ )بـ

1280هـ
 

)1( 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 مستقرًا عنده قال هذا من فضل ريب ....... الخ( سورة النمل، آية 40 ، بلقيس 

: ملكة سبأ .
)2( الطف : من أسامء كربالء .
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:وقال راثيًا اإلمام احلسني

ــب ــن أح ــق مـ ــن ــأي ــدا احلـــــادي ب ــ فــهــا أنـــا بــعــدهــم ظــهــري أجـــب)1(ح

حتى الـــدهـــر  رصوف  ــربوعــادتــنــي  ــر ح ــدهـ ــني الـ ــ ــنــي وب ــي ــأن ب ــ ك

ــت جياد ــرح ب ــا  ومـ ــدي)2(  ــ احلـــزم تكبوكــبــا جـ بــكــل ســامــي  ــدود  ــ اجل

ــانــت ــي يــــوم ب ــن ــني صــعــبوبـــــان الـــصـــر ع ــبـ ــي ويــــــوم الـ ــائـ ــبـ أحـ

ــب حيــمــلــن وقـــــرًا ــائـ ــجـ خــب)4(أمـــــا ونـ هلن  الذميل  يف  ــوص)3(  وخـ

صبحًا الــغــر  الــعــاديــات)5(  ــدو  ــات)6( مــتــى هتبوعـ ــف ــاص ــع ــفــوت ال ت

ــد قــفــٍر ــعـ أصــبــوألعـــتـــســـفـــن قــــفــــرًا بـ ــذال  ــ ــع ــ ال ــارف  ــ ــزخ ــ ل وال 

ــارت ــ ــوا الـــدنـــيـــا وس ــق ــل ــف ركـــبلـــقـــوم ط ــط ــل ــرب ل ــثـ ــن يـ ــ ــم م ــ هب

ــفـــو ــقـ ــم وتـ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــم امـ ــ ــه ــ ــأم ــ نجبب اإلنـــجـــاب  نــتــيــجــة  ــيــل  ســب

غب  ــطـــف  الـ ــاين  ــغـ مـ يف  ــعـــرس  ــرب فـ ــام هـــنـــاك ح ــ ــم وقـ املـــســـري هبـ

ــدي عــلــيــاًل ــ ــفــي والــــــورى أفـ ــن سغب)8(ب األطفال  وحوله  يضور)7( 

)1( 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 .

)2( اجلد : هنا البخت واحلظ .
)3( اخلوص : مجع مفردة أخوص وهو من غارت عينه يف رأسه أو من كانت إحدى عينيه سوداء واألخرى 

بيضاء وهنا يراد باخلوص اإلبل .
)4( اخلب : مصدر خبب يقال خب الفرس أي راوح بني يديه ورجليه .

)5( العاديات : مجع عادية وهي اخليل املغرية .
)6( العاصفات : الرياح .

)7( التضور : التلوي من وجع الرضب واجلوع .
)8( السغب : مجع مفرده ساغب وهو اجلائع التعب .
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ــدى خــســفــًا فــيــذري ــع ــن ال ــام عـــيـــنـــاه ســحــبيــســام م ــأنـ ــوع كـ ــ ــدم ــ ال

ــورًا وتــكــبــوتــــلــــوذ بـــــه نــــســــاء حــــــارسات ــ ــ ــوم لـــدهـــشـــة طـ ــقـ تـ
أواه)1( ــن  مـ ــد  ــاب ــك ت ــا  مـ ــد  ــاب ــك ــاف رضبت ــ ــت ــ ويـــؤملـــهـــا عـــى األك

منها  ــات  ــ ــي ــ األب ــب  ــل ــس وت ــب  ــس ــام ســــــٌب وســـلـــبت ــهـ ــيـ ــوع فـ ــ ــي ــ ف

ــة الـــعـــايف وطـــــورًا ــن بــكــعــب ــف ــط هلــــنَّ عـــى جـــــواد الـــنـــدب نــدبي

ــم مـــن لــوي  ــاغ ــي ــض ــال ــهــتــف ب ــت صعب ف ــر  ــاألمـ فـ ــارًة  ــ ــ غ ــوا  ــ ــام ــ وه

ــزكـــي ومـــــن يــلــيــه ــلـ ــوا لـ ــ ــولـ ــ هـــبـــوا وقـ هلل  ــا  ــ يـ الــــفــــرســــان  ــن  ــ مـ

ــا مـــن عــدانــا ــذون ــق ــن ــت ــس ــذبعــســى ت يـ ــا  ــنـ عـ الـــــــذي  راح  ــد  ــقـ فـ

هنــبــًا األرواح  ــه  لـ كـــانـــت  ــن  ــ ــداء هنــبوم ــ ــأعـ ــ ــوم لـ ــ ــي ــ فــــــذاك ال

ــراه  ــ ــى ق ــ ــات ع ــ ــادي ــ ــع ــ وخـــبوتـــلـــك ال عــــــدٌو  ــا  ــ هل عـــقـــرت  إال 

ــرًا ــ ــن وقـ ــل ــم ــب حي ــائ ــج ــن ــاب قــتــبفـــمـــن ل ــ ــتـ ــ ــى األقـ ــ ــا ع ــه ــق ــل ــق ي

ــوايل  ــع ــى ال ــرؤوس ع ــ ــشــاهــدن الـ شهبي األفـــــق  يف  ــا  ــأهنـ كـ تــــيء 

يــزيــد إىل  ــاة  ــ ــغ ــ ــط ــ ال ــا  ــريهـ ــسـ ــربتـ ــ وهــــنــــد أمـــــــه وأبــــــــــوه ح

ــب عـــلـــيـــه مــــن آلـــــه الــــنــــاس لــعــن ــرى الـــبـــيـــداء رك ــ ــا ط وبـــيـــل مـ

شـــكـــرًا هلل  ــدًا  ــ ــجـ ــ سـ عــتــبهتـــــــــاووا  اهلل  قـــضـــاء  ــى  ــ ع ولـــيـــس 

فكانوا ــاًم  ظـ احلــســني  دون  نــضــبقــضــوا  هبــــن  ــر  ــمـ يـ ال  ــورًا  ــ ــحـ ــ بـ

عليها  ــى  رصعـ جــســومــهــم  خــــيــــول أمــــيــــة راحــــــــت ختــبفــتــلــك 

)1( األوام : العطش .
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ــردًا ــ فـ اهلل  خـــلـــق  فـــريـــد  صحبوعــــــاد  الــعــزمــات  ســوى  لــه  وليس 

يثني  فــلــيــس  اهلـــيـــاج  عــشــق  ــًى  ــت ورضبف طـــعـــن  ــه  ــ ــزم ــ ع ــة  ــ ــن ــ أع

إال  صـــــــال  مـــــا  أروع  الـــقـــوم رعــبمهـــــــام  ــوب  ــل ق تـــقـــاذف يف 

جيش ــر  ــ إث ــًا  ــش ــي ج اجلــمــع  ــب)1(ووىل  رح الفلوات  من  هبم  ــاق  وض

جـــنـــاٌح وال  ــاح  ــ ــن ــ اجل ــى  ــ ع قلبيـــكـــر  ــب  ــل ــق ال يف  ــه  لـ ــم  ــ وك عــلــيــه 

لــبــى اهلل  داعــــــي  دعــــــاه  دأب)2(وحـــــني  الـــداعـــني  ــة  ــابـ إجـ ومــنــه 

ــا وقـــــىض عــلــيــه  ــض ــق ــل ــربفـــســـلـــم ل ــان ك ــ ــك ــ ــون واإلم ــكـ ــم الـ ــع ف

ــكــف لكن ل ــاف  ــف ــك ال ــب ولـــو شـــاء  حيـــــب كــــاملــــه الــــــبــــــاري حي

ــًا ــزن ــرش والـــكـــريس ح ــعـ ــامد الـ ــ عــلــيــه ونــــاب كـــل اخلــلــق خطب ف

وســاخــت يــنــعــاه  اجلـــــود  هضب)3(وراح  املجد  هضاب  من  لعمرك 

يبقى فــلــيــس  ــظــام  ــن ال قــطــب  ــىض  الــكــون قطبق ابــنــه يف  ــوى  هــنــاك س

عليهم ــعــدت  ف ــى  ــوغ ال ــرت  ــع ــبوس ــص ــر ون ــفـ ــائـــب كــلــهــا كـ ــتـ كـ

لـــؤي ــن  ــ مـ كـــــرامـــــًا  بــــــأيب  ــدب ســحــبإال  ــ ــ ــام اجل ــعـ أكـــفـــهـــم بـ

ــرًا مـ ــم  ــل ــس ال ــوم  ــ ي رشاب  ــرون  ــ ــرب عــذبيـ ــ ــذاب احل ــ ــم ع ــده ــن وع

ــام هلـ وىل  كــــم  ــاء  ــ ــج ــ ــي ــ اهل ــبســــل  ــم وحـــشـــو حـــشـــاه رع ــه ــت ــاف خم

شوقًا املــوت  عباب)4(  خاضوا  تشبوكم  ــرب  ــ ح ــى  ــظ ل يف  ــوا  ــ ــام ــ وع

)1( الرحب : الواسع .
)2( الدأب : الشأن والعادة .

)3( اهلضب : مجع هضبة وهي اجلبل املنبسط أو جبل خلق من صخرة واحدة ، أو الطويل املمتنع املنفرد .
)4( العباب : بضم العني معظم السيل وكثرته أو موجه وأول اليشء وهنا استعريت للموت .
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ــم صــعــاب ــوهت ــط ــس ــت ل ــ ــم ذل ــ الــصــعــب صعبوك ــاد  ــي ــق حــــذارًا وان

نفوس خضعت  لسيوفهم  ــزبوكـــم  ــوت ح ــم ــل ــم ل ــه ــوف ــي ــأن س ــ ك

ــا ولــلــســمــر)1( الــعــوايل ــد لــعــبفــكــان هلـ ــ ــرب ــ ــود ال ــ ــ ــدة األسـ ــئـ ــأفـ بـ

منها  ــان)2(  ــب ــق ــع وال لــلــوحــش  ــا أكـــل ورشبفــكــم  ــدم ومـــن جـــاري ال

ــم وكـــرر ــاهـ ــزايـ ــدث عـــن مـ ــحـ وكــعــبفـ عــمــر  روى  مـــا  وجـــانـــب 
)3( كـــــامة  أيب  وغـــــري  بـــــأيب  ــالم ذبأال  ــ ــ ــوزة اإلسـ ــ ــ ــن ح ــ ــم ع ــ هل

ــن هــتــك بيت  ــدى ع ــع ــذودون ال ــ حــجــبيـ اهلل  جـــــالل  ــن  ــ م عــلــيــه 

شـــوقـــًا اهلل  قـــضـــاء  واىف  ــذ  ــ إلــيــهــم كـــي يـــنـــالـــوا مـــا أحــبــوا ومـ

خيفى ــدري  ــ ــ ال الـــكـــوكـــب  م  حجب إىل  ــار  ــ ــص ــ األب عـــن  ــه  ــب ــج وحت

رجــس كـــل  مـــن  األذى  ــمــل  كلبوحتــت ــال  ــ ــب ــ األش أيب  يف  وحيـــكـــم 

ــهــا  ــي ــن عــــــــادة األيـــــــــام ف ــ ــك ــ يــــقــــدم قــــــارص ويـــــــــذاد نـــدبول

عــجــل بــالــقــســط  ــاًم  ــ ــائ ــ ق ــا  ــ ي خطب أال  ــث  غ إذ  ــورى  ــ ال نـــاب  فــقــد 

ــع األوغـــــــــاد فــيــه  ــ ــرف ــ ــت ت ــ ــوق ــ ــه تـــذب ب ــ ــرام بـ ــ ــ ــك ــ ــ ــاء ال ــ ــ ــن ــ ــ وأب

من  ــا  يـ األكــــــوان  مـــصـــدر  ــا  يـ قطب أال  الـــكـــونـــني  ــر  ــ ــدوائ ــ ل غــــدا 

ــًا ــام ــظ هيــبإلـــيـــك مـــن ابــــن كـــمـــون ن مـــتـــى  الــنــســيــم  ــن  ــ م أرَق 

ــم رجـــــوت الــعــفــو عام ــك ــن أحـــببـــه م ــا  ــ م ــي  ــ ــ أالق وأن  ــت  ــي ــن ج

ــالم  ــي س ــن ــدى املــــدى م ــ ــالك كتبعــلــيــك م ــف عـ ــوص تــلــيــت ب ــا  ومـ

)1( السمر : الرماح .
)2( العقبان : مجع عقاب بضم العني وهو طائر من اجلوارح قوي املخالب يطلق عىل الذكر واألنثى .

)3( الكامة : مجع كمي بتشديد الياء وهو الشجاع أو البس السالح وجيمع عىل أكامء .
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ــا ــب ــس ال يف  عــــي  آل  ــحـــت  ــبـ ــاأصـ ــوم أربـــــاب اإلبـ ــيـ ــن عــنــهــا الـ ــ أي

نبا ــيـــف  والـــسـ الـــســـاعـــد  ــن  ــمـ كباأيـ ــر  ــ ــده ــ وال الــســبــط  وجــــــواد 

ــن صــهــوتــه ــ ــض ع ــ ــق ــ ــوى وان ــهـ ــــىض خــامــس أصـــحـــاب الــعــبــافـ وق

ــرى  ــث ــه ال ــ ــى وج ــرَّ والـــديـــن عـ ــ ــا)1(خ ــب ــظ ــل ــًا ل ــبـ ــن هنـ ــ ــدي ــ فـــغـــدا وال

ــٌر طـــــــاله)2( فــجــرى ــمـ ــال وجـــــه الـــربـــى ويـــــرى شـ ــ دمـــــه حـــتـــى ط

الــســام الـــكـــرب يف وجــــه  الــشــهــبــافـــأثـــار  فــــــوارى  األرض  عــثــر 

ــريس والــــعــــرش لــه  ــ ــك ــ ــى ال ــعـ ومـــــن احلــــــزن عــلــيــه اضــطــربــاونـ

ــد  ــافــــكــــأن الـــــفـــــزع األكــــــــر ق ــ ــرتب ــ ــد دنـــــا واق ــ ــوعـ ــ حـــــلَّ والـ

ــاوعـــلـــيـــه الـــفـــلـــك الـــــــــدّوار مــن ــدودبـ واحـ ــى  ــحــن ان ــدور  ــ الـ أول 

ــوض الــــدمــــع دمــــًا ــ ــ مـــثـــل جـــــــاري دمــــــه مــنــســكــبــاوبــــكــــاه ع

جــســمــه يــــــوار  مل  ــو  ــ ل ــح هـــبـــا)3(والــــثــــرى  ــريـ ــاه عـــاصـــف الـ ــدعـ لـ

ــذي  ــ ال واملـــــــوت  اهلل  ــاء  ــضـ قـ ــا  ــ ــى ي ــه لـــو أب ــي ــل مـــا قـــىض املـــــوت ع

ــاومهـــــامـــــًا أروعــــــــــًا مــــن بــأســه  ــب ــت ره ــّصـ ــر غـ ــ ــده ــ هلــــــوات ال

الــقــضــا ــوم  ــتـ حمـ مــثــل  يــغــالــب  ــامل  ــب ــل غ إال  األقـــــــــــــدار  مجــــــح 

بــه  الـــكـــفـــر  أدرك  ــه مـــــــا طـــلـــبـــاوفــــــريــــــدًا  ــ ــت ــ ــن ــ ــه م ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وبـ

)1( الظبا : مجع مفردة ظبة بضم الظاء وهو حد السيف .
)2( الطىل : بضم الطاء األعناق أو أصوهلا مفردة طلية أو طالة بضم الطاء أيضًا .

)3( اهلباء : بفتح اهلاء الغبار .
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ــدًى ــون نـ ــكـ ــه الـ ــص بـ ــا غـ ــد مـ ــع ــاب ــب ــح ــت ــه ان ــيـ ــلـ غــــص نــــدبــــًا وعـ

ــا الــظــب روى  ــا  ــ م بـــعـــد  ــاًل  ــيـ ــتـ ــه بــــشــــبــــاهــــا إربـــــــاوقـ ــ ــت ــ ــع ــ ــط ــ ق

ــى عـــطـــشـــًا ــظـ ــلـ ــتـ ــًا يـ ــ ــن ــ ــي ــ ــع ــ ــاوط ــب ــغ ورصيــــــعــــــًا يــــتــــلــــّوى س

ــا ــن ــق ــاوخـــطـــيـــبـــًا رأســــــه فـــــوق ال ــاء اخلــطــب ــبـ ــطـ عـــنـــه تــــــروي اخلـ

ــًا ــرحـ ــاوبــــــه الــــرمــــح هتـــــــادى مـ ــب ــه ــي ــغ ــاه ال ــنـ ــسـ ــث جــــى بـ ــيـ حـ

ــس نــــــورًا بــعــدمــا  ــم ــش ــا غـــربـــاوأعــــــار ال ــ ــدر ملـ ــ ــ ــب ــ ــ ــفـــت وال ــسـ كـ

ــًا ــبـ ــانـ ــا عــــــّز محــــــاه جـ ــ ــد الـــــــذل وقـــــــاس الـــنـــوبـــابـــعـــد مـ ــ ــاب ــ ك

يــدخــلــه ال  ــدس  ــقـ الـ روح  أدبــــــاكــــان  بــــــــــإذن  إال  زائــــــــــــــرًا 

حجبه  ــرب  ــ ح أرجـــــاس  ــبــى هــتــكــت  ــات املــجــت ونـــضـــت عـــنـــه بـــنـ

ــا حــــارسة ــ ــب ــ ــد اخل ــعـ ــد اخلــبــاأبــــــــرزت بـ ــعـ أبــــــــرزت حـــــــارسة بـ

ــى عــطــشــا ــظـ ــلـ ــال تـ ــ ــفـ ــ ــني أطـ ــ ــوى ســـغـــبـــابـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ونـــــــســـــــاء تـ

ــا ــب ــًا وس ــ ــب ــ ــدت رضبــــــًا وس ــ ــاب ــ ــدي ســـبـــا)1(ك ــ ــا أيـ ــه ــرق والــــــردى ف

ــا زيــنــبــًا ــاي ــب ــس ال أنــســى يف  ــت  ــس أنــســى زيــنــبــال ــت  ــس ل ــا  ــاي ــب ــس ال يف 

ــا املــرتــىض ــاه ــدب)2( أب ــنـ ــدب الـ ــن ــم الــــنــــاس اإلبــــات ــلـ يــــا أبــــيــــًا عـ

ــرءًا ــ ام ــى  ــك أب يــكــن رزؤكـــمـــو  ــاإن  ــب ــك ــس ــن ــه م ــ ــع ــ ــدم ــ وجـــــــــرى م

رزئــكــم مـــن  ذا  كـــمـــونـــَة  ــابـــن  الُسحبافـ كــســكــِب  ــع  ــدم ال يسكب 

)1( أيدي سبا : مثل من األمثال العربية يشري إىل حادثة جرت يف اليمن تفرق بعدها سكانه .
)2( الندب : اخلفيف يف احلاجة الظريف املجيب .
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قال مقرضًا لكتاب )شواهد الغيب( للسيد أمحد الرشتي: 

بنظمه ــريف  ط ــت  رسح متى  الــقــالئــدوسمط  در  فـــاق  درًا  ــوســمــت  ت

شاهدًا شاهدت  منه  حرف  كل  الشواهدففي  معاين  من  معنى  كل  عى 

األصل لعبد الباقي أفندي والتخميس للحاج حممد عيل كمونة: 

وكفتَوَقْت يدى السيف رضبًا حقه ووقت وكم  كفت  وكم  الــرياع  حق 

اختلفت  التي  والكتب  الكتائب  )يف احلرب والسلم كم يل قصة سلفتسل 

والعلم(   السيف  لسان  حكاها  عني 

ــه ــدم ــي ثـــغـــر خم ــض ــف ــذا يـــقـــر ب ــ ــههـ ــرتمج م يف  ــي  ــضـ فـ ــرر  ــ ــق ــ ي وذا 

ــهــام فــــرق فـــرقـــاين وحمــكــمــه ــي ــف تــكــلــمــهف يف  ثـــغـــر  ــل  ــ ك ــا  ــهـ ــنـ )ومـ

والكلم(   الكلم  بــني  اللفظ  جيــانــس 

وللحاج حممد عيل كمونه قوله: 

ــوســم ــت ــور يـــلـــوح وحـــكـــمـــة ت ــ يــكــتــمنـ ورٌس  ــى  ــفـ ختـ وحـــقـــيـــقـــة 

شــأهنــا  ــاىل  ــ ــع ــ ت ــة  ــدسـ ــقـ مـ متكلمذات  ــنــعــتــهــا  ب ــوه  ــفـ يـ أن  عـــن 

ــدل وتـــرســـم واخلــــلــــق أســــــــامٌء وآثـــــــــاٌر عــى  ــ ــا تـ ــرهـ ــؤثـ ــى مـ ــن ــع م

ــائـــع قـــد أحــكــمــت آيــاتــه ــنـ ــموصـ ــك ــح وامل ــه  ــع ــن ص ــن  ــق ــت م واهلل 

ــه  ــامئ ــع ن إىل  مـــفـــتـــقـــر  ــل  ــ ــكـ ــ ــو الـــغـــنـــي املــنــعــموالـ ــ ــه وهـ ــائـ ــطـ وعـ

ــام آيـــــــات آفـــــــاق الـــســـام ــ ــأنـ ــ ــموكـ ــرتجـ ــّر دائــــــــاًم وتـ ــ ــع ــ ــن ت ــسـ لـ

بــدا بــكــم  الــنــبــي  بــنــي  الـــوجـــود  سيختمإن  الـــوجـــود  ــدأ  بـ ــام  ك ــم  ــك وب
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منكم البسيطة  الــنــفــس  ــّرد أنــتــموبــســاطــة  ــ ــج ــ ــل امل ــق ــع ــة ال ــق ــي ــق وح

ــا شابه م ــذي  الـ املــحــض  ــر  ــوه يــتــوهــمواجل ومل  ــدرك  ــ يـ ــم  ــل ف ــرض  ــ ع

هبا  ظـــهـــرت  الـــتـــي  اهلل  ــة  ــئ ــي ــش املحكموم والــكــتــاب  البليغة  احلــكــم 

الــورى عــمَّ  ــذي  ال الفيض  حيسم ومــصــادر  ال  ــذي  ــ الـ ــدد  ــ املـ ومــــــوارد 

ــتـــي بــبــيــاهنــا  مبهمواآليــــــة الـــكـــرى الـ ــٌر  ــ أمـ ــق  ــب ي مل  ــدى  ــتـ اهـ ــن  ملـ

شؤونكم غــري  الــلــوح  فيها  ــموالــلــوح  ــرق ــا وي ــض ــق ــم ال ــل ــا ق جيــــري هبـ

ــم هبا  ــكـ ــديـ ــم وأيـ ــك ــدي ــأي تتقسم قـــســـاًم ب الــــورى  ــني  ب ــي  ــت ال الــقــســم 

ــم وزادكـ املستمسكني  ــروة الــوثــقــى الــتــي ال ُتــْفــَصــُم مستمسك  ــع وال

ســبــب الـــرتقـــي لـــأنـــام وســّلــمووالكـــــم احلــبــل املــتــني وحــبــكــم

الـــذي والــــرس  األرسار  ــة  ــزانـ ــه الـــعـــلـــوم تــكــتــموخـ ــثـ ــابـ ــرار عـ ــ ــ بـ

الورى به  الصفاع  عني  خفت  إليكم ومتى  ــعــقــول  ال ــارات  ــ إشـ أؤمـــت 

وبــعــده الــكــلــيــم  ــى  ــوس م ــذه كــلــمــتــمحكمتم  ــ ــى املـــســـيـــح هبـ ــس ــي ع

ــامء قــــرسًا أذعــنــوا ــكـ ــه احلـ أحجمواأمــــٌر لـ الــتــّفــوه  ــن  وع فتلجلجوا 

ــاىل شــأنــه ــ ــع ــ ــم ت ــ ــأك ــ ــش ــ ــاهلل أن ــ ــ عليكمف والـــســـالم  ــرف  ــع ــُي ل ــاًل  ــل ع

ــور قـــراءيت ــ ــمومـــن الــعــظــائــم يف األم ــظ ــٌر أع ــ ــ ــاء أم ــ ــم جـ ــي ــظ ــر ع ــ أمـ

زعيمها  بــابــن  األقــــــدار  بـــه  ــوم  ــ ــرم ي امل الــقــضــاء  وعــاضــدهــا  فتكت 

املظلميوم بـــه انبجســـت دمـــًا عنُي الســـام ــوار  ــسـ الـ أنــجــمــهــا  وأرّس 

ــا  ــل دورهـ ــّط ــا ويـــقـــومغـــارت كــواكــبــهــا وع ــه ــب ــط ــل ق ــج ــع ــى ي ــت ــف ل
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كتابه يميل  أن  ــك  أوشـ ــرش  ــع ــم فــيــهــا املـــأتـــموال ــ ــي ــ أركــــانــــه وأق

ملكوهتا  يف  االفـــــالك  لـــه  فم كــــادت  ــا  هبـ يـــفـــوه  ال  أن  دهـــشـــة  ــن  مـ

ــرم ــت احلـــــرام حم ــي ــب ــى ال ــ ــوم ده ــ ــرم ي ــح ــا ونــــاح امل فــنــعــى املــحــل هبـ

البيت  آل  أحاسيس جتاه  من  يعتمل يف صدره  كان  ملا  أخرى  ناضجة  وهذه صورة 
يف  اآلالم  عليها  تتالت  وقد  األعداء،  أمام  حرسى  غدت  التي  زينب  احلوراء  وموقف 

عرصات الطفوف: 

زينبًا أنــســى  فلست  نسيت  عــنــائــهــا ولــئــن  ــول  ــ وطـ حمــنــتــهــا  ودوام 

ــورى ال أعيا  مــا  األرزاء  مــن  ــيــســري الـــنـــزر مـــن أعــبــائــهــا محلت  محـــل ال

ــا ســـل كــربــال ــه ــالئ ــال وب ــرب ــال وبــالئــهــا عـــن ك ــرب ــال عـــن ك ــرب ســـل ك

ــوح وتـــارة  ــن ــى ت ــقــت ــورًا عـــى ال ــ ــة عــــى أبــنــائــهــا طـ ــظـ ــافـ ــو حمـ ــنـ حتـ

نسائها وتـــطـــوف حـــول محـــى أبــــاد محــاتــه هتك  وأبـــاح  الـــردى  رصف 

ــغ عــنــي رسايـــــا هــاشــم  ــل ــب بطحائها مـــن م مـــن  ــم  ــش ال يـــدك  ــرًا  ــ خ

القضا ــاء  ــض أع األبـــطـــال  هيجائها ومــهــيــج  يف  األقــــــدار  ــر  ــاه ــظ وم

وقد  الدنيا  قــدرهــا  جاللة  خبائها حسدت  هبــتــك  حـــرب  بــنــي  أغـــرت 

آية  ــح  أوض الشمس  وعــني  وخــفــائــهــاحــرسى  ــا  ــوره ــف ــس ب صــوهنــا  يف 

ــاين غــرية ــج ــا)1(  ســبــيــت وأعــظــم مــا ش ــهـ ــالم فــقــد ردائـ ــ ــا غـــرية اإلس ي

)1( ديوان ابن كمونة : ص3 ، والحظ )الشعر العراقي أهدافه وخصائصه يف القرن التاسع عرش( للدكتور 
يوسف عز الدين ، ص127 و128 ، مطبعة الزهراء، بغداد  - 1958م .
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الطباطبائي  الرياض  صاحب  آل  نقي  عيل  مريزا  احلاج  الكبري  العالمة  مادحًا  وله 
املتويف سنة 1289 هـ فقال: 

الــرسج   عــن  يغنينا  وجهك  اللججإرشاق  عــن  يكفينا  كفيك  ــف  ووك

فاتضحت البيضاء  باحلجة  احلججنطقت  ــض  داح منها  تلجلج  حتى 

حكام رحبها  وامــأ  بعلمك  حـــرج)1(  فأصدع  ــن  م اهلل  وأيـــم  عليك  ــام  ف

أما غزله فإنه تقليدي مل يضف عليه لونًا جديدًا وإنام أعاد معاين الشعراء القدامى، 
وقد وفق يف جتسيد هذه الصورة يف شعره الوجداين الرقيق كقوله: 

ــره ــاظـ ــنـ نـ ــا  ــنـ ــتـ بـ قـــمـــر  ــن  ــ مـ النظرهلل  وجــهــه  ــن  م ــا  ــرن ــواظ ن قـــرت 

ــرة  ــه دائـ ــدي ــى خ ــذراء ع ــعـ ــطَّ الـ ــ ــظــرَخ ــن ال ــن  ــ ع ــه  ــي ــم حي رام  ــه  ــأنـ كـ

ــتــِه ــة الــقــمــر)2(فــالــبــدر أمــســى يــبــاهــيــنــا هبــال ــذرا نــيــاهــي هــال ــع ــال وب

وقوله يف هذه القطعة الغزلية الرقيقة: 

ــامال ــت قـــــده الـــشـــمـــول فـ ــ ــح ــ دالالرن وتــــــــاه  تـــيـــهـــًا  وهتـــــــــادى 

ـــم الـــغـــصـــون الــتــثــنــي ــلَّ ــه يــــمــــنــــة وشــــــــامالأهـــيـــف عـ ــ ــي ــ ــن ــ ــث ــ ــت ــ ب

ــن الــنــا ــتـ ــه فـ ــظـ ــر حلـ ــحـ ــأ سـ ــ ــ ضـــالالرش ــوا  ــاهـ ــتـ فـ فـــــرتة  ــى  ــ ع س 

ــوه نـــفـــوســـهـــم فـــجـــزاهـــم  ــحـ ــنـ ــا اآلجــــــاالمـ ــ ــه ــ ــام ــ ــدود وس ــ ــصـ ــ بـ

ــد األهــــــــواالفــــرتى الـــقـــوم بـــني صـــب رصيــع  ــ ــاب ــ ــك ــ ومــــعــــنّــــى ي

ــًا ــّيـ ــسـ قـ ــه  ــيـ ــبـ ــاجـ حـ يف  ــاالوتـــــــــراه  ــبـ وبـــــــأهـــــــداب مـــقـــلـــتـــيـــه نـ

)1( ديوان ابن كمونة، ص37 .
)2( املرجع السابق، ص71 .
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ــاء فــيــهــم ــ ــام شـ ــ ــه ب ــم ــك ــىض ح ــ ال وقـ فــــال  وإال  ــذا  ــ ــك ــ ه واهلــــــــوى 

ــك رقـــي ــ ــّل ــ ــاالوبـــــــرع اهلـــــــوى مت ــن ي أن  جـــانـــبـــي  ــز  ــ ع ــا  ــ م بـــعـــد 

ــي الـــــعـــــواذل فــيــه  ــ ــن ــ ــى الم ــ ــت ــ ماالوم حيث  اهلـــوى  مــع  عنهم  ملت 

لذويــــــــــه وأوضــــــــح استــــــــــدالالحيــــــث أن الغــــــرام أهـــــدى ســـــــبيال

ــا ــام ــا يــفــيــد هــي ــ ــوم م ــ ــل ــ ومـــن الـــعـــذل مـــا يــزيــد خـــبـــاال)1(  ومـــــن ال

إذ رسق  أصدقائه  لبعض  مداعباته  منها  موفقة،  قصائد  األخرى  األغراض  يف  وله 
أحدهم كيسًا تبعه واسمه )فضل( فقال فيه: 

ــويصيــابــن حمــي الــديــن الـــذي عــم فضال ــل ــي لـــفـــرط خ ــن ــص ــه خ ــ وبـ

جــدًا ــاس  ــن ال ــرص  أحـ للفضل  ــصأنــا  ــري ــاحل ب ــن  ــ أكـ مل  نـــلـــت  ــا  ــ وملـ

حتى يعقوب  مثل  احلــزن  يف  كالقميصكنت  يل  ــان  ــك ف فــضــل  ــاء  جـ

ــؤون شـ ولـــلـــزمـــان  أدري  ــت  ــس حميصل مــن  يل  ليس  الــصــر  وســـوى 

ــي  ــن ــي ــل ــت ــب بــالــلــصــوص بـــاملـــجـــانـــني تــــــــارة ي وتـــــارة  ــريي  ــ غ دون 

توتني كيس  عــامــدًا  الفضل  خليصرسق  بــــدار  خــائــفــًا  وانــــــزوى 

ــا أنـــــا مــنــكــام نـــويـــت فـــــرارا ــ ــويص)2(  ه ــل ق للمسري  هــيــأت  حــيــث 

عىل أن هناك صورًا شعرية أخرى تستثري القارئ وتلهب شعوره تتخلل قصائده التي 
جيمعها ديوانه.

)1( املصدر السابق، ص84 . 
)2( املصدر نفسه : ص72 .  
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وممن رثاه الشاعر األديب الشيخ عيل النارص السالمي الذي قال يف مطلع قصيدته: 

املمجدا ــردي  ت األقـــدار  شيمة  وتنحو كرام الناس بالسوء والردى)1(  أرى 

وخالصة القول إن ابن كمونة كان شاعرًا مبدعًا ال غبارعليه، جال يف كل ميدان، 
ونجح إىل حد كبري مما أكسب شهرة ذائعة وذكرًا محيدًا، فهو إىل جانب كونه شاعرًا 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. 

* * *

20- السيد حممد علي هبة الدين احلسيين

1301هـ - 1386هـ
من مشاهري أدباء العرص وعلامئه، كان أديبًا عاملًا بارعًا بالعربية له نظم كثري وجمموعة 
نفيسة من التصانيف التي أغنت املكتبة العربية، فهو أحد أعالم العراق ورساته وساسته 

وأدبائه ومفكريه يف العرص احلارض. 

العابد  احلسني  بن  الدين  هبة  السيد حممد عيل  هـ وهو  ولد يف سامراء سنة 1301 
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)2(. 

)1( ديوان الشيخ عيل النارص )خمطوط( نسخته األصلية يف مكتبة البحاثة الشيخ حممد عيل اليعقويب يف النجف.
)2(  راجع تفصيل ذلك يف جملة )املرشد( ج9 - املجلد 4 مجادى الثانية 1348 هـ - ترشين الثاين 1929م، 

وأنظر كتابنا )تراث كربالء( ص100. 
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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 
نتيجة  )الشهرستاين(  لقب  إليه  انتقل  لذا  1216هـ،  سنة  املتوىف  الشهرستاين  املوسوي 

املصاهرة هبذه األرسة الكريمة. 

كان واسع العلم، غزير الفضل، إمامًا يف علم العربية، وكان موصوفًا بالعلم والديانة، 
وكان يف نظره ضعف، له حظ من النظم والنثر وكان غزير الفضل، كامل األوصاف، كثري 
املحفوظ متدينًا، حسن األخالق، متواضعًا، حسن اخللق واخلُُلق، كان من أحفظ الناس 
وأفصحهم لسانًا، وأرسعهم جوابًا، وأحرضهم نادرة، ومن أحفظ الناس للقرآن، أخذ 
من كل علم طرفًا. زد عىل ذلك أنه كان شاعرًا مطبوعًا، يلقي الكالم إلقاًء وسلك طريق 
أيب العتاهية يف سهولة الطبع ولطف الرتكيب، أدركته وقد جاوز التسعني عاما ومارأيت 

أطيب منه نفسًا وال أكثر حياًء مع دين وعفة. 

الفنون،  كثري  املحفوظ  واسع  وكان  والتفسري،  وأصوله  الفقه  يف  مشاركة  له  كانت 
حافظًا للحديث، كثري العناية به، وكان صايف الذهن والقرحية، واالرجتال والبدهية. 

ذكره األستاذ عيل اخلاقاين يف )شعراء الغري( فقال: 

القرن  أوائــل  يف  املتويف  الكبري  عيل  السيد  األمري  بآل  كربالء  يف  املعروفة  وأرستــه 
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 أيضًا منترشة يف العراق وإيران)1(. 

)1(  أنظر )شعراء الغري( ج10 ص65 و66. 
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وعرف بالشهرستاين ملصاهرته بآل الشهرستاين يف كربالء واختالطه هبم)1(. 

ترك سامراء مع والده بعد وفاة املجدد السيد املريزا حممد حسني الشريازي فعاد إىل 
معاهدها  العلوم يف  لتلقي  الزمن  فيها ردحًا من  آبائه وأجداده، ومكث  كربالء موطن 
سنة  )العلم(  جملة  فيها  وأصدر  1320هـ،  سنة  شعبان  يف  النجف  إىل  وهاجر  العلمية، 
1910م وقد ساهم فيها كبار الكتاب والشعراء آنذاك، فحاز عىل شهرة واسعة ومكانة 
رفيعة وتقدير عظيم، وكان هلا صدى بعيدًا يف األوساط الفكرية يف العاملني اإلسالمي 
رجال  من  بكثري  واتصل  كافة  اإلسالمية  األقطار  اىل  متعددة  بسفرات  وقام  والعريب، 
العلم واألدب وسجل ذكريات طريفة عن رحلته التي استغرقت ثالث سنوات منذ عام 
1330 - 1333هـ، 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 
الفرات  العلامء وكان منهم املرتجم له عن طريق  اإلنكليزية، وسارت مجوع غفرية من 
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  إىل  سامراء  من  انتقل  الفرتة  هذه  ويف  آنذاك  الغاشمة  السلطات  ملقاومة  كربالء 
الزعيم الروحي الشيخ حممد تقي احلائري الشريازي فتبنى قيادة الثورة ومطالبة اإلنكليز 

)1(  نقباء البرش، الشيخ أغا بزرك ج3 ص1414. 
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التام فكان املرتجم له أحد أعضاء هذه احلركة اهلادفة  باجلالء ونيل العراق االستقالل 
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 21 يومًا ثم أعادوه إىل كربالء مع رفاقه وقدم إىل املجلس 
العريف اإلنكليزي فحكم عليه باإلعدام مع اثنني من رفاقه املجاهدين وهم السيد حسني 
إىل  سيقوا  ثم  خمتلفة  بأحكام  رفاقه  سائر  عىل  وحكم  الدده  حسني  والسيد  القزويني 
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 28 أيلول سنة 1921م أسند إليه منصب وزارة املعارف عند تشكيل وزارة 
التمييز الرشعي اجلعفري ونفذ  إليه رئاسة جملس  أسند  ثم  الثانية،  النقيب  الرمحن  عبد 
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، 
السيايس  ونضاله  مساره  اختار  شخص  وإنه  الفكر،  وحداثة  املعرفة  مشارب  بني  مجع 

والفكري واملعريف منذ نعومة أظفاره وحتى رحيله األبدي. 

الشهرستاين  إبراهيم  السيد  وفاة  من  الثالث  اليوم  يف  الدين  هبة  السيد  عرفت  لقد 
 1957  / 3 عميد أرسة آل الشهرستاين يف كربالء الذي توفاه اهلل يوم اخلميس 28 / 
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املوافق 25 شعبان 1376هـ حيث سامهت بألقاء أبيات يف رثائه، وبعد تالوهتا قدمني 
ومتت  معه  وحتدثت  الشهرستاين  إبراهيم  السيد  صالح  السيد  املعروف  األديب  إليه 
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 كثريًا من كتب التاريخ وحقق كثريًا من املوضوعات الفكرية، فقد ترك تصانيف 
قيمة مطبوعة بلغت ثامنية وعرشين كتابًا نخص بالذكر منها: 

اهليئة واإلسالم. . 1

الدالئل واملسائل )جزأن(. . 2

حتريم نقل اجلنائز. . 3

جبل قاف. . 4

هنضة احلسني. . 5

6 . .التذكرة يف إحياء جمد عرتة النبي

اجلامعة يف تفسري سورة الواقعة. . 7

ما هي البالغة. . 8

رواشح الفيوض يف فن العروض وأوزان الشعر. . 9

وجوب صالة اجلمعة خلف إمام عادل.. 10

آثارًا علمية وأدبية  وذكر له األستاذ عيل اخلاقاين يف )شعراء الغري( ج10 ص75 
غزيرة مطبوعة وخمطوطة. 

اجلوادين  بمكتبة  األخري  مثواه  يف  ودفن  1386هـــ  سنة  شوال   26 بتاريخ  تويف 
عامة  نفوس  يف  األسى  وأمض  األمل  أعمق  لنعيه  وكان  املقدسة،  الكاظمية  الروضة  يف 
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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 
األرسة  عن  نيابة  الشهرستاين  خليل  السيد  احلاج  أقام  حيث  كربالء  مدينة  يف  خاصة 
الشهرستانية جملس الفاحتة يف حسينية الشهرستاين اعتبارًا من يوم السبت من ذي القعدة 
منهم  الشعراء  من  فريق  وأبنه  1968م،  شباط  من  عرش  للحادي  املصادف  1386هـ 

األستاذ عيل حممد احلائري بقصيدة أوهلا: 

فــــؤاده ــم  املـــجـــد يف صــمــي ــب  ــك ــوادهن ــ أعـ ــد يف  ــفــقــي ال ــي  ــج ــوم س ــ ي

ــايل  ــي ــل ــاء ال ــخـ وعــــظــــيــــاًم شـــــا عـــــى أنــــــــدادههــبــة كــــان مـــن سـ

ثـــاقـــب فكر  احلـــــامم  غــــال  ــدادهقـــيـــل:  ــ مــــرزء يف ح فــالــعــلــم  ــت  ــل ق

فيها  ــان  ــ ك روضــــة  ــه  ــن م ــادهصــغــرت  ــورق وانــــزوى يف حل ــ اســجــع ال

ــل  ــي ل بـــحـــلـــكـــة  خـــبـــا  ــني جـــنـــح ســـــواده ورساج  ــقـ ــافـ لـــفـــع اخلـ

وساهم مؤلف هذا الكتاب بتأبينه فقال)1( : 

واجلبل  السهل  فــوق  يلمع  نجم  اجلللال  ــادث  احل إثــر  الضاد  وضجت 

وله  من  القلب  يف  فام  الكؤوس  الثملردي  الــعــاشــق  بـــذاك  فلست  ــا  هل

ــذايت فــال أمــل  ــ والقبلقــد انــمــحــت كــل ل ــواق  األشـ إىل  هيفو  للقلب 

أفلت  الــتــي  الشمس  أيتها  األولوأنـــت  ــك  ــام أي إىل  اشــتــيــاقــي  طـــال 

مضطرب السامر  عى  الــوجــوم  عجلران  ــى  ع ينعاكم  ــرق  الـ أتـــى  ــا  مل

ــنــهــا  ــال ذب ــى يف  ــالش ــت ت ــة  ــل ــع العجل يـــا ش الــبــارق  كلمح  سناها  خبا 

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

ــا  ــد نــعــتــك ألهن ــذي املــعــاهــد قـ ــ تعرِفه مل  احلجى  يف  لشخصك  منًا 

ــلــراح ســام عال ــرى رضحيــك ل ــذّرِفوتـ ــ الـ بــالــدمــوع  وروى  أرخ 

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: 

ومستندي  ومنهاجي  تاجي  ومعتمدي العلم  شيخي  بل  العلم  ومذهبي 

به  أريــــد  مـــا  أقـــي  ــم  ــعــل ال والعلم حصني وسيفي ساعدي عضديأدايت 

ــي بـــه بــدال ــغ اللحدغـــذائـــي الــعــلــم ال أب إىل  مهدي  ومــن  احلياة  طــول 

وما  احلياة  يف  وذخري  كنزي  األبـــد والعلم  إىل  يــفــنــى  فـــال  املــــامت  ــعــد  ب

فمن  الضياء  مشكاه  العلم  هدي ومعهد  النجاة  رشع  إىل  استضاء  بــه 

إىل  السبيل  وهـــو  غايتنا  ــرشــدوالــعــلــم  ــل ــي ل ــ ــل احلـ ــ ــي ــ ــا ودل ــنـ ــالـ آمـ

به  قــام  الــكــون  أعــنــي  العلم  ــعــامل  كاجلسد ال الــكــون  وكــل  روح  فالعلم 

والشاعر الشهرستاين ال يتعصب لقومية أو مبدأ معني حيث يدعوهم مجيعًا لتحطيم 
األغالل والوقوف بوجه املستعمر الغاصب وهنا تتجىل إنسانيته بأبدع الصور فيقول:

الــبــر  ــي  ــومـ وقـ األرض  ــوا وممــــــن ظـــهـــروا وطـــنـــي  ــ ــانـ ــ ــام كـ ــ ــن ــ أي

واحـــد الـــنـــوع مجــيــعــًا  شـــكـــلـــنـــا جيـــمـــعـــنـــا والــــصــــورنــحــن يف 



175

فــام  ألـــــــــوان  ــة  ــ ــرتبـ ــ الـ يف  ــورلـــيـــس  ــص ال إال  األرض  خـــارطـــات 

ــزاع بــيــنــنــا ــ ــ ــن ن ــ ــا اســـتـــفـــدنـــا م ــ واســـتـــفـــاد الــغــاصــب املــســتــعــمــرم

وأب ألم  أخـــــــــــوان  رضرنــــحــــن  عــلــيــنــا  األزيـــــــــاء  يف  مــــا 

حيــر وحــــدونــــا ومجــــاعــــات الـــــورى ال  عــــدهــــا  شــــــــؤون  يف 

وهو يداعب أخوانه الشعراء الذين يلقون يف بيته كل رعاية وكرم ضيافة ولكنه ال 
يرى فيهم فائدة ترجى: 

ــن فـــائـــدة ــ ــوا مـ ــ ــل ــ ــدةوأخـــــــــالء خ ــاع ــق ال ــذي  ــ ــري ه يـــراعـــوا غـ مل 

ــوا ــ ــى بــيــتــي دع ــ ــلـــام مــــــروا ع ربــــنــــا أنــــــــزل عـــلـــيـــنـــا مـــائـــدةكـ

وله يف احلكم أبيات موفقة حيث فيها الناس كافة إىل العمل الصالح والتحيل باخللق 
الرصني والتحدث بلني وعدم الثرثرة يف األمور التافهة فهو ينصح قائاًل: 

ألسن فللناس  فأحفظه  أعني لــســانــك  فللناس  ســوء  مــن  العني  ويف 

فكلام  ــالم  ــكـ الـ ــار  ــث ــك م ــك  تـ يبني وال  ــيـــان  ــبـ الـ طـــي  مـــن  ــك  ــب ــل ــق ب

ــل وقـــولـــه  ــع ــف ــان ب ــ ــس ــ ــرة إن ــ ــث ــ حمسن وع ــو  هـ إذا  بـــإحـــســـان  تـــقـــال 

الورى يف  سجاياه  ختفى  امرئ  تعلن وكل  ــس  ــال ــج امل يف  يـــومـــًا  ــد  ــالب ف

ومن شعره: 
ــي ــب ــي ش يف  الـــــوعـــــد  ــت  ــ ــركـ ــ يــنــســىتـ قــــــد  الــــشــــيــــخ  ألن 

ــى ــ ــسـ ــ ـــىولـــــــكـــــــن إنـــــــنـــــــي أنـ ـــسـ وأنــــــــســــــــى إنــــــنــــــي أنـ
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وقال: 

ــوًة بــقــســيــه ــ ــس ــ وحمتاجًازمــــــاين زمــــــاين ق ضعيفًا  أمسى  من  كذلك 

ــة ــاج زج رآين  ــا  ملـ صـــخـــرة  ــذا  ــ زجــاجــاخ صـــار  صـــخـــرًة  رآين  وملـــا 
ومن شعره قوله: )1(

نظيم  كــعــقــد  ــكـــون  الـ أبــــدع  ــن  ــممـ ــدي ــس ال ــام  ــظـ نـ ــدر  ــ ــ ال وأودع 

ــاًل هتــيــم ــ ــه ــ ــاء ج ــيـ ــمـ ــمطــبــيــعــة عـ ــوي ــق أنــــى هلـــا هــــذا الـــنـــظـــام ال

نقطة يف  ــون  ــكـ الـ كـــتـــاب  ــرأ  ــاقـ ومــيــمفـ والم  ــني  عـ ذي  ــط  خـ ــن  مـ

ــرة  ــطـ قـ يف  ــط  ــ ــي ــ ــح ــ امل ــر  ــ ــدخـ ــ عميميـ فــضــل  ــحــر  ب نـــداهـــا  رشـــح 

بـــــذرة  يف  ــدرة  ــ ــ ــق ــ ــ ال دوائـــــــر األكــــــــوان فــيــهــا تــقــيــممـــظـــاهـــر 

زهـــــرة يف  الــــلــــقــــاح  ــة  ــ ــنـ ــ ــقــيــم وسـ املــســت رصاطــــــه  إىل  هتـــــدى 

بـــّقـــة يف  اجلــــــــــامل  ــم مــــنــــاظــــر  ــي ــظ ع رب  مـــــــــرآة  ــرية  ــ ــقـ ــ حـ

ــيــضــة  ب يف  االســــتــــكــــامل  ــري حــــي رحــيــم ورس  ــ ــدب ــ ــم عــــن ت ــنـ يـ

نملة  مـــن  الــعــلــم  ــون  ــنـ فـ عـــلـــمـــهـــا اســـــتـــــاذ فـــــن قـــديـــم وخــــذ 

صـــخـــرة  يف  أعــــــــد  كــريــم ودودة  ودود  رب  مـــعـــاشـــهـــا 

ــة مــــن نــحــلــة  ــمـ ــكـ ــيـــم إلـــــــٍه حــكــيــم ظــــواهــــر احلـ ــالـ ــي تـــعـ ــكـ حتـ

ــرة  ــك ف ذو  اإلنــــســــان  ــــبُّ الــفــهــيــم وهـــيـــكـــل  ــار ل ــ ــا ح ــه ــن ــه وم ــن م

ــة ــف ــط ن يف  ــاة  ــ ــ ــي ــ ــ احل ــارة  ــ ــ ــي ــ ــ تـــطـــوي رساهــــــا بـــدلـــيـــل عــلــيــمس

حــكــمــة  يف  األفـــــــالك  نـــظـــم  ــن  ــ ــك تــقــديــر الــعــزيــز الــعــلــيــم()1( م )ذلـ

)1( سورة فصلت - آيه 41
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وقال أيضًا: 

ــارة ــه ــًا يـــدعـــون م ــ ــاس ــ اجلفررأيـــــت أن ويف  الكيمياء  يف  ألنفسهم 

وفرعه بنجم  مستور  كشف  السحرويف  ومــعــرفــة  أرواح  ــار  ــض وإح

ــداع وصــاحــب جنة ــ ــم بــني خ نحول القوى مخص البطون من الفقروهـ

عيشكم   ظاهر  ــاء  س أن  هلــم  القر فقلت  يف  تنفع  ــاء  ــي األش هـــذه  فــهــل 

يتضح من املعلومات سالفة الذكر أن للشاعر عدا ما ذكرت قطعًا 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. 

الباقية من تراثه اخلالد، من أجل أن  القيام بطبع األجزاء  ونحن إذ هنيب بأحفاده، 
تتدارسها األجيال الطالعة.

* * *
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21- الشيخ حممد علي اهلر

املتوىف عام 1329هـ
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 أملًا 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: 

شــــجــــاين  قــــــــد  خـــــطـــــب  دهـــــاينهلل  إذ  فــــــــــؤادي  أضــــنــــى 

ــه الـــــــرؤوس ــ ــاد لـ ــ ــك ــ األوان خـــطـــب ت ــل  ــ ــب ــ ق ــن  ــ ــ م تـــشـــيـــب 

ــع األقـــــايص ــجـ ــفـ ــب لــــه انـ ــطـ األداينخـ ــع  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ انـ مــــثــــلــــام 

ــدى ــ ــن ــ ــر ال ــ ــح ــ ــىض ب ــ ــ وكــــفــــيــــل أيــــــتــــــام الـــــزمـــــان فـــلـــقـــد ق

ــار  ــشـ ــد قــــىض الــــنــــدب املـ ــ ــق ــ ــانول ــ ــن ــ ــب ــ ال طــــــــرف  يف  إلـــــيـــــه 

ــذي ــ ــدب الـ ــ ــنـ ــ ــىض الـ ــ ــد قـ ــ ــق ــ ــنـــانول ــتـ ــال امـ ــ ــالء بـ ــ ــعـ ــ ــى الـ ــ ــرق ــ ي

ــذرى  ــ ــي الـ ــامـ ــرآن فـــخـــر الـــــــورى سـ ــ ــق ــ ال ســــــور  يف  املـــــمـــــدوح 
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ــى ــ ــع ــ ــاٍنحـــــــزنـــــــًا لـــــــه عـــــــني ال ــقـ ــت بـ ــكـ ــدل الـــــدمـــــوع بـ ــ ــ ب

األذانوبــــــكــــــت عــــلــــيــــه عـــلـــومـــه ــع  ــ مـ ــالة  ــ ــصـ ــ الـ وكـــــــذا 

ــد ــ ــ آنوغـــــــــــــدت رشيـــــــعـــــــة امح بـــــعـــــد  آنــــــــــــًا  تـــــنـــــعـــــاه 

ــر الـــــثـــــقـــــالن  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـــــاألحـــــزان مــــن إنـــــس وجــــانفـ

بــــــمــــــدامــــــع مـــــثـــــل اجلـــــــامنوبــــــــكــــــــاه أمحــــــــــد والـــــعـــــى 

ــى ــفـ ــطـ ــصـ ــط املـ ــ ــبـ ــ أقــــــــــدم فـــــجـــــاء بــــــال تــــــــواٍننـــــــــــــاداه سـ

ــداه ــ ــ ــىض روحـــــــــي ف ــ ــ ــى ق ــ ــت ــ الــــــــــــزواين ح أوالد  بـــــســـــم 

ــان ــ ــس ــ ــانوتــــــــــــراءت احلــــــــور احل ــ ــس ــ ــح ــ ــل ــ لــــــــه فــــــــبــــــــادر ل

أســـــعـــــداين يــــــا صــــاحــــبــــي عــــــى الــــنــــوا بــــربــــكــــام  لــــــه  ح 

أبـــــيـــــت  الن  تــــــعــــــذ  ــذرانال  ــ ــ اع ــل  ــ ب ــه  ــي ــل ع ــًا  ــ ــف ــ أس وا 

ــظ الـــــذي  ــ ــي ــ ــغ ــ ــانعـــــن كــــاظــــم ال ــ ــي ــ ــب ــ ــال ــ مـــــــــزج املـــــــعـــــــاين ب

ــق ــ ــائ ــ ــدق ــ ــق وال ــ ــائ ــ ــق ــ واملــــــــــــبــــــــــــادي واملــــــــبــــــــاينأخــــــذ احل

بـــــمـــــوت إنــــــســــــان الـــــزمـــــانقــــــل لـــــلـــــعـــــداة الـــشـــامـــتـــني

ــه ــ ــوتـ ــ ــمـ ــ بـ تـــــشـــــمـــــتـــــن  كـــــل ســـــــوى الــــــرمحــــــان فـــــاٍن ال 

ــان ــ ــن ــ أعــــــــــد أبـــــــــــــــواب اجلـــــنـــــانفـــالـــفـــتـــح أبـــــــــــواب اجل

ــب ــ ــاقـ ــ الــــزمــــانولــــــــــــه شــــــــهــــــــاب ثـ ــان  ــ ــط ــ ــي ــ ش ــم  ــ ــ رجـ يف 

ــة ــم ــي ــل ــس ــه ال ــرتـ ــطـ ــفـ أمـــــــــانوغــــــــدا بـ يف  ضــــــــــــالل  مـــــــــن 

هبـــــــدايـــــــة أرى  شـــأنولـــــــــــــه  أي  ــًا  ــ ــأنـ ــ شـ الـــصـــبـــيـــان 



180

ــانوكـــــــــــــذا هــــــــدايــــــــة عــــزمــــه ــ ــ ــن ــ ــ ــه غـــــــــــرف اجل ــ ــلـ ــ ــتـ ــ حتـ

قــــلــــتــــه  فــــــــيــــــــام  أراين واهلل  ــرٍة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ بـ ــه  ــ ــ ــي ــ ــ ف

يـــســـتـــحـــق  إذ  هــــــداينهبـــــــــدايـــــــــة  إذ  مــــنــــي  الــــشــــكــــر 

ــن  ــديـ ــيـ ــسـ ــالـ ــزا بـ ــ ــ ــع ــ ــ ومــــــــن مهــــــا فـــــرســـــا رهــــــانفـــلـــنـــا ال

ــامل ومـــــــــن مهـــا  ــ ــ ــكـ ــ ــ مجـــــانبـــــــــدر الـ عــــــقــــــدا  جــــــيــــــده  يف 

ــا  ــل مه ــ ــ ــر ب ــ ــاخـ ــ ــفـ ــ املـــغـــاينشـــمـــســـا املـ تـــلـــك  يف  الــــقــــمــــران 

ــالن ــ ــ ــام ــ ــ ــع ــ ــ ــالنالـــــــعـــــــاملـــــــان ال ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الــــــفــــــاضــــــالن الـ

ــامن ــ ــ ــائ ــ ــ ــق ــ ــ الــــــراكــــــعــــــان الـــــســـــاجـــــدانالـــــــصـــــــائـــــــامن ال

ــان ــ ــق ــ ــاط ــ ــن ــ ــانوالــــــصــــــادقــــــان ال ــ ــاحلـ ــ ــصـ ــ الـــــــعـــــــابـــــــدان الـ

ــل األمـــــــــاين فـــــــــوجـــــــــود كـــــــــل مـــنـــهـــام  ــ ــيـ ــ ــا نـ ــ ــنـ ــ ــه لـ ــ ــيـ ــ فـ

ــك  ــ ــري ــ ــن اخلـــــــصـــــــال ي ــ ــسـ ــ الــلــبــانحـ ــفــعــل يف صـــدق  ال صـــدق 

ــاب ــ ــان وأخـــــــــوه أمحــــــد َمــــــن أصـ ــكـ ــى مـ ــ ــنـ ــ ــى أسـ ــ ــعـ ــ ِمـــــــن الـ

ــاٍنمــــــن فــــــــاق جـــــــــــودًا حــــامتــــًا ــ ــ ــري ث ــ ــغ ــ ــو الــــفــــريــــد ب ــ ــه ــ ف

ملــــقــــامــــه أجــــــــــــد  مل  ــدان إذ  ــ مـ ــن  ــ مـ نــــــــدًا  ــاس  ــ ــنـ ــ الـ يف 

ــة  ــ ــ ــداي ــ ــ ــة واهل ــ ــاي ــ ــه ــ ــن ــ ــو ال ــ ــه ــ واملـــــــنـــــــاقـــــــب واألغـــــــــــــاينف

ــني الـــــــورى ــ ــ ــا ب ــ ــ ــززت م ــ ــ ــع ــ ــ ملـــــــــا إلـــــــيـــــــه قـــــــــد عـــــــــزاينف

اســـتـــعـــنـــت إين  ــدي  ــ ــيـ ــ سـ ــا  ــ ــ بــــمــــغــــزل الــــســــبــــع املــــثــــايني

اجلـــنـــان(قــــــــد قـــــلـــــت ملــــــــا أرخــــــــــوه إىل  ــم  ــريـ ــكـ الـ )مـــــىض 
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وله أيضًا يف الغرض نفسه السابق: 

ــا ــاب ــب ــن لـــلـــعـــزا جــل ــ ــدي ــ ثيابالـــبـــس ال لــلــمــصــاب  الــعــلــم  واكــتــســى 

ــايل ــعـ ــة الــتــقــى واملـ ــل ــق ــكـــت م ــاوبـ ــاب ــئ ــت ــى واك ــ مـــزقـــت جــيــبــهــا أس

تبكي ذاك  غـــدا  ــدى  ــن وال ــدى  ــ ــاواهل ــاب ــح ــت ان ــيـــب  جيـ وذا  ــج  ــي ــش ــن ب

قد  ومـــن  الــكــريــم  نــعــي  واىف  ــني  ــاح ــ أوابـ ــاًم  ــ ــائ ــ ص ــر  ــ ــده ــ ال يف  ــان  ــ كـ

ــاًم ــريـ ــاًم كـ ــيـ ــلـ ـــاًل حـ ــامـ ــ ــًا ع ــ ــامل ــ الــكــتــابــاع ــلــو  ــت ي ــالم  ــظـ الـ ــاًم يف  ــائـ قـ

ــا ــالــنــجــاة الــــــورى بـــه كــــان أســب ــاب أســب ــد  ــج ن مل  ــاب  ــ غ ــذ  ــ وم ب 

ــاد ــ ــاده الـــــعـــــوام رشـ ــ ــإرشـ ــ ــبـ ــ ــافـ ــ ــاب ــ أن رآه  مـــــن  لـــلـــمـــضـــلـــني 

ــب فــضــل  ــ ــواص ــ ــن ــ ــه ال ــ ــزام ــ ــإل ــ ــاوب حــجــاب ــه  ــي ــل ع نـــجـــد  مل  ــر  ــاهـ ظـ

أدر ومل  ــًا  ــق ح ــوم  ــل ــع ال ــدر  بـ ــو  ــدور تــــــأوي الـــرتابـــاوهـ ــ ــبـ ــ بـــــأن الـ

رؤوف بـــــٌر  ــني  ــنـ ــؤمـ ــاملـ بـ وعــــى الـــكـــافـــريـــن كــــان عــذابــاوهـــــو 

قد  مــن  الغيظ  للكاظم  ــاب  ب ــو  ــاوه ــاب كـــــان لـــلـــســـادة املـــيـــامـــني ب

ــاًم بــعــلــوم ــ ــاظـ ــ ــص كـ ــ فباباأمحــــــد خـ بـــابـــًا  ــم  ــري ــك ال فــيــهــا  خـــص 

حتى ــعــلــم  ال غـــوامـــض  يف  الــطــالبــاخــصــه  يــتــحــف  ذاك  ــن  مـ ــار  ــ ص

ــه اخلــــالئــــق ملــا  ــمـ ــاسـ ــت بـ ــ ــوه ــ ــان ــ ــواب ــ ــده أب ــ ــع ــ ــم ب ــلـ ــعـ ــوب الـ ــ ــ ب

ــني هـــاجـــر هلل  ــ فـــــــواىف كــــواعــــبــــًا أتــــــرابــــــا)1(هـــجـــر األهــــــل ح

الــســـ إىل  واىف  حـــني  ــم  ــس ال ــاســقــى  ــابـ ــتـ ــط لـــكـــيـــام يـــقـــبـــل األعـ ــبـ ــ

)1(  املصدر السابق.
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وله راثيًا القتيلني السيد أمحد الرشتي والشيخ حممد فليح أيضا: 

ــس الـــدهـــر مـــا لـــه قـــد جـــارا ــع ــارات ــخ ــف ال ــوي  ــ ل ــن  مـ ــال  ــتـ اغـ ومل 

املجد ذوي  بقطب  رجــلــه  ــاراعــثــرت  ــثـ ــعـ الـ ــل  ــ ــي ــ أق ال  ــت  ــيـ لـ ــا  ــيـ فـ

ــه غــــــادر املــــكــــارم تــبــكــي  ــ ــا ل ــ ــارام ــط ــت ــس ــا م ــ ــؤادهـ ــ ــايل فـ ــ ــعـ ــ واملـ

ــًا ــر شــعــث ــاخـ ــفـ ــف املـ ــّلـ ــه خـ ــلـ ــا تــتــجــارىويـ ــهـ ــوعـ والـــــرايـــــا دمـ

ــدك األمـــصـــاراألــبــس املــكــرمــات أثـــــواب حــزن ــ ــزل الـــكـــون دك ــ زل

ــق طـــرًا ــل ــج اخل ــ ــد أزع ــج ــل امل ــك ــع املــخــتــارااث ــم أفـــجـ ــكـ عــطــل احلـ

ــم الــبــتــولــة حــزنــًا ــاطـ ــاراوكـــســـى فـ ــ وبـــقـــلـــب الــــكــــرار أجـــــج ن

فضاًل ــاس  ــن ال بــأمحــد  أودى  ــاراحيث  ــ ــجـ ــ ــة ونـ ــ ــفـ ــ وجـــــــــــالالً وعـ

ــايت ــأي وحــي ــج ــل ــاراكـــان حــصــنــي وم ــ جـ زمـــــــاين  إذا  ومـــــــــالذي 

ونــــــداه بـــــجـــــوده  يـــــبـــــارى  يـــبـــارىال  ال  وجـــــــــوده  بـــــنـــــداه 

وعـــــاله ــده  ــ ــج ــ ــم ــ ب جيــــــــارى  جيــــــارىال  ال  وجمــــــــــده  بـــــعـــــاله 

أين أقــــســــم  اجلـــــزيـــــل  ــرارابـــــنـــــداه  ــق ــت اس ــده  ــع ب مـــن  يل  أرى  ال 

ــان صـــبـــورًا ــ ــى الــنــائــبــات ك ــ اصــطــبــاراوع يل  أرى  ال  الــيــوم  ــا  ــأن ف

ــز ــزي ــم عـــلـــيـــك ع ــ ــاس ــ حــيــارىيــــا أبـــــا ق األنــــــام  بـــني  تـــرانـــا  أن 

ــز ــزي ــم عـــلـــيـــك ع ــ ــاس ــ ــارايــــا أبـــــا ق ــب ــع ــت اس ــر  ــع ــت ــس ن ــا  ــ ــران ــ ت أن 

ــز ــزي ــم عـــلـــيـــك ع ــ ــاس ــ انــذعــارايــــا أبـــــا ق يــصــيــح  قــاســاًم  ــرى  تـ أن 

ــاه واقـــفـــًا يف مــصــاله ــسـ أنـ ــت  ــس ــح واألذكــــــــارال ــي ــب ــس ــت يــطــيــل ال

ــدب ــن ال والـــــده  ــح  ــ رضي واىف  ــم  فـــشـــم الـــــــــرتاب واألحـــــجـــــاراثـ
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ــوٍء ــة سـ ــاب ــص ــاراواشــتــكــى عـــنـــده ع ــبـ اجلـ فـــعـــاهلـــا  يف  أغـــضـــبـــت   

ــه  ــي ــارالــســت أنـــســـى تـــوديـــع قـــر أب األوطـ قــىض  قــد  الغيظ  الكاظم 

ــاب ــ ــح ــ ــت ــ ــل ورنــــــــة وان ــ ــوي ــ ــع ــ وزاراب الـــريـــف  احلـــايـــر  دخــــل 

ــم ت بــــــــدر  كـــــأنـــــه  واىف  ــع األنــــــــــواراثــــــم  ــشـ ــعـ وحمـــــيـــــاه شـ

ــه غـــصـــن بـــان ــ ــأن ــ ــادى ك ــ ــه ــ ــت ــ ــا يـــريـــد الــــــداراي ــبـ ــه الـــصـ ــت ــل ــي م

صدق صحب  أهنــم  لــو  صحاب  األعـــــــامرايف  ــه  ــقـ ــريـ طـ يف  بــــذلــــوا 

ــًا وخــلــقــًا ــق ــان خــل ــزمـ ــد الـ ــة ووقـــــــــاراكــوحــي ــ ــن ــ ــط ــ وذكـــــــــــاء وف

ووفــــــــــاء وعــــفــــة واعــــتــــبــــاراوحمـــــيـــــا ومـــــبـــــســـــاًم وحــــيــــاء

ــاًل وصـــفـــاتـــًا ــكـ ــيـ ــاراونــــكــــاٍت وهـ ــ ــع ــ ــة وش ــمـ ــيـ وشــــبــــابــــًا وشـ

وكــــــــــامالً وقــــــــوة واقــــــتــــــداراوهــــــبــــــاتــــــًا ومهـــــــــة وهبـــــــــاًء

ــد فــعــاًل ــمـ ــبـــى حمـ ــتـ ــجــاراذلــــــك املـــجـ مـــن زكـــى حمـــتـــدًا وطــــاب ن

عـــارًا الــعــيــش  قــتــلــِه  بــعــد  ــد رأى  ــاراق ــب ــت ــامت اخ ــ ــار املـ ــتـ ــذا اخـ ــه ــل ف

ــٍس ــف ن ــفـــس  ــأنـ بـ ــه  ــبـ حـ يف  ــراراجـــــاد  ــ ــه املـــــــوايض حـ ــل ــث ــى م ــقـ ولـ

ــرى ــا وأخـ ــي ــار الــشــهــيــد دن ــوارافــهــو جـ ــ ــاز ج ــ ــد ح ــشــهــي ــب ال ــن ــج وب

مل  ــرًا  ــ ــع ــ م ــى  ــعـ الـ رب  ــى  ــق ــل ــت غـــــــداراف ــًا  ــ ــق ــ ــاف ــ ــن ــ م إال  ــو  ــ ــ حي

ــًا ــب حــرب ــواض ــق ــال ــاحــوه ب ــب ــاســت ــوا عـــصـــابـــة كـــفـــاراف ــ ــان ــ حـــيـــث ك

عيني  رؤيـــــة  قــبــل  مـــت  ــي  ــن ــت ــي ــك الـــدمـــا تــتــجــارىل ــات ــراح مـــن ج

نــصــارى أو  شبهتهم  ــودًا  ــ هيـ ــصــارىإن  ــن ــود ثـــم ال ــه ــي شــمــتــتــنــي ال
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مجيعًا ســــاروا  بالنعشني  ــن  م ــل  ــارا ؟ق ــذي جــرى مــا ص ال ويلكم مــا 

ــرى  ــا ت ــه مـ ــب ــت ــوا ويــــك ان ــابـ ــأجـ هــم بسكارىفـ ومــا  الــنــاس ســكــارى 

ــايل ــ ــع ــ وامل ــى  ــ ــع ــ ال أن  ســـارافـــتـــيـــقـــن  ــر  ــقـ الـ إىل  ــهــام  ــعــشــي ن مـــع 

ــت قـــرًا ــوارىقـــف عـــى قـــره وقـــل طــب ــدر الــكــامل فــيــك تـ حــيــث بـ

ــوٍد ــه عــظــمــظــم جـ ــن ــو م ــض ــل ع ــد طــويــت الــبــحــاراكـ ــر ق ــا ق كــيــف ي

سعيدًا ــان  ــزم ال يف  ــاش  ع مــا  ــاش  ــق األمــــصــــاراع ــبـ وعـــــــاله قــــد طـ

ــدًا ــي ــه ــه ومــــــات ش ــب ــح ــدرارافـــقـــىض ن ــ مـ مـــدمـــعـــًا  ــر  ــ أج مل  ــف  ــي ك

مجيعًا ــوا  ــب ه ــوف  ــف ــط ال أهــــايل  ــارايـــا  ــ ــبـــوا لــلــقــتــيــل ظـــلـــاًم وث ــلـ واطـ

ــلــيــه قــات قــطَّــعــتــمــوا  إن  ــعــشــاراإنـــكـــم  امل أدركـــتـــمـــوا  ــوا  ــون ــك ت مل 

ــســوكــم  ــب ــم أل ــأهنـ ــم بـ ــمــت ــوه خـــزيـــًا وعـــاراهـــل عــل ــن بـــالـــذي قـــد ج

ــى صــيــب الــســحــائــب قــري ــق ــد تـــــكـــــراراوس ــ ــم ــ أمحــــــــد مــــــع حم

عذبًا اللطف  كــوثــر  مــن  ــزاراسلسبياًل  ــ ــغ ــ ــاًل م ــ ــل ــ مـــســـتـــضـــيـــفـــًا جم

ــاىل ــعـ ــا اإللـــــــــه تـ ــ ــامه ــ ــي ــ ــم ح ــ ــ ــارىث ــ ــب ــ ت ال  بــــرمحــــة  آن  كـــــل 

ورثاه بقصيدة أرخها بقوله: 

أرخ  ــلــت  ق الـــكـــون  زج  ــل  ــي ق ــرش لــقــتــل أمحـــدمـــذ  ــ ــع ــ وزلـــــــزل ال

ــه ــت ــل ــت ــد ق ــ ــم ــ ــى حم ــ ــت ــ ــف ــ تـــارخيـــهـــا )غـــــاب بــــدر اهلــــدى(كـــــــذا ال

)1259هـ(
وقال مهنئًا 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:

ــرا ــف هجراريــــــٌم مـــتـــى دنــــــوت مـــنـــه ن صــلــنــي  نــاديــت  وإن  عــنــي 

ــه ومــن  ــي ــن قـــامـــتـــه ســـيـــفـــًا ورحمـــــــًا أســـمـــرامـــتـــخـــذًا مـــن حلـــظ عــي

ــة  ــل ــب ــي ق ــ ــن ــ ــل ــ ــت أن ــ ــل ــ مــســتــكــراوكــــلــــام ق ــى  ــ ــ وأب دالً  ــرض  ــ ــ أع

ينجي؟ ــدود  الــص لــيــل  مــتــى  أســفــراقــلــت  ــال  ــوصـ الـ صــبــح  إذا  قـــال 

ــٍد؟ ــوع ــم ب ــســمــح يل  ت ــا  ــ أم ــت  ــل ــكــراق واعــت دجـــى  ــل  ــي ــل ال إذا  قـــال 

ــوى وحــاجــر ــل ــني ال ــا ب بالكرىبــالــســفــح م الــرقــيــب  عــني  كحلت  إن 

ــرت بـــالـــتـــثـــامـــة مـــلـــّثـــاًم ــ ــفـ ــ ــرافـ ــف ــني أس ومـــســـفـــرًا كــالــبــدر حـ

خـــده نــــــار  ــي  ــبـ ــلـ قـ يف  ــعــرا؟أرضم  أمـــا تـــرى قــلــبــي كــيــف اســت

ــاب ريــقــه ــ ــرت مـــن رض ــك مسكراوقـــد س أذوق  عــشــت  ــا  م فــلــســت 

حـــاســـدًا أراع  ــد  قـ ــم  كـ مــنــظــرابــحــســنــه  راق  ــني  حـ ــًا  ــظ ــي غ ــامت  ــ ف

ثـــغـــره خــضــبــت إذ ــي الـــعـــارض آســــًا أخـــرضابـــأقـــحـــوان  ــن ــف احت

أمحـــراجــنــيــت مـــن ريــــاض خــديــه ومــن  ووردًا  نـــرجـــســـًا  ــه  ــي ــن عــي

ــبـــي أَحـــــور ــيـــث ظـ األحـــوراهـــّيـــمـــنـــي حـ الــظــبــي  أفـــدي  بمهجتي 

أحـــور غــــزال  ــر  ــ ذك دع  ــد  ــع ــا س ــزرايـ ــ ــت ــ ــه وائ ــن ــس ــح ــد ارتـــــــدى ب ــ ق

* * *
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ومما قاله راثيًا احلاج مهدي كمونة)1( املتوىف سنة 1272 هـ: 

ــا هـــاهلـــا ــ ــا مـ ــ ــاهل ــ ــة ه ــريـ ــلـ ــا لـ ــ ــامــة ابــــرت أهــواهلــا مـ ــقــي ــال هـــل ب

ــات تــزلــزلــت ــا لــلــجــبــال الــراســي ــد نـــاهبـــا زلـــزاهلـــا م ــا قـ ــم مـ ــظ ــن ع مـ

بأهلها ــوج  متـ ــا  ــي ــدن ال أرى  يل  أثقاهلا مــا  ــت  ــرج أخ منها  واألرض 

ملــا إال  ــا  ــاهلـ ــقـ أثـ ــت  ــ ــرج ــ أخ ــا  ــ تـــطـــق أمحـــاهلـــا م مل  ــا  ــ م ــد محـــلـــت  ــ ق

ــا(ملــا قــىض املــهــدي مــصــبــاح اهلــدى ــالهلـ )عــــم أســــى مــصــابــه أصـ

بمن حمرتقًا  ــالم  اإلس حشى  ــان ثــامهلــا أضحى  ــ ــان مــهــجــتــهــا وكـ ــ ــد ك قـ

ــه ــعـ وقـ رزء  أي  أكـــــــر  ــا اهلل  ــاهلـ عـــم األنــــــام نـــســـاءهـــا ورجـ

إذ  ــل  ــ ح خـــطـــب  أي  ــر  أكـــ فــأمــاهلــا اهلل  ــى  ــق ــت ال ــد  ــم ع إىل  أودى 

هـــوى ــد  ــ ق ــود  ــ طـ أي  ــر  ــ أكـ ــات لــطــاهلــا اهلل  ــيـ ــراسـ ــو طــاولــتــه الـ لـ

إذ حتى  املجالس  منه  أوحشت  ــان مجــاهلــا إن  ــ ــان هبــجــتــهــا وكـ ــ ــد ك قـ

قطبها  ــزل  ــزلـ تـ ــرضا  ــ اخلـ ــام  ــأن ــك ــَن جــبــاهلــاف ــْفـ ــِسـ ــرا ُنـ ــغـ ــام الـ ــأنـ وكـ

حمــســن يف  ــده  ــعـ بـ الـــتـــســـي  ــوال  ــ ــا لـ ــاهل ــي ــه أج ــ ــى ب ــق ــل ــأن ن ــ ــا بـ ــدنـ كـ

ــورى ــاق ال ــا فهو الــذي بــاجلــود قــد ف ــاهلـ ــايل أدركـــــــت آمـ ــ ــع ــ وبـــــه امل

ــن نــدى ــوٌر م ــح ــا أمــثــاهلــا وبــجــوده ســالــت ب ــ ــادهـ ــ ــا وفـ ــ رضبـــــت هب

ــل بـــالـــلـــئـــال نـــواهلـــا ولـــــه أكـــــف بـــالـــعـــطـــايـــا طــاملــا ــ ــؤم ــ ــال امل ــ نـ

احليا ــم  دي الــتــي  الــكــف  ــا إذ صــاحــب  ــاهل ــي ــاز فـــيـــهـــا واألنـــــــــام ع ــ ــت ــ مت

ــعــم من  ــن ــًا ول خــلــفــت كـــم مـــن عــثــرة قـــد قــاهلــا خــلــفــت فــيــنــا حمــســن

)1(  هو احلاج مهدي بن الشيخ حممد آل كمونة توىل سدانة الروضة احلسينية سنة 1259هـ حتى سنة 1272هـ. 
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غــدا فلقد  ــســواكــم  ب قــاســكــم  ــن  جباهلا م قــاس  باهلضب  ــذي  الـ مثل 

الــورى إذ  اخلطوب  يف  التأيس  ــد غــاهلــا بكم  ــادح قـ ــ ــب فـ ــط نـــزعـــت خل

ومــثــلــه  الـــفـــخـــار  إال  يـــكـــنـــزوا  ــا مل  ــواهل أم ــزوا  ــنـ اكـ ــع  ــام ــط امل وذوو 

ــم فــكــأنــام ــه ــب ــح ــان ب ــ ــزم ــ ــر ال ــ ــا زهـ ــاهل ــم خ ــ ــام ه ــ ــأن ــ ــة وك ــنـ ــو وجـ ــ ه

وقال راثيًا أيضًا السيد أمحد الرشتي والشيخ حممد فليح: 

الــردى سهم  القضا  كف  يا  أمحـــدافوقت  قــلــب  ختـــط  مل  إن  أخـــطـــأت 

ــال امل دون  أمحــــــدًا  أصـــبـــت  ــد  ــ ــدىوق ــ اهل رأس  إنـــــه  ــت  ــم ــل ع ــا  ــ مل

ــة ــب ــاط ــدامـــالـــك غــــــــادرت املـــــال ق ــي ــا س ــ ــًا ي ــيـ ــاكـ ــادي بـ ــ ــن ــ ــل ي ــ ك

ــن مــنــجــد ــ ــا م ــنـ وكـــــان لــلــمــســتــنــجــديــن مــنــجــداتـــركـــتـــنـــا ومـــــا لـ

ــى ــع ال أم  تـــنـــدبـــه  ــدى  ــ ــ امل ــول  ــ ــدىطـ ــ امل ــول  ــ طـ تـــنـــدبـــه  ــى  ــعـ الـ أم 

ــي كــنــت الـــفـــدا ألمحـــٍد ــن ــت ــي ــي كـــنـــت الـــفـــدا يـــا ل ــن ــت ــي ــا ل ــ ــد ي ــ ألمحـ

فضله  يف  ــداؤه  ــ ــ أعـ شـــهـــدت  ــد  العدىقـ فيه  شــهــدت  بفضٍل  أكـــرم 

قاطعًا سيفًا  ــان  ك قــد  الــعــدى  العدىعــى  عــى  قــاطــعــًا  سيفًا  ــان  ك قــد 

نقموا قــد  ــذي  ال مــا  شعري  ليت  ــردىيــا  ــ ــى أذاقــــــوه ال ــت ــد ح ــ ــن أمح مـ

ــه قـــاصـــدًا ــيـ ــدا؟هـــل قـــاصـــد أتــــى إلـ ــص ــق ــاب امل ــ ــام أصـ بــمــقــصــد فـ

بعلمه مـــســـرتشـــدًا  ــى  ــ أت ــل  هـ الــرشــدا؟أم  ــاب  ــ أص فــام  ــدى  ــ اهل إىل 

نــســبــًا أو  ــًا  ــب ــس ح ــى  ــام ــس ت ــم  ــع ــة وســــــــؤددان ــ ــف ــ ومــــفــــخــــرًا وع

جــنــســهــم ــن  ــ مـ ــك  ــ يـ مل  ــد  ــ ــأمح ــ ــرداف ــف ــايل م ــعـ ــع املـ ــان يف مجـ ــ ــل ك بـ
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ــوا ــل ــف ــذ رآهــــــم س ــ ــدا؟أمـــــا تــــــراه م ــع ــان ص ــن ــج ــل ــم ل ــه ــن ــال وع عـ

ــه فــيــهــم ــ ــي ــ ــل أب ــثـ ــد دعــــــا مـ ــقـ ــدالـ ــ رش حتــــــروا  ــام  ــ ف اهلــــــدى  إىل 

يــكــن مل  لــــــذاك  ــون  ــلـ ــضـ املـ ــم  ــ عــضــداه ــالل  ــضـ الـ ذوي  مـــتـــخـــذًا 

مــن حنٍق لــه  الــبــغــضــا  ــروا  ــم ــأض ــدا؟ف ــسـ ــوه حـ ــلـ ــتـ ــم قـ ــ ــراه ــ أمـــــا ت

عجب ذا  أقــــل  مل  حيـــســـدوه  ــداإن  ــس حي أن  ملـــثـــلـــه  ــي  ــغ ــب ــن ي بــــل 

ــدى يــمــيــنــه ــ ــن ــ ــذل ال ــ ــودت بـ ــ ــع ــ ــذل الـــنـــدىت ــ ــودت بـ ــ ــع ــ ــه ت ــن ــي ــم ي

عصبة  الـــعـــفـــاة  مـــن  رأى  عسجدامــهــام  عليهم  مهــى  ــوا  ــدب أج ــد  ق

ــلــه  ــقــت ــل لـــلـــذيـــن شـــمـــتـــوا ب ــ ســعــداقـ إذ  بــالــشــقــا  حــضــيــتــم  ــقــد  ل

ــه واهنـــزمـــوا ــب ــح ــرداقـــد أفـــــــردوه ص ــف ــد امل ــي ــوح يـــا بـــايب انــــدس ال

أال ــم  ــه ــي ف دعــــا  إذ  يـــنـــروه  مستنجدامل  مــســتــنــرًا  لــلــهــدى  يــا 

أحـــــٍد مـــــن  ــم  ــهـ ــنـ مـ جيـــبـــه  أبــــداومل  وفــــيــــًا  فــيــهــم  نـــــرى  وال 

بــفــضــلــه  ــى  ــ ــ رق مــــن  األيب  ــى حمــمــداإال  ــت ــف ــام الــعــى أعــنــي ال ــ ه

ــد ــأمحـ ــدى بـ ــ ــ ــت ــ ــ ــد اف ــ ــ ــد ق ــ ــم ــ ــدىحم ــ ــت ــ ـــد اف ــ ــد قـ ــ ــم ــ ــد حم ــ ــأمحـ ــ بـ

ــذى مــثــالــه  ــ ــت ــ أكــــــرم بـــفـــاد مــنــهــام ومــفــتــدىفـــــداه طـــوعـــًا واح

ــدىفـــاجلـــود بــالــنــفــس هـــو اجلــــود كام  ــن ــذل ال ــ ــام بـــه اإلمجـــــاع ال ب ــ ق

معًا ــرى  ــ األخ ويف  الــدنــيــا  هـــذه  ــدايف  ــ احتـ مـــنـــذ  اهلل  يف  ــا  ــيـ ــافـ تـــصـ

ــث  ــال ث مــــن  كـــربـــال  هلــــام يف  ــث الســتــشــهــدامــــا  ــال لـــو كـــان فــيــهــا ث

ــا ــتـــويـ ــيـــه احـ ــلـ ــردا فـــيـــام عـ ــ ــفـ ــ ــا تـــفـــرداتـ ــ ــوي ــ ــت ــ ــيـــه اح ــلـ فـــيـــام عـ

وفطنة ــرًى  ــ ذكـ وأخـــالقـــًا  ــقــًا  ســــامحــــة هبـــــا الـــــعـــــدو شـــهـــداخــل
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ــدى حــزهنــام ــ املـ ــدى  ــ م ــِض  ــق ــن ي ــدىمل  املـ ــدى  ــ م ــِض  ــق ــن ي مل  حـــزهنـــام 

ثـــارمهـــا  لـــنـــا  اهلل  يــــأخــــذ  اعـــرتىأو  و  أ  ــهــام  ــي عــل جــنــى  ممـــن 

قــتــلــهــام  يف  أرشك  ــن  ــ مـ ــداوكــــــل  ــ ــاًل ولـــســـانـــًا وي ــ ــع ــ قــــــوالً وف

يستأصلهم ســـوف  ــب  ــري ق أحـــدافــعــن  ــادر  ــغـ يـ ومل  ــا  ــض ــق ال ــف  ــي س

ــا مـــن بــعــد مـــا قـــد قتال ــنـ ــدامـــا دفـ ــه ــش ال درجــــــات  وحــــــازا  إال 

ــى هلام  ــوبـ ــول كـــل الـــنـــاس طـ ــقـ ــدايـ ــع ــا س ــ ــات ــ ــا محـــيـــديـــن وم ــاشـ عـ

ــل ظـــلـــاًم قتال ــي ــذ ق ــدا مـ ــعـ ــد أسـ ــداقـ ــع ــد أس ــال قـ ــت ــل ظـــلـــاًم ق ــي ــذ ق مـ

ــة اخلـــلـــد مــعــًا  ــن ــدا يف ج ــلـ ــد أخـ ــداقـ ــع ــد أس ــة اخلــلــد مــعــًا قـ ــن يف ج

قــتــلــه  ــد  ــعـ بـ الــــرمحــــن  ــن  ــكـ يـ ســـدىمل  ســـيـــد  دون  ــن  ــ م يـــرتكـــنـــا 

ــيـــاًل شــبــلــه ــا كـــفـ ــنـ األســــداوقـــــد بـــقـــى لـ ذاك  نـــــراه  بــــدى  مــهــام 

)أمحــــد( هــــذا  ــول  ــقـ تـ بــــدى  ــدىإذا  بـ إذا  ــد  ــ ــ أمح ــذا  ــ ــ ه ــول  ــ ــق ــ ت

ــم ويف ــلـ ــعـ الـ ــرا  ــ ــق ــ ب ــران  ــ ــ ــاق ــ ــ حتــصــيــلــه طـــول الـــدجـــى مـــا رقـــداوب

ــذا )الــتــقــي( مــن ســام الــنــاس تقى  ــرًا وحمـــتـــداك ــ ــن ــ ــا وطــــــاب ع ــ زكـ

ــد الـــنـــدب وخـــري صــاحــب ــي ــس ــذل الــنــدىوال ــدت يف بـ ــه ــن لــه ش ومـ

رضغامها وشهمها  ــورى  ــ ال ــري  زبـــرجـــداخ حـــاجـــهـــا  يف  ــا  ــ ــاهب ــ وه

ــه  ــ ــراب ــ ــد نــــعــــاه وبــــكــــى حم ــ ــ ــاه املــســجــداوقـ ــع ن حـــزنـــًا وأبـــكـــى يف 

أرخــوا  قلت  الــكــون  رسج  قيل  خلدا(1295 مــذ  قد  معًا  اخللد  جنة  )يف 

ــه ــت ــل ــت ــد ق ــ ــم ــ ــى حم ــ ــت ــ ــف ــ ــدى(كـــــــذا ال ــدر اهلـ ــاب لــه بـ ــا غـ ــه ــأرخي )ت
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ومن شعره الوجداين قوله يف هذه القطعة: 

ــرد ــى وغـ ــن ــد غ فــاســقــنــيــهــا قــهــوة محــــراء رصخــدطـــائـــر األفــــــراح قـ

ــد  ــي ــن يـــــدي ســـــاق مــلــيــح أغ ــ ــن راحـــة أغيدم ــراح م ــ ال ــي  ــا أحــي م

ــا  ــام جـــــــاء هب ــ ــل ــ ــت كـــــــرم ك ــ ــي ــ أمحدب الــعــود  قلب  األجــفــان  نــاعــس 

ــا  ــوة ورديــــــــــة يـــســـقـــى هب ــ ــهـ ــ املـــوردقـ اخلـــد  ذا  األعـــطـــاف  مــائــس 

مهندوجــــهــــه بـــــــدر دجـــــــى قـــامـــتـــه ــف  ــي س ــه  ــظ حل بــــان  ــن  ــص غ

الــصــبــا ــه  عــطــفــي هـــز  إن  ــيـــف  ــني يــنــفــدأهـ ــ ــل ــ ــه وال ــتـ ــن رقـ ــ ــاد م ــ كـ

ــه ــرع ف حيـــكـــي  ــل  ــيـ ــلـ والـ ــد)1(زارين  ــرق ف احلــســن  ســـامء  ــن  م فتجى 

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

* * *

)1( جريدة )الندوة( الكربالئية، العدد 14 السنة 1941 م ص5 .
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22- الشيخ حممد القريين

1316 - 1397 هـ
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 
الكثري من  اللغة والبالغة واألدب والشعر، إضافة إىل حفظه  آراء قيمة يف  له  املذاكرة، 
آيات القرآن الكريم واألحاديث النبوية الرشيفة التي يستشهد هبا خالل أحاديثه الشيقة 
ويسوق التشبيهات اجلميلة األخاذة فقد كان املثل األعىل يف اخللق واإليثار والتواضع 
يتوقف عن  مل  فهو  الوطن واإلنسان،  إنه خدم  الناس، وطاملا  بني  واأللفة  املحبة  ونرش 

العطاء حتى اللحظات األخرية من حياته. 

عام  ــرصة)1(  ــب ال يف  القريني  حممد  بــن  اهلل  عبد  بــن  حممد  الشيخ  الشاعر  ــد  ول
1897م/1316هـ 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 معلاًم يف مدارسها 
أحالته عىل  حتى  طويلة  املهنة سنني  هذه  يامرس  وظل  1934م،  وذلك سنة  االبتدائية 
وتدبيج  الشعر  قول  عن  املرهقة  الشاقة  املهنة  تشغله  مل  املرحلة  هذه  يف  وهو  التقاعد. 
نظم  طاملا  رفيع،  طراز  من  متميزًا  شاعرًا  بقي  اإلبداعية،  قدراته  من  وبالرغم  املقالة، 

القصائد احلسان يف الوصف والغزل نرشها يف الصحف واملجالت العراقية. 

)1(  دراسات أدبية / غالب الناهي ج2 ص111. 
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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 
البيت  يرشح  الفضل  بأهل  حافاًل  جملسه  كان  حتى  العريب،  الشعر  عيون  من  الكثري 
القرآنية  باآليات  مستشهدًا  مفرداته،  معاين  ويوضح  ونادره،  غريبه  ويبنّي  الشعر  من 
واألحاديث النبوية، معرّبًا عن إيامنه بثقة واقتدار، فهو متحمس لفكرته، جريء يف قولة 

احلق. 

لقد كان ألجواء املدينة أثر كبري يف نفس الشاعر وشاعريته، حيث صقلت مواهبه، 
املالحظة،  الذهن وقوة  يتميز بحدة  فذًا  منه شاعرًا  وأرهفت حسه وشعوره، وصرّيت 
بليغ فياض الشعور جزل األسلوب، حيلق بخياله يف جّو  وفضاًل عن ذلك فهو كاتب 

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: 
وقافية  وزنًا  التقليدي  بالطابع  تتسم  خمتلفة  وفنون  متنوعة  ألوان  القريني  شعر  يف 
احلياة(،  بـ)تغاريد  املوسوم  الثالثينات  يف  املطبوع  ديوانه  عىل  يطلع  ملن  ويظهر  وفكرة، 
يلمس هيام الشاعر وانغامسه بالطبيعة واحلب، والذي نلحظه عمومًا عىل هذا الديوان 
آراء وتعليالت عن  ففيه  انفعاالته غري مركزة،  الشاعر ساذجة بسيطة، وأن  أن جتارب 

الكون والطبيعة أسمعه يقول: 

إذا الــــــشــــــمــــــس  الـــبـــحـــارأتــــــــــــــرى  يف  ــا  ــ ــاه ــ ــي ــ ض حـــــــلَّ 



193

ــــــل املــــــــــــاء وأزجــــــــــــاه بـــــــخـــــــارحــــــلَّ اجلـــــــــــــــــو  إىل 

ــوق  ــ ــش ــ الــــســــحــــب جتــــــــري لـــلـــقـــفـــاروتــــــــــــرى الـــــــريـــــــح ب

ـــب  مـــــــــن بـــــــــــــــروق ورعــــــــــــودمتـــــــــأ الــــــنــــــفــــــس بـــعـــج

عىل ان هناك صورًا متحركة نجح الشاعر يف تلوينها، اسمعه يقول يف قصيدة )عناق 
احلب(: 

ــر ــي كـــــــــــأس مخـ ــ ــ ــن ــ ــ ــي ــ ــ ــاول ــ ــ ــرين ــ ــغ ــ وضـــــعـــــيـــــه قــــــــــرب ث

بــــدرواعـــــطـــــفـــــي قــــــــدك نـــحـــوي مــــثــــل  يل  وابـــــســـــمـــــي 

ــريوبــــــــــإشــــــــــفــــــــــاق وحــــــــب ــحـ ــنـ طــــــّوقــــــي الــــــزنــــــد بـ

آثاره: 
تغاريد احلياة - شعر )مطبوع(. . 1

أرسار احلياة - جمموعة دروس يف الدين واألخالق واالجتامع )خمطوط(.. 2

خمتارات من شعره:

قافلة احلياة
ــلـــة الـــوجـــود ــافـ ــث الـــســـري قـ ــ بـــصـــحـــراء األبــــــــوة واجلـــــــدودحت

ــد جيل ــع ب الـــســـري جـــيـــاُل  ــث  ــح ــدن ــدي اجل إىل  الــقــديــم  اجلــيــل  ــن  مـ

ــا أبـــــــدًا ودومــــــًا ــ ــريه ــ والـــصـــعـــودتـــســـري وس ــي  ــ ــرتق ــ ال جـــهـــة  إىل 

فينا  ــري  ــس ت ــوس  ــح ــن ال ــل  ــي ل ــن  ــم ــودف ــعـ ــسـ والـ املــــــرسة  ــح  ــبـ صـ إىل 

ــكــم مـــرت عــلــيــهــا مـــن حــقــوٍب وأزمــــــــان مــــريــــرات الـــــــورود؟ف
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ــل مــن خطوب ــ ــم بــذلــوا جـــهـــودًا يف جــهــود؟وكــم قــاســى األوائ وكـ

ــا ــبــالي ــك ال ــل ــم ت ــم فــتــكــت هبـ ــ ــن األمــــراض والــفــقــر الــشــديــد؟وك م

ــواالً ــ ــًا ط ــ ــان ــ ــاش اجلـــهـــل أزم ــ ــودوعـ ــيـ ــقـ ــم بـــــأنـــــواع الـ ــ ــده ــ ــي ــ وق

ــا مـــن شــقــاء ــ ــراي ــ ــلــحــود؟وكــــم القــــى ال ال ضــيــق  إىل  هبـــم  ــوق  ــس ي

ــش ــن ظـــلـــٍم وغ ــوه مـ ــاسـ ــم قـ ــ ــار عــنــيــد؟وك ــ ــبـ ــ ــوت وجـ ــ ــاغ ــ ــط ــ ل

ــطٍء ــب ــم ســـائـــرة ب ــل ــع ركـــودوشـــمـــس ال ــل جــــاث يف  ــهـ اجلـ ــل  ــيـ ولـ

فــيــه  الـــعـــلـــم  فـــجـــر  الح  أن  ــودإىل  ــن ــك ــل ال ــهـ ــة اجلـ ــم ــل ــزق ظ ــمـ يـ

ــا ــرايـ ــل الـ ــ ــبـــرت ك ــتـ ــه اسـ ــيـ ــودوفـ ــوج ال كـــل  عـــن  ــروح  ــ الـ وزال 

ــد جــهــيــدوقـــــــرت أعـــــني الـــعـــلـــامء طــــرًا ــهـ بــــام بــــذلــــوه مــــن جـ

أرض  ــل  ــك ب الـــعـــلـــوم  ــت  ــأرشقـ الــرقــودفـ ذاك  مـــن  الـــنـــاس  ــب  ــ وه

ــن تــقــىض  ــ ــن زمـ ــ ــوم م ــ ــي ــ ــن ال ــأيـ ــك الــعــهــودفـ ــل ــن ت ــوم مـ ــيـ وأيــــن الـ

ــاٍد( كــهــربــاء ــ ـــ)ع ــ ــل عــــادت ل ــ )ثـــمـــود(؟أه أو  لـــإســـالـــة  ومـــــاء 

ــار يومًا ــل )فــرعــون مــوســى( ط املــشــيــد(وه )الــــرح  إىل  جيــنــح  فــلــم 

قــطــار األوائــــــل يف  ــب  ــ ــل رك ــ بــيــد؟وه ــعــد  ب بـــيـــدًا  األرض  جيـــوب 

ــذاك الــعــهــد يــومــًا ــ ــت ب ــان ــل ك ــر الــعــنــيــد؟وهـ ــح ــب ــر ال ــخ ــر مت ــواخـ بـ

ــت  ــ ــارت وراح ــ ــارة سـ ــيـ ــل سـ ــ الشديد؟وه العصف  يف  الريح  كهب 

ــل مـــن أغـــاٍن ــ ــ ــد؟وهـــل ســمــع األوائ ــي ــع ــب ــن ال ــ وأخــــبــــار تــــــذاع م

يومًا البيضاء(  )الــشــاشــة  يف  ــل  شــهــود؟وه ــن  م شــهــدنــا  ــد  ق ــا  م رأوا 
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ــام ــس ــن نـــعـــم ج ــ ــم م ــل ــع ــل سعيد؟فـــكـــم ل عــيــش  مـــن  لــلــعــلــم  وكـــم 

يـــــدري فــــــاهلل  غــــــٍد  يف  ــا بــالــبــعــيــدوأمــــــــا  ــن ــي ــل ــس غــــــدًا ع ــيـ ولـ

ــون خـــــــزاٌن عــظــيــم ــ ــك ــ ــدودوهــــــذا ال ــ ــال ح ــ ــان ب ــ ــزم ــ ــع ال ــ يـــســـري م

خــبــري  ــف  ــش ــت ــك م ــم  ــلـ ــعـ الـ بــــٍر حــديــدوإن  ــاء يف  ــ ــي ــ األش يــــرى 

ــل عــر  ــكـ ــوح بـ ــ ــل ــ ــه ت ــبـ ــائـ ــدودعـــجـ ــع ــل ــس حتـــى ل ــي ــب ل ــائ ــج ع

ــاة تـــســـري دومـــــًا ــ ــي ــ ــدوقـــافـــلـــة احل ــي ــرغ ال والـــعـــيـــش  الـــنـــعـــامء  إىل 

عامل احلب واجلامل
واجلوى الصبابة  شمس  أرشقت  ــرام هــبــوبإذا  ــغـ ــفــح الـ عــلــيــه ومـــن ل

ــوع مصعد ــ دم ــن  م ــاب  ــح ــور س ــث ــني ســكــوبي ــت ــل ــق ــامء امل ــ ــن س ــه مـ لـ

اهلــوى بقعة  يف  الــدمــع  ــاء  م ويـــذوبويــنــزل  أســـًى  ــن  م قلبي  ويــنــحــل 

واجلوى والوجد  الشوق  دوران  ــروبومن  ــ وغـ ــارًة  ــ ــ تـ رشوٌق  ــه  ــي ــل ع

اهلــوى مــن  ميتًا  كــان  مــا  هبــا  خصيبفيحيى  وهو  القلب  بــأرض  ويبدو 

تكونت منها  اهلــيــفــاء  ــادة  ــغ ال ــي  ــوبه ــط نــجــوم ألفــــالك اهلــــوى وق

اآلالء
األنـــحـــاء ــن  ــ م ــة  ــيـ ــاحـ نـ ــل  ــ ك ــامءيف  ــ ــع ــ ــن ــ وال اآلالء  مـــــن  آي 

ــك يـــــــدور بــلــيــلــه وهنــــــاره ــلـ ــه وضـــيـــاءفـ ــالمـ ــني ظـ ــ ــوف ب ــ ــط ــ وي

بشمسه يـــــدور  ــانـــون  ــقـ بـ ــه عـــى األجــــواءفــلــك  ــم ــج وتـــطـــوف أن

ــه ــروب وغ رشقـــه  ــز  ــرك م ومـــهـــابـــط األنـــــــوار واألضــــــواءواألرض 
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واحلـــكـــامءوهبـــــــذه اآليــــــــات كــــل عــجــيــبــة ــامء  ــلـ ــعـ الـ إىل  تـــبـــدو 

ريــاضــهــا  بـــني  اجلـــنـــات  إىل  ــر  ــظ جتــــري احلـــيـــاة هبـــا بـــجـــري املـــاءأن

تعلقت كيف  ــار  ــج األش إىل  ــذاءأنــظــر  ــغـ ــدة لـ ــ ــع ــ ــامر م ــ ــثـ ــ فـــيـــهـــا الـ

تنوعت كــيــف  ــامر  ــ األثـ إىل  ــر  ــظ ــت ألـــــواهنـــــا لـــلـــرائـــيأن ــنـ ــايـ ــبـ وتـ

ــان أيــــد نــحــونــا ــ ــص ــ ــاءفــكــأنــام األغ ــ ــطـ ــ متـــتـــد بــــــاإلكــــــرام واألعـ

ــا  ــوهن ــص ــد غ ــ ــراء هـــــذي بـــفـــاكـــهـــة مت ــ ــرة مح ــ ــزه ــ ــًا وتـــلـــك ب ــ ــرم ــ ك

ــا ــرياهن ط يف  ــار  ــ ــي ــ األط إىل  ــامءأنـــظـــر  ــل س ــوق كـ ــ ــد ف ــع ــص ــعــلــو وت ت

ــاهتــا  ــب جــن يف  األحلــــــــان  ــاءوتــــــــردد  ــ ــس ــ وم بــــكــــرة  يف  بـــــمـــــرّسة 

ورّسه الــــوجــــود؟  هــــذا  مـــا  وخـــفـــاءاهلل  جــــهــــرة  يف  ومجـــــالـــــه 

ــا  ــذي هـــي اآليـــــات يــبــدو رسه ــ ملـــفـــكـــٍر بـــعـــد اخلــــفــــا بـــجـــالء ه

حورية الوادي
ــرأمـــــــــا حـــــــوريـــــــة الــــــــــــوادي  ــ ــه ــ ــن ــ ال إىل  متـــــاشـــــيـــــنـــــي 

ــا ــ ــش ــ األع مـــــن  الــــــــــروض  والـــزهـــر إىل  د  واألورا       ب 

ــل الـــــدو ــ ــظ ــ ــي تـــصـــغـــي ب ــ ــك ــ ــري ل ــ ــط ــ ال مـــــــن  أنــــــغــــــامــــــًا  ح 

ــي احلــــقــــل بــــنــــات الـــــدو ــ ــف ــ ــا ف ــهـ ــيـ ــنـ ــغـ تـ يف  ــدو  ــ ــ ــشـ ــ ــ تـ ح 

ـــ  ــريـ ــق الـ ــفـ ــا عــــى األغـــــصـــــان خـ ــهـ ــيـ ــصـ ــقـ ويـ يــــدنــــيــــهــــا  ح 

ــا ــ امل ــر  ــ ــريـ ــ خـ الـــــــــــــوادي  يـــشـــجـــيـــهـــا ويف  بــــــاألنــــــغــــــام  ء 

ــؤ ــؤلـ ــلـ ــالـ ــر ويـــــبـــــدو الـــــنـــــور كـ ــ ــط ــ ــق ــ رقـــــــــاصـــــــــًا عــــــــى ال
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ــرساك  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــي بـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــي تـ ــنـ ــيـ ــاجـ ــنـ ــي تـ ــ ــب ــ ــن ــ وعـــــــــن ج

ـــ  ــبـ ــكـ الـ عــــــــــرام  نــــفــــي  ــيويف  ــنـ ــيـ ــنـ ــثـ يـ ــاي  ــ ــ ــشـ ــ ــ ممـ يف  ر 

ـــ ــ احل ــى  ــنـ ــعـ ــمـ بـ يل  ــي  ــ ــ ــوح ــ ــ الـــعـــني وي ــر  ــ ــظ ــ ــن ــ م مــــنــــك  ِب 

ــال ــ ــعـ ــ األفـ يف  غـــنـــجـــك  الــــثــــغــــرويف  يف  واملـــــــبـــــــســـــــم 

شــعــر  عــــــى  الــــــريــــــح  يــــــذريــــــهأرى  خــــــــّفــــــــاقــــــــًا  ك 

عـــــــــى عـــــيـــــنـــــك تـــقـــصـــيـــهوأنــــــــــــــــت كـــــــلـــــــام يـــــدنـــــو

ــه وحتــــــــــريــــــــــك لـــــــــذيـــــــــذ يف  ــ ــديـ ــ ــبـ ــ أحـــــــــاديـــــــــثـــــــــك تـ

ــْد ــ ـــ ــ ــوق اخل ــ ــ ــر بــــوضــــع الــــيــــد فـ ــ اخل يف  ــا  ــهـ ــلـ ــعـ جـ أو  ِد 

احلقول
نرى لكي  احلــقــول  نحو  معي  هياهلم  كـــام  احلـــيـــاة  أرسار  ــس  ــي ــوام ن

ــذب الــــزالل مــرنــاًم ــرى عـ ــاك نـ ــن ــل جـــاريـــاه ــ ــامئ ــ ــني اخل ــ بــــأهنــــاره ب

ــارة ت تصعد  األطـــيـــار  نـــرى  ــاك  األغانياهــن تبدي  األغصان  عى  وطــورًا 

فتنثني الــنــســيــم  أرواح  ــاوختــفــق  ــي ــغــصــون زواه ــًا تــلــك ال ــرب ــه ط ل

ــم رّتـــعـــًا ــائ ــه ــب ــر أنــــــواع ال ــظ ــن ــأن املــراعــيــاوت ــد مـ ــدو ق ــغ ــروح وت ــ ت

ــافـــذلـــك نــــاغ راكـــــض نــحــو أمــه ــي راغ تـــّبـــَعـــد  رسب  إىل  وذاك 

خلفها  تركض  الصبيان  إىل  فبعض يسوق الرسب والبعض حادياوترنو 

مــشــّمــر ــل  كـ اآلبــــــاء  إىل  ــو  ــرنـ حافياوتـ الـــرأس  حــارس  بــحــزم  يسري 

ــاة تـــــراه مـــهـــروالً ــح ــس ــم السواقيافـــهـــذا ب يــســد  أو  األرايض  يــثــري 
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ــًا ــب ــدان قـــام مــراق ــفـ سارياوهــــذا عـــى الـ ــر  األمـ يقتي  ــا  م إىل  ــلٌّ  وكـ

مخارها ــت  الن الــريــف  فــتــاة  النواصياوتلقى  احلـــامر  ــأطــراف  ب وشـــدت 

إزارهــا  جنب  اخلرين  عى  ــاالً لــلــطــبــيــعــة عــالــيــاوالنــت  ــثـ ــت مـ ــان ــب ف

وتنثني ــول  ــق احل يف  ــدو  ــغ وت ــروح  باكياتـ هـــبَّ  إذا  املــلــقــى  طفلها  إىل 

عواماًل قامت  األعضاء  هي  املساعيافهذي  ــري  جت الــكــون  ــذا  ه ملعمل 

كأس احلب
ــا ــأس ــن املـــحـــبـــة ك ــ ــا م ــنـ ــم رشبـ ــ ــاك ــون ــًا هــت ــ ــع ــ ــون دم ــيـ ــعـ ــه الـ ــأتـ مـ

ــهــا  ــة وقــعــت ــم ــغ ــن ن ــ ــاوســمــعــنــا م ــن ــي ــًى وأن ــ ــ زفـــــــرات قـــضـــت أس

ــا ــروسـ ــا مــــن اجلــــــامل عـ ــ ــنـ ــ مــصــونــاورأيـ رسًا  اخلــــــدور  ــا  ــ ــرزهت ــ أب

حــريــقــًا أذوب  ذا  كـــم  فــتــايت  ــا  ــايـ ــن ــي واشـــتـــيـــاقـــًا وحــــــرسة وحــن

وهيهات  احلــديــد  لوعتي  مــن  يــلــيــنــاذاب  أّن  قـــســـا  ــم  ــك ــن م ــب  ــل ــق ل

* * *
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23- السيد حممد مهدي األسرتابادي

1327 - 1413هـ
هذا شاعر كان من ذوي اجلاه واملكانة، وأحد أعالم اهلداية والورع والتقوى، ويلفت 
والعابثني،  اهلازلني  جمالس  عن  والرتفع  التسامي  عىل  وحرصه  ونقائه  عفته  إىل  النظر 
واألدب  للعلم  حياهتا  كرست  علمية  أرسة  سليل  إنه  املقام  هذا  يف  بالذكر  واخلليق 

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 
النحو  الفقه واألدب  املراجع يف  أنفس  بيته خزانة حوت  بالعلم منذ صغره، ووجد يف 
األشعار  بحفظ  وشغف  باملعصم،  السوار  إحاطة  هبا  فأحاط  العلوم،  وسائر  واملنطق 
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 مكانًا عليًا 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 
ثالث   طيلة  املذنب،  تواري  منزله  يف  وتوارى  املرض،  أقعده  حتى  وإخالص  وهدوء 
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وحقائقه  بمناهجه  الشديد  وااللتزام  باإليامن  جمتمعه  أوساط  يف  عرف  وقد  سنوات، 
وأهدافه، يسعى دائاًم إىل حتفيز الشباب بااللتزام الديني واالهتامم الثقايف. 

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

نامذج من شعره: 
وحرصه  شعوره  من  بدافع  شعره  يكتب  كان  بل  بشعره،  يتكسب  شاعرنا  يكن  مل 
عىل تقديس هذا الفن، وإّن طابع الطفرة أكسبه قابلية شعرية وأّهله أن يكون يف مصاف 
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 
مل  ولكني  خمطوط،  ديوان  جيمعها  ومقطوعات  قصائد  األخرى  األغراض  يف  له  كانت 

أقف عليه بعد. 

:قال راثيًا اإلمام الشهيد احلسني بن عيل

ــار  ــص ــورك تــشــخــص األب ــ ــالل ن ــا مــــدمــــٌع مـــــدرارجلـ ــنـ ــك مـ ــي ــك ــب ي

ــالك الــســام ــ ــراس أم ــ ــني يـــا ن ــس وفـــخـــارأح عــــــزٌة  ــايل  ــ ــع ــ امل يف  ــك  ــ ل

ــد يـــا ســيــدي  ــم ــت ديــــن حم ــي ــي فــفــدتــك أرواحــــــــًا هلـــم أحــــرارأح

ــقَّ لو  ــ ــدة الـــكـــرام وح ــئ ــّرارتــفــديــك أف ــ ــل اجلـ ــف ــح ــذا اجل ــ ــك ه ــدي ــف ي

ــاء الــثــرى ــوغ ــًا فـــوق ب ــع ــأيب رصي أواربـ ــه  ــن م والـــقـــلـــب  لـــه  طـــوبـــى 

ظاميًا  احلــشــاشــة  صـــادي  ــســه  أن ينهارمل  ــرى  ــث ال ــى  ع اجلــــراح  ــي  ــ دام

مشّمرًا الصفاح  البيض  عانق  ــي الــبــاســل املـــغـــوارقــد  ــم ــك ــو ال ــ وه
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نـــور جالله ــاء  ــف إط ــدى  ــع ال أنـــوارقــصــد  الـــدنـــى  فــأبــى وشـــّعـــت يف 

ــزارفــلــئــن بــقــيــت عــى الـــرمـــول جمــدالً ــ املــحــافــل مــشــهــد وم لـــك يف 

مــوحــد ــل  كـ الَن  ــرك  ــ ق ــوار  ــجـ زّواربـ ــام  ــ ــس ــ ال مـــالئـــكـــة  ولــــــه 

ــد ــ وأمح ــل  ــيـ ــلـ واخلـ وآدم  داروانــــــوٌح  ــرك  ق ــول  ح وعيسى  موسى 

ــرًا ــواتـ ــتـ ــا مـ ــنـ ــّى ربـ ــ ــك صـ ــي ــل ــع ــارف ــف وملـــــن يـــــــزورك واهـــــــٌب غ

ــك بــالــشــهــادة زلــفــة  ــ ــاك رب ــطـ ــارأعـ ــب ــر ج ــ ــاب ــ ــرس قـــلـــبـــك ج ــ ــك ــ وب

ــم كـــرارجــعــل اإلمــامــة واإلجـــابـــة والــدعــا ــركـ ــذكـ ــوًة ولـ ــ ــب ــ لـــك َح

عندهم ــك  ــن ألب أنـــصـــار  شــعــارأولـــيـــس  ــني  ــسـ احلـ ثــــــارات  آل  يـــا 

ــل جــــرادة أحــبــبــت أن ــرج ــٌل ب ــم ــل األعـــــذار ن ــب ــق ــر ت ــ ــاب ــ عــنــد األك

ــخ والـــتـــذكـــار ولــعــام نــظــمــي فــيــكــم أحــبــبــت أن  ــاريـ ــتـ ــى لـــه الـ ــق ــب ي

 :وقال خماطبًا إمام العرص احلجة املهدي

بأننا ــعــســكــري  ال ــن  ــاب ي ــار؟أعــلــمــت  ــ ــغ ــ وص ذّلـــــــة  ــا  ــنـ تـــعـــرتيـ ال 

مكباًل ــود  ــي ــق ــال ب جــــّدك  ــت  ــســي ــه مــــدرار؟أن ــوعـ ــام ودمـ ــظ يــشــكــو ال

لــأســى  ــا  يـ ــه  ــال ــي ع الـــعـــدوُّ  يـــدارأرَسَ  ــاة  ــن ــق ال عـــى  ــني  ــس احل رأس 

الظام  ــن  م تــشــب  عطشى  ــادهــا  وجـــــرت أمـــــام عــيــوهنــا األهنــــار أكــب

ــادٍر ــدٍو غـ ــ ــدك حــيــدر الـــكـــرار؟فــاطــلــب بــثــارك مــن ع ــ أولـــيـــس ج

وقال راثيًا اإلمام احلسني من قصيدة مل نقف عىل متامها: 

ــرى عـــــــى احلــــــســــــني عـــــــــنُي الــــــ ــ ــ ــح عـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــــــــهــــــــدى تـ
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ــم متـــــــــــــادوا)1( ــ ــ ــرضب ك ــ ــ ــال ــ ــ حــــــــّرى ب الــــــــــصــــــــــدور  إن 

ــا)2(عــــــــى الــــــــــــــــرتاب أضــــحــــى ــ ــ ـــع ــ ــب اهلـــــــــدى رصيـ ــ ــط ــ ق

نـــــــــادى األمـــــــــــــــني  ــاروح  ــعـ ــيـ ــجـ بــــــــني الــــــــــــــــورى فـ

خــــــطــــــب دهــــــــــــا فـــضـــيـــعـــايــــــــــا مـــــــعـــــــر الـــــــــرايـــــــــا

ــالــــــلــــــحــــــزن فـــــاســـــتـــــعـــــدوا ــ ــ ــع ــ ــ ــي ــ ــ لــــــــقــــــــتــــــــلــــــــه مج

وقال راثيًا العامل الفاضل الشيخ حممد بن داود اخلطيب املتوىف سنة 1380 هـ: 

واجلــن اإلنـــس  بــكــاه  عظيم  سكان خطب  اإلســـالم  زورق  مــن  ــان  ب مــذ 

حيمله اخلــطــب  وجـــاء  الــربــيــع  نيسانراح  ــع  ــدم ال عليه  حـــزن  ــون  ــان ك

ــد ــــره أح ــان يــشــبــهــه يف ع ــ ــا ك ــه يف اخلــلــق أقـــرانمـ هــيــهــات لــيــس ل

ــده ــوائ ــت ع ــان ــانمـــن بـــدء خــلــقــتــه ك ــس ــاٌم وإح ــعـ لــطــف وجــــوٌد وإنـ

خمصبة  منه  كــانــت  ــعــارف  امل ــانأرض  ريـ عــيــنــيــه  ــن  مـ الـــعـــبـــادة  زرع 

ــا تــبــكــي عــلــيــه دمــًا  ــارن ــص ــانفــحــق أب ــيـ ألنـــــــه هـــــو واإليـــــــــــامن سـ

ــعــاه والــتــقــوى لـــه َدلـــَة  ــن ــعــلــم ي حــريانال واملــحــراب  يبكيه  ــر  ــزه وال

ــرة  ــذك ــاس ت ــن ــل ــه ل ــت ــل ــك رح ــل ــت ــالنف ــ وإع رٌس  ــرى  ــثـ الـ يف  ــه  ــومـ ونـ

إهلكمو ــاكــم  حــي ــعــلــم  ال هــيــئــة  ــان يـــا  ــ ــدى والـــــرع أرك ــه ــل ــم ل ــت ــأن ف

مصابكم يف  صـــرًا  األمـــر  أويل  ــا  عنوان وي الناس  يف  مثلكم  من  فالصر 

لغيبته ــى  طــوب ــم  ــوالك م غـــاب  ــانإن  ــ لــلــمــتــقــني قــصــور اخلــلــد أوط

)1( يف جمموعة أخرى )كم أحرقت صدور( .
)2( يف جمموعة أخرى : ضجيعًا .
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ــام الــعــر جـــاء له  نــصــب املـــآتـــم والــتــعــظــيــم جـــرانلــكــرس قــلــب إمـ

ــد رحــلــتــه ــع ــر ب ــ ــيـــاء ذك ــم إلحـ ــظ كـــأنـــه لـــؤلـــؤ هيـــــدى ومـــرجـــان ن

أعقب شاعرنا عدة أوالد هم السيد حممد جعفر واخلطيب السيد مصطفى الذي سار 
عىل هنج والده يف فن اخلطابة وحذا حذوه، حفظه اهلل ورعاه. 

* * *

24- الشيخ حممد املؤمن

كان حيًا سنة 1290هـ
هو الشاعر الشيخ حممد بن الشاعر الشيخ إسحاق املؤمن ولد يف كربالء، ونشأ هبا، 
املجاميع  تذكره  الذي  وكل  سريته،  عىل  أقف  مل  كام  ميالده،  تاريخ  املؤرخون  يذكر  ومل 
حب  أبيه  عن  ورث  الرشتي،  أمحد  السيد  الديني  الزعيم  منتدى  إىل  انضم  إنه  اخلطية 
إىل قرض  مياًل  فزاده ذلك  الكثريين،  الشعراء  واندمج يف صفوف  به،  األدب واشتغل 

الشعر والرباعة فيه. 

تناول يف شعره أغراض الشعر املألوفة كاملدح والرثاء واإلخوانيات ومل خيرج عنها، 
فقد اهتم بأدب املناسبات، وغلب عىل شعره هذا االجتاه. 

يذكر  مل  كام  املجاميع،  بطون  يف  متناثرة  قصائد  وراءه  تاركًا  الشاعر  رحل  وأخريًا 
املؤرخون سنة وفاته. 
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قال مهنئًا بقدوم السيد حسن رشدي زاده إىل كربالء سنة 1279هـ: 

بمقصدي الــزمــان  جــاد  فقد  موعديبــرى  ــواذل  ــع ال ــم  رغ عــى  ووىف 

ــاب يل  الـــراب وط مورديقــد ســاغ يل فيه  يل  صفا  وقد  الرغيد  العيش 

ــًا  ــاديـ ــنـ ــرًا ومـ ــ ــب ــ ــت م ــع ــم ــا س ــ ــر مقصدمل ــأوف ب أتـــى  ــي  ــزك ال حــســن 

له  قــابــلــة  ــف  ــط ال أرض  ــلَّ  حـ أهــــاًل بـــه مـــن مـــاجـــِد بـــِن األجمـــدمــن 

* * *

25- الشيخ حممد مهدي احلائري

1299هـ  - 1384هـ
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 لئياًم حيال رجل شاعر عاش يف كربالء وقدم للرتاث العريب آثارًا شعرية خالدة. 

املازندراين  الطربي  عيل  احلاج  بن  حسن  حممد  الشيخ  بن  مهدي  حممد  الشيخ  ولد 
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 راجعًا 
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 
11 رمضان سنة 1333هـ/ 1914م فر هاربًا إىل إيران، واستقر يف خراسان )مشهد(، 
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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 ملبيًا 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 فنًا رائعًا من الفنون الشعرية ذلك هو شعر احلنني إىل 
دفينًا وأملًا عميقًا، وطال  البعد واالغرتاب عن األهل والوطن أسى  أثاره  فقد  الوطن. 
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: 

جــار عــيــنــي  ــع  ــ ودم ــاب  ــكــت ال ــع املــــــــدرارواىف  ــ ــدم ــ ــامل ــ ــه ب ــوتـ ــلـ ــتـ فـ

وســـطـــوره ــه  ــاتـ ــيـ أبـ يف  ــا الـــنـــوارألـــفـــيـــت  ــن ــَس ــال ــالال ك ــ ــرًا ح ــحـ سـ

كلها  ــبــالغــة  وال الــفــصــاحــة  ــارحـــوت  ــعـ ــاقـــت دواويــــنــــا مـــن األشـ فـ

ــار احلــشــا ــ ــد أرضمــــت ن الــنــارلــكــنــهــا قـ هلــيــب  ــي  ــب ــل ق واشـــتـــد يف 

ــّرح ــوق إلــيــك مـ ــ ــي ش ــن ــاج ــت ــدارواه ــ ــي بـــقـــرب ال ــع ــت م ــن ــام ك ــ أيـ
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ــى ــن ــه امل ــت ــب ــع ــى وك ــ ــ ــوريب األع ــ ــ ــاريف ــب ال وريب  ذا  أقــصــد  كــنــت  ــا  م

ــان تـــذكـــاري له  ــ ــل ك األرسار مـــتـــعـــوذًا بـ بـــــعـــــامل  متــــــل  عــــــام 

ــا ــالمه ك ــراق  ــ ــفـ ــ والـ ــريب  ــ قـ األدوارواهلل  ــم  ــظ ــع م ــي  ــت ــق ب حـــكـــام 

ــا اقـــــــرتايب الزديــــــــاد حتــفــظــي ــ ــم قــومــي ســيــدي ومــنــاريأمـ ــكــري ل

ــذر ــع ــت ــارص م ــ ــ ــد ق ــبـ األوزارمـــــــوالي عـ ــم  ــائ ــظ ع ــو  ــف ع ــوك  ــرجـ يـ

للفتى صــعــب  املـــوت  إن  قــيــل  ــد  ــك أصـــعـــب بـــمـــرارق ــ ــراق ــ أمـــــا ف

ــل أن  ــب ــة ق ــي ــن ــت امل ــ ــا لــيــتــنــي ذق أبـــــى هبـــجـــر أحـــبـــتـــي وديــــــارييـ

الورى كهف  يا  فيك  اصطبار  يل  ــراريما  ــ ــ ق قــــر  واهلل  ــم  ــكـ ــراقـ ــفـ بـ

ــذي ــة األخـــيـــاركــيــف الــســلــو لــفــرقــة املـــوىل ال ــل كــعــب ــو ســـيـــدي بـ هـ

ــك وإنــنــي ــي ــو إل ــك ــم أش ــر ك ــا دهـ ــراري ــ ــامل األحـ ــ ع ــى يف  ــ ــن األسـ ــ ره

عــنــي ساعة ــب  ــري ال ــي وكـــف  بـــاألطـــواردعــن احلــقــد  شــفــيــت  مـــا  أو 

أحرقتها ــد  ق وكــنــت  لــلــهــمــوم  ــا  ــذ الـــثـــار م ــ ــرتش اســهــمــهــا ألخـ ــ لـ

ترى كمد  يف  ــرار  ــ االح ــك  ل األرشارتعسًا  يف  بــــــــاآلالء  وجتـــــــود 

دقيقة ملكت  مــا  شخصًا  كنت  ــارلــو  ــت ــب ــال ــم ب ــي ــق حـــتـــى احلـــــــدود ت

ــل ــ ــنـــي ســـــالم واص ــم مـ ــك ــي ــل ــع ــارف ــيـ ــن األخـ ــ ــال ع ــ ــاًل خـ ــفـ ــا حمـ ــ ي

وأهــلــه الـــكـــريـــم  عــبــد  ســيــام  الــــدارال  مـــن يف  ــع  ــيـ ــدًا ومجـ ــ ــم ــ وحم

بحقكم ــرت  قـ إن  ــعــذروين  ــت ــل فـــكـــريـــم قـــــوم قـــابـــل األعــــــذارف
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ونصغي إىل الشاعر يف قصيدة أخرى من بحر الرسيع إذ يقول: 

ــح املـــســـك والـــزعـــفـــران ــ ــم ري ــ ــدانأش ــرقـ ــفـ ــل مـــركـــبـــه الـ ــب ــق ــن م ــ م

ويف  ــايت  ــ ــيـ ــ حـ ــاه  ــ ــع ــ ــس ــ م جمـــيـــئـــه حـــيـــيـــت بـــاالمـــتـــنـــانكـــــــأن 

ــًا ــبـ ــرحـ مـ مـــقـــدمـــه  يف  ــلـــت  ــقـ ــدم وســـــعـــــده تــــوأمــــانفـ ــ ــق ــ ــم ــ ب

ــه ــ ــري واإلقـــــــبـــــــال قـــــد أم ــ ــس ــ حيــــــدو لـــــه بــــاخلــــري آنــــــــًا فـــآني

ــانيـــا ركـــب ســعــد رس لــتــلــقــي املــنــى ــ ــل األم ــ ــن مـــوســـى وحم ــ ــن اب مـ

ــورى ــ ــوث ال ــ ــأ اخلـــلـــق وغـ ــج ــل بــانوم اهلل  مـــن  الــلــطــف  ومـــعـــدن 

ــبـــدر لــه يــســجــدانإمـــــــــــــام حــــــــق ولــــــــــه وفـــــد كــالــشــمــس والـ

أقــــــــدم إىل  تـــقـــي احلــــــر  حــســان ويــــــا  ــور  ــ ح ــواد  ــ جـ ــي  ــق ــت ال أيب 

ــان ــكـ ــذا املـ ــ ــه ــ ــاض اجلــنــانأنـــــخ مـــطـــايـــاك ف ــ ــة خــلــد مــن ري ــ روض

ــيــك زمـــــان الـــــورود ــعــل ــع ن ــلـ اســـتـــبـــانأخـ واد  أعـــــــز  ــا  ــ ــإهنـ ــ فـ

ــوم ــج ــم ن ــ ــت ــ املــكــانبـــرجـــكـــم ســـعـــد وأن ذي  يف  ــم  ــج األن ــد  ــع أس ــا  م

مــشــهــد يف  حـــلـــلـــت  حتــــل  ــإن  ــ ــ ــريانف ــ ــن ــ ــم نــــورهــــا ال ــتـ ــتـ هبــــا اسـ

ــاك كــي  ــيـ ــحـ ــمـ ــة اخلــــيــــزرانفـــجـــد عـــلـــيـــنـــا بـ ــ ــام ــ ــر عـــيـــنـــي ق ــقـ تـ

ودانمـــــــا قــــــامــــــه قـــــيـــــامـــــة قـــــده نـــــاء  مـــشـــكـــوة  ــه  ــ ــه ــ ووج

ــري  ــن املــســت ــك  ــت ــع ــل ط يف  البيانمـــهـــدي  حــلــو  الــشــعــر  هيـــدي  ــك  ــي إل

الـــــودود الـــــــرؤوف  اهلل  ــأل  ــسـ ــان ونـ ــزم ــول ال ــي بــعــد طـ ــالق ــت ــوم ال يـ

ــي ــب ــجــن ب لــــــذت  )مــــتــــى  مرتانأرخ  ســيــدي  ورودي  فها  ــان(  أمـ
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وقال:

ــة ــي ــام بـــيـــض أم ــ ــّت ــ ــرض ح ــ ــًابـــنـــي م ــف ــآل ت تــســتــطــيــع  ال  غـــامدهـــا  ال 

فيكم ــداوة  ــع ال سيف  تنتىض  ــم  ــعــّســفــاوك ــم وتــســطــو غــــرة وت ــل ــظ ب

وجورهم الــعــداة  ظلم  عى  منصفاصرتم  بــالــصــوارم  طلبتم  فــهــال 

بــكــربــال احلـــســـني  أن  ــم  ــك ــأت ي متلهفاأمل  ــى  ــوغ ال يـــوم  عــطــشــًا  ــىض  ق

ــلــمــع حــولــه ــاء ي ــ ــ ــأ وامل ــم ــىض ظ ــرات وال صفاقـ ــف ال املـــاء  ــذب  فــال ع

الـــردى وردوا  دونـــه  صــحــب  موقفاوهلل  لــأســد  يبق  مل  مــوقــف  ــدى  ل

ــردا ومل جيد ــقــوم فـ ومــرهــفــاوقــد عــاد بــني ال ســنــانــًا  إال  نـــــارصًا  ــه  لـ

بعزمة اهلــصــور  الليث  فيهم  مرفرفاسطا  أضحى  النر  ــواء  ل عليها 

حماميًا الــطــاهــرات  وراء  والتعففاوأضــحــى  ــا  احلــي إال  أبـــت  خــــدورًا 

ختطفايــكــر وعـــزرائـــيـــل طـــــوًع ألمـــره ــادي  ــ األعـ قــبــض  يف  يعجل 

والــــردى ــة  ــي ــن امل ورد  ــم  ــ ــأورده ــ أرشفــاف املـــوت  عــى  مــن  إال  يبق  ومل 

صارم حد  من  ــداء  األع له  ــافضجت  ــف ــل ــني وأت ــاملـ ــظـ ــوع الـ ــ أبــــــاد مجـ

ــاءه ج اهلل  ــن  م عــهــد  ذا  ــان  كـ الوفافــمــذ  متى  حسني  ــا  ي حبيبي  نـــداء 

ــد ربـــه  ــاهـ ــان عـ ــ ــرًا كـ ــ ــ ــر أمـ ــذكـ مرهفاتـ للحرب  كــان  سيفًا  وأغــمــد 

جــواده رسج  فــوق  من  هــوى  ان  متلهفاإىل  ــرى  ــث ال وجـــه  ــى  ع ــًا  ــع رصي

ــه ــوّي ــني ه تتوقفاتـــزلـــزلـــت األمــــــالك حـ أن  ــالك  ــ األفـ لـــه  ــادت  ــ وكـ

حلمه تــأكــل  اهلــنــد  ســيــوف  فافظلت  مرَّ ــدرًا  ص اخليل  جــرد  وتسحق 

ــي بــعــد هــوّيــه ــوح ــات ال ــن ــي املــتــعــطــفــاســلــبــن ب ــامـ ــداة فـــقـــدن احلـ ــ غـ
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ــن واجـــــداه يـــا خـــري مــرســل ــادي ــن واحتفىي تنعل  قــد  مــاش  خــري  ويــا 

ــدره  القفا؟أمــثــل حــســني حتــطــم اخلــيــل ص من  شمر  بالسيف  ويذبحه 

ــرخ حممد ــ ــرًا وف ــ ــدى ص ــ ــام اهل ــ مــلــهــفــاإم ــري  ــجـ اهلـ ــر  ــ ح يف  ــّرع  ــ ــ ي

طلقائها  إىل  تــســبــى  ــم  ــك ــوت ــس تعففاون ــان  ــص ي صــخــر  بــنــي  ــدر  ــ وخ

نرى أن  غري  الــورى  خري  يا  صر  مرفرفافال  يعلو  الــنــر  ــواء  لـ عليك 

عاجال ظهورك  الــبــاري  ربــك  الشفافسل  ــه  ب أنَّ  ــوم  ــق ال ــاء  دمـ لسفك 

وقال يف طول بقاء عساكر الروس يف إيران وحال متلكها، مستهاًل بمستهل قصيدة 
املرحوم سيد حيدر احليل اقتباسًا:

قــدم()1()إن مل أقف حيث جيش املوت يزدحم العى  طرق  يف  يب  مشت  فال 

مقتحاًم ــالم  اإلسـ عــن  ــْع  ــ أداف ال  علم أن  ــعــى  ــل ل ــًا  ــومـ يـ يل  ــى  ــ رق ــال  فـ

منتضيًا ــروس  ال جنود  أقــابــْل  ال  ــذمأن  اخل حـــده  يف  ثملت  ــال  ف عــزمــي 

مبتساًم الــنــار  ــام  ــه س أالق  ال  يضطرمأن  ــار  ــن ال بلهب  فـــؤادي  ــدا  غ

الغممأن ال أرى األرض من فيض الدما محرًا هـــذه  يـــومـــًا  يل  جــلــت  فـــال 

إذا ــدي  يـ يف  أســــارى  أقـــدم  ال  واهلممأن  السعي  فخاب  ــداي  ي تبت 

مــفــارقــهــم يف  بــســيــفــي  ــن  ــ والقممألرضبـ ــات  ــام اهل ــه  ب تطيح  ــًا  رضبـ

صـــدورهـــم يف  بـــرحمـــي  ــن  ــن ــع ــأ صــدرهــمألط ــن م طــعــنــًا يــرحيــهــم ع

حشاشتهم يف  بــســهــمــي  العلم ألرمــــني  مــنــهــم  فــيــهــا  تــنــكــس  حــتــى 

)1( استهل الشاعر احلسيني السيد حيدر احليل قصيدته امليميه هبذا البيت ، وقد أخذه الشاعر وجعله مطلع 
قصيدته هذه .
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رشبت مــا  األرض  دمــاهــا  حلمهم ألســقــني  ــش  ــوح ال ســبــاع  وأطــعــمــن 

أطهرهم ــل  اخلــي ــوطــئ  ب قدمألطــحــنــن  هلم  أرىض  وطئت  إن  قبل  من 

ــفــة  ــل خــائ ــيـ ــاق اخلـ ــتـ ــورًا مــوجــهــن دمألبـــعـــثـــن عـ ــحـ مـــن احلــــامم بـ

شوكته اهلل  ــى  اوه بطرس  البــن  غيظكمقل  نــــار  دمـــاكـــم  لــيــطــفــئــن 

سفه  من  غرتك  قد  بطرس  البن  يــنــتــقــمقل  اهلل  بـــحـــول  قـــــوم  أتــــــاه 

ذلتنا حــاولــت  قــد  بطرس  البــن  الشيمقــل  عـــّدت  إن  شيمتنا  ــز  ــع وال

صولتنا  أنكرت  إن  بطرس  البن  حتتدمقل  واحلــــرب  يــعــرفــهــا  ــوف  ــس ف

بغيظهم األيــدي  عّضت  للعدى  بغيظكمقل  مــوتــوا  أو  الــعــرا  لنا  خــّلــوا 

ــلــوى ألمــرهــم ــل لــلــدنــى الـــذي ي السلم ق ينبغي  ال  العى  الغيارى  جيد 

ــروا كــرمــا ــ ــت شــيــعــة قـــوم آثـ ــس واقتحمواأل املـــوت  لعز  ــواة  احلــي ذل 

أبوا حيث  الضيم  ــاة  أب تواسى  اهتضموا هال  وال  يومًا  خضعوا  فام  ذالً 

مــُالــكــًة ــدي  ــه امل الــقــائــم  مبلغ  تضطرمُمـــن  األحــشــاء  لكتامهنا  كـــادت 

بلغوا قد  البيض  بصفاح  األوىل  كلهميابن  الناس  ذل  حيث  العى  أقى 

ــداء جــاهــدة ــ الــتــصــر واألعـ ــم ذا  واحلكم؟ك اخلصم  ومنها  اخلصام  عى 

له  ليس  اإلســـالم  عــى  ــل  أط ــســطــو ويــنــتــقــمخطب  ــتــر ي ــن ــواك م ــ سـ

بنا  مهتضمقم طهر األرض من رجس أحاط  اهلل  وديـــن  وغـــربـــًا  رشقـــًا 
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والكرما الفضل  إال  الفضل  أبو  مبتسامأيب  احلــرب  ــوم  ي بالنفس  وجــاد 

فاطمة ــن  اب ري  ــى  أب ــرب  ح ــاوجــنــد  دم تــســتــهــل  ســـيـــوف  ــد  ــح ب إال 

وصارمه واستسقى  السيف  الديامفجرد  فاستمطر  رسى  بــرق  وميض 

كتائبهم يف  طعنًا  السمر  ــم  رضماوحــّط يلتظى  رضبـــًا  البيض  وثــلــم 

ــم ــ ــدا وأورده ــ خذما فــحــاز مــرعــة األع الضبا  حد  من  املــوت  مشارع 

ــًا ــرم ك الـــظـــام  ري  ســجــيــتــه  ــت  ــ ــده يــشــكــو غــلــيــل ظام أب ــي ــب س ــل وق

لكي  الفرات  عذب  من  حيمل  واحلرمافجاء  واألطفال  العواطش  يسقي 

ــنــهــام األعـــــــداء مــانــعــة ــي خصامفـــحـــال ب مغضيًا  فيهم  كالليث  فشد 

مرهفة واحلــــرب  ــدُه  ــوق ــي ف ــايسطو  ــ األمج أرضم  ــد  ــ ق قـــبـــس  ــه  ــأنـ كـ

منصلت كل  عنهم  السيف  وخضب األرض من قتل وفيض دماوزّوج 

ــفــردا ــن ــال م ــ ــط ــ ـــرق األب ــيــنــام خيـ حسامفــب وقــد  العليا  يــده  القضا  إذا 

ــرسه  ــأي ــت ب ــن ــد ث ــيــت شـــّلـــت يـ ــل ــن رأســـه قصامف ــت يـــدا م ــّب ــيــت ت ول

فلك  عــن  كالبدر  رسجــه  عــن  الظلامفخر  ــواره  أنـ صــّدعــت  مــا  بعد  مــن 

جارهم يــأوون  األوىل  يابن  منتقامفصاح  األعــــداء  ــن  م أخـــاك  أدرك 

منجدال ــاه  الق إذ  السبط  عــى  مهتضامهلفي  الرمضاء  عى  عقريًا  شلوًا 

ولــه بــاكــيــا  عليه  أهـــوى  وانسجاموالــســبــط  ــع  ــدم ال مــنــه  هتــلــل  ــد  وجـ

نــائــبــة  ــل  ــا عــضــدي يف كـ مِحىنـــــاداه يـ كل  ليَث  يا  نــدى  كل  غيث  يا 

فرحا يب  ـــداء  األع شمت  قــد  انقصامالــيــوم  فقدانك  من  اليوم  وظهري 
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َعَلمي  الوغى  يــوم  حاماًل  يا  العلام؟عباس  حيمل  ذا  فمن  عني  غبت  قد 

ــام ــه ــام هلام لـــيـــت املـــنـــيـــة أردتــــنــــي أم فدًى  أضحت  الــورى  كُل  وليت 

ومن مجلة ما قاله مستنهضًا للحجة عجل اهلل فرجه يف مصابه باحلسني وحداده وهي 
أول قصيدة نظمها يف حداثة السن: 

ــد فــرتت ــوم الـــرع ق ــرس ــا حمــيــيــًا ل قهرت ي اهلدى  بنت  مذ  الدين  قواعد 

طهرتيا صاحب العر كم ذا الصر قد خضبت  شيبة  عي  من  العدى  أيــدي 

إذ ــورك  ــه ظ يف  عــجــل  اهلل  حــجــة  ــا  انتثرت ي أحشاؤه  املجتبى  عمك  من 

عى  اجلفون  تغي  كم  الثار  طالب  سهرتيا  قد  العني  فمنه  احلسني  وتــر 

عجاًل طالبًا  نفي  ــداؤك  فـ هدرتفــاهنــض  قد  الطف  بــأرض  قوم  دمــاء 

ــاء الــعــاملــني هبا  ــ ــو ســفــكــت دمـ ــل جرت ف بالطفوف  دمــاء  وتــر  تشف  مل 

فقد  ــري  ــك ــس ــع ال يــابــن  ــرك  ــ ص أدمى املصاب قلوبًا باألسى انكرستهلل 

رموا حيث  القوم  صنيع  علمت  انفجرتوقد  بــالــدم  لــه كــل عــني  طــفــاًل 

وابنته املــخــتــار  حشا  ــاب  أصـ انتثرت سهم  املجتبى  ودمـــوع  واملــرتــىض 

ســفــكــوا وقــــد  صـــر  ال  اهلل  ــة  ــي ــق فاهندرتب الصيد  دمــاء  من  كربال  يف 

به ــول  ــرسـ الـ آل  وردت  ــة  ــع وق صدرتيف  قد  املوت  وبرّي  الردى  ورد 

وفتى منهم  شيخ  كــل  انفطرتواستأصلت  أرضها  دماهم  من  إذا  حتى 

الــقــتــل حبهم بــعــد  ــأوا اخلــيــل  ــ حتى الصدور وأضالع اهلدى انكرست واوطـ

وذي العسكري  يابن  التصر  ذا  كم  كرائم الوحي يف أيدي العدى أرست 

ــم ــه ــاق وث ــى يف  ــب ــس ت أمحــــد  ــات  ــنـ نظرتبـ إذا  تــبــكــي  هلــا  عــني  ــل  وكـ
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ــو قــوائــمــهــا ــف ـــدتـــُم والــظــبــا هت غدرتقـــعَّ قد  ــاآلل  ب األوىل  ــاب  رق إىل 

محى األنـــــام  ــى  ــ أمح ــا  يـ هتــيــجــك  ظهرت؟ أمل  لكم  أعاديكم  من  جرائم 

حامهم اخلــري  يابن  بالسيف  خــر  كفرت قــم  إهنـــا  منها  األرض  وطــهــر 

* * *

26- السيد حممد مهدي احلسيين الشريازي

املولود سنة 1347هـ املتوىف سنة 1422هـ
نبيل  هذا رجل جماهد قىض سني حياته يف البحث والعلم والفضل، كريم الشامئل 

األخالق، إنساين فاضل.

حسن  حممد  السيد  وهو  بريطانيا  ضد  بالتنباك  املشهورة  الفتوى  صاحب  قريبه 
كربالء  العلم يف  أهل  مراجع  كبري  ووالده  املتوىف يف سامراء سنة 1312هـ،  الشريازي 

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، 
مرتبة  بلغ  حتى  الدينية  احلوزة  يف  واملراجع  العلامء  كبار  يد  عىل  الدينية  العلوم  وتلقى 
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 عامًا حتى عام 1996م، حيث فرض عليه احلصار وهو يف مدينة قم املقدسة. 

العزة  فيهم  ينفخ  املفتوح  وقلبه  العريضة  بابتسامته  دائاًم  منزله  يف  الناس  يستقبل 
والكرامة واحلب والتعاون التام والصالح. 
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لتكون  واالستنساخ،  الطبخ  فن  إىل  الفقه  من  ورسالة  كتاب  وستامئة  ألف  أصدر 
نرباسًا للجيل اجلديد الصاعد ومعرفة يرتسمها يف مستقبل حياته. 

مل خيرج من منزله منذ 16 عامًا 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 
الفقهاء واملجتهدين  الفقه اإلسالمي وقوانينه وآراء  يف 130 جملدًا، وهي رشح مبادئ 

قدياًم وحديثًا. 

تتميز  شعرية  وقصائد  مقاالت  من  كتبه  ما  أن  بيد  اإلنتاج،  غزير  أنه  القراء  عرفه 
بأسلوب بعيد عن التعقيد ومن اإليضاح ما يكشف. 

وجيدر يب أن أنوه للقارئ أنَّ 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 كتابًا 
او أكثر، إضافة إىل ذلك فهو يناقش يف فكرة يريد طرحها أو واقعًا مؤملًا يعمل للتغيري فيه، 
أو إنه يضع حتت جمهره حدثًا معينًا ليناقشه من خمتلف جوانبه مناقشة فيها حصافة مفكر 

وحرصه عىل البالد، مبديًا 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. 

إننا نرى يف شعره ديباجة رائعة ختضع خواطره امللهمة إىل فيٍض آرس، وخربة صادقة، 
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:  

أجمــد أزهــــر  ــوم  ــي ــال ف أبـــــروا  أرغــدأال  واليمن  ــاألفــراح  ب العيش  بــه 

عّمه ــون  ــك ال يف  اهلل  جـــالل  ــبــدى  يسجدت هلل  الـــكـــون  كـــل  ــه  مــن غـــدا 

السنا ولفهم  ــرى  ب ــورى  الـ يسعدوعـــّم  احلــال  أفضل  يف  ــورى  ال فكل 

ــن بــنــت أمحــد ــالد م ــي ــرب امل ــوم وبـــــورك مــولــدلــقــد قـ ــ ــبـــورك مـــن ي فـ

الـ البتولة  بــأن  البرى  جائت  الــبــقــاع ســتــولــدوقــد  ــري  ــة يف خـ ــي ــزك ـ

نــســوة أنـــزلـــن  اخلـــري  والد  ــل متجدوحـــني  ــك ــأم الــطــهــر وال حــفــفــن بـ

الدنا إىل  ــاءت  ج ــزهــراء  ال ــث تــوجــدففاطمة  ــي ــة ح ــمــون ــي مــبــاركــة م

* * *
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رشيــفــة  ــتـــول  ــبـ ــلـ لـ أم  ــة  ــ ــدجي ــ ــري الــنــبــيــني أمحـــدخ ــ ــا خ ــ ــدهـ ــ ووالـ

بمثله  وأعـــظـــم  زوج  هلـــا  ــات مــؤيــدعـــي  ــن ــائ ــك ــه ال ــ ــن إل فــتــًى مـ

ــل سيد  ــض ــًا ألف ــ مــرشــد فـــأكـــرم هبـــا زوجـ ــري  اخلـ إىل  ــٌل  كـ وأبـــنـــاُؤهـــا 

ــٍق أوصـــــيـــــاء حمــمــٍد ــ ــ ــة ح ــ ــم ــ كــريــم هلـــم أصــــٌل وفـــــرٌع وحمــتــدأئ

ــر ــاق ــاد ب ــجـ ــم سـ ــ ــد ث ــي ــه ــي ش ــ يرشدزكـ احلــق  للمذهب  مــن  وجعفر 

مــوردوكاظم موسى والرضا الُطهر وابنه الـ واخلـــري  للدين  الـــذي  ـــجــواد 

العمى من  ــام  األن هــادي  ــعــســكــري املــســددوعارشهم  ــام ال ــ وثـــم اإلمـ

كلها  األرض  يمأ  مــن  ــم  ــره ــام حممدوآخ ــ ــدي األنـ ــه الـــعـــدل م مـــن 

خــلــقــه  اهلل  خيـــلـــق  مل  ــم  ــوالهـ ــلـ مــوعــد فـ يـــك  ومل  ــا  ــي ــدن ال ــكــن  ت ومل 

* * *

فبيتها  ــار  ــخ ــف ال كـــل  مُجِـــعـــت  معهدهلـــا  والفضل  للعلم  اهلــدى  مشع 

ــة وبــتــولــة ــقـ ــديـ توصدوأســـــامؤهـــــا صـ ــار  ــن ال ــن  م ــًا  ــاب ب إذ  ــم  ــاط وف

ومأثٍم رجــس  كل  عن  طُهرت  يشهدوقــد  ــاموات  ــس ال رب  طهرها  ويف 

ــرًا ــوث وك عنها  التطهري  آيـــة  يسددفــســل  لــلــنــصــارى  ــاٌل  ــه ــت اب وفــيــهــا 

ــل أتــى ينجدويف شــأهنــا جــريــل جـــاء هب جــاء  من  اهلل  يف  أطعمت  فقد 

تيقظوا  املــســلــمــني  ــاب  ــب ش يــا  ترعدأال  باألضاليل  سحٌب  األفق  ففي 

ــدق هبــا  ــ ــ ــر مــزبــدبــــالدكــــم خمــــطــــورة حم ــاغ ــا فـــم األقـــــوام ف ــالي ــب ال
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ثــروة أجــل  مــن  الكفر  لعاب  ممجديسيل  ــٌم  ــريـ كـ رٌب  ــا  هبـ ــم  ــاك ــب ح

ليعربدفذا الغرب ال يبغي سوى سلب خريكم ــكــم  أوطــان يف  ــرق  الـ وذا 

مــبــدٍء  رش  إىل  ــو  ــدع ي مــلــحــٌد  ــذا  ويــفــســدفـ ــعــيــث  ي ــٌي  ــب ــي ــل ص وذاك 

عنوة فلسطني  احتلت  قــد  ومسجدوأمـــس  ــدٌس  وقـ ــوالن  وجـ وسينا 

ذا وذا ــني  ب قــمــٌة  ذاكـــم  بــعــد  تعقدومـــن  األرض  مغرب  يف  إلذاللــكــم 

صــداقــة أُي  ــرب  ــغ ال يف  لــكــم  ــال  منجدف األرض  ــرق  م يف  لكم  وال 

دينكم غري  ملجاء  من  لكم  ــم صـــف قـــــوٌي مــوحــدوليس  ــذك ــق ــن وي

ونصغي إليه يف قصيدة عنواهنا )أمة األسالم( فيقول: 

األمام نحو  دائــاًم  سريي  اإلســالم  واجهدي يف احلق كيام تلبي برد الكرامأمة 

كي تعيدي جمدك الغابر من أيدي اللئاموامحي القرآن يف كف ويف األخرى احلسام

* * *

وابتهاج  رسور  يف  ميي  امليالد  تاجليلة  العز  شمس  مفرق  يف  ليلة  يا  أنت 

فأنثري البر وغني واهدري سجع احلاممرشف الكون بك من هو للعلم رتاج

* * *

البالد اسمع الدنيا نشيدًا من أهازيج اجلهادعلم اإلسالم رفرف عاليًا فوق 

الرشاد لتعميم  بالعدل  اآلفاق  رس لواء الدين سريًا مرسعًا نحو األماموافتح 

* * *
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وسيطوى عن أديم األرض منهاج الطغاةيصبح القرآن يف األجيال دستور احلياة

املشكالت جلميع  حاًل  الدين  ووئاموبظل  وفق  األرض  شعوب  بني  وبه 

* * *

املنيع والعزم  باإليامن  القدس  راية اإلسالم تعلو يف فلسطني الريعسريد 

الربيع بأزهار  سيناء  أرض  سوف يقي موكب النور عى جيش الظالمونحيي 

* * *

ويف قصيدة )إىل اجلهاد( حيث املسلمني عىل السري عىل هنج النبي املصطفى وانقاذهم 
من براثن االستعامر :

للجهاد هــبــوا  اإلســـــالم  ــي  ــن ب ــالديـــا  ــب ــالــســلــم مــقــالد ال وخـــــذوا ب

الــرشــاد ــواب  ــ أب للخلق  الـــعـــبـــادوافــتــحــوا  رب  أمــــركــــم  ــوىل  ــ ــت ــ ي

ــيــا أنــاشــيــد الــعــدالــة الضاللة اســمــعــوا الــدن ــاجــري  دي عــن  واحــفــظــوهــا 

* * *

ــدى ــات اهل ــ ــاس راي ــن ــروا يف ال ــ ــن مــهــوى الـــردىأن انـــقـــذوا األمـــة م

ــدا ــ ــم أبـ ــكـ ــيـ ــامل فـ ــ ــعـ ــ ــوز غـــدايـــنـــعـــُم الـ ــ ــف ــ ــه ال ــ ــوم ل ــ ــي ــ ــل ال ــامـ عـ

ــادة ــي ــس ــن ال ــدي ــل ــعــمــل ل ــســعــادةلـــلـــذي ي ال ــوان  ــ ألـ ــالم  ــ اإلسـ يف  إن 

* * *

ــرساتذخــــــرت أمـــتـــكـــم بــاملــفــخــرات ال كــل  أجلكم  مــن  طــأطــأت 

ــرات ــكـ الـ اهلل  ســـخـــر  ــد  ــ ق ــرياتلـــكـــم  ــنـ الـ مجـــيـــع  دارت  ــم  ــكـ ولـ
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ــاده ــيـ ــلـــسـ اإلرادةإنـــــــام أنــــتــــم رمـــــــز لـ رهـــن  ــورى  ــ ال ــل  ك ــكــم  ول

* * *

الكفور الغرب  من  الناس  ــعــامل عــن لــوث الــرور حــرروا  انــفــضــوا ال

الطهور بــاحلــق  األدران  لــلــفــجــوروأغــســلــوا  ــو  ــن حمـ ــديـ الـ ــالل  ــ يف ظ

ــة ــم ــي ــصــفــوهــا بــالــدســاتــري احلــكــيــمــةبـــكـــم تـــزكـــيـــة الـــنـــفـــس األث ن

* * *

أكتععـــلـــمـــوا الــــقــــرآن كـــيـــام يــتــمــتــع ــاس  ــن ال ــل  اخلـــري ك بــصــنــوف 

ــاق أمجــع  ــ ــرآن يف اآلفـ ــقـ الـ ــقــوا  ــرآن خيضعطــب ــق ــل ل الـــعـــامل  ــوا  ــل ــع واج

احلــيــاة مــنــهــاج  ــرآن  ــ ــق ــ ال يف  ــاع الـــذكـــر َحــــلُّ املــشــكــالتإن  ــب ــات ب

* * *

ــني األم الــطــهــر  باملصطفى  ــني نــقــتــدي  ــ ــن ــ ــؤم ــ ووالنــــــــــــا ألمــــــــري امل

ــني  ــ ــرم ــ ــا األك ــهـ ــيـ ــنـ ــول وبـ ــ ــتـ ــ ــني وبـ ــب ــم اهلـــــــــادون لـــلـــحـــق امل ــهـ فـ

ــادي ــن ــت ــد ال املــعــادهبـــم فـــوز الـــــورى عــن يــــوم  واخلـــلـــق يف  ــا  ــع ــف ش

* * *
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27- السيد حممد مهدي القزويين احلائري

1287 - 1351هـ

مولده ونشأته: 
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( )1(، 

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( )2( 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 1920 م، والعالمة السيد حممد حسن القزويني الشهري بـ)احلاج أقا 

مري( )3(. 

)1(  راجع كتابنا )تراث كربالء( ص99. 
)2(  وردت ترمجته يف كثري من املصنفات ومنها موسوعة )معجم املؤلفني( لعمر رضا كحالة - ج1 ص104، 
أعيان الشيعة، قصص العلامء، روضات اجلنات، الكنى واأللقاب، طبقات أعالم الشيعة، وتراث كربالء 

وغريها. 
)3(  عامل جليل وفقيه بارع ومصنف ماهر ولد يوم عرفة سنة 1296هـ وتويف يوم 26 رجب سنة 1380 هـ، 
من أشهر تصانيفه )اإلمامة الكربى( الذي يقع يف 8 أجزاء، طبع منه اجلزء األول، صدره اخلطيب السيد 
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هو  الذي  مهدي  حممد  السيد  الشاعر  العامل  هذا  نبغ  علامء  جلهم  عائلة  بني  ومن 
الذين ملعت نجومهم يف سامء األدب  األفذاذ  أحد هؤالء  اآلن، وشاعرنا  مدار حديثنا 
كربالء،  علامء  أشهر  من  مهدي  السيد  جده  وكان  واملجالس  األندية  شهرهتم  وطبقت 
وله يف حادثة - نجيب باشا - التي تعرف بغدير دم عام 1258 هـ 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 
يديه  فتعلام عىل  أبو حمفوظ -  الكربالئي -  الكريم  آل طعمة والشيخ عبد  عبد احلميد 
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 عمرًا قصريًا كعمر الورد، وبقي يرسل قصائده ويعالج نظم الشعر حتى أحرزت 
قصائده استحسانًا منقطع النظري يف املجالس األدبية املنترشة هنا وهناك كافة، ونظم يف 
بقصائد   البيت آل  رثى  فقد  عنده  كثري  الرثاء  شعر  أن  غري  الشعرية،  الفنون  مجيع 

نبعت من أعامق قلبه وتفجرت عىل لسانه شعرًا كئيبًا. 

شعره: 
أسامه  أحفاده، وقد  زال يف حوزة  ما  ديوان صغري  أن جيمع شعره يف  الشاعر  متكن 
كالرثاء  األغراض  خمتلف  الشاعر  فيه  تناول  املهدية()1(  النصائح  يف  البهية  )القصائد 
بفخامة  يتمتع  العموم  عىل  وشعره  والغزل،  الزمان  من  والتشكي  واملديح  والوصف 

التعبري وروعة الصور. 

مرتىض القزويني برتمجة حافلة لتاريخ األرسة وعلامئها.
)1(  لدّي نسخة مصورة أهداها يل فضيلة اخلطيب الشهري الشيخ عيل حيدر املؤيد. 
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العدل  شهيد   عيل بن  احلسني  اإلمام  األحرار  أبا  يرثي  القطعة  هذه  يف  أسمعه 
واحلرية فيقول: 

ســكــان  بـــال  رغــــــدًا  أرى  يل  ــانمـــا  ــدثـ ــه حـــــــوادث احلـ ــريتـ ــد غـ ــ ق

النسيانعــهــدي هبـــم يــزهــو فــبــعــد أهــيــلــه  عــنــاكــب  عــلــيــه  تــســجــت 

ــام  فــإن ــان  ــ ــزم ــ ال ــن خــــدع  ــن ــأم ت ــالنال  ــ ــت اخل ــت ــش ــأن الــــزمــــان ت ــ شـ

ــاد تــقــصــد أهــلــه ــوفـ خـــالنقـــد كــانــت الـ وال  أهــــــل  ــال  ــ بـ ــدا  ــ ــغ ــ ف

هم قــومــًا  ومــعــري  ــداء  ــف ال ــود وعــلــة اإلمــكــاننفي  ــوجـ ــب الـ ســب

أنـــا  ــام  ــ ف ــاء  ــنـ ــثـ الـ رب  ــم  ــاهـ ــنـ ــاء لــســاينأثـ ــنـ ــثـ ــالـ ــي بـ ــ ــ ــى أح ــتـ حـ

كـــربـــال بـــعـــرصـــة  يـــومـــهـــم  األحـــزان)2(هلل  مالبس  الــزمــان  كست 

وهذه أبيات يتذمر فيها من نكسات الدهر وحوادث الزمان فيناشدنا بقوله: 

جتنيه ــن  عـ ــد  ــاع ــب ف الـــزمـــان  ــذا  ــ ــه ه ــي ــأهــل ب ــّدار  ــ ــغـ ــ لـ ــان  ــ ــزمـ ــ الـ إن 

حــذر يف  بــــات  قـــد  فــتــى  در  ــن جتّليه هلل  ــوارى ع ــ ت ــن  م الــفــتــى  ــل  ك

تــلــقــاه يف سعة ــم جــاهــل جــاهــل  التيه ك يف  ــقــاه  ــل ت ــل  ــاق ع وكـــم  ــه  ــي ف

ثقة أخـــو  يـــومـــًا  خـــريه  ــن  ــأمــن ي يأتيهال  اخلـــري  ذاك  ــاف  ــع أض ــالــر  ف

ينجيه كم قد نىض سيف أصالل عى بن تقي ــر  ــده ال مـــرديـــات  ــن  م واهلل 

ــًا زمــن ألـــفـــوا  قـــد  ــه  ــّل خ رأى  ــه مــهــام  ــوري ي احلــقــد  زنــــاد  ــه  ــي ف زال  ال 

حزن يف  الفرحان  األنــس  جيعل  يبكيه)1(كي  منه  ــاًم  رغـ الثغر  ــاســم  وب

)1( ديوان القزويني احلائري - خمطوط .
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 :ويرثي جده األمام احلسني وله أيضًا يندب صاحب الزمان

ــال الــعــنــا والــتــصــر ــح طـ ــال ــا ص تصر؟أبـ اهلل  ــرية  غـ يــا  مــتــى  فــحــتــى 

م خمتف حــتــى  اإلســــالم  قــمــر  ــا  يقمر؟ويـ نــورك  ــوء  ض مــن  ليلنا  متى 

بنا  أحــدقــت  قــد  الكفر  ظــالم  تسفر؟غيوم  الــديــن  عــن  جمّليها  يــا  متى 

ــالم جـــور عــداتــه ــ ــر اإلسـ ــ ــقــد دّم ــدمــرل فــنــهــضــًا فــلــأعــداء أنـــت امل

كلها  البسيطة  وجـــه  ــوا  ــس دن تطهر؟وقـــد  شمسك  إرشاق  من  هي  متى 

وال  األســى  برأها  قد  نفوس  ــرفدتك  ــزف ــت وال ــى  ــ األسـ إال  ــا  هلـ يـــكـــون 

ــق وامـ ــة  ــاش ــش ح إال  ــا  ــن ل ــيــس  ــل نصر؟ف َم  حتى  اهلــم  حليف  كئيب 

يصيبهم رعــايــًا  ــر  واج وانتقم  من الكفر ما من بعضها العظم يكرسفقم 

بعظمها ــات  ــي ــراس ال ــل  ــزي ت ــا  ــ ــن آحــــادهــــا مــتــفــطــررزاي ــ وقـــلـــبـــك م

وتبكر ألست ترى أو لست تسمع رصخة املـ ــك  ــي إل تــعــشــو  إذ  حــــــــبــني 

ــذي أخـــفـــاك إنـــك ســامــع ــ ــظــربـــى والـ ــن وت آن  ــل  ــ ك يف  لـــدعـــوتـــنـــا 

تأمر ولـــكـــنـــام أمــــــر اإللــــــــه مـــعـــوق لــســت  ــذا  لـ تــوافــيــنــا  ــت  ــس ول

أمـــره ــة  ــ ــداي ــ اهل يـــابـــدر  اهلل  ــدر ســـل  ــب ت اهلــــدايــــة  ــق  ــ افـ يف  ــك  ــل ــع ل

يــؤخــر ــك  ــن م ــر  ــ األمـ َم  إىل  ــي  ــ ــا إهلــــــي جُيـــريإهل ــ وذلــــــــك مـــنـــي يـ

املنى غــايــة  ــا  ي رب  ــا  ي ــر  م ــســرتبلطفك  ــت ــر فــيــنــا لــطــفــك امل ــه ــظ ــي ل

ظهوره عجل  الطهر  البشري  ــربطه  ــب لـــنـــا فــيــوافــيــنــا الــــنــــداء امل

نــرى ــي  ــره ك ــه ــٍي رب اظ ويظهر بــحــق عـ يــعــلــو  اإلســــالم  ــك  ــن دي بــه 

)1( املصدر السابق .
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أمحــد رشع  ذر  ــراء  ــزهـ الـ يزهربــفــاطــمــة  األرض  يف  ــراء  ــغ ال بطلعته 

ــصــر املــجــتــبــى مـــر إمــامــنــا التصرإهلـــي ب مــنــا  ــات  مـ قــد  إذ  ليظهر 

عّلنا ــار  ــث ال ــب  ــال ط ــر  ــه أظ ــارك  ــت نجهرب األرض  يف  للثار  يا  بأصوات 

ــٍر ــاقـ لــلــديــن حيــمــي وينرإهلــــي بـــزيـــن الـــعـــابـــديـــن وبـ بــمــن  أغــثــنــا 

وشفيعنا جعفر  ــن  م مــذهــب  احلـــق جعفرلــنــا  ــب  ــذه امل إمـــام  ــيــك  إل

ــؤاده ــ ــي بــمــوســى مـــن قـــىض وف متفطرإهلـ الــعــدى  سجن  يف  السم  ــن  َم

مشعشعًا يــبــدو  املكتوم  القمر  يــنــورمــر  ــم  ــوي ــق ال الـــديـــن  ــك  ــل ف ويف 

إمامنا أظــهــر  رب  ــوس  ط ويــأمــربسلطان  ويــنــهــى  ــًا  ســلــطــان ليحكم 

ــواد حممد ــاجلـ بـ أبــســط  ــا ربــنــا  ــ يمطروي ــجــودك  ب كــي  فينا  سحابك 

ــا ــن ــام إم أظـــهـــر  رب  ــي  ــق ن ــق  ــح ويطهرب الــصــعــيــد  ــه  وجـ ــه  ب لينقى 

له  ولــيــكــن  ــه  ل أذن  وعسكر وبــالــعــســكــري  ــود  ــن ج ــى  ــ األع ــأ  املـ مـــن 

به  للعدى  قــاهــرًا  احكم  ــك الــقــاهــر املــتــجــروبالقائم  ــي ــل ــت امل ــ وأنـ

نفوسنا ــدتــك  ف هنــضــًا  ــح  صــال تــأخــرواأبـــا  قــد  ــورى  الـ فــلــوالك  أغثنا 

يعرسفـــإن كـــالب الــكــفــر طــالــت ذيــوهلــا  للناس  الدين  حفظ  ولــوالك 

به  ــا  م طــال  ــًا  ــارم ص عليهم  ــة حــيــدرفــجــرد  ــرهي ــك ــث ال ــي ــم ل ــده ــاه جي

ــٍة ــال أمــي ــع ــرًا وهـــل يــنــســى ف ــ ــرأصـ ــل خــطــب واك ــلــك ألدهـــى ك وت

للحشا ــع  وأوج أودى  بعدها  وأنكروهــل  احلنيف  الدين  عى  وأشجى 

ــا هلا  ــاٍء قــد أريــقــت ومـ ــرفــقــم لـــدمـ ــذكـ املـ املـــــــريف  إال  ــك  ــ ــق ــ وح
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الوغى يف  احلديدة  حتمى  أو  خري  تطري فال  ــف  ــ واألك تلقى  ــروس  ــ ال ــا  هب

أرضها  سطح  وغــى  يف  إال  خري  ــاج تــكــدروال  ــج ــع ــال ــا ب ــامهـ ــًا وسـ ــ دمـ

ــدى اهلـ ــك  ــرت ــغ ب إال  ــنــجــي  ي ــة عــثــريوال  ــط ــي ــس ــب ــل ال ــ ــه ك ــ ــوم ب ــيـ بـ

غمده جــوف  يــزل  مل  سيفًا  إن  أجدرأال  بالسيل  مــوالي  يا  وصفحك 

وتــصــدرولـــيـــس ملـــركـــون األســـنـــة طــائــل ــًا  طــعــن ــز  هتــت تــكــن  مل  إذا 

ــارة بــعــد غـــارٍة ــزأردع اخلــيــل تــعــدو غـ وتـ ــات  ــاري ــض ال نــحــو  حتمحم 

ــم أدهـــم ــه ــط ــذا امل ــ ــري يف ه ــال خـ أشقرفـ املــحــجــل  ــذا  هـ يف  خــري  وال 

تكن ومل  الــلــجــام  علك  نسيت  تثورإذا  ــكــفــاح  ال ــوم  يـ ــال  ــف ال ــاج  ــج ع

قــبــائــل يفء  رصن  دمـــاكـــم  ثـــم معرفــــإن  ــر  ــع م ــا  ــه ــي ف ــر  ــاخ ــف ت

ــد احلــســني هبــاشــم ــع ــام هــاشــم ب ــدرفـ هت األراذل  ــني  بـ ــم  ــكـ ــاراتـ وثـ

أمية ــم  ــاك دم ــن  م ورّوت  تتكرسأصــــرًا  هــامــهــا  يف  وال  ظــبــاهــا 

حمرًا الطف  ثرى  يف  عليكم  حمرأقامت  بــعــد  يــقــم  مل  عليها  ومــنــكــم 

أمية بسيف  أضــحــى  وقـــد  ــرًا  ــ وجعفرأص ــون  ــ وع ــاس  ــب ع أضـــاحـــَي 

أكرومــســلــم الــلــيــث الــصــئــول وقــاســم الطهر  املصطفى  النبي  وشبه 

ــفــادح ل متــــوري  مل  مل  كـــربـــالء  ــا  ــي تكورف كـــادت  األفــــالك  ــه  ب عليك 

وكلام  الــطــفــوف  يف  حسني  ينر؟أيــقــي  ليس  مستنرًا  هبــا  يــنــادي 

ــه  ــامئ ــى هـــاشـــمـــي ب ــن ــه ــت ينحر؟وهـــــل ي ــاء  املـ لــدى  ــاٍم  ظـ وســيــدكــم 

تعقروهل حتت رجل اخليل صدر بن فاطم ــعـــوادي  الـ تــلــك  وال  ــرضُّ  ــ ُي
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ضالهلا  يف  لــكــم  أجــســاٌم  ــســكــن  يعفرأُت ــري  ــج اهل يف  حــســني  وجـــســـُم 

وحسينكم مـــيـــٌت  مــنــكــم  يقر أيـــقـــر  ليس  ــرى  ــث ال وجــه  عــى  ــًا  ــالث ث

وسائد فــوق  ــروس  ال تضعون  يسريوهــل  ــوايل  ــعـ الـ يف  حــســني  ورأس 

ــم ــداك ــا قــتــلــتــم ع ــ ــي هــاشــم أم ــن فعقرواب األعـــادي  خيل  إىل  فــعــودوا 

حطموا بالسنابك  حسني  ــرسوافجسم  ــر ك ــواف ــاحل ــدر حــســني ب ــ وص

فتشهر ــي  ــب ــن ال ــريـــامت  كـ ــى  ــب ــس تــتــســرت؟أت ــا  خـــدرهـ يف  ــم  ــك ــوت ــس ون

بسبيها  ــرب  ح نــســوان  تشهروا  ــًا وتـــشـــرتواومل  ــئ ــي ــعــوهــن ف ــي ــب ــا ت ــ ومل

ــي وزيــنــب ــم ــاش ــرف اهل ــع طـ ــج ــؤرسأهي ت هـــاشـــم  آل  يـــا  ــم  ــك ــم ــرغ ب

ــم ــاؤك ــس ون مــنــكــم  رأس  ــع  ــرفـ الــقــنــاع تسري أيـ بــأمــصــارهــم حـــرسى 

:وله أيضًا رمحه اهلل يف رثاء الزهراء

ــاهي الصفا فاسع فيها الطول والعرضا ــرض ــف وال املــســنــون  جــبــهــا  وأّد 

ــة ــن قــلــب واهل ــا ســبــعــة ع ــط هب قبضاوشـ ــدًا  يـ ــُه  ــِزمـ وألـ عليه  ــذر  ــ واح

هبا  ــقــني  ب أطــــالل  دوارس  ــاهلــا رفــضــتــهــا أهــلــهــا رفــضــا؟وســـل  ــا ب م

موحشة ــراء  ــف ق غـــدت  ــد  ق ــا  ــاهل مأوى الوحوش وقد كانت هبم روضاوم

جوى حليف  من  سالمًا  مبلغن  أمىضمن  أو  اهلند  كاميض  حشاه  يغري 

رحلتهم بعد  يل  اثــبــتــوا  األوىل  الغمضاإىل  جفني  عن  ونفوا  الضنا  داء 

عى  قسموه  لو  ما  الوجد  من  بعضاعندي  بعضها  ألفنى  ــروايس  الـ شــم 

أسقمني الــزهــراء  عى  وجــدي  هنضاوإن  أستطع  مل  سقمي  من  فــرت 



227

ــاطــمــة عــيــي غـــدا نــكــدا واحلفضابــــرزء ف الصغر  فيه  أهنأ  فلسُت 

ــهــم ــّي ــب ــه ن ــ ــزوا ط ـــ ــوم جـ ــقـ ــًا لـ ــبـ ُبغضاتـ أوالده  يف  ــة  ــال ــرس ال ــر  أجـ

ــم ــّودهتـ مـ ــب  ــوجـ يـ مل  اهلل  ــام  ــأنـ يف الذكر بل أوجب العدوان والبغضاكـ

ــم ــه ــت والي عـــن  ــاهـــم  هنـ طـــه  فرضاوإن  ــذاءهــم  إي املصطفى  صــري  أو 

الـ وال  اجلليل  اهلل  ــوا  ــب راق مــا  ــاهلل  حمضات إسالمهم  يكن  مل  إذ  رســـول 

سلموا إذا  حتى  فــرقــًا  أسلموا  ركضابــل  غيهم  يف  ــًا  ــرق ف ــوا  ــض ــراك ت

ويــلــهــم  اهلل  لــكــتــاب  نقضاوأبــــرمــــوا  املــصــطــفــى  ولــعــهــد  نقيضه 

الغدر قدمًا يف صحيفتهم وكـــان يف نــرهــا لــف اهلـــدى ممىضأمضوا عى 

غصٍص من  الزهراء  ابنته  جرعوا  مضاكم  قلبها  ومــّضــت  قــواهــا  ــت  أوه

ــو حتــمــلــهــا  ــ ــا رزايـــــــا ل ــوهـ ــلـ وانــقــضــاومحـ الـــطـــود  ذاك  هلـــدم  طـــود 

هدايتها  عنها  نضت  وجــوه  نــضــاشاهت  ــا  ــه ــب ــل ق ــن  ــ ع ــه  ـــتـ رمح واهلل 

أبــدًا حيلة  مــن  ومــا  جليل  العضا خطب  ــا  ــادن ــب أك عـــى  إال  لــلــغــيــظ 

نــائــبــة  كـــل  يف  املـــرجتـــى  يــظــهــر  فريحض الغيظ عن صدر اهلدى رحضاأو 

حمتمل ماللصر  األمــر  صاحب  هنضايــا  مستعجاًل  الــورى  فدتك  هنضًا 

فقد  الطاهرين  يابن  والغضاغضضت طرفك  ــاء  ــض اإلغ رزايــاكــم  أبــت 

حتملنا  أبــقــى  فـــام  ــجــل  ع مـــرىضمــــوالي  لـــنـــا  ــاد  ــ ــب ــ أك ــف  ــه ــل ت إال 

ــي واجـــدٌة ُيغىض ُتــغــي وأمـــك مــاتــت وه ال  اهلل  ــم  وأيـ هـــذا  مــثــل  ــن  ع

ترىضوهي التي يغضب الباري إذا غضبت  إذ  اهلل  ويـــرىض  ــا  ــراي ال عــى 
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هبا  أمل  قـــد  خــطــب  أعـــظـــم  منقضاوإن  اإلســـــالم  ــد  ــم ع ــدا  ــ غ ــه  بـ

تنهضهم ــار  ــص ــاألن ب هتــتــف  ــداة  ــ املحضاغ حقها  غصبوها  األوىل  عى 

ظالمتها  راعــــوا  ــا  ومـ يرىضفــّروعــوهــا  شيطاهنم  لكي  وأغضبوها 

ويلهم  الشيطان  اســتــحــوذ  النبضاعليهم  منهم  قدمًا  جسَّ  قد  كان  إذ 

امتأت ــد  ق ــًا  ــوم ق لنرهتا  بغضاتــدعــو  املصطفى  للنبي  صــدورهــم 

ــه ــادتـ وسـ يف  ــح  ــريـ طـ الـــنـــبـــي  ــم أيضاإذ  ــاره ــرّدوا عــى أدب ــدوا فـ ارتـ

سقيفتهم  أّمــــــوا  إذ  أكــــر  ومضااهلل  اهلـــدى  ــوار  أنـ إطــفــاء  يبغون 

أسنتهم فــيــهــا  للعمى  وخضاوارشعـــــوا  اهلدى  قلب  وخضوا  بحدها 

واليته  كــانــت  الـــذي  الـــويص  ــبــيــني طــــرًا طــاعــة فــرضــاردوا  ــن عـــى ال

ــن أمــهــاهتــم ــدى مـ ــه ــل ــوا ل ــ ــدم ــ احليضاوق و  البغي  محلتها  أرحــامــهــا 

ــهــم  الرمضافــهــل نــســوا أم تــنــاســوا يـــوم مُخّ يف  باحلط  املصطفى  أعلن  إذ 

ــإن له ــ ــت مــــواله ف ــن ممىضوقــــال مـــن ك ــم  ــك رب مـــن  وذا  عـــي  ــوىل  ــ امل

ولعـ أخــروه  إذ  املرتىض  عى  أغــىضأغضوا  أو  َردَّ  ــن  م ــى  ع ــه  ــ اإلل ـــنــة 

ابنته عــى  بغيًا  ذا  بعد  ــدوا  ــت اع الفرضاثــم  مرياثها  غصبوا  إذ  الزهراء 

حفظوا  قدرها  بل  حقها  حيفظوا  حــفــظــامل  ــو  ــنـ حيـ أحــــــــدًا  جتــــد  ومل 

ــني أمــتــه ــا بـ ــى مـ ــف ــط ــص يغىضأيـــــرتك امل شــأهنــا  عــن  بــعــده  ومــن  فيثًا 

هبل ــا  ــه ــرياث م يف  الــصــك  أمىضيــمــزق  هلا  إشفاقًا  الــالت  بعدما  من 

هلا  رّق  حــيــث  ــري  ــام س ــا  هل يرىضأمـــىض  إمضائها  عى  عجل  كــان  لو 
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ــرٍة ــاثـ نـ ــواء  ــ ــع ــ ش ــن  ــ م ــر  ــ أكـ أذ كت نضاها الطباق السبع واألرضااهلل 

حطبًا اهلـــدى  بــاب  عــى  أداروا  ــا  قرضامل العبا  ألصحاب  أرادوا  وقــد 

ــه وهـــي تــزعــم أن ــنــة ط ــاءت اب ــج الفرضاف حقها  فيهم  تــرع  ومل  ترعى 

وهبا  ــدى  اهل بــاب  يف  النار  ــرىضفــأرضمــوا  ــة امل ــروح ــق ــوا قــلــوهبــم امل شــف

ملتجأ الــبــاب  خلف  غــري  جتــد  رضــافلم  خلفه  ــت  ــرضَّ ف الــنــبــي  بــنــت 

فاسترتت ــدار  الـ يف  هجموا  إذ  رّضــااهلل  ــه  ب فــرّضــوهــا  عنهم  بــالــبــاب 

فاطمٍة ــالع  أضـ كــرسهــم  ــن  م بالباب قد وخضوا قلب اهلدى وخضاتـــاهلل 

فاطمة الطهر  جنني  سقط  كــان  هضامــا  عرهم  مــن  يكن  مل  لــو  ــاهلل  ت

رفضابكت وصاحت وناحت وهي شاكية  اهلدى  دين  رفضوا  األوىل  من 

ــا رســـول اهلل صــارخــة ــاه أب ــدعــو  فيضات احليا  صــوب  حكت  قد  بعرة 

صدورهم كانت  األوىل  إن  والبغضاتقول  بالعدوان  منك  مشحونة 

وقد الضالل  داعــي  للعمى  البيضادعاهم  املــّلــة  ومـــّلـــوا  ــه  ــي إل مــالــوا 

وزهــرهتــا  ــا  ــي ــدن ال ــودت  ــ اس وأبيضابعيني  شاب  وفــودي  دمعي  وأمحــر 

عدهتا  احــصــاء  ــق  أطـ مل  بعضامــصــائــب  تفصيلها  اســتــطــع  ومل  ــال  ك

سقيفتهم ــوال  ــ ل مـــاكـــربـــال  ــاهلل  ــ ــدهيــا حمضات ــن ث ــإهنــا ارتــضــعــت م ف

حمسنها  ســقــط  مــن  فــاطــمــة  ــق  الرمضاوحـ عــى  مقتوالً  خــر  حسينها 

فاطمة الطهر  ضلوع  رضــت  رضابيوم  بوغائها  عــى  احلــســني  جسم 



230

السيد حممد عيل  املرحوم  أنجال  السيد عبد اجلليل والسيد سلامن  أيضًا مادحًا  وله 
السيد وهاب آل طعمة: 

ــر  ــع ــش ــيـــب ال ــالـــشـ ــذ آنــــــس بـ ــ ــرمـ ــ ــك األمـ ــ ــد ســــــار بـ ــ ــت قـ ــ ــال ــ ق

ــت لــه  ــسـ ــذرفــــاخــــرج عــــن نـــــــاٍد لـ ــ ــع ــ أهـــــــــاًل فـــلـــقـــد بـــــــان ال

ــا وحيــــــي وا ــ يـ ــنـــي  ــيـ ــرت عـ ــ ــف ــ ــرن ــفـ ــنـ الـ ــا  ــ ــودهـ ــ ــعـ ــ تـ رام  ال 

ــا لـــطـــفـــًا ــهـ ــمـ ــّلـ ــكـ ــا زجــــرقـــــد كـــــــان تـ ــهـ ــفـ ــطـ ــلـ والـــــــيـــــــوم تـ

ــى ــنـ ــذلـ ــعـ تـ أفـــــعـــــل  مل  ــس لـــــــه غـــفـــروبــــــــام  ــ ــيـ ــ ــيء لـ ــ ــ ــم ــ ــ ك

ــاالً ــ ح كـــــذا  الـــشـــيـــب  كـــــان  فـــــــاملـــــــوت لــــصــــاحــــبــــه خـــريإن 

ــل مــــن يـــســـعـــد مــظــلــومــًا ــ ــه ــ ــر أف ــ ــده ــ ــه ال ــ ــاملـ ــ ــح ظـ ــ ــبـ ــ قـــــد أصـ

ــني مـــظـــلـــمـــتـــي ــــ ـــــأب ــن سـ ــ ــكـ ــ ــه الــــقــــدرلـ ــ ــل ــ ــل ــ ــل( ج ــ ــيـ ــ ــلـ ــ )جلـ

ــو ــ ــج ــ ــى بـــتـــلـــطـــفـــه أن ــ ــس ــ ــع ــ ــدرف ــ ــغ ــ ــه ال ــتـ ــمـ ــيـ مـــــن دهـــــــر شـ

ــدي ــن ــو مــســت ــ ــو مـــعـــتـــمـــدي ه ــ الـــره نــــــاب  إذ  ــي  ــفـ ــهـ كـ هـــــو 

الــنــا ــن يف  ــ ــن األوصــــــاف وم ــس ــرح ــخ ف ولــــــــه  رشٌف  لــــــه  س 

ــرم  ــ ــر ولـــــــــه فــــــضــــــٌل ولـــــــــه كـ ــح ــب ــه ال ــلـ ــاضـ ــفـ ــد فــــــاض بـ ــ قـ

ــرولــــــــه زهــــــــــٌر لــــــــوال املــــــوىل  ــ ــوت ــ ــامن احلــــــــر هــــــو ال ــلـــ ســـ

ــامن( ســـــالم عــمــيـــ ــ ــلـ ــ ــغ )سـ ــ ــّل ــ ــــــد هــــــــاَم بـــــه ولـــــــك األجـــــرب

ــام افــــــــــدي لــكــام ــ ــرك ــ ــم ــ ــع ــ ــل ــ الــعــمــرف بـــقـــي  إذا  ــر  ــمـ ــعـ ــالـ بـ

ــي  ــنـ ــدرفــــــــبــــــــامذا بــــخــــلــــكــــام عـ ــ ــص ــ ال ــو  ــ ــل ــ جي يل  بــــكــــتــــاٍب 

ــرس ــ ط ــام  ــ ــدك ــ ــن ــ ع يـــــك  مل  فـــــــفـــــــؤادي عــــنــــدكــــام ذخــــرإن 

ــل دمــــعــــي نــحــوكــام  ــ ــ ــأرس ــ ــ ــروس ــ احل عـــــــّز  إذا  ــل  ــ ــي ــ ــس ــ ــال ــ ك
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 :وله أيضًا رمحه اهلل يف رثاء أيب الفضل العباس

ــاهيــــــوم فـــــــــراٍق كـــنـــت أخـــشـــاه  ــ ــ إي ــر  ــ ــ ــده ــ ــ ال أراين  ــد  ــ ــق ــ ل

ــن يــــوم ســـــوٍء عــبــوس ــه مـ ــا لـ ــي ــاهف ــب ــق ــب ع ــ ــص ــ ــال ال ــ ــ أســـــــوء ح

عيسهم عـــى  احلـــــادي  حـــدا  وكـــــــان عـــنـــد الـــصـــبـــح مــــــّراهيـــوم 

ــارهــم  ن ــا  ــش احل يف  ــأوروا  ــ ــ ف ــاه رسوا  ــشـ مــــا حـــــال مــــن تـــــرضم أحـ

يــرمحــوا ومل  الـــصـــّب  عـــى  ــاروا  ــ اهلل جـ احَلـــــــــــَكـــــــــــم  حلــــــــالــــــــه 

ــالهبـــــاهلل يــــا حـــــــادي رويـــــــــدًا فــي  ــيـ أحـ مــــا  بـــــدر  الــــركــــب  يف 

ــان مـــــــأوًى لــه  ــ ــار وقـــلـــبـــي كـ ــ ــار إثــــــر الـــظـــعـــن مــــــأواه سـ ــ ــص ــ ف

زرود يف  ــت  ــ ــض ــ م أيـــــــــام  وعـــــــر أنـــــــس قـــــد قــضــيــنــاههلل 

ــاه  ــ ــن ــ ــرتي ــ الش ذا  يــــشــــرتى  ــاهلـــــو  ــنـ ــديـ ــفـ لـ يــــفــــدى  كـــــــان  أو 

ــًا ــ ــسـ ــ انـ هبـــــــم  عـــــــــــرًا  وأشـــــبـــــاهأملّ  أحـــــــــــالٌم  هــــــو  أم 

أهـــــواهمــــن نــــاشــــٌد نــــجــــدًا وســـكـــانـــه  ــنـــت  كـ دالل  ذي  عــــن 

ــفــتــى الــلــبــيــب الـــذي  ــأ ال ــط بــــــالــــــرد قــــــد شــــبــــه ســـيـــامهقـــد أخ

ــا مــطــلــقــا ــ ــدن ــ ــاه ــ ــال مــــذ ش ــ ــق ــ بــــــــدر دجــــــــى يـــــزهـــــو حمـــيـــاهف

ــاه فــمــن ــنـ ــان لـــلـــبـــدر سـ ــ ــب كـ ــ ــاه ه ــ ــن ــ ــع ــ أيــــــــــن لــــــــه رقــــــــــة م

ــه  ــاس ــت ــق ــالـــبـــدريـــن ن ــالهحــــاشــــاه بـ ــع ــس ن ــمـ ــشـ بـــــدر الـــســـام والـ

ــاشـــم ــي هـ ــ ــن ــ تـــرجـــاه بـــــل إنـــــــه بـــــــدر ب األرض  مـــلـــوك  مـــــوىل 

املــكــرمــات  الــفــضــل ويف  ابـــو  آبــــــاه وهـــو  ذروة  ارتــــــقــــــى  قــــــد 

ــا حـــيـــدٌر ــ ــاه مـــثـــل م ــ ــ ــى أخ ــ ــ أخــــــــاه لـــيـــل الـــــغـــــار واســــــاهواس
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ــاًل ــام ــى ح ــف ــط ــص ــط امل ــســب لــــــــــــواه طـــــــالعـــــــًا ثــــنــــايــــاهكــــان ل

ــات ــاديـ ــعـ الـ ــب  ــ ركـ إن  ــاله مـــــــدرٌع  ــ رجـ األرض  وجــــــه  ــط  ــ ختـ

الــوغــى تــنــكــره أهـــل  ــل عــنــه إن  ــاُهس ــ ــ ــَب ــ ــ أن اهلــــيــــجــــاء  يف  فـــــــإن 

احلـــــروب  يف  ســـابـــقـــة  ــه  ــ ل ــراهفـــكـــم  ــ ــوم ذكـ ــ ــق ــ تـــرعـــش جـــســـم ال

ــوم لـــدى احلـــرب إذ ــي ال ــرهــب  ــاه ال ي ــاح ــن ــوس ج ــ ــش ــ ــى ال ــ ــت ع ــ دقـ

ــاع لــه يف الــطــفــوف  إالُهنــاهــيــك مــا شـ يــــــك  مل  لــــــو  ــك  ــيـ ــنـ ــغـ يـ

ــًا ــارمـ ــده صـ ــمـ ــّداهيــــوم نــضــا مـــن غـ ــ ــ ــدر املـــــــوت ح ــ ــ يـــمـــطـــر ص

غضوب  كــلــيــث  ــش  ــي اجل يف  بــــــأخــــــراهفــشــد  أواله  ولــــــــــف 

رواه وصـــــــار فـــيـــهـــم بـــشـــبـــا عــضــبــه  الــــــــرك  دمــــــــاء  ومـــــــن 

ــرات ــف ــر نــحــو ال ــه ــان امل ــن ــوى ع ــ ــراهأل ــحـ ــر بـ ــمـ ــسـ وكـــــــان حتــــت الـ

ــاهفــانــتــر اجلــيــش كــوحــش الــفــالت بـــمـــرعـ الـــلـــيـــث  رأى  إذا 

ــام  ــظ ال ــار  ــ نـ ــَئ  ــ ــِف ــ ــْط ــ ُي أن  ــاهفــــــرام  ــنـ ــمـ ــيـ واغــــــــــــرتف املــــــــــاء بـ

وفــــاضــــتــــا بــــالــــدمــــع عـــيـــنـــاه فــــفــــاقــــه ذكــــــــر ظــــــام أهـــلـــه 

ــه ــ مــــوالهثـــــــم رمـــــــــــاه وأبـــــــــــى رشبـ يــــــرب  أن  ــل  ــبـ قـ مــــن 

فاحلسني  أصـــري  نــفــس  ــا  ي ــاه وقـــال  ــ ــشـ ــ ــت أحـ ــ ــتـ ــ ــد فـ ــ ــ ظـــــــــامه قـ

ــزاد ــم ــل ــاًل ل ــ ــام ــ ــى ح ــع ــس ــآب ي ــ وعـــــطـــــاشـــــاه فـ أخــــــيــــــه  إىل 

ــا ــل عـــلـــيـــه وحـ ــ ــي ــ ــاه فــــــــدارت اخل ــعـ ــسـ ــه وبــــــــني مـ ــ ــن ــ ــي ــ لــــــت ب

ــاه وصـــــريتـــــه غـــــرضـــــًا لــلــنــبــال ــرمـ ــأه مـ ــ ــط ــ ــا أخ ــ والـــســـهـــم م
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الــقــضــا ــم  ــه س ــاء  ــ املـ أراق  ــذ  ــم ـــش بـــدنـــيـــاهف ــيـ ــ ــع ــ تــــــســــــاءم ال

ــفــســه  ن يف  األعـــــــــــداء  ــن  ــكـ ــمـ أجــــــــراهفـ اهلل  قـــــضـــــاه  ومــــــــا 

الـــعـــدى  ــى  ــنـ ألفـ ــاء  ــ شـ ــو  ــ ل فــــلــــّبــــاهواهلل  اهلل  دعـــــــــا  ــن  ــ ــكـ ــ لـ

ــه  ــ ربـ إىل  األمـــــــــــر  ــم  ــ ــ ــل ــ ــ ــاهوس ــ ــق ــ ــل ــ وي اهلل  يــــــــرى  لــــكــــي 

العدى ال  القضا  ــد  ي حسمت  يــــــديــــــه يـــــمـــــنـــــاه ويــــــــــرساهقــد 

ــه  ــت ب ــتـ ــشـ مــــــن أفــــــــق الــــــديــــــن ثــــريــــاهخـــــّرعـــــن املــــهــــر فـ

ــام  ــ ــوى لـــقـــاء اإلم ــ ــوى ه ــ ــذ ه ــم ــاداه ف ــ ــنـ ــ ــن الـــــصـــــوت فـ ــ ــل ــ ــأع ــ ف

ــوى  ــق ــط عـــديـــم ال ــب ــس ــاءه ال ــجـ ــي الــــظــــهــــر بـــلـــقـــيـــاهفـ ــنـ ــحـ ــنـ مـ

ــه الــصــعــيــد ــداه ألـــفـــاه مـــرمـــيـــًا بـــوجـ ــ ــ ــه أعـ ــيـ ــلـ ــت عـ ــ ــوشـ ــ ــتـ ــ واحـ

ــٍب جــريــح مصاب ــل ق ــن  م ــب وأدهـــــــــاه فــصــاح  ــ ــطـ ــ ــم اخلـ ــ ــظ ــ ــأع ــ ب

ــوى ســاعــدي ــد كــنــت ظــهــري وقـ ــوري وركــــنــــاه ق ــ ــم ــ ــع ــ وبــــيــــت م

ــي أعــــــالهالـــيـــوم قـــد حـــل بــشــمــي الــشــتــات  ــ ــت ــ ــي ــ وخــــــــــّر مــــــن ب

ــرى ــك ــك ال ــن ــف م ــل ــن ي ــّل مـ ــ ــاه وضـ ــ ــرف ــ ــدك ط ــ ــعـ ــ ــع مـــــن بـ ــ ــج ــ هت

لــدى ــًا  حــصــن الـــوحـــي  آلل  ــواه كــنــت  ــ ــلـ ــ صـــــواكـــــم الـــــدهـــــر وبـ

اهلــوان حضيض  يف  أضحوا  ــواواليوم  ــاهـ تـ قــــد  ــذل  ــ ــ الـ ــايف  ــ ــي ــ ف ويف 

وذا ــًا  شــوق ــعــرش  ال رب  أخــــــــوك قـــــد جــــــــاور أعـــــــداه جـــاورت 

أنــــنــــي يل  هــــــــــون  ــام  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ مــــــا أنــــــــت القـــــيـــــه ســـألـــقـــاهلـ
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 :حني كان يف مشهد األمام الرضا وله أيضًا يف رثاء األمام احلسني

ــوم الــنــوى والــتــنــاد ــاع قــلــبــي يـ واديضـ أي  يف  ضــاع  قد  أدري  لست 

ــدًا ــار جم ــرى الــدهــر بــاســاًم يــا حــادييـــوم حـــادي األضـــعـــان سـ ال تـ

ــى ــي ــل ودادييــــــا خـــلـــيـــي عـــــلـــــالين ب ــان  ــظ ــف حت ــو  لـ ــاين  ــ ــي ــ وارع

فليى ــيــى  ل ــاف  ــ أوصـ يل  ــراديوأذكـــــرا  ــ ــ ــى وم ــنـ ــة املـ ــايـ ــا غـ ــ ــره ــ ذك

باتت  ــوم  يـ ــا  ــاره ــع أش يل  ــؤادي وانـــشـــدا  ــ ــل فـ ــي ــل ــا غ ــ ــل ُيـــطـــفـــأ هب ــ ع

ــيــى  ــر كـــنـــا نـــســـامـــر ل ــ ــده ــ ــال ــ ــادي ي ــنـ الـ يف  اجـــتـــامعـــنـــا  ــان  ــ ــ وزمـ

قضينا ــان  ــ ــزم ــ ال ــن  مـ لـــيـــٍل  وســـــــدادرّب  ــة  ــ ــفـ ــ وعـ ــٍك  ــ ــس ــ ــن ــ ب ه 

ــن احلـــســـادلــيــس فــيــه غـــري الـــثـــريـــا حــســود ــ ــا م ــه ــت ــل ــا خ ــ ــي م ــ وهـ

ــاء حتــمــل ســالمــًا ــب ــص السهاديـــا نــســيــم ال حليف  اهلـــوى  قــريــن  ــن  م

النفـ مــنــى  ــا  ي ــا  هل ــل  لــيــى وقـ ــادينــحــو  ــى طــيــفــك َيـــــُزوُر رقـ ــس دعـ ـ

ــالدي ــ ــن مـــنـــي ب ــ ــ ــالدي وأي ــ ــ ــا ب ــ كـــل يــــوم عـــى الـــطـــريـــق أنــــاديي

ــام الـــرقـــي هـــل مـــن معري ــ ــا مح ــه كـــي أطـــــوف بـــالدييـ ــي ــاح ــن ــج ب

ــا فــيـــ ــن ــم ــائ ــت مت ــلـ ــا بـــــــالدًا ّضـ ــ ــدادي ــ ــع ش ــب ــس ــى حـــشـــك ب ــ ــــهـــا ع

ــضــمــنــت جــثــثــًا من  األجمـــــــاديـــا بــــــالدًا ت ســــــــادة  يــــاســــني  آل 

ما  فــضــائــلــك  ــن  م األرض  ــوت  ــدادحـ ــغـ ــلـــت الـــــعـــــادون عــــن بـ كـ

فــيــك حسني  قـــد حـــل  ــيـــوم  لـ وبـــنـــو هـــاشـــم طــــــوال الــنــجــاديـــا 

ــن نـــــزاٍر ــ ــد تـــــوارثـــــوا م ــ ــة ق ــئـ مـــكـــرمـــاٍت تــــروى عـــى األعــــوادفـ

ــاء ــط ــوم ع ــ ــاء يـ ــطـ ــعـ ــون الـ ــل ــق ــث والـــطـــرادم الـــوغـــى  يف  ــفــون  ــي وخــف
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رسور ــرط  ــ ــف ــ ل عـــنـــدهـــم  ــادفـــئـــة  ــيـ األعـ يف  ــد  ــّعـ يـ ــرب  ــ حـ ــوم  ــ يـ

ــات ــب وث هلـــم  الـــوغـــى  ــم يف  ــَك ــل ــن اإلشـــهـــادف ــغــنــي عـ شـــاهـــدات ت

ــد أرضــعــتــهــم ــض احلـــدادفـــكـــأن اهلـــيـــجـــاء قـ ــي ــا وب ــن ــق مـــن ثـــدايـــا ال

خيـ نحوهم  أقبلت  إذ  أنسى  ــادلست  ــ ــة وزيـ ــيـ ــن أمـ ــ ــدى م ــ ــع ــ ــل ال ــ ـ

جمــرى نــحــو  بعضها  الــبــعــض  مــطــر الــســيــل يف الــصــعــيــد احلــشــادتتبع 

ــاٍب ــم كـــأهنـــم أســــد غـ ــوه ــق ــت ــال ــاَح نــحــو األعـــاديف مــرعــني الـــرمـ

ـــ ــس ــا محــــــر م ــ ــأهنـ ــ ــت كـ ــ ــول ــ ــت ــ ــثـــل اجلـــــرادف ــفـــرات تـــفـــّر مـ ــنـ ــتـ ــ

ــامدوهـــــم البــــســــون أبـــــــــراَد عــــزٍم ــ ــن األغـ ــ ــم ع ــه ــض ــي ــوا ب ــ ــض ــ ون

ــادفـــــإذا اخلـــــوف هـــزهـــم وتــــــراءوا ــق ــن ــم م ــل ــس ــت ــس ــد م ــبـ ــل عـ ــثـ مـ

األعــادي جسوم  عن  الــروس  ــزروع يـــوم احلــصــادحمصد  ــ ــ كــحــصــاد ال

رؤوس ــا  ــه ــن ع تـــطـــري  ــادفـــجـــســـوم  ــ ــس ــ ــر عـــــن أج ــ ــن ــ واكــــــــف ت

عن  ــدوا  ــاه ج ــم  وه أنــســاهــم  ابــــن بــنــت الــنــبــي حـــق اجلــهــادكيف 

ــا ــراي ــا ال ــاي ــن ــذي قـــد طـــوى م ــ ــادوالـ ــنـ ــعـ ــره امــــــــور الـ ــ ــدي ــ ــق ــ ــت ــ وب

الشياطيـر ــزب  ح إفــنــاء  أرادوا  ألفــــنــــوهــــم بــــــــذاك الــــــــوادي لــو 

يــراهــم أن  قـــىض  قـــد  اهلل  الــوهــادلــكــن  فــوق  ملقون  كــاألضــاحــي 

ــوا كــل حــٍق ــض ــة األبـــــــــرادفــقــضــوا بــعــد مــا ق ــبـ ــيـ ــقـ ــم نـ ــ ــاله ــ ــع ــ ل

ــو ــت امل ــ ــي ألنـــفـــس ذاقـ ــف ــف ن ــادهلـ ــ ــب ــ األك مـــلـــهـــوفـــة  ــا  ــ ــامي ــ ظ ت 

قا مـــا  ــف  ــل ي ومل  ــرى  ــع ــال ب ــادبــقــيــت  ــ ــ ــاإلحل ــ ــ وب بـــتـــكـــفـــيـــنـــهـــا  م 



236

ــا  ــاه ــفــيــض دم الـــغـــواديغــســلــتــهــا الــُظــبــا ب ــاح  ــريـ الـ نــســج  كفنتها 

جسومًا األعــــادي  خــيــل  الـــعـــواديطحنتها  ــلــك  ت ــلَّ  ــَشـ ُتـ ــًا مل  عــجــب

ــؤاد ويـــورى ــفـ ــدع الـ ــص ــذي ي ــ بــرتــادوالـ األســـــى  نــــار  يف حــشــانــا 

الـ خــيــام  يف  صــاهــاًل  املــهــر  غــدا  عادإذ  قــوم  من  ــاّلًم  ــُظ ال يشكو  ـوحي 

الــــ الـــنـــبـــي  ــق  ــ تــــــراع ح مل  ــادأمـــــة  ــب ــع ال ــري  ــه خـ ــي ــن ب مــصــطــفــى يف 

ــا ــي ــأص ك الـــقـــفـــار  يف  ــن  ــت ــت ــش ــت صـــيـــادف ــن  ــ مـ تـــفـــر  ــارى  ــ ــيـ ــ حـ د 

ــنـــب تـــنـــادي أخــــي يا  ــأتـــت زيـ ــامدي فـ ــ ــي ومـــلـــجـــأي وع ــن ــور عــي ــ ن

ــعــات ــوة ضــائ ــس ــن ــن ل ــي مـ ــ ــا اخ الــــوادي يـ ــجــلــت يف  ان قـــد  وبـــنـــات 

ــالذ ــ ــًى وم ــ ــا لـــنـــا محـ ــ ــي م ــ ــا أخـ ــ ــادي ــك الـــســـجـ ــ ــن ــ ــري اب ــ ومحــــــى غـ

ســبــايــا ــا  ــونـ ــبـ ــركِـ ُيـ أن  بــنــا يف الــبــالدافـــــرتىض  ــرسى  ــ ُي ــواري  ــاجلـ كـ

يمـ الــعــدى  بــني  الــســجــاد  ــادوالعليل  ــفـ األصـ ــاد يف  ــقـ يـ ذلـــيـــاًل  ــــي 

وله أيضًا رمحه اهلل يف رثاء الشاعر الشعبي السيد عبد احلميد بن السيد عبد اجلليل 
آل طعمه: 

ــر ــ ــائـ ــ صـــــابـــــرحــــــكــــــم املــــــنــــــيــــــة جـ إين  ســــــــــأريــــــــــه 

مــتــى إىل  ويــــــــك  دهــــــــر  آخــــــريــــــا  جلــــــــــــــورك  مــــــــا  او 

ــت يـــــــــــداك بـــــــــأي عـــذ ــ ــ ــرب ــ ــ عــــــــازرت تـــــــســـــــأل  يــــــــــوم  ر 

ــرا ــ ــفـ ــ الـ بــــالــــلــــيــــل  مـــــــر  ــرال  ــ ــاط ــ امل الــــســــحــــاب  بـــــك  ق 

إذن طــــــــريف  الــــــنــــــوى  ــرلــــيــــل  ــ ــاه ــ طــــــــــول الــــــلــــــيــــــايل س
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ــب بــالــســهــا  ــ ــواكـ ــ ــكـ ــ ــرألـــــــف الـ ــ ــاجـ ــ هلـ ولــــــــلــــــــرقــــــــاد  د 

املـــشـــيــــ الح  بـــــــه  ــري ظـــاهـــر فـــــــــــودى  ــ ــه ــ ــب وقـــــــوس ظ ــ ــ

مــن  بـــحـــشـــاي  ــوى  ــ ــنـ ــ الـ ــررضم  ــ ــاعـ ــ بـــــــــني األحـــــــــبـــــــــة سـ

ــا ــ ــن ــ وأبـــــــــــــــوك بــــــعــــــدك خـــــارسيـــــــا غــــــــاديــــــــًا ربـــــــــح اهل

ــراُبــــــــنَــــــــيَّ هــــــل لــــــك عــــــودة ــ ــاف ــ ــس ــ ــى أقــــــــــــــول م ــ ــ ــت ــ ــ ح

ــإ ف ــري  ــ ــظـ ــ نـ ــن  ــ ــ ع ــت  ــ ــب ــ غ ــارضإن  ــ حـ ضــــــمــــــريي  يف  نـــــــك 

ــت فـــمـــنـــطـــقـــي ــ ــق ــ ــط ــ بـــجـــمـــيـــل وصـــــفـــــك ذاكــــــرفـــــــــــإذا ن

يف  فــــــــــإن  ســــكــــتــــت  ــك خــــاطــــر وإذا  ــ ــ ــال ــ ــ ــي ــ ــ بـــــــــــايل خ

ــت الـــــــســـــــواد لـــنـــاظـــري ــ ــن ــ ــرك ــ ــاظ ــ ــن ــ ــك ال ــ ــي ــ ــل ــ ــى ع ــ ــك ــ ــب ــ ف

ــت ــم ــي ــل ــدك ف ــ ــعـ ــ ــت أحـــــــــاذرمـــــن شـــــــاء بـ ــ ــنـ ــ ــك كـ ــ ــي ــ ــل ــ ــع ــ ف

 :وله أيضًا معاتبًا أحبابه حني كان يف مشهد الرضا

بــعــيــدة ــار  ــ ــدي ــ ــبـــاي مـــن يل وال ــانأحـ ــ ــة وهل ــ ــال ــ ــغــكــم عـــنـــي رس ــل ــب ي

مجعنا ــام  ــ أيـ ــس  ــ أن ان  ــســاينوحـــِقـــكـــم  أن ــرق  ــف ــت ال أن  ــوا  حتــســب فـــال 

ــكــم مــا مــر يــومــًا بــخــاطــري ــزاينوحــِق ــ أحـ وهـــيـــج  إال  خــيــالــكــم 

وحِقكم هواكم  يف  بروحي  ــامينسمحت  ــ أي أكـــــد  اهلل  ــر  ــم ــع ل وهــــــذا 

ــي  ــن ــي بـــالـــوصـــال وإن ــف لظمآن أعـــلـــل ن كــالــرساب  يل  وصلكم  أرى 

حمــبــكــم تــــذكــــرون  ال  لـــكـــم  ــام  ــ ــي املـــــودة لــلــعــاينف ــك ــة حت ــوف ــرف ــم ب

وصلكم الدهر  يقطع  ما  إذا  ــاين أملت  ــح نــفــي أزمـ ــا ويـ فــســاعــدتــم ي
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زعيمه خــطــٌب  ــاب  ن مــا  إذا  ــن مــكــابــد أشــجــان ألستم  فــمــام قــعــدتــم ع

مكّبال هــواكــم  يف  أســــريًا  ــات الـــزمـــان بــأشــطــاننسيتم  ــ ــاد آف ــي ــأص ب

بغريهم  هــواهــم  عــن  تسى  ــوا  ــال إخواينوق مثل  الورى  يف  هل  هلم  فقلت 

اللـ وشقيقه  الرضا  احلــر  ــا يف شــامــخ الــعــلــم نـــورانكقدوتنا  ذيـــن مه

حممٍد األثــيــل  واملــجــد  الفضل  وأمحـــــد مـــوالنـــا وســـائـــر خــالين وذي 

شـــارق ذر  مـــا  اهلل  ســـالم  أغصانعــلــيــهــم  ذات  عى  محامات  وناحت 

وله أيضًا رمحه اهلل يف رثاء األمام احلسني رباعية: 

واخفقن يا قلب حزنًا يف عزا فرخ البتوليا دموع العني سحى يف مصاب ابن الرسول 

الطفوف  واد  بيوم حّل يف  أنساه  وفتى فهٍر محى اجلار ومطعام الضيوفلست 

تطوف الوادي  ذلك  يف  حوهلم  رضبوا فسطاطهم يف ذلك الوادي املهولواملنايا 

رشفا الــرايــا  ســادوا  فئة  وقومي  معتكفااي  لــلــرفــا  ســاحــتــهــم  ــغــدت  ف

الشفا دار  مرعهم  لنا  اهلل  اجلميلجعل  الفعل  يشكر  مجيل  اهلل  ــام  إن

للنزال هلموا  اجلند  أمــر  سعٍد  وجــدالوابــن  بقتال  حــرب  آل  يــا  وابـــدأوا 

بالنوال حيبو  سوف  يزيدًا  أن  بادروا حرب حسني واغنموا املال اجلزيلواعلموا 

رامعجلوا نحوي بقوس أرشقوهم بالسهام أول  إنني  ــريي  أم عند  واشــهــدوا 

ثم صالت فيهم باللدن والسيف الصقيلفغدت آل الزنا ترشق أصحاب اإلمام

املصطفى النبي  سبط  أصحابه  الصفافدعا  أبطال  الغاب  ليوث  فهٍر  بني  يا 

بالرحيل سارعوا شوقًا إىل مرعكم أهل الوفا ينادي  مناياكم  ــادى  ح إنــام 
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الفالةفجثوا نحو األعادي مرعني الذابالت ذئب  قابلت  ضارياٍت  كأسود 

ثابتات وقــلــوٍب  مــيــتــاٍت  ترضب األمثال فيهم كل جيل بعد جيلبــنــفــوس 

العباد رب  إىل  شوقًا  لذاهتم  جاهدوا يف نر سبط املصطفى حق اجلهادتركوا 

بالقليلقاتلوا حزب الشياطني جنودًا كاجلراد يعدوا  مل  قلياًل  كانوا  وإن  هم 

الفضاوالذي يف يده حكم القضا لوال القضا  وجه  عن  الكفار  عسكر  ألبادوا 

واقــتــضــا ــٌم  ــك ح هلل  قــتــلــهــم  يف  فقضوا يف كربالء رصعى كام شاء اجلليلإن 

احلديدمذ رأى أصحابه السبط أضاحي يف الصعيد حر  من  العز  موت  أبراد  لبسو 

املجيد اهلل  شاءه  ما  عى  النفس  الرسول وطنوا  بنيات  لتوديع  جــاء  عاجاًل 

النعام أفراخ  نحو  خدٍر  ربات  اإلمــامففدت  هــول  باهنا  قد  بالذي  حائامت 

اخليام نحو  قربت  الباليا  أن  فــتــصــارخــن بــثــكــٍل ونــيــاٍح وعــويــلعلمت 

ــور وعلت أصوات ربات حجاب وخدور ــب ــني بــويــل وشـــجـــون وث ــداع ــت ي

الدهور ملامت  عن  محانا  يا  وكفيل قائالت  ــٌم  ــي وزع ــام  ح بــعــدك  لنا  مــن 

الصغري الطفل  حاملة  زينب  النمريفأتته  العذب  من  يطعم  مل  يومان  وله 

الغليلثم قالت يا أخي خذه ألصحاب السعري منه  ينطفي  ماًء  يسقوه  أن  عّل 

الغالمفغدا بالطفل سبط املصطفى نحو اللئام هذا  أنظروا  الكفر  فئة  يا  قائاًل 

طام  ــاء  وامل ظاميًا  قتي  غري  أبيتم  فارمحوا طفي هذا و افعلوا الفعل اجلميل إن 

وخطأ ــب  ــذن ب ــأت  يـ ومل  ــٌل  ــف ط ــه  خمتبطاإنـ عطٍش  من  غدا  كيف  فانظروا 

يسخطا ال  أن  الطفل  هبذا  اهلل  اجلليلراقبوا  اهلل  واتقوا  بــامٍء  طفي  ــوا  وارمح
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العاملني ــؤاد  ــ وف ــؤادي  ــ ف ــرَّ  ــ واَحـ املعنيآه  ــاء  امل عــوض  بسهم  أجــابــوه  إذ 

هلف نفي إذ رأى السبط دم الطفل يسيلفاغتدى الطفل رصيعًا من سهام املارقني

ــره يــمــأ كــفــيــه دمـــًا ــح ــدا مـــن ن ــغ السامف نحو  مسرتجعًا  هبــام  يــرمــي  ثــم 

احلكام حكيم  يـــارب  يــاعــدل  ال يكن عندك ذا أهون من خطب فصيلقــائــاًل 

بالنجيع خضيبًا  إليهن  بالطفل  فظيع عــاد  حال  يف  البنت  فاستقبلته  خائبًا 

وإذا الطفل بسهم القوس منجور قتيلزعمت أن أباها قد سقى الطفل الرضيع 

ونياح بــكــاٌء  الــوحــي  خيم  مــن  الرضاحفعال  سكان  أبكني  ولقد  صارخات 

اجلزيلمذ رأين الطفل قد ذاق عن املاء والقراح باألجر  يسّليهن  السبط  فغدا 

رصاخ عن  وينهى  يسليها  السبط  املناخبينام  أرض  إىل  يدعوه  اهلاتف  وإذا 

الــرتاخ هــذا  ما  اهلل  خليل  يا  اجلليلويــنــادي  للقياك  شاق  فقد  النحر  إىل  قم 

ذويــه عند  مــن  اهلل  للقاء  شــوقــًا  ــام  فيه ق يعلق  وما  الدهر  عن  القلب  قطع 

يقتضيه  بــأمــر  لــلــوصــل  ــع  ــان امل وغدا يف موضع النحر اشتياقًا للوصولرفـــع 

الورى فيه أجال  القوم عضبًا  حيدراونفى يف  أبــاه  احلــرب  لدى  احلــرب  ذكر 

منترا عزمه  من  الدنى  نحو  وهو كالضاري عليهم أين ما فروا يصول فغدوا 

الــزارع حصاد  بالسيف  حيصد  دارعوغــدا  ــرم  ق احلــرب  بيوم  مطعان  كــل 

شاسع ورأس  جــذ  يــد  غــري  ــرى  ت عليلال  خــفــاق  الــطــري  كجناح  وفـــؤاد 

الثرى  القرى ترك األجسام كاأللكام يف وجه  ذياك  الر  وحوش  منه  شكرت 

والظبى حيث سقاها فشفى منها الغليلوالثرى حيث عليها قد أسأل أال بحرا

ــور ورمـــاحفأحاطت حوله األعداء من كل النواح ــخ ــام وص ــه بــســيــوف وس
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بــاجلــراح اثــخــنــوه  فانثنى عن صهوة املهر إىل البوغا جديلآه واهلــفــاه حــتــى 

النريين منري  الــديــن  أفــق  مــن  لليدينفهوى  ــًا  ــع رصي ــر  خ إذ  هلل  ــدًا  ــاج س

وغد الرجس حيز الراس بالسيف الصقيلواشجوين إذ جثى الشمر عى صدر احلسني 

العظيم احلــلــم  ــن  م واهلل  هلل  كيف يفرى رأس سبط املصطفى رجس زنيمعــجــبــًا 

كيف مل تنخسف األرضون يف اخلطب اجلليلكيف مل تطو الطباق السبع يف اخلطب اجلسيم 

الطفوف شارك األصحاب يف كاس املنايا واحلتوف رمضاء  تصهر  أبداهنم  وعى 

بالرمولألبستها البيض من شفرهتا محر الشفوف  الذراري  بوغاها  فوق  كفنتها 

باحلجاب توارت  قد  سعٍد  أنجم  الرتاب بأيب  وواراهــا  اخلسف  غاهلا  وبدور 

الكالب أعيتها  واإليامن  الدين  الذبولوأسود  طراهن  والعليا  املجد  وغصون 

بــشــفــاه ذابـــالتمل يذوقوا املاء حتى أن ثووا جنب الفرات ــالٍء  ــربـ يف جمـــاين كـ

الفالة وحُش  مائها  من  ريانة  البتولوغدت  زهراء  نسل  عطاشى  ويموتون 

وشاملبقيت أجسامهم رصعى عى وجه الرمال يمني  من  عليها  تسفى  والضبا 

ــاٍد طويلوغدت أرؤسهم هتدى إىل رأس َضالل ــي م فـــوق  ــأألن شــعــاعــًا  ــت ي

هلف نفي كيف ما شلت يدا تلك اجليادطحنت أجسامهم خل العدى فوق املهاد

يــضــاد ال  ــا  ــه ــي وف إرادات  هلل  هل عى صدر ابن بنت املصطفى اخليل جتول؟إن 

كاجلواروبنات املصطفى قد صريوها يف الديار أســارى  املطيات  اقتاب  فوق 

القفار يف  تائهات  نادبات  العليلصارخات  غــري  ملجأ  مــن  ماهلا  الئـــذات 

أجلسوهن جملس ابن العاهر الطاغي الغشوملست أنسى حني ساقوهن للشام الشؤوم

الكروم اللهو وال بنت  بارح  الرسولجملس ما  أوالد  املجلس  أوقفوا يف ذلك 
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واليهود النصارى  فيه  جمتمع  عنودجملس  جّبار  جلسة  جالٌس  هند  وابــن 

القيود يف  أسارى  اهلاشميات  السدولوالبنات  خلف  حجبت  طليق  وبغيات 

الظاملني  أيــدي  بني  حيارى  اآلل  اجلبنيبينام  مغر  الح  حسني  رأس  وإذا 

املبني  الذكر  سور  يتلو  كالبدر  هاويًا من فلك الدين إىل وادي اجلهولمرقًا 

ــاخلــيــزرانوابن هنٍد تارة يبدي جراحات اللسان ــغــره ب ــاًم ث ــقــرع ظــل تـــارة ي

وبيان فعاًل  يعقل  ال  للخمر  رِب ضاِعُفُ لعنُة منك عى الطاغي اجلهولشــاربــًا 

 :وله أيضًا رمحة اهلل عليه يف رثاء اإلمام احلسن املجتبى

مفتتنًا ــان  ــعــصــي ال جلـــج  ــر  ــائ غ السفنا؟يـــا  تشحن  باملعايص  متى  إىل 

جمتهدًا  األهــــواء  يف  نفسك  واملحناتطيع  ــؤس  ــب ال إال  ــك  ــازي جت وال 

بام  اإللــــه  ختــشــى  أن  لـــك  يـــأن  علناأمل  وال  رسًا  ــاًل  ــ وجـ ال  ــه  ــي جتــن

به  ولست  الــبــاري  نقمة  مــن  الـــعـــذاب دنــاأمنت  ــرى أن  تـ ــال  ــوذ ه ــع ت

ــان وال  ــزم ــاٍق يف ال سكنازعــمــت أنـــك بـ إذن  الدنيا  لك  فطابت  تفنى 

محوهلم شالت  قد  الركب  تــرى  ظعنا أال  قد  العيس  حادي  تنظر  ألست 

سفٍه ذي  كــل  إال  ــدهــر  ال يــأمــن  مؤمتناال  ــر  ــده ال لــيــس  يعلم  واحلـــر 

حسنا بـــدا  لـــو  دهـــر  خيــدعــنــك  حسناال  يّسٍء  ــن  م بــئــَســه  فــيــا  ــًا  ــوم ي

الزمناخــاطــبــت نــفــي مــــرادًا يف حتــذرهــا  نــفــي  ــا  ي تــأمــنــي  ال  لــلــدهــر 

ــن املــلــبــوس البسه ــل م ــا ه إن كان يف الدهر شخص ذو عنا ف أناتــقــول ي

خدع وذو  مــكــٍر  ذو  يــؤمــن  أمناوكــيــف  كــيــده  مــن  حجى  ذا  أرى  وال 
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شاهدة واحلـــال  توصفه  رمــت  جنىإن  ــبــي  ــن ال آل  عـــى  مـــا  إىل  ــرم  فـ

حسٍن املجتبى  مصاب  كمثل  احناوال  املجتبى  صر  الصر  قوى  يوهى 

عــى بر مــن عــني  الــدمــع  حسناال حيسن  بكت  عني  سوى  احلسني  بعد 

فعلت ــام  ب ســفــيــان  آل  شــفــت  ضغنالــقــد  املــرتــىض  أبــيــه  مــن  باملجتبى 

نبي ويص  أو  نـــبـــٌي  حيــتــمــلــهــا  ــا حمنامل  ــ ــه ــ ــل مـــن أرزائ ــم ــا قـــد حت مـ

مجعت قد  الدهر  خطوب  وفيه  حزناقلب  املصطفى  يابن  لقلبك  هلفي 

به  ــت  ــبـ أصـ قـــد  فــيــام  صــــرك  بــنــي ســفــيــان آل زنــاهلل  ــاة  ــغ ــط ال مــن 

مقتدر الصفح  مجيل  صــر  ــرت  احلسناص ــرك  ص بنفي  كــريــم  عـــاٍف 

لفنىإذ قلت صرًا بأيدي الرك رّب أذى  إذن  ــرايس  ــ ال اجلــبــل  نــالــه  ــو  ل

فاطمة يابن  قتاًل  لك  أضــمــروا  دفــنــاكم  ــهــم  أحــشــائ يف  لـــك  ببغيهم 

مكائدهم عن  ــًا  درع تلبس  زلــت  بدناال  بأسهم  عن  تقي  القميص  حتت 

َضِمناهم اجلأوك إىل الصلح املشؤوم مع الـ هلم  عهٍد  عى  الغشوم  طاغي 

عهدهم اســتــوفــوه  إذا  وفــاهــم  ــا  ثمناوم وال  دينًا  رشت  ــوٌه  وج شاهت 

ــًا هلم ــ أبـ ال  ــاد  ــ رشـ ــهــم  عــن ــن  ــ الوثناوأيـ فاستعبدوا  رهبًا  أسلموا  بل 

بجهدهم ــّدوا  ــ ج إذ  قلبي  ــر  ح سكناوا  مــا  الكفر  وحــقــد  أذاك  عــى 

بخنجرهم ــًا  ــدوان ع أضــنــوك  ضنىغـــداة  النبي  قلب  فعلهم  مــن  ــاهلل  ت

سحبوا إذ  الـــذل  بــســاط  ــوك  ــزم سكناوأل فيهم  حقدًا  النطع  حتتك  من 

يدهم من  قاسيت  بالذي  اكتفوا  شئناوما  صدرهم  يف  شنف  اشتفي  ما  إذ 
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بألسنهم ــًا  ــان ــي أح أصــابــوك  طعناحــتــى  لو  القلب  يصيب  اللسان  إن 

ما  ثمة  منك  اصطبارًا  اسمعوك  أذنــاقد  لــه  تــصــغــي  ــى احلــمــيــة أن  ــأب ت

به  رزيـــت  ــد  ق خــطــب  أعــظــم  وهناوإن  قــد  اإلســـالم  بــه  جليٌل  خطب 

مــعــاويــة ــادي  ــ ن يف  ــقــعــدونــك  ي النتناإذ  وجــهــه  كـــرًا  ــرف  ي ــفــرد  وال

ــه مــرحــًا خشناقـــد مـــد مــنــبــطــحــًا يف ختــت منطقًا  يــبــدي  رجليه  إلــيــك 

ببغيهم ــعــايف  ال قلبك  جــرعــوا  ــا اقــرتنــاكــم  ــل املــحــتــوم م ــه األجـ ــام ب س

وتشـ الــنــبــي  ــر  ق إىل  ــي  مت ــه مـــن أيـــدهيـــم حمناوأنـــت  ــي ــالق كـــو مـــا ت

حنٍق  مــن  السم  نقيع  سقتك  اللعناحتى  وابــنــة  ــرًا  ــ ط ــق  ــل اخل لعينة 

علفًا ــه  ل شـــاؤا  ــام  ك ــوى وعنافــاســتــخــرجــوه  ــن جـ م بــســمــوم  مــقــطــعــًا 

بــمــوكــبــهــا  جـــائـــت  إذ  أكــــر  الثمنااهلل  قسموا  لــو  هلــا  شــع  ــان  ك مــن 

طاغية مــــروان  بــنــي  جــيــش  ــود  ــق الشطنات شيطاهنا  كفها  يف  ــاح  م إذ 

به  ــطــاف  ي أن  بــغــيــًا  نعشك  ــصــّد  دفنات يتمها  وفــيــهــا  الــنــبــي  ــوى  ــث م

قسيهم صــابــت  إذ  لنعشك  املــزنــاهلــفــي  صــوهبــا  حيــكــي  بالنبل  عليه 

وجــدوا أكتافهم  عن  ــووه  أه الكفنا وحــني  فتشوا  مــذ  بــه  ســهــاًم  سبعني 

وقال راثيًا السيد عيل السيد أمحد  آل نرص اهلل: 

واعــيــا املـــكـــارم  يف  لــيــل  كــل  ــاأرى  ــواعــي ن ــمــعــايل  ــل ل ــل  ــي ل ــل  كـ ويف 

ــدهــر ثـــأرًا لــدى العى  التقاضياكــأن هلــذا ال ــروم  ــ ي ــذرًا  ــ عـ فــيــغــتــاهلــا 

ــادر ــة غـ ــل ــاء مح ــي ــل ــع ــى ال ــن عـ ــش املتسامياي كــفــؤهــا  فــيــهــا  ــرح  ــي ف
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فــادح مــثــل  نــابــنــا مــن دهــرنــا  ــاوال  ــح واهــي ــب ــالم أص ــ بـــه عــمــد اإلسـ

ــال بــقــدرة ــى اإلســــالم صـ عالياغـــداة ع الــقــدر  ــي  ــام س عــلــيــًا  ــال  ــغ ف

ومالذهم ــورى  ال كهف  اهلــدى  الليالياعامد  حـــاكـــامت  ــم  ــه ــت زامح إذا 

فاغتدى للرية  غــوثــًا  العمر  نــامــيــاقــىض  ــم  ثـ ــن  مـ اهلل  ــر  نـ آل  إىل 

ــدودًا فــكــم هلم  ــ ــوا جـ ــاب ــم فــئــة ط ــالم أســنــى أيــاديــاه ــ ــى اإلس ــاًم ع ــدي ق

ختاضعوا إلــيــهــم  مــظــلــوم  جـــاء  جانياإذا  بـــك  حــبــذا  يـــا  لـــه  ــوا  ــالـ وقـ

أتـــاهـــم ألجــلــه ــٍر  ــ ــون يف أم ــع ــس املساعياوي ــرون  ــك ــش ي ــه  ــن وم بـــــدارًا 

ظــامل تــعــنــف  يــومــًا  ــوا  ــادفـ صـ ضــواريــاوإن  غـــاب  أســـد  ــم  ــراه ت عنيد 

محــيــكــم؟ ــن  ــ أي اهلل  ــر  نـ آل  ــا  ــي حاميا؟ف كان  الــذي  مات  قد  لعمري 

ــم ــالذك م ــن  ــ أي اهلل  ــر  نـ آل  ــا  ــ داهيا؟وي الدهر  من  خطب  نابكم  إذا 

ــم ــريك أم ــن  ــ أي اهلل  ــر  نـ آل  ــا  ــ األعــاديــا؟وي ازدحـــام  يــوم  ومقدامكم 

ــوالــكــم ن ــن  ــ أي اهلل  ــر  نـ آل  ــا  ــ عواديا؟وي السامء  سحب  بخلت  إذا 

عليكم كان  الدهر  يف  من  مات  واليالقد  الــنــوائــب  يف  ــًا  ــ رؤوف عــطــوفــًا 

للعى الــدهــر  يف  ــف  أل مل  ــًا  عــادي غاديافيا  شخصك  مثل  تنعى  نــواعــي 

ــا  ــى ألهن ــك ــي ث ــ ــاًم ووالـــيـــانــعــتــك املـــعـــايل وه ــريـ فـــقـــدن أبـــــًا بـــــرًا كـ

التي  ــبــك  حمــاري ــا  ــن ــت وأده ــريات زواهـــيـــامــضــيــت  ــ ــورك كـــانـــت نـ ــنـ بـ

الذي ومعروفك  بل  ــردًا  ف مت  ــدا لـــك ثــانــيــاومــا  ــ ــازًا غ ــتـ ــت ممـ ــن بـــه ك

وجدتني عــالك  يف  بسطًا  رمــت  ــارم طــامــيــاإذا  ــ ــك ــ ـــواج امل ــ ــد أمـ ــابـ أكـ
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ــد جـــرستـــنـــي ســجــيــة ــ عافياولـــكـــنـــام ق للناس  إدكــنــت  هبــا  فصصت 

ــن نــعــشــه  ــم ــض ــر ت ــ ــذا ق ــبـ األماقيافـــيـــا حـ مقلتيها  مــن  الــعــى  سقته 

وخلفه الــرقــاب  فـــوق  ســائــرًا  ــاق نــواعــيــاأيـــا  ــب ــط ــع ال ــكــة الــســب مــالئ

سيٍد نــعــش  ذكــرتــنــي  ــد  ق عاريابنعشك  البسيطة  فــوق  ثــوى  شهيد 

الظام من  الــفــؤاد  مقطور  وهــو  ظامياقىض  ــاء  ــ امل ــدى  لـ ــوالً  مــقــت اهلل  ــه  ل

مسلم  يلق  مل  حيث  قلبي  ــرَّ  ح ــوا  ــاف ــي ــامن ــي ال الـــســـيـــوف  إال  ــعــه  ــشــي ي

ــًا ــف ــواص ــج الـــريـــاح ع ــس ــايــكــفــنــه ن ــواديـ ــاد عـ ــ ــي ــ ــدي اجل ــ ــ ــه أي ــب ــل ــق ت

ــرأســه  ب يــــدار  إذ  قــلــبــي  حـــر  ثاوياووا  الــطــف  ــرى  ث يف  ثــالثــًا  ويبقى 

ــاًل ــواك ــدور ث ــ ــي لـــربـــات اخلـ ــف ــرسى بــواديــاوهل ــات ح ــي بـــرزن مــن األب

وتنساب الرقة يف غزله انسياب املنغم الرائع، ومن أروع ما قاله هذا املوشح البديع:

اخلــدود ورد  عــن  ــطــرف  ال غضضت  إن 

الـــنـــهـــود رمـــــــان  ــف  ــ ــط ــ أق أن  رمـــــت 

ــود ــعـ اجلـ أفـــعـــى  هبــــا  احلــــامــــي  وإذا 

ــى ــتـ ــبـ خــــــــــروين كــــيــــف حــــــــال املـ
ــب الـــكـــئـــيـــب)1( ــص ــل ــن املـــســـعـــد ل ــ ومـ

)1( املصدر السابق .
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وله خممسًا بيتي الشاعر السيد عبد الوهاب آل الوهاب: 

ــمقـــد جــفــوين عـــى اهلــــوى بــنــواهــم لــو أراه ــم  ليت شــعــري مــا رضه

ــم ــواهـ سـ ــد  ــ ــ أريـ ال  اهلل  ــميـــعـــلـــم  ــواه ــن ه ــق مـ ــ ــا مل أط محـــلـــوين مـ

ــوين  ــل ــق مح ــ أطـ ــا مل  ــ م ــا كـــفـــاهـــم  ــ م

بـــرسي  أبــــــوح  ال  أن  ــوين  ــ ــأل ــ صــدريس ــاق  ض ــد  وق كتمه  يل  كيف 

ــًا إهنـــم عـــى ضــعــف صــري ــعــمــريعــجــب ــوى ول ــ ــم اهلـ ــت ــوين ك ــف ــل ك

ــوين)2(   ــ ــف ــ ــل ــ ــا ك ــ ــي مـ ــ لـــعـــظـــيـــم عـ

وقال راثيًا ابن عمه العامل السيد هاشم القزويني: 

فاطمة الطهر  يــابــن  لــرأســك  ــارهلفي  ــ ــّت ــ ــار وب ــ ــط ــ ــه تــــشــــارك خ ــيـ فـ

ــارمن بعد ما استوفت البيض الصفاح غدا ــ ــال وإدبـ ــبـ ــاس إقـ ــنـ ــى الـ ــه عـ لـ

وكانت وفاة العامل الشاعر السيد حممد مهدي القزويني صباح يوم اخلامس من حمرم 
القزويني يف مقربهتم اخلاصة  احلرام من عام 1351هـ ودفن مع أفراد أرسة السادة آل 
يف الروضة احلسينية املقدسة بكربالء، واستخلف نجله اخلطيب الشاعر املرحوم السيد 

حممد صالح القزويني املتوىف عام 137هـ. 

الشعرية،  خواطره  أحيانًا  يودعها  كان  التي  الشاعر  شعر  من  أخرى  جوانب  هناك 
مرتىض  السيد  الشاعر  مقدمتهم  ويف  أرسته  أفراد  يوفق  أن  عسى  طيبة  جمموعة  فتكون 
القزويني)2( إىل طبعها وإخراجها إىل حيز النور، وبذلك يؤدي عماًل أدبيًا جديرًا بالتقدير.  

)1( املصدر السابق .
القزويني  هاشم  السيد  الكبري  العامل  رضا  حممد  السيد  العالمة  بن  صادق  حممد  السيد  العالمة  ابن  هو    )2(
 املوسوي احلائري ولد يف كربالء سنة 1349هـ / 1927م وهو شاعر اختص يف مديح ورثاء آل البيت
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28- الشيخ 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( )1( ومؤلف )احلدائق( الذي عناه املرحوم الشيخ حممد الساموي يف 

أرجوزته )جمايل اللطف بأرض الطف( بقوله:

ــعــصــفــور  مـــصـــنـــف احلـــــدائـــــق املـــشـــهـــورويـــوســـف بـــن أمحــــد ال

ــف ــوس ــا وفــــراقــــا ي ــي ــق ــس ل ــونـ ــف(يـ ــوس ي الـــثـــواب  )متـــلـــك  أرخ 

ولد الشيخ حممد سنة 1112هـ وهو من أجل العلامء، وله عدة تآليف، وكان شاعرًا 
شهداء  كتابه  يف  الغدير(  )صاحب  األميني  احلسني  عبد  الشيخ  العالمة  ترمجه  ماهرًا 
)األنوار(  صاحب  أطراه  املربزين  العلامء  أحد  حممد  الشيخ  قائاًل:  ص312  الفضيلة 
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( ج2 ص125 لألستاذ غالب الناهي. 

)1(  تراث كربالء - للمؤلف ص180. 
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.)1(وعندنا كثري من شعره يف رثاء اإلمام الشهيد احلسني بن عيل

أخربين من أثق به من أهل العلم أّن له شعرًا غزيرًا، دّون يف املجاميع اخلطية. 

أرسل إليه أخوه الشيخ يوسف من مكة املكرمة رسالًة وصدرها بقصيدة فيها إطراء 
ومطلعها: 

بخاطري رفقًا  احلــاج  ركب  مرائريأحــادي  أقــى  فطرت  فقد  ومــهــاًل 

راحاًل قوضت  حني  عيي  ناظريوكدرت  دمــعــة  أجــريــت  فقد  فرفقًا 

ومنها: 

لقى  ــا  مـ ــل  كـ يف  ــود  ــم املــح ــد  ــم ونارصيحم الزمان  يف  وغوثي  وذخري 

وجهه صفحة  عيناك  ــرى  ت مــا  ــأســعــد طــائــرإذا  ــادي ب ــأحـ ــســعــد بـ ون

ــل حمــــيــــاه وحــــــــّي مجـــالـــه ــبـ ــقـ بتصاغرفـ لـــه  مـــاش  ــًا  ــي ــاف ح وكـــن 

وأواخرها وهو شوق للقائه: 

بقربنا يــومــًا  ــاء  ــورق ال تــصــدح  ــرمتى  ــائ ــش ــب ــالم اهلـــنـــا وال ـــ ونـــنـــر أع

غـــبـــاره يـــشـــق  ال  يــــــوم  مــاكــرفـــلـــلـــه  غـــري  وىف  إن  ــم  ــري ك ــر  ــ وده

ــه ــاض ــي ب ــت  ــ ــ رأيـ إن  نـــــذر  بتصاغروهلل  ضــارعــًا  ــرًا  ــك ش ألســجــد 

ونــعــمــة ــي  ــ أخ ــا  يـ رسور  يف  ــدم  ــ ــارصف يـــعـــرتي حـــر ح ــة ال  ــل ــل جم

مهيمن ــالم  سـ مـــن  ــالٌم  ــ س صابر)1(عــلــيــك  زي  يف  صــار  قد  ــه  وال ومــن 

)1(  شهداء الفضيلة تأليف الشيخ عبد احلسني األميني )طبع النجف 193م( ص312.
)2( الكشكول، للشيخ يوسف البحراين اجلزء الثاين طبع النجف 1961م .
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وقال: 

يؤول الصفاء  عيش  هل  الدهر  نزول؟سل  الرحيل  بعد  العيش هل  وذي 

صــدورنــا غليل  تشفي  منية  ــل  نحيل؟وه املــــرام  نــبــل  ــن  ع ــد  ــن اهل أم 

ــار وإنــنــي ــدي ــال أؤوللــقــد طـــال عــهــدي ب الـــفـــراق  ــد  ــع ب ــن  ــ وم ــل  ــ أم

سلوتني ــال  ه اهلل  ــني  ح حـــان  ــُوافـــإن  ــل وأزي ــم  ــ داره ــن  ع رّشدوا  لــقــد 

ــه ــراش ــد يف ف ــي ــات مــنــهــم س ــ ذليلفـــام م كان  حيث  شخص  صيب  وما 

ــل بـــــــددوا وأغـــيـــلـــواولــكــن رعــايــاهــم عــداهــم فــام رعــوا ــ لـــشـــأهنـــم ب

يف  يــدور  الديار  يف  حيارى  ــرًا هـــنـــاك مــهــولفأضحوا  ــقـ ــم عـ ــه ــب ــائ رك

ــالــكــآبــة والــبــكــا  ــايت ب ــي ــي ح ــأق يطولس الـــزمـــان  ــان  كـ وإن  عليهم 

ــد ومــصــاهبــم ــ ــو ســـاللـــة أمح ــلـ جهول؟أأسـ فــالــعــذول  ــؤادي  فـ أصــاب 

بسيفه و  عـــال  إذ  ــًا  ــي عــل ــوا  ــلـ جديل؟أأسـ وهــو  وانحط  ــورى  ال سفيه 

عــاقــرًا فـــــداؤك  روحــــي  أال  الــصــالة قتيلعـــي  ــط  الــوجــه يف وس عــى 

بــدا مـــذ  ــداؤك  ــ فـ ــي  ــ يسيلعـــي أال روح منك  الشيب  فوق  ــراس  ال دم 

رزؤه ــم  ــاض ــع ت مــقــتــوالً  ــك  ــال ــي جليل؟ف بــاجلــلــيــل  رزءًا  ويـــالـــك 

اعــرتى قــد  األنـــام  يف  خطبًا  مخــول؟ويــالــك  الظهور  بعد  مــن  الــديــن  بــه 

سميدعًا ــروم  يـ ــروًا  ــ ج عــجــبــًا  ــز ذلــيــلويـــا  ــزيـ ــعـ ــن والـ ــر قـ ــدهـ ــه الـ لـ

ــاف األســــد مـــن حلــظــاتــه ــ ــام خت ــ ــوت حـــني جيــولمه ــه املــ ويـــرهـــب مــن

أن وشــاء  لــذاك  الباري  قىض  غسيلولكن  ــاء  ــدمـ ــالـ بـ ــًا  ــعـ رصيـ يـــــراه 

قـــط ذبــوهلــا يــــرج  ــة مل  فـــرحـ ــة يف الــقــلــب لــيــس حتــولفــيــا  فــيــا حــرف

بطرفه ــلــصــالة  ل ــي  ــوم ي ــؤولســأبــكــيــه  ــ ــه تــــــارة ويـ ــي ــل ويـــغـــشـــى ع
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مــســنــدًا ــاإلزار  ــ ــ ب رأيس  ــروح وهـــو يــقــولمــعــصــب  ــ ــعــالــج نـــزع الـ ي

ــارق ــفـ ــوين فــــإين راحـــــل ومـ ــلـ لــقــلــيــلسـ عـــنـــدكـــم  بـــقـــائـــي  وإن 

أمحــد بــعــد  ــاًم   فـــاطـ ــادي  ــق ــت اف خليلوإن  ــدوم  ــ يـ ال  أن  ــى  عـ دلـــيـــل 

قليللــكــل اجـــتـــامع مـــن خــلــيــلــني فــرقــة ــامت  ــ املـ دون  ــذي  ــ الـ ــل  ــ وك

خليله ــني  ــب ي ال  أن  ــى  ــت ــف ال ــود  ــ سبيلي يــبــتــغــيــه  َمــــن  إىل  ولـــيـــس 

ــإين بـــالـــعـــلـــوم كــفــيــلسلوين فال ترجى سوى اليوم صحبتي ــ ــوين فـ ــلـ سـ

ــم ــدورك ــنُّ ص ــكِـ ــلســأنــبــئــكــم عـــام ُتـ ــي دل ــم  ــويـ ــقـ الـ لـــلـــديـــن  وإيَن 

ــه  ــرف ــنـــان وط ــولبــنــفــي مـــذعـــور اجلـ ــي جتـ ــ ــزكـ ــ ــري والـ ــبـ لــنــحــو شـ

ــبــه ــان عــقــي ــيـ ــقـ ــلـ ــام يـ ــيـ ــي بـــالـــدمـــوع ثــكــوليـــفـــكـــر فـ ــم ــاه هت ــن ــي وع

اجتنى قد  ذنــب  أي  للمرادي  ــم لـــه صـــم اجلـــبـــال تـــزولفقل  ــي ــظ ع

التقي ــدرة  ــي ح قــتــل  قــطــام  ــداق  محـــولصـ يـــطـــاق  ال  خـــطـــب  ــه  ــل ــل ف

وإن غال ــّي  عـ ــن  م أغـــى  مــهــر  ــال  قليلف ذاك  دون  إال  ــك  ــت ف وال 

السام مالئكة  نــاحــت  إن  ــرو  غ ــولفــال  ــرص الــنــرييــن أفـ ــ ــل ق ــاجـ وعـ

رنــا إذا  الــزكــي  يــدعــوه  ــوت وهـــو جــديــلســأبــكــيــه  ــ ــاس امل ــق ــه ي ــي إل

ــدالً جمـ أراك  يل  ــا  مـ والـــــدي  ــا  ــ عليلأي الفراش  فوق  القوى  ضعيف 

به ومن  الزمان  يف  فخري  كنت  ــوللقد  أص ــول  ــه امل اخلــطــب  نــالــنــي  إذا 

ساعة بــالــغــمــض  ــذ  ــت أل ال  وأنـــــت بـــأطـــبـــاق الــــــرتاب نــزيــلفــأقــســم 

والدعا للمساجد  ذا  َمــن  دلــيــلسأبكيك  لــلــســبــيــل  يــرجــى  ذا  وَمــــن 

هواجر ــوم  ص حــر  يــصــايل  ذا  ــه يــعــولوَمـــن  ــ ــي ــ ورفـــــــد ملـــســـكـــني إل
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ــه  ــوعـ ــر وقـ ــ ــ ــري األنـــــــام ثــقــيــلفـــلـــلـــه أمـــــــٌر مــــا أم ــ ــى أمحـــــد خ ــ ع

صـــاغـــرًا جيــــدل  أن  ــًا  ــي ــل ع ــل  ــلأجــ ــام دويـ ــ ــ األن ــســيــف جـــبـــان يف  ب

والــدي الطهر  يقتل  قــطــام  ــام الـــرايـــا فــاملــصــاب مــهــولألجــل  ــ إمـ

بنته زيــنــب  ــل  ــوي ال بعظم  ــادت  ــ ــزين عــلــيــك يــطــولون ــدي حـ ــ ــا والـ أيـ

معيشتي صفو  نغصت  والـــدي  ــا  بديلأي فــهــو  والــصــفــو  ــا  اهلــن عقيب 

ــن بــعــد بــعــدك والـــدي غليلفـــوا ذلــتــي م ــك  ــن م ــف  ــش ي ــا  ــ ومل قــضــيــت 

بــعــزه نـــلـــوذ  ذا  ــن  مـ والـــــدي  ــا  ــ وصــول؟أي اخلــطــوب  يف  إلــيــه  وأوي 

ــا الـــبـــتـــول بــأنــنــا ــن ــغ ع ــل ــب ــن م ــم كفيلف الــــويص  ــد  ــع ب ــا  ــ وم شــفــيــنــا 

حالنا اليوم  وأنــظــري  عــودي  أم  ــلأيــا  ــي ــب أبـــيـــنـــا فـــالـــعـــزيـــز ذل ــي ــق ع

ــتــك تــنــظــري ــي ــاه ل ــ ــا أمـ ــم يـ ــاطـ جديلأفـ وهــو  ــراب  ــح امل لــدى  عليًا 

شرًا الطهر  وأنظري  عــودي  ــل أفاطم  ــي ــل ــل وع ــ ــاح ــ ــه ن ــ ــي ــ فـــبـــعـــد أب

ــويص بــأنــنــي ــ ــي الـ ــن ــر ع ــل خمـ ــه ــون نــحــيــل؟ف ــفـ ــروح اجلـ ــقـ عــلــيــه ملـ

ــف بــأنــه ــريـ يميلحــفــلــت بــمــثــواه الـ ــس  ــي ل ــب  ــل ــق ال واله  ــري  ــغ ل

بــالــغــري تفرتي ــاواه  ــ لــلــذي س ــولفــقــل  ــهـ فــلــيــس ســــــواء عـــــامل وجـ

خليلإمــــــام مــقــالــيــد الــــزمــــان بــكــفــه  الــبــتــول  ولـــلـــزهـــرا  تـــقـــاد 

وســـؤددًا فــخــرًا  اهلل  مــدح  ــل ويكفيه  ــي ــل ــز وك ــ ــاج ــ ــان ع ــ ــس ــ ــل ل ــكـ فـ

ــنـــني قــصــيــدة ــؤمـ ــري املـ ــ ــك أمـ ــيـ متيلإلـ ــوب  ــل ــق وال تصفو  األذن  ــا  هل

ابن )عصفور( قرت مدائحي أقولوإين  سوف  اسطعت  ومهام  عليكم 

مصابكم أمـــر  مـــا  عــلــيــكــم  ــم ويــمــيــلســـالم  ــواكـ ــن هيـ ــب مـ ــل ــى ق عـ
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29- السيد حممد السيد حسن األعرجي

كان حيًا عام 1298هـ
مآثره  من  كثري  طمس  عىل  املقدس  البلد  هبذا  مرت  التي  املؤسفة  احلوادث  عملت 
ولكن  واألفواه،  األسامع  ملء  عرصهم  يف  كانوا  بارزين  ألفذاذ  آثار  فضاعت  وتراثه، 
ويف  الكتب  بطون  يف  نجده  الذي  اليسري  النزر  إال  تراثهم  من  يدنا  يف  يبق  مل  لألسف 
آثارهم  والنسيان، وممن ضاعت  اإلمهال  وهناك رهن  هنا  مبعثرة  أو  اخلاصة  اخلزانات 

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 
)السيد  الرشتي  آل  جمموع  يف  جاء  التعبري،  رائع  املعاين،  رقيق  األلفاظ،  رقيق  مشهور، 
حممد بن السيد حسن املوسوي الرشتي امللقب بـ)رشدي زاده( جامع تراث السادة آل 
الرشتي سنة 1298 هـ شاعر كربالئي له ختميسات بديعة منها ختميسه لقصيدة احلاج 

جواد بدقت( )1(.

)1(  جمموعة آل الرشتي - خمطوط. 
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شعره: 
ومما وقع يف أيدينا ثالث قصائد هلذا الشاعر، وهي قصائد مطولة قاهلا يف رثاء القتيل 
التي  األرسة  هذه  أبناء  عىل  نزلت  التي  املصيبة  هي  كم  لنا  تصور  الرشتي،  أمحد  السيد 
نكدت برحيل هذا العامل، وكيف ان احلظ ادار هلا ظهر املجن، فاقتنص واحدًا من خرية 

شعراء وعلامء البلد اسمعه يقول: 

ــا والـــبـــاليــــا لـــــــرزء حــــل نـــــــادي كــربــال ــه ــي ــب ف ــطـ ــاج اخلـ ــ ــأه ــ ف

ــا ــدم ــع ــبـــاح نـــــور ب خفىأهــــــوى مـــصـ قــد  صــبــح  ــوء  ضـ أو  ســطــعــا 

أو اللمع  عقَب  غامَض  ما  ــَض  ــدجــىوأم ــاب ال ــب بــــارق قـــد شـــق جــل

أفــقــه  ــن  مـ اهلــــدى  ــدر  ــ ب ــوى  ــ ه ــوى)1(أو  ــن ــي ن وادي  ــزن  ــ احل فـــأحـــاط 

ــه ــل وب هيـــمـــي  ــم  ــ اهلـ ــاب  ــحـ سـ ــىأو  فــكــســى اآلفـــــاق أثـــــواب األسـ

قــد جــف أســًى ــود  ــ ــواأو خــضــم اجل ــ األرتـ ــه  ــن م ــاغ  ــ س ــد  قـ أن  ــد  ــع ب

مــر  األفـــــــالك  فـــلـــك  نـــجـــوم  ــرت عــقــيــب االرتـــقـــاأو  ــ ــا خ ــره ــف ك

دنــى الــكــون  يف  الــصــور  نــفــخ  ــداأو  ب ــر  ــدهـ الـ ــزال يف  ــ ــزل ــ ال ــأرى  ــ فـ

حكمت قــد  املــصــطــفــى  ســمــى  والــقــضــاأو  ــا  ــايـ ــنـ املـ أرشاك  فـــيـــه 

ــًى ــ ــك ــ ــاماملــــيــــكــــال ضـــجـــيـــج وب ــس ال يف  يــــنــــادي  جـــريـــل  أو 

ــم( من  ــاسـ ــو قـ ــ ــدب )أبـ ــنـ ــل الـ ــت ــاه جــــــودًا وســخــاق ــفـ ــت كـ ــح ــم س

ــًا ــفـ أسـ ــوا  ــ ــوت ــ م اهلل  رجــــــال  ــا  ــ ــاي ــفــن ــي ال ــ ــ ــل بـــكـــم داع ــ ــد ح ــق ــل ف

)1(  نينوى : من أسامء كربالء .
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طــمــع أو  أمــــــــل  حلــــــــًى  الــبــقــامــــــا  ــى  ــرجـ يـ وال  ال  ــاة  ــيـ حـ يف 

ألبستم  ــد  ق ــف()1(  ــطـ )الـ ــايل  أهـ ــا  ــاي ــشــق حـــلـــل اخلــــــزي وأبــــــــراد ال

ــي حـــتـــى كـــأن ــع ــج ــض ــبـــايب م ــنـ ــر الــغــضــافـ ــرش فـــوقـــه مجـ ــ ــت ف ــم ن

ــة ــش ــن ده ــ ــوين حــبــســت م ــ ــي ــ البكاوع طـــرق  ضــيــعــت  إذ  ــعــهــا  دم

ــي مـــوجـــع ــبـ ــلـ ــت وقـ ــ ــاديـ ــ ــم نـ ــ ــالثـ ــب ــن عـــظـــم ال ــ ــل م ــ ــلـــســـان ك بـ

ــي ــن ــت ــب ــي لـــقـــد أرع ــاعـ ــنـ النعاأهيـــــا الـ ــذا  هـ يف  الــدهــر  ــت  ــ أرع بــل 

ـــ ــد صــدعــت أط ــق ــي ل ــاع ــن ــا ال ــ هــوىأهي الــعــايل  طــودهــا  إذ  ــــوادهـــا 

ــي لـــقـــد أفــجــعــتــنــي ــاعـ ــنـ ــا الـ ــ ــاأهيـ ــ ــرج ــ بـــســـنـــادي وعــــــــامدي وال

ــنــي ــبــســت ــقـــد أل ــي لـ ــاعـ ــنـ ــزاأهيـــــا الـ ــعـ ــر رسابــــيــــل الـ ــمـ ــعـ مـــــدة الـ

يستطع ــن  مـ ــٍه  ــ ص الـــنـــاعـــي  ــا  ــ الــنــداأهي شــــؤم  ــه  ــت ــل ق مـــا  يــعــي  أن 

ــى مــــا قـــلـــتـــه مــــن نــعــيــه  ــعـ النعالــــو نـ تنعى  أن  قــبــل  تــقــي  كــنــت 

ــة ــن ــت ف مُجــــــــــادى  يف  ــم مــنــهــا والــقــضــاطـــرقـــتـــنـــا  ــك ــعــاذ احل ــاســت ف

أبــرت عــيــنــي  كــيــف  أن  ــى عــجــبــي  ــت أس ــؤم ومــــا مـ ــشـ يـــومـــك الـ

املــصــاب ذاك  ــرت  ــ أب مـــا  النعالــيــتــهــا  ذاك  وعـــت  قـــد  وأذين  ال  

ــدي أســـف ــ ــان جيـ ــ ــو كـ ــ ــي ل ــفـ بــكــاأسـ أو  ــل  ــويـ عـ أو  رصاخ  أو 

ــع دمـــالـــو بــكــت عــيــنــاين حـــزنـــًا أبــــدًا ــ ــدم ــ ــوض ال ــ ــت عـ ــ ــال ــ واس

وال  ــى  ــس ت ال  ــرش  ــعـ الـ ورب  ــض حــــــرارات احلــشــاال  ــع تــنــطــفــي ب

)1( الطف : من أسامء كربالء.
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ــفــضــل ومــن  ــســى أمحـــد ال ــف ي ــىكــي ــع ال أم  بـــعـــده  ــن  ــ م عــقــمــت 

ــس يـــثـــنـــى أبـــــــدًا ــ ــي ــ ــرد ل ــ ــفـ ــ ــامـ ــهـ ــتـ ــوع االنـ ــمـ ــجـ ــلـ وإلـــــيـــــه لـ

ــد عـــضـــت بــه  ــ ــر ق ــ ــده ــ ــوات ال ــ ــ ــورىهل ال ــراف  أجـ بالفضل  فامتلت 

فــضــلــه  يف  أعــــــــــداؤه  ــدت  ــ ــه ــ ــعــدىش ــه ال ــي ــدت ف ــه والـــعـــى مـــا ش

ــده ــع ــت ب ــسـ ــدىلـــوبـــنـــو اآلمـــــــال أمـ ــن ــا تــرجــو ال ــه ــب ــاخـــت رك ألنـ

جـــوده مـــن  ــدًا  ــرتفـ ــسـ مـ أتــــى  ــداأو  ــي ــد ال ــو قـ ــذر لـ ــعـ ــا يـــكـــون الـ مـ

مهــت أيـــــاديـــــه  ــن  ــ ــ َم ــى  ــسـ يـ مهىأو  أن  ــا  ملـ ــث  ــغــي كــال عــســجــدًا 

ــة ــاج ح ذو  إذا  ــن  ــ َمـ يـــســـى  ــنــىأو  ــث ــل ان ــيـ ــنـ ــد والـ ــص ــق ــال ــه ب ــ أمـ

ــات ــب ــائ ــن ال وادي  املـــانـــع  ــامفــمــن  ــ واحل عـــنـــا  ــوم  ــ ــي ــ ال ــل  ــي ــس ت أن 

ــر الــغــشــوم ــده ــل ــن الـــزاجـــر ل ــ ــاوم ــط ــامت س ــ ــل ــ ــامل ــ لـــــو عـــلـــيـــنـــا ب

ــد جيل ــع ب الــعــقــاد جـــيـــاًل  ــن  ــ ــالم الــعــىوم ـــ ــد أع ــي ــص ــوك ال ــل ــم ــل ل

تـــم بـــــدرًا ثـــم يف الــــرتب اخــتــفــىيــــا هــــــالالً غـــالـــه اخلـــســـف فــام 

ــره ــم ــب الـــســـعـــد قـــصـــري ع ــوكـ الـــورىكـ أفـــــوالً يف  فــلــذا اخــــرتت 

ــد هــوىطــــود عــــزي ومــــــالذي كــنــت يا  ــزي ق ــود عـ ــف نــفــي طـ هل

به  ــو  ــطـ أسـ يل  كــنــت  ــًا  ــامـ ــسـ نــبــاوحـ الــــيــــوم  وهـــــو  ــدًا  ــ ــرنـ ــ فـ ذا 

ــدروا  ــ قـ ــا  ــ م إذ  ــدرك  ــ ــ ق الشقاجـــهـــلـــوا  أصــحــاب  الــقــدر  حــق  اهلل 

كــام  ــًا  ــ ــق ــ ح ــم  ــ هلـ اهلل  رعــــــى  ــاال  ــ ــوا فـــيـــك ذمــــامــــًا ووف ــ ــ ــا رع ــ م

ــم ــ ــاهل ــ آم ــوا  ــ ــغ ــ ــل ــ ب ال  املــنــىوحيــــهــــم  ــك  ــن م ــوا  ــغ ــل ب ــد  قـ أن  ــد  ــع ب
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ــده  ــع ــو أبــــــوه الـــطـــهـــر حيـــيـــى ب ــ ــال ــيـ ــبـ األنـ خـــــري  اهلل  ورســـــــــول 

ــبـــى ــتـ النساوعـــــــي املـــــرتـــــىض واملـــجـ ــري  خ ــع  م الــســبــط  ــني  ــس واحل

ــون ومجـــــــُع الـــشـــهـــدا ــ ــيُّ ــ ــب ــ ــن ــ ــزاوال ــع ــل قــــعــــدوا الــــيــــوم عـــلـــيـــه ل

ــارخ ــ ــم ص ــه ــن ــان احلــــــال م ــ ــس ــ ــعــفــاول ــا ال ــي ــدن ــل ــك ل ــدانـ ــقـ بـــعـــد فـ
ــنـــهـــم()1( ــتـــلـــوه بــعــد عــلــم مـ ويــــــقــــــني إنــــــــــه خـــــــري املـــــال)قـ

ــم ــه ــل اجلـــزاأيـــتـــمـــوا أطـــفـــالـــه يــــا وي يــــوم  يف  اهلل  عـــــذاب  مـــن 

انــكــروا قــد  الـــذي  مــا  أدري  ــد األىللست  ــي ك ــروا  ــ ــه ــ أظ ــى  ــت ــه ح ــن م

ــروا أحـــقـــاد بــــدر وحــنــني ــ ــم ــ الــشــقــاأض يف  ـــاة  ُعـــــتــ وبـــصـــفـــني 

أفــالكــهــا ــس يف  ــم ــش ال ــه  ــكــت ب ــد  ــم هـــوىقـ ــجـ ــنـ ــم والـ ــتـ وبـــــــدور الـ

ــًا له  ــزنـ ــت حـ ــ ــدودب ــ قــد دهــىوالـــســـامء اح فــيــام  قــبــل  مــن  مــذ درى 

ــن واســـــاك يا  ــري أصــحــابــك مـ النهىخـ رب  يــا  والفضل  احلجى  ذا 

ــا حـــوى ــ ــك الـــوفـــابــــــأيب فــــــاد بــــأغــــى مـ ــاديـ ــفـ ــي كـــنـــت لـ ــن ــت ــي ل

وابــــــروا  أوفـــــــوا  اهلل  بــىوبـــعـــهـــد  ــوا  ــ ــال ــ ق ــدن  ــ لـ ــن  ــ م وىف  ذاك 

غــرفــة  ــى  ــ ــأع ــ ب ــد  ــ ــل ــ اخل يف  ــاز  ــ ــ ــوع ورضـــاف ــطـ حــيــث قـــد حــــاد بـ

ــه ــعــي ــًا ن ــ ــزنـ ــ ــامطـــبـــق اآلفـــــــــاق حـ ــس ال أمــــــالك  عــــم  قــــد  رزؤه 

ــْمـــ ــَع ــزت َل ــدايــا ســمــي املــصــطــفــى فـ ــه ــش ال درجـــــــات  ــى  ــأعـ بـ ري 

يــنــل  مل  ــًا  ــ ــام ــ ــق ــ م ــت  ــلـ نـ ــد  ــ ــق ــ الصفاول أخـــوان  نلت  ــد  ق ــا  م بعض 

)1( هذا الشطر من بيت شعر للرشيف الريض
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ــقـــى والــــــدك الـــنـــدب وأصــــــ ــًا لــأســىوبـ ــف ــل ــابـــك األجمــــــاد ح حـ

ــاك وقـــد  ــيـ ــدنـ ــداكـــنـــت حمــــســــودًا بـ ــعـ ــسـ ــالء الـ ــ ــب ــ ــن ــ غـــبـــطـــتـــك ال

ــرىيـــا هـــــالالً غــــاب عــنــي مــرسعــًا  ــث مـــا تـــومهـــت بــــأن تـــــأوى ال

ــغــصــون الـــبـــان تز ذوىكـــان عــهــدي ب ــًا  ــن ــص غ أرى  ــي  ــن ــك ول ــو  هـ

ــت مـــنـــي جـــســـدًا ــ ــرض ــ ــد اح ــق ــل دواف مــــن  املـــنـــايـــا  غــــري  لــــه  مــــا 

ــى ــ األس ورد  يل  ــت  ــل ــل ح الــصــفــاوألن  ورد  أحــرمــتــنــي  ــد  ــق ــل ف

ــا ــوفـ الـ لــلــخــل  عــجــلــت  ــن الــبــالوألن  ــ ــ ــي ره ــن ــت ــف ــل فـــلـــقـــد خ

بــــأن  لــــلــــقــــوم  شــــبــــه  السناوألن  ــذا  هـ جهلهم  مــن  أطـــفـــأوا 

الــلــقــاولـــقـــد أرسعــــــت عـــنـــي راحـــــاًل  واشــتــقــت  اهلل  ــاك  ــ دعـ ــذ  مـ

مـــا بكت ــل  ــه أنـــفـــس ج ــت  ــل ــك الــصــفــاث لــلــصــم  الـــصـــادع  رزءك 

ــا  ــهـ ــعـ ــت أدمـ ــسـ ــبـ ــت لــيــت بـــأمـــيـــال الــعــمــىوعـــــيـــــون حـ ــل ــح ك

ــوا ــ ــا غـــيـــظ احل ــ ــك ي ــش ــع ــوا ن ــلـ ــه الـــرسى محـ ــي ــوا ف ــل ــج ســـد ملـــا قـــد ع

ــد طـــافـــت هبــا  ــ ــســامأهـــــو الــكــعــبــة ق اجلــــن واإلنــــــس وأمــــــالك ال

رفــعــا ــد  قـ ــذي  ــ الـ ــت  ــي ــب ال ــو  هـ ــورىأم  ــدو الـ ــع ــدت مــن خــلــفــه ت ــغ ف

ــوى وهل الــعــرش وهــل رض طـــودهـــا الـــشـــامـــخ مـــا بـــني املــالأم هــو 

ســعــوا ــران  ــمـ عـ ــن  ــ اب ــوت  ــابـ تـ القضاأو  شـــاء  قـــد  حــيــث  مـــن  ــه  حتــت

داود  ــن  ــ ب ســـيـــلـــامن  كـــــريس  رسى أو  ــد  ــ ق مـــتـــى  ــن  ــ ب ــوت  ــ حـ أم 

ــا ــدنـ ــيـ حبافــــــــــإذا قــــيــــل قــــــىض سـ أوىف  يف  هـــو  ــا  ــاشـ حـ قــلــت 



259

ورسور ــيـــش  عـ أرغــــــد  يف  ــو  ــ ــى املــنــىه ــ ــ ــز أق ــ ــائ ــ وحــــبــــور ح

ذوي بــــني  أبـــــى  املـــكـــث  ــن  ــكـ ــالـ ــن اخل وأوالد  ــي  ــ ــغ ــ وال ــل  ــهـ اجلـ

ــه ــتـ ــرقـ ـــى فـ ــ ــي عـ ــ ــف ــ ــزاومـــــــىض هل اجلـ ــوم  ــ ي إىل  الـــذكـــرى  ــب  ــي ط

ــي هـــاشـــم عن  ــن ــا ب ــم يـ ــت ــا أذاقــــــــــوه الــــــردىأيــــن كــن ــ ــم ملـ ــ ــزك ــ ع

ــم ــك ــن ــل م ــ ــي ــ ــل مج ــ ــ ــوا ك ــ ــب ــ ــل ــ ــم أيــــــدي ســبــاس ــك ــع وأبـــــــــادوا مج

ــذوا ــأخ ت مل  إن  الـــشـــوس  ــزار  ــ ن ــايـــا  ــم بــــرد اهلــن ــك ــن الـــثـــأر نـــضـــوا ع

فــام  أذالء  الــــــــروس  ــأوا  ــ ــأطـ ــ ــم طــــول املـــدىطـ ــكـ ــاتـ رفـــعـــت رايـ

إذًا ــل  ــ ــ ــي ــ ــ واخل ــوة  ــ ــ ــق ــ ــ ال ــن  ــ ــ ــامل ــن ــق ــر ال ــمـ ــن أعـــــددتـــــم سـ ــ ــ ومل

ــوا  ــرضـ تـ وال  الـــطـــف  ــاطــــهــــروا  ــدم ال ــراق  ــ ــإه ــ ب إال  ــطــهــريهــا  ــت ب

ــكــم ــاب ــا ن ــ ــل اســتــصــغــرتــم م ــ ــض الــضــبــاأهـ ــي ــدي ب ــم ــغ فــقــعــدتــم م

تستصغروه ال  الــنــاس  ورب  ــاال  ــض ــق ــر حمـــتـــوم ال ــ ــد ج ــ أبـــــــدًا ف

ــروف واجلــــــــود لــقــد ــ ــعـ ــ ــت الـــثـــرىإنـــــام املـ ــ ــد حت ــ ــع أمحـ ــ أحلــــــدا م

ــه  ــ روحـ حـــيـــث  اهلل  ــوات  ــ ــلـ ــ ــًا ومــســاصـ ــح ــب ــح ص ــريـ ــب الـ ــا هتـ مـ

بــــاذل  خــــل  روح  ــت  ــ ــيَّ ــ ح املــصــطــفــى ثــــم  ــل  ــي ــل س دون  ــه  ــس ــف ن

وقال راثيًا السيد أمحذ أيضًا: 

أفكر  أدري  لــســت  ــا  ــرزايـ الـ ــأيَّ  ــ ــر ب ــدُب ــت ال اخلـــطـــوب  أي  يف  ــد  ــم وحي

حادث أي  يف  السلوان  ــذكــرويستحسن  ــت ال ــو  ــل جي ــه  ــي ف ــم  عــظــي وأي 

انتها هلــا  ليس  الــدهــر  رصوف  ــإن  ــفــكــرف ــت امل ــا  ــاهتـ ــايـ غـ حيـــتـــوي  وال 
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ــايل كــــل يـــــوم تــصــيــنــا ــيـ ــلـ  بــحــادثــة مــنــهــا الــقــلــوب تــســّعــرفــــام لـ

ــزل ت ــاء ومل  ــ يـــومـــًا وف ــت  ــرف ــدرفـــام ع ــغ ــم تــــرح ختــــون وت ــل ختــــون ف

هليبها حـــر  عـــم  نــــــارًا  نؤثروتـــــرضم  ــاق  ــب ــط ال الــســبــع  ويف  األنــــام 

وغيلة ــاًل  ــت خ االجمــــاد  متكرونــخــتــطــف  ذاك  ويف  ــذا  هـ الــــردى  ــن  ــزي ت

سعيه اهلل  خــيــب  يـــا  لـــلـــردى  ــزر األضـــاحـــي لـــأكـــارم جتــزرومـــا  ــج ك

السام إىل  عجت  األصــوات  هذه  ــق)1( اهلـــدايـــة نريوما  ــ ــل خــر مــن أفـ أهـ

برجها الرشاد  شمس  انكسفت  والـــكـــون مغرإذ  اآلفــــاق  فــأظــلــمــت 

أمحد قتل  يف  البيت  ــن  رك ــد  اهن تنثرأو  ــداء  ــ ــت ــ االه نـــجـــوم  ــت  ــس ــأم ف

قتله  بعد  من  مــات  قد  أجــل  ــواء املــعــايل واهلــــدى لــيــس ينرفقالوا  ــ ل

السهى  عى  يفوق  نعشًا  محلوا  مفخروقــد  لــلــفــاطــمــيــني  ــن  ــ وم ــًا  ــام ــق م
 .  . نواله.  رجــاء  ــدي  األي له  ومــدت 
)2().  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

تغمر ــب  ــواهـ ــاملـ بـ إذ  ــا  ــاداهتـ ــعـ كـ

تغمر( ــاجلــور  ب قبل  مــن  ــا  ــوده )وع

والقرى الندى واجلود والضيف  املحقربكاه  ــري  ــق ــف وال ــامــي  ــت ــي ال ووفــــد 

كــل عظيمة كــشــاف  ــاســم(  ق ــو  بــاملــواهــب هيمر)أبـ وغــيــث  وغــــوث 

ورده للناس  ــاغ  س ــود  ج تصدرغطمطم  احلناجر  ظمأى  وهــم  فجف 

ــم ــات خ بــيــمــنــاه  إال  حـــاتـــم  ــام  ــ خــنــرف زان  ــه  ــ ب ال  مـــنـــه  تـــزيـــن 

إهنــا  لــفــظــه غـــري  الــفــضــل إال  تشعر ومـــا  بمعناه  صـــارت  انتمت  إلــيــه 

)1( برج .
)2( مل أستطع قراءة هذا الشطر من البيت.
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دهت إذا  املعضالت  للدواهي  ويــزجــرفمن  يثني  لــلــســود  ومـــن  علينا 

ــن لــلــحــقــوق مــراعــيــًا  ــم م ــاس ــا ق ينهر أبـ احلـــــوادث  رش  ومـــن  ــواك  ــ س

ــؤددا ــا قــاســم يــا واحـــد الــنــاس س تفخرأب ــفــاخــر  امل فــيــه  ــن  ومـ وفـــخـــرًا 

والنهى لــلــمــكــارم  ــن  م ــاســم  ق ــا  ــن لــلــمــعــايل واملـــحـــامـــد يــذخــرأبـ ــ وم

والــعــى املـــكـــارم  روح  ــم  ــاس ق ــا  جــوهــرأبـ الـــكـــون  يف  إالك  هلـــام  ومـــا 

البال ــرض  غـ خلفتني  ــم  ــاس ق ــا  بــعــد إال مــكــدرأبـ ــا صــفــو عــيــش  ومـ

ــري ــاظ ن أرسح  ــام  ــه م قـــاســـم  ــا  ــ يصغرأب الــبــســيــطــة  يف  رزء  كــل  إىل 

أصابنا قــد  مــا  دون  رزء  كــل  يكرأرى  رزؤك  مــنــه  ــم  ــي ــظ ع وكــــل 

وملجأ كــهــف  ــري  ــا خ ي ــم  ــاس ق ــا  أنكرواأبـ منك  الذي  ما  شعري  ليت  فيا 

ــة ــاسـ وريـ ــرية  ــ سـ ــم  ــه ــي ف ــك  ــ ت ــل حــيــدرأمل  ــب ــم ق ــك ــائ كـــام ســـار يف آب

ــم هم ــال وهـ ــرب ــذي ك ــرو هـ مطهرفــال غـ ــا  ي املــصــطــفــى  سليل  وأنـــت 

يــا حــرزي وعــزي ومفخري ــه أبــرأأمحــد  ــي ــان عــيــنــي الــــذي ف ــسـ وإنـ
جمالي()1( تطيب  أم  رأيس  ــن  معفر)أأده الـــلـــحـــود  بـــأطـــبـــاق  ــت  ــ وأنـ

سيدي  فقدك  بعد  صري  ركن  وغـــــاض ســـلـــوي واهلـــنـــا مــتــعــذردهى 

ــل لــك أوبــة ــا أهـ ــي ــدن ــرد ال ــف إلــيــنــا وهـــل تــلــك الــشــامئــل أنــظــر؟فــيــا م

ــدان دهــرنــا ــديـ ــر اجلـ ــاك يبرويــســمــح م أو  ــا  ــن ل يــســخــو  أو  بــمــثــلــك 

مصيبة ــن  م ذا  بــعــد  دهــتــنــا  ــهــام  أكـــروم املـــهـــيـــمـــن  واهلل  فــــــــرزؤك 

 : يرثي أخاه اإلمام احلسن 1( هذا الشطر من بيت لإلمام احلسني(
ــي ــال جم ــب  ــي ــط ت أم  رأيس  وخــــــــدك مـــعـــفـــور وأنــــــــت تـــريـــبأأدهـــــــن 
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بنفسه  وجـــاد  واســـى  ــن  م أر  يشهر فــلــم  ــد  ــن ــه وامل ــارًا  ــيـ ــتـ واخـ رضــــًا 

عنكام املــســالــك  ــدا  ــ األع املــطــهــروضــيــقــت  إال  ــر  فـ ــد  قـ ــن  مـ ــر  فـ ــد  ــ وق

كلها  املـــفـــاخـــر  ــاز  ــ ح ــن  مـ ــد  ــم مفخرحم وعــيــنــيــه  إي  ــه  عــن ــأ  ــن ي فــلــم 

حمبة فــاســتــشــاط  ــدًا  ــ ــي ــ وح تــتــأخــررآك  ال  عــنــك  ــس  ــف ــن ب وجـــــاد 

ــادة دونــنــا ــه ــش ــزت ال قــبــل تقر حمــمــد قــد حـ ــة  ــاي غ مــن  تــكــن  مل  كــام 

ــن مِحــامــِه ــرئ م ــو يــفــدي امـ املـــقـــدرحمــمــد ل ــرد  ــ يـ ال  لـــكـــن  ــاك  ــنـ ــديـ فـ

والنهى الــفــصــاحــة  رب  ــا  ي يشعرحمــمــد  يك  مل  الشعر  أضحى  عقيبك 

ليتني الـــشـــامئـــل  ــو  ــل ح ــا  يـ ــد  ــم ــام مــكــانــك أقــرحم ــقــا كــي ــب ــت ال ــدم ع

ــوة ــل ــت س ــ ــايل كـــلـــام رمـ ــ اتــصــرحمـــمـــد مـ أطـــــق  مل  ــي  ــفـ نـ ــل  ــ ــل ــ أع

ــرًا ــائ ــل الــفــكــر ط ــ جيــــول بـــمـــيـــدان الــتــصــر يــصــدرحمــمــد مــهــام أرس

هجرتني ــل  ــي اخلــل ــعــم  ن يـــا  هتجرحمــمــد  ــيــوم  ال ذا  قبل  مــن  يل  تــك  ومل 

ــن األمــــاثــــل كــلــام ــ ــا زيـ ــ يفخرحمـــمـــد ي ــفــخــر  ال هبـــا  آالء  تـــذكـــرت 

ــؤادي واهلــمــوم تــزامحــت ــ عـــى كــبــدي واحلـــــزن نــــاُر تــســّعــريـــذوب ف

بالقضا الدهر  أنصف  ما  مرتىض  ــر ابا  ــأم ي ــتـــفـــوق  ــالـ بـ إذ  ــا  ــن ــن ــي ب ــام  ــ ب

احلجى أويل  عني  أبكيت  مرتىض  أمحرأبا  ــدمــع  ال هــاطــل  مــن  دم  فــفــاض 

باحلشا مصابك  أورى  مرتىض  ــا  يسحرأب ــة  ــام ــي ــق ال ــوم  ــ ي إىل  رشارًا 

فليمت بعدك  شــاء  مــن  مرتىض  ــا  ــذرأب ــد كــنــت أح ــم اهلل ق ــ عــلــيــك وأي

أعرضت الفخر  حلبة  إن  مرتىض  لـــك مفخرأبا  ــا  ــه ــوق ف ممـــا  لـــك  ــن  ــك ي
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ضيعًا بــعــدك  الشعر  قـــوايف  ــعــد فــقــدك حرتــركــت  ــكــى ب ــهــا هـــي ث ف

ــدًا ــاج ــًا أم ــرام ــًا ك ــوم ــدُّ إمــــــام األجمــــديــــن وتـــذكـــر فــإن ذكـــروا ي ــعـ تـ

نجد مل  ــر  ــآث امل صحف  نـــروا  هبا غري ما خصصت يف الصحف ينروإن 

هتن ومل  وجــدت  تنكل  ومل  ــرت  ــد املــتــبــرن ــاجـ ــري املـ ــم ــع فـــأنـــت ل

يعريولست كمن خوف احلتوف قد انزوى مـــا  إذا  عــــــارًا  ــِش  ــتـ خيـ ومل 

فتى ــا  ي سعيك  ــرمحــن  ال شكر  يشكرلقد  اهلل  ســعــيــه  لــعــبــد  ــى  ــوب ــط ف

ذوى قد  بالقتل  املياس  غصنك  سيثمر َلئن  الشباب  حلو  يــا  اخللد  ففي 

وخيروإِن جسمك الشفاف حتت الثرى انطوى حييى  ــردوس  ــف ال يف  فــروحــك 

مــوقــرًا مــهــابــًا  الــدنــيــا  يف  كنت  ــروإن  ــ ــى وأوق ــ فــأنــت بــــدار اخلــلــد أهب

أخي يا  شخصك  األخــوان  فقد  وتــأمــر وإن  تنهى  ــدان  ــولـ الـ ــى  ع ــت  ــأن ف

بيننا  كان  الــذي  األنــس  أفسدوا  تسمروإن  ــد  أمحـ ــس  ــ األن ورب  ــت  ــأن ف

الِصبا زهوة  مع  العيش  حرموك  أفــخــر وإن  املـــقـــامـــة  دار  يف  فــعــيــشــك 

فإنام  ــاًل  ــه ج ــاك  ــي دن أرضبــــوا  وأعمروإن  أبقى  الــفــردوس  يف  فــزت  بــه 

ــوى اهل لـــذة  ــن  م اآلن  مــنــعــوك  ــروإن  ــظ ــإن نــعــيــم اخلــلــد أســنــى وأن ــ ف

فالذي فطيمك  ظــلــاًم  أيــتــمــوا  وأبـــروإن  وأدرى  أوىل  بـــه  يـــــراد 

كليهام الـــوالـــديـــن  عــنــد  يصغروثــكــلــك  ــه  ــ اإللـ ــب  ــن ج ويف  ــم  عــظــي

ترى  ــل  وه ــراق  ــف ال إال  إذًا  يعمرولــيــس  أو  ــرؤ  ــ امـ الــدنــيــا  يف  ــد  ــل خي

ــة ــات ــف ــت وال دورة  إال  هـــي  ــكــرومــــا  ــت امل ــق  ــ ــال ــ اخل إال  يـــبـــق  فـــلـــم 
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فربنا اجلــمــيــل  الــصــر  خــانــنــا  ــروإن  ــص ــا ي ــ ــن ــ ــه لـــلـــكـــل م ــ ــت ــ ــرمح ــ ب

ــود وأنــــــت حمــمــد ــمـ ــك حمـ ــل ــع ــف ــك أشــكــر ف ــ وســعــيــك مــشــكــور ورب

فضيلة  كــل  ــرزت  أحـ لقد  ــا عـــن وصــفــهــا ويــقــرلعمري  ــن ــث ــكــل ال ي

والــذي وأضحك  أبكى  ــذي  وال يــقــدرأمــا  ــامت  ــ ــ وامل أحـــيـــى  ــاء  ــ ش إذا 

املدى مدى  دمعًا  عيناين  سكبت  ويزهرلئن  البهيج  ــروض  الـ ــه  ب فيزهو 

الـــ بعضها  جيــفــف  أنــفــاســًا  يشعرأصــعــد  روض  كـــل  ــهــا  ومــن ــبــحــار  ـ

لــدهــرنــا ــًا  ــس ــع وت أٍف  دهـــرنـــا  ــا  تعذرأيـ بــالــطــهــر  ــك الروعـــيـــت  ل ــام  ف

الندى  ذي  أمحد  الندب  ذاك  قتل  وذي الفضل واملعروف ما كنت تعذرويف 

داره اهلل  ــش  ــ أوحـ ال  داره  ــا  ــ مقفروي فالكون  العلياء  مــن  خــلــوت 

بــن كاظم قــتــل  بــعــد  ــأ عــيــش  ــن مؤرس؟أهي الــرتب  يف  وهو  قلب  ويفرح 

ــد الــنــاس ســرية  ــم يــا أمحـ ــاس ــا ق ــأرأبـ ــث ي ــأرك  ــ ــث ــ ب ــي  ــ ح وال  قــتــلــت 

ــل ذا ــب ــا يـــا لــيــتــنــي مـــت ق ــت ــل حــتــفــي أقــرفـــوا ذل ــب ويـــا لــيــتــنــي مـــن ق

وكلهم ــارًا  جـ الــنــاس  ــى  أمح تبر أيقتل  وعــيــنــاه  الــضــوضــا  ــه  أذنـ تعي 

مــتــوجــع وال  ــهــم  مــن ــازع  ــ جـ ومنكروال  ــوه  ــن ج قـــد  مـــا  ــب  ــائ ع وال 

أسًى صائح  وال  شجوًا  معول  متضجروال  وال  حـــزنـــًا  مــيــت  وال 

كربال أرض  يف  بــالــكــنــاس  ــأر  ــث فــيــهــدرأي ــل  ــط ي اهلـــــادي  دم  ــا  ــه ــي وف

ــه ــذاب ــا ع ــه ــن يشهرفـــال رفــــع اجلـــبـــار ع الــســيــف  بينها  فــيــام  زال  وال 

عقوبة فيهم  األرض  تسيخ  متطروليت  الصواعق  سحب  فوقهم  ومــن 
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مظهر هــو  ــل  وه اجلــاين  ويضمرأيستخلف  يـــرس  مـــا  اســتــحــلــفــوه  إذا 

ــري عــقــوبــة ــغ ــوٌن ب ــ ــأم ــ ــن م ــج ــس ــو قـــد خيروي يــرجــح فــيــهــا املــــوت لـ

امرئ عى  ختفى  األحــوال  هذه  فــتــدبــروا؟ وهل  غـــريهـــا  إال  ــي  هـ ــا  ــ وم

فــإهنــم اســتــبــحــهــم  اهلل  حــجــة  ــا  ــي ــود وأكــفــرف ــم ــل وأشـــقـــى مـــن ث أضـ

منهم األرض  عــى  ــارًا  ــ دي تبق  ــم جــنــد الـــضـــاللـــة يــنــروا وال  ــإهنـ فـ

معجل ــام  ــقـ ــتـ االنـ رسيــــع  ــتــحــذرفـــأنـــت  ت وال  ــًا  ــ ــوم ــ ل ختـــتـــش  وال 

طالب غـــريك  ــأر  ــث ال ــذا  هلـ ذا  يــقــدر؟فــمــن  فــديــتــك  يــا  ــن ذا عــلــيــه  ومـ

ــم جـــثـــة أمحـــد ــ وحــيــاه بــالــلــطــف الــســالم املــصــور فـــطـــوبـــى لـــقـــر ض

ــرؤوف املــصــور كــام قــد ســقــى قــر الــســعــيــد حممد ــ ــ ــا الـــر ال ــامه ــي وح

وله أيضًا قوله: 

ـــذا نـــــزارمـــن فـــل مـــن عــلــيــا نــــزار الــفــرار ــ ــ ــد ه ــ ــع ــ فـــــام نــــــــزار ب

ــا  ــه ــف ــم أن ــ ــاش ــ ــفــخــاروهــــاشــــم مــــن ه ــوى ال ــ ــف ل ــوى كـ ــ ــن ل ــ وم

ــن مـــقـــامـــاهتـــا  ــ ــٌا عـ ــ ــويـ ــ ــل عـــارومــــــن لـ ــ ــا ك ــ ــل هب ــ ــد ح ــ ــوى وقـ ــ لـ

ــرتي ــش امل ــت  ــاولـ طـ أن  ــد  ــع ب ــن  عـــال وســـامـــت عــرشــهــا بــافــتــخــارمـ

ــذرى الـ ــش  ــري ــود ق ــن طـ ــن دك م االنـــكـــســـارم ــا  ــ ــزهت ــ ع يف  ــان  ــ ــب ــ ف

ــش احلــمــى ــري ــاروقـــد أصــــاب مـــن ق ــج ــت ــس ــه وركـــنـــهـــا امل ــم ــه ــس ب

ــرى ــث ــل ــا ل ــدهـ ــعـ االنـــتـــشـــاروحـــــط بـــــدر سـ نــجــومــهــا  يف  فـــحـــل 

ــوى ــد يــعــرب مـــذ ه ــع االنــتــشــاركــوكــب س إىل  ــا  ــه ــوم ــج ن هــــوت 
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ــم ــاش ــي ه ــنـ ــرارمــــن ســـــام أقـــــــامر بـ ــًا وعـــالهـــا اغـ ــص ــق خــســفــًا ون

ــا  ــهـ ــراء مــــن راعـ ــ ــمـ ــ ــارومـــــرض احلـ ــغ ــص وشــيــبــة احلـــمـــد عـــــراه ال

ــوت  ــان ملـــــــاذا هـ ــ ــدنـ ــ ــوم عـ ــ ــج ــ ؟ن الـــــرسار  يف  كـــأهنـــا  ــرى  ــثـ الـ إىل 

ــورت ــ ــن ك ــ ــان مل ــ ــدن ــ ــار ؟وشـــمـــس ع ــطـ ــفـ االنـ ســامئــهــا  ــان يف  ــبـ فـ

ومن  ضــيــاًم  الــطــف  أرض  ــام  س ــار ؟مــن  ــ ــذع ــ ــا فـــراعـــهـــا االن ــ ــره ــ أذع

ــال ــربـ كـ يف  اهلـــــــــدة  هـــــــذه  دار؟مـــــا  ــل  ك يف  ــاء  ــوض ــض ال ــذه  هـ ــا  م

أمحـــد الـــنـــهـــى  رب  ــىض  ــ ق جارويـــــل  ــر  ــده وال اخلــطــب  جــل  فقلت 

ــتـــر الــفــضــل ال  ــه اقـ ــي ــل اقــتــصــار فــتــى ع أي  ــاه  ــي ــل ع ــوى  ــ س ــى  عـ

ــات  ــرم ــك ــرة امل ــ ــ ــى دائ ــ ــب رح ــط عـــلـــيـــه كــــم حمــــورهــــا يـــســـتـــدارق

ــد ــزبـ ــم زاخــــــــر مـ ــ ــض ــ ــر خ ــ ــح ــ ويـــــم جـــــود مــــا لــــه مــــن قــــرارب

ـــ الــغــامروحلــجــج املــعــروف والــفــضــل وال خـــاض  منهن  ــم  ك ــان  ــس اح

ــى عن  ــه ــن ــر بــاملــعــروف وال ــ ــا شــــعــــاره والــــدثــــارواألمـ ــنـــكـــرهـ مـ

ــاه بـــاجلـــود والــــ ــف ــارمـــن ســمــحــت ك ــض ــــعـــطـــاء لـــلـــوفـــد جلـــيـــنـــًا ت

حـــــازه مـــــا  ــق  ــفـ ــنـ يـ يـــــــزل  ــارومل  ــه ج رسًا  ــن  ــ ــرمح ــ ال ــرق  ــ طـ يف 

ــه أمـــــىض مــــن الـــصـــارم ــًا حــــده والـــغـــراروعــــزمــ ــع ــط اهلـــنـــدي ق

كــعــبــة ــدى  ــ ــ اهلـ رام  ملــــن  ــذًا  ــ ــ ــحــى املــنــارغـ ــامل أض ــك ــن بــقــى ال ومـ

ــيـــاء مــنــقــادة ــه الـــعـــلـ ــ ــرسى حــيــث ســارأمـــســـت ل طـــوع يــديــه يف الـ

ــا ــا دعـ ــ ــه وحــســن اخــتــيــار أجــــــاب داعــــــي احلـــــق مل ــن عـــى رضــــًا م
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ــه  ــ ــائـ ــ ــًا آثــــارهــــم والـــشـــعـــارمـــــــىض عـــــــى ســـــــــرية آبـ ــي ــض ــت ــق م

ــا  ــ ــداهنـ ــ ــح احلــــــــور وولـ ــ ــافـ ــ ــاروصـ ــن صـ ــهـ ــيـ فــابــتــهــجــت ملــــا إلـ

ــثــرى ــاور خـــري مـــن مــشــى يف ال ــ ــبـــذا اجلـــــار ونـــعـــم اجلــــوارح يـــا حـ

قـــاســـم أيب  بـــعـــد  ــا   ــ ــن ــ ل ــارفـــمـــن  ــج ــت ــس وحـــضـــنـــا وكــهــفــنــا امل

ــل ــق ت مل  عــــثــــرة  ــل  ــ ــي ــ ــق ــ امل ــب االفـــتـــقـــارمـــــن  ــه ــي ــن املـــجـــى غ ــ م

دهـــت ــا  ــ م إذا  ــأوي  ــ ــ ن ــه  ــ ل ــن  ــ ــور فــيــحــمــي الـــذمـــارومـ ــ ــة اجلـ ــيـ داهـ

أيب  مــــزايــــا  تــــعــــداد  رمـــــت  االنحصار إن  ــه  ل اسطعت  ــا  م قــاســم 

فــتــى ســـجـــايـــا  يف  تـــفـــكـــر  ــال  ــ حارفـ العقل  وصفه  ــى  أدن درك  عــن 

ــى ــدك ال والـــنـــعـــوت  ــر  ــح ب هـــو  ــاء الــبــحــار ؟إذ  ــوة م ــدك هــل تــنــزف ال

أن  ــي  ــفـ ــيـ ــنـ احلـ لـــلـــديـــن  ــه بـــالـــدمـــوع الـــغـــزارفـــحـــق  ــي ــكــي عــل ــب ي

السرت هتــتــك  أن  ــار  املــخــت ــارورشعـــة  ــتـ ــسـ الـ خـــلـــف  جتـــلـــس  وال 

ــدي ــرتـ يـ أن  لــــإســــالم  ــق  ــ ــ بـــــردة الـــــذل أســـــًى والــصــغــاروح

ــده ــعـ بـ مـــــن  ــع  ــ ــرفـ ــ يـ ــم  ــ ــل ــ ع ــارال  ــش ــت االن ــرى  ــ ي ــق  ــ احل ــوى  ــ ل وال 

ــاء مــــن خــلــفــه  ــيـ ــلـ ــعـ ــارفــــــراح والـ ــس ــك ــان ــر ذيـــلـــهـــا ب ــ ــرسى جت ــ حـ

استجاروهلــــف نــفــي مـــن قـــىض فــرضــه  الــشــهــيــد  الــســبــط  بــمــرقــد 

الــصــالة أداء  بــعــد  رسى  ــاريــــوم  ــوق ال ــاًل يف  ــ ــا رافـ ــن ــوي يــمــي اهل

ــبـــة ــًا يــســاروصـــــحـــــبـــــه كــــــأنــــــه كـــعـ ــن مـــن حــولــه طــافــت يــمــي

ــر أبــــيــــه احلــلــيــم  ــ ــم أتــــــى قـ ــ ــى املــنــارثـ ــعـ الـــكـــاظـــم الــغــيــظ الـ
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مــســتــعــرًا اهلل  ــاب  ــ ــت ــ ك ــامريـــتـــلـــو  ــ االهنـ يف  كــالــغــيــث  ــه  ــ ــع ــ ودم

ــد ــاب املــجــي ــتـ ــكـ ــم ســـاربـــعـــد تــــــالوة الـ ــ ــثـــم قــــــره هــــــوى ثـ ــلـ لـ

ــد اإلمـــــــام الــشــهــيــد ــرقـ ــد مـ ــريـ ــاريـ ــ ــا أنـ ــ ــدر ملـ ــ ــب ــ ــال ــ ــه ك ــ ــهـ ــ ووجـ

لــقــي  ــا  ــ م حـــرضتـــه  إىل  ــاريــشــكــو  ــغ ــص مـــن اهلــــــوان والـــعـــثـــا وال

والـــقـــلـــب مــنــه بــــنّي االنــكــســارفــــدخــــل احلـــــائـــــر مـــســـتـــأذنـــًا

ــد آملـــنـــي االصـــطـــبـــارمـــنـــه لـــســـان احلــــــال يـــدعـــو أال ــ ــد ق ــ ــا ج ــ ي

ذا ــد  ــعـ بـ يل  ــة  ــ ــاق ــ ط ال  جــــد  ــداريــــا  ــتـ واقـ ــوًى  ــ قـ وال  ــا  ــن ــع ال ــى  عـ

ــبــقــا ال يف  يل  ــة  ــاجـ حـ ال  ــد  ــ ج ــا  ــ ــاري ــظ ــت ان مـــن  الـــرحـــيـــل  عـــن  وال 

ــبــقــا ال ــت  ــم ــئ س ــد  ــ ق إين  ــد  ــ ج ــا  ــ ــاري ــي ــت ــــك االخ واملـــــوت أرجــــو ول

ــا مل أطـــق ــ ــد محـــلـــت م ــ ق ــد  ــ ــا ج ــ ــاري ــر يف احلـــكـــم ج ــدهـ الـ ــي  ــا عـ ممـ

ــا نـــــــودي مــــن داخــــل  ــنـــدهـ ــه الــقــرارفـــعـ ــن ــّلـــب م ــد أسـ ــ الــقــر وق

ــا ــنـ ــنـــا عــــجــــاًل إنـ ــيـ ــوارأقــــــــدم عـــلـ ــ ــوى اجلـ ــ ــ نـــحـــب لـــقـــيـــاك وهن

أمــرنــا ــثـــل  ــتـ وامـ إلــيــنــا  ــاروأرسع  ــه ــن ــة قـــبـــل ال ــل ــي ــل ــة ال ــاعـ ــسـ الـ

ــســام ال رب  غـــفـــران  إىل  ــثـــامرســـــارع  ــف مــنــهــا الـ ــط ــت ــق وجـــنـــة ت

قد  كــنــت  ــذي  ــ ال بــالــعــهــد  ــاروأوف  ــ ــذم ــ ــا وال ــ ــوف ــ ــن ال ــ عـــهـــدتـــه م

ــوبـــى ملـــن حـــل بـــه واســتــجــارفــــــــــإن هــــــــــذا حــــــــــرم آمـــــن  طـ

ــت ــ ــف ــ ــشــاروهــــــــذه اجلــــنــــة قـــــد أزل ــت اب يف  والــــولــــدان  ــور  ــ ــ واحل

ــان ــن ــظــاررضـــــوان مـــع أعـــوانـــه يف اجل ــت ان الـــســـام يف  أمـــــالك  وكــــل 
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ــى هلــا  ــوبـ ــطـ ــاك فـ ــيـ ــقـ ــاق لـ ــتـ ــشـ ــارتـ ــخـ ــتـ االفـ ــل  ــلـ حـ يف  ــت  ــنـ ــزيـ تـ

ــى ــق ــت دارفــعــنــدهــا قـــــام حــلــيــف ال أي  داره  نـــحـــو  ــد  ــ ــري ــ ي

ــت ــل ــج ــه ان ــيـ ــث بــــام بــــر فـ ــيـ ــدارحـ ــ ــك ــ ــه غـــيـــاهـــب االن ــب ــل ــن ق ــ ع

ــاب مـــســـتـــودعـــًا ــ ــتـ ــ ــم بــــه مــــن مــــزارفـــقـــيـــل األعـ ــ ــظ ــ مــــــــزاره أع

حــولــه ــن  مـ ــاب  ــ ــح ــ واألص ــًا يــســاروراح  ــن ــمــي ــًا ي ــف ــل ــه خ ــُوا بـ ــ ــّف ــ َح

مـــا رعـــــوا حقه  ولـــكـــن  ــب  ــح ــارص ــ ــذم ــ وال حـــرمـــتـــه  وفــــــوا  وال 

ــرًا  ــ ــع ــ م ــه  ــ ــق ــ ــري ــ ط يف  ــا مـــن وقـــاروافــــــــق  ــن ــوى اخل لــيــس هلـــم سـ

له  مـــن  ســــوى  ــم  ــه ــي ف يــكــن  ــهــارومل  ــي والـــبـــغـــي أشــــد اشــت ــغ ــال ب

ــن حــولــه ــاب مـ ــ ــح ــ ــزم األص ــاهنـ ــدر الـــســـام االغــــــرارفـ ــ ــال بـ ــ ــا ع ــ مل

ــم قـــد خـــر مـــن دهــشــة ــه ــض ــع ــرار وب ــغـ الـ وملــــع  ــف  ــتـ احلـ رأى  ملـــا 

ــم مـــن فـــر خــــوف الــــردى ــه ــن عــاروم ــاش  عـ ان  بــعــد  ــن  م ــف  خي ومل 

ــاه يف  ــعـ ــنـ ــم مــــن صـــــار يـ ــهـ ــنـ باحتيارومـ ــًا  ــارخ ص ــو  ــدع وي ــاس  ــن ال

مــرتــىض ــو  ــ أب ــنـــدب  الـ ــى  ــت ــف ال ــطــهــر الـــزكـــي الــنــجــارإال  ــر ال ــاه ــط ال

ــم مـــنـــطـــقـــًا ــ ــهـ ــ ــدقـ ــ ــد أصـ ــ ــم ــ ــه تـــصـــديـــق دعـــــــواه صـــارحم ــل ــع ــف ب

ــدى ــ ــع ــ وال ــه  ــ ــدتـ ــ وحـ رأى  ــا  ــ ــه طــريــق الــفــرارملـ ــن قـــد ضــيــقــت ع

ــتـــمـــو أمحــــــدًا ــريـ ــارفـــبـــئـــس مــــا جـ ــخ ــت ــال واف ــ ــاس عـــطـــاء وع ــنـ الـ

ـــ ــْه وك ــًا  ــع ــي ــن م ــًا  ــن ــص ح ــن  ــك ي ــســتــجــارأمل  ي ظـــلـــه  يف  ــًا  ــيـ ــالـ عـ فـــــًا 

ــتــهــم ــي ــا فـــعـــلـــوا ل ــ ــوا مـ ــلـ ــعـ ــفـ ــارفـ ــعــث ال اقـــيـــلـــوا  وال  ــوا  ــرحـ فـ ال 
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ــى أمحــــد ــ ــت ــ ــف ــ ــال ــ ــاز جــل الــفــخــارواحلـــــــقـــــــوه ب ــى لــه قــد حـ ــوب ط

عــيــشــهــم يف  ــن  ــ ــرمح ــ ال بــــــارك  ــوا يف الــضــيــق واالنــكــدارال  ــرح ــا ب م

ــى ــ ــع ــ ال أم  ــل  ــ ــ ــك ــ ــ أث ــد  ــ ــمـ ــ نــارحمـ الــقــلــب  أورث  و  مــصــابــه 

ــل مــن  ــ ــى ك ــ ــي ع ــامـ ــسـ ــار حمـــمـــد الـ ــبـ ــتـ واالعـ ــة  ــعـ ــرفـ الـ يف  نـــــــاواه 

والــــوقــــارحمـــــمـــــد حمــــــســــــود أقــــــرانــــــه ــه  ــقـ ــلـ وخـ خـــلـــقـــه  يف 

ــاء ــ ــذك ــ ــل ال ــ ــ ــرّي أه ــ ــ ــي مــســتــعــارذكــــــــاؤه ح ــ ــل ذكـ ــ ــرى ك ــ مـــنـــه تـ

ــى ــه ــن ــل أهـــــل ال ــ ــ ــه أذهـ ــمـ ــظـ انتشارونـ يف  نــظــمــوا  ــا  م عـــدى  حــتــى 

تـــالمـــيـــذه مــــن  قــــس  ــت  ــلـ قـ ــارإن  ــ ــــس وط ــيـــوق ق ــعـ ــى الـ ــ ــام ع ــ س

فقد  زمـــــاين  ســحــبــان  قــلــت  ــان بــــرود الــفــخــارأو  ــســت ســحــب ــب أل

ــعــده ــل أمـــســـى ثـــاكـــاًل ب ــض ــف ــال ــار ف ــه ــن ــل أســــى وال ــي ــل ــال ــه ب ــبــكــي ي

ــى  ــع وال اهلـــــدى  ــب  ــل ق يف  اســتــعــارأرضم  يف  اجلــــزا  يـــوم  إىل  ــارًا  نـــ

ــورى ــ ال يف  مــســتــحــســن  مـــن  تـــر  مــســتــعــارمل  كــــاملــــه  ومـــــــن  إال 

ــا ــ ــك ــ ــت ــ ــارأهبــــــــــرين مـــنـــطـــقـــه واب ــك ــت اب الـــعـــالـــيـــات  املـــعـــاين  ره 

ــطــقــه ــن ن ــ ــال يــــــرى أبــــلــــغ مـ ــ انــحــزارفـ كــالــبــحــر مل خيـــش عــلــيــه 

ــذا ــك ه يـــكـــن  أن  ــب  ــي ــج ع ــري  ــ ــارغ ــخ ــف ال ــمــي ألمحــــد يف  ــت ــن ي مـــن 

ــا ومـــا قـــد حــوت ــي ــدن ــار لـــقـــيـــا ربـــــه اخـــتـــيـــارقـــد هــجــر ال ــ ــتـ ــ واخـ

ــرية ــى ج ــف ــط ــص ــط طـــه امل ــب ــوارمـــع س ــ ــم اجلـ ــع ــن ــار ف ــ ــت ــ ــواره اخ ــ ــ جـ

ــى ملــن ــوبـ ــار طـ ــتـ ــخـ ــح املـ ــ ــاف ــ ــزًا وجـــاروص ــ ــق ع ــل ــى اخل ــح أمحـ ــاف ص



271

مــرة ــردى  ــ الـ كــــأَس  ــي  ــق ُس إن  ــُر عــذبــًا مــرارال  ــوث ــك ــي ال ــق فــقــد ُس

ــه قـــــد ســام ــ ــ ـــران ــ االعــتــبــارفـــتـــى عـــــى أقـ يف  الـــعـــيـــوق  فـــجـــاوز 

ــى مـــن عــمــود  ــ ــب ده ــط ــه خ ــا لـ ــي ــارف ــ ــن ــ ــن أعــــــال جمــــــده وامل ــ ــديـ ــ الـ

القضا  فــصــل  يـــوم  يف  حــاجــهــم  ــو  ــذار ل ــ ــت ــ ــم االع ــه ــن ــون م ــكـ ــاذا يـ ــ ــ م

نـــارهـــا  ــت  ــ ــ أرضم اجلـــحـــيـــم  واســتــعــرت فــيــهــم أشـــد اســتــعــارإذا 

الــلــقــا يــــوم  ذل  مـــن  ويــلــهــم  ــاريـــا  ــشــن ال ذاك  األخـــــر  ــف  ــ ــوق ــ وامل

ــل أوحــشــتــنــي ــض ــف ــا ربـــيـــب ال ــي دارف ألهـــلـــيـــك  اهلل  أوحــــــش  ال 

ــيــب ــاء احلــب ــقـ ــت مـــشـــتـــاقـــًا لـ ــ ــاروبـ ــ ــديـ ــ والـ أنـــســـنـــا  ربــــــــوع  يف 

واألصــيــل الضحى  يف  شــوقــًا  ــن  ــا الـــثـــرى واجلـــــدارأح ــه ــن والثــــــاًم م

ــك ســــوى َأْرُبـــــــٍع ــن ــم أجــــد م ــل خـــالـــيـــٍة مـــوحـــشـــٍة كــالــقــفــارف

يل  ــل  ــ ضـ لـــقـــد  واهلل  ــلـــت  ــلـ ــاين االخــتــبــارضـ ــيـ الـــطـــريـــق مـــذ عـ

الــلــقــا  يـــرجـــى  ــى ال  ــت ــت ح ــع ــط االدكــــــارق ــي  ــن ــع ــف ــن ي وال  ــنـــك  مـ

ــة يف احلــشــا ــا ولـــوعـ ــن ــض ال ــوى  ــ هتـــد ركــــن الـــصـــر واالصـــطـــبـــار س

ــرم الـــقـــلـــب ال  ــ ــغ ــ ــيــارســلــوتــنــي وم اخــت نـــعـــاك  ــلــو  ــت ي وال  يــســلــو 

ــدى ــوال واهلـ ــ ــال عــن هنــج ال ــرارمــا حـ ــ ــط ــ ــأه االض ــ ــ ــو اجل ــ حـــيـــنـــًا ولـ

ــو داعـــــي الــقــال ــح ــت ن ــل ــذار عــــالم م ــتـ االعـ يف  ــرع  ــ ت يل  ورصت 

فــــذا عــــجــــل  اهلل  ويل  ــدارفــــيــــا  ــبـ ــك الــــبــــدار الـ ــاديـ ــنـ ــل يـ ــ ك

فــقــد  أرسع  اهلل  صـــفـــي  ــد محـــانـــا الـــبـــوارويــــــا  ــعـ ــا بـ ــنـ حــــل بـ
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ــه فـــداروجــــــــرد الـــســـيـــف وطــــهــــر ب دارًا  األرض  ــه  ــ وج ــع  ــي مج

وجــهــهــا ــى  ــ ع ــم  ــه ــن م ــدع  ــ تـ ــارًا صــغــاروال  ــ ــب ــ ــًا ك ــيـ مـــن أحــــد حـ

ــن ــؤمـ مـ ــن  ــ ــ م واهلل  ــم  ــ ــ هب ــام  ــ ــ االخـــتـــبـــارف إىل  ــاج  ــتـ حتـ ــت  ــسـ ولـ

د االرض  ــى  عـ ــهــم  مــن ــذر  ــ ت ــواروال  ــبـ يــــــارًا وخـــلـــدهـــم بـــــدار الـ

ــة ــا الــــثــــأر عــــى رسعـ ــنـ ــجــار وخـــــذ لـ ــن مــســت ــ ــا غـــــريك م ــنـ ــام لـ ــ ف

ــن طـــالـــب ــ ــار مـ ــ ــثـ ــ ــام هلــــــذا الـ ــ الــفــقــارفـ ذات  ــب  ــاح ص يـــا  ــواك  ــ س

حوى قـــرًا  اللطف  ســحــاب  ــارسقى  ــخ ــت االف اخلـــلـــق يف  ــذا  ــ ه ــد  ــ أمح

ــقــى ــت ــف ال ــي ــل ــر ح ــ ــم ســـقـــى ق ــ ــارث ــج ــن ــد الـــنـــدب الـــزكـــي ال ــم حم

ــا قـــد بــدى ــارمـــا طــلــعــت شــمــس ومـ ــن ــت ــا واس ــ ــم أض ــج ــا ن ــ ــدر وم ــ ب

ــن  م ــل  ــ ــ ك ــى  ــ ــ ع اهلل  ــة  ــ ــن ــ ــع ــ أشــــارول أو  قــتــلــهــام  يف  شـــــــاور 

يــكــن  مل  ــن  ــ ومـ فـــيـــه  رىض  ــن  ــ ــارومـ ــي يــلــعــن مـــن يـــرىض عـــى االخــت

* * *
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30- املريزا حممد اهلمداني احلائري

املتوىف سنة 1303 هـ
فن التاريخ من الفنون اجلميلة التي افتتن هبا الشعراء قدياًم، فحفظوا احلوادث الكثرية 
من الضياع وال زال هذا الفن مستحبًا عند الكثري من شعرائنا ومنهم أبو املحاسن املريزا 

حممد بن عبد الوهاب اهلمداين احلائري املعروف بإمام احلرمني. 

كان من أفاضل كربالء وجماورًا، 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 1292 هـ 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 
1287هـ  سنة  املتوىف  احلائري  الشهرستاين  احلسيني  إسامعيل  بن  عيل  حممد  بن  حسني 
املرعيش  الدين حممود  والسيد شمس  املتوىف سنة 1290،  األصفهاين  اهلل  أسد  والسيد 
يف  له  املطبوعني،  واألدباء  البارزين  األعالم  من  وكان  وغريهم،  1338هـ  سنة  املتوىف 
تواريخ وفيات بعض الفضالء والشعراء ووالداهتم وأعراسهم وبعض احلوادث املهمة 
أديب  فاضل  عامل  فقال:  األمني  حمسن  السيد  احلجة  ذكره   .األئمة بعض  ومدايح 
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)1(. 

)1(  أعيان الشيعة / ج45، 295. 
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التالية بقوله: ملا حج السيد هاشم بن حممد بن احلسن احلسيني  وأورد له القصيدة 
وإبراهيم األصبهاين مضمنًا شطورًا من ألفية ابن مالك فقال: 

ــلــمــنــاســك ل احلــــــاج  أداء  ــى  ــ ــالـــكع مـ خـــــري  اهلل  ريب  أمحـــــــد 

املصطفى ســلــيــل  هـــاشـــاًم  وآلـــــــه املـــســـتـــكـــمـــلـــني الـــرفـــاأخـــص 

ــث ركــبــا ــي ــدي كرباوالـــنـــدب إبـــراهـــيـــم ح ــع م نــحــو  ــزج  مـ تــركــيــب 

ــا ألفــــــق الـــســـعـــد نـــرييـــن ــ ــان ــ ــان مـــعـــرفـــنيك ــ ــ ــون ــ ــ ــك ــ ــ كـــــــام ي

ــاال ــ ــص ــ ــا ات ــ ــدمهـ ــ ــريي اخــتــار االنــفــصــاالوبـــــــــــذرى جمـ اخــتــار غـ

احلمى حيمي  ما  الكر  يف  من  قيل  فـــلـــهـــام كـــــن أبــــــــــدًا مـــقـــدمـــاإن 

أتـــى وإن  مــنــهــام  ــل  ــ ك مثبتاونـــعـــت  الصحيح  والــنــثــر  الــنــظــم  يف 

ــق  ــف أح ــوص ــل ــام الـــســـابـــق ل ــكــن سبقل ــا  مـ بـــيـــان  اآلن  ــرض  ــ ــغ ــ وال

ــة ــ ــرافـ ــ الـ إىل  اهلل  ــةأضـــــافـــــه  ــاف اإلض ذو  ــالم  ــ األعـ يف  وشــــاع 

ــا ــب وه ــد  ــ ق ــذي  ــ ــال ــ ب يـــبـــايل  ــاوال  ــب ذه أرٍض  ــلـــك  مـ كـــــان  إن 

ــا صــلــةعــــــداتــــــه دائــــــمــــــة مــتــصــلــة  ــدهـ ــعـ ــزم بـ ــ ــل ــ ــا ت ــهـ ــلـ وكـ

ــول مــن  ــقـ ــه يـ ــالـ ــان حـ ــسـ ــرى لـ ــ يعنتـ بــنــا  ــعــن  ــســت ي إلــيــنــا  يــصــل 

ــرة ــ ــوفـ ــ ــه وافـــــــــــــرة مـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ مـــكـــدرةهـ أو  ــك  ــ ــاءت ــ ج ــردة  ــ ــف ــ م

ضمرا قــد  مــا  ــاف  األوصـ مــن  ــرا)2(فقس  ــهـ ــا قـــد أظـ حــتــاًم مـــوافـــقـــًا ملـ

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: 

)1( أعيان الشيعة / ج45 ، 295 .
)2( أنظر )معارف الرجال( للشيخ حممد حرز الدين )1 : 331( .
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بأهله مــنــجــنــونــًا  إال  الــدهــر  ــا  مــأمتــاومـ وأصـــبـــح  إال  هــــــم  رَسَّ فـــام 

ينتمي اجلهل  إىل  من  ينمى  زال  مفعاموما  بالفضل  كان  قد  الذي  ويظمى 

بأسهم العابدين(  ــن  )زي منه  مظلامرمــى  ــديــن  ال بــعــده  فأمسى  املــنــايــا 

بعلمه املــبــني  الـــديـــن  روج  ــى  ــت ــامف ــًا لــلــمــعــايل وأرسـ وأحــيــا ربـــوعـ

طباطبا آل  مــنــه  وطــابــت  ــاب  ــط سامف العال  يف  نــام  بابن  أب  مــن  وكــم 

فـــعـــالـــه يف  آثــــــــــاره  بالدماتـــــذكـــــرين  الــغــر  ــه  ــالق أخ ــى  ع فــأبــكــي 

علومه ــنــور  ب الــدنــيــا  ضـــاءت  ومذ مات قد أرخت )فالدهر أظلام( )1(لــقــد 

1292 هـ

السيد أسد اهلل  العالمة  بذهلا  التي  باهلمة  النجف وذلك  إىل  املاء  وأرخ عام وصول 
األصفهاين املتوىف سنة 1290 فقال: 

الــــرسي اهلـــــــامم  اهلل  ــد  ــ ــ أس ــي الـــنـــاس مـــن كــوثــرمــــذ  ــاق ســلــيــل س

مــري مــــاء  الـــغـــري  إىل  ــري( )2(أجـــــرى  ــغ ــاء ال ــوه )جـــاء م قــد أرخـ

1288هـ
سنة  املتوىف  احلائري  عيل  كدا  آل  صالح  حممد  الشيخ  العالمة  وفاة  مؤرخًا  وقال 

1288هـ فقال: 

ــح قــىض نــحــبــه وآخــرهــا: ــال ــا والــقــنــوتهلل ص ــدع ــال ــايل ب ــي ــل ــا ال ــي أح

ــح ــال ص ــل  ــمـ عـ ذا  ــن  ــكـ يـ يموت()1(ومـــــن  ال  الــذي  احلــي  )هــو  أرخ 

)1( أنظر )معارف الرجال( )1 ، 98( وأنظر )الكرام الربرة : 1 - 126( .
)2( )معارف الرجال 2 : 210( وأنظر كتابنا )تراث كربالء ص293( .
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 1294 سنة  بكربالء  الشهيد  الطباطبائي  العلوم  بحر  آل  نقي  عيل  السيد  رثى  وقد 
وأرخ عام استشهاده بقوله: 

طباطبا ــل  ــج ن ــر  ــه ــط ال ــي  ــق ن سعى نحو ما يروي وقد كان ال يدريعـــي 

ــدًا غ تقتني  ــام  ب نــفــس  علمت  تدريومـــا  ومــا  عليها  جيــري  بالذي  ومــا 

قبلة ــس  ــ واألمـ الـــيـــوم  ــعــد  ب جيريوإين  الــذي  ما  غــدًا  أدري  وال  عليم 

ــارة ــزي ــان أتـــى ل ــب ــفــي شــهــر شــع لأجرف الطف  إىل  الغرا  الكوفة  من 

ــو اثـــــره مــتــمــرد ــف ــق سكروقــــد كــــان ي يف  يعمه  ــان  ك قــد  ملــن  كمينًا 

مبعدًا واألهــل  األوطــان  عن  قتيل لئام الناس أرخت )يف غدر(1294 فأمسى 

وللشاعر بيتان يف تاريخ وفاة السيد عيل بن الرضا بن السيد حممد مهدي بحر العلوم 
الطباطبائي املتوىف سنة 1289 ومها: 

اللبيبوملــــــا خـــــر مـــــن أفــــــق املـــعـــايل ــم  ــل ــع ال الـــرضـــا  بـــن  عـــي 

املـــكـــارم يف خــســوف ــدر  ــ ب ــدًا  ــ ــروب()2(غـ غ )يف  أرخ  املجد  وشمس 

1298هـ 

وله يف تاريخ وفاة الشيخ رايض بن الشيخ حممد بن الشيخ حمسن بن الشيخ خرض 
اجلنايب املتوىف سنة 1290 هـ وقوله: 

ــا الـــــــرايض الــصــفــي ــن ــخ ــي ــذ ش ــ فـــــقـــــيـــــه أهـــــــــــل الــــنــــجــــفم

الطبعة األوىل : 1348هـ،  الكاظمي )2 : 57(  املوسوي  السيد حممد مهدي  : للعالمة  الوديعة  )1( أحسن 
مطبعة األيتام بغداد ، وأنظر ج2 ص225 الطبعة الثانية 1388هـ .

)2( أحسن الوديعة : للعالمة السيد حممد مهدي املوسوي الكاظمي )2 : 84( الطبعة األوىل .
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ــفشــــــــــــــاق جــــــــــــــــــوار ربـــــــه  ــ ــنِـ ــ ــكـ ــ الـ ــع  ــ ــ ــي ــ ــ ــن ــ ــ امل إىل 

ــه ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــينــــــــــــــــودي مــــــــــن جـ ــفـ ــاق خـ ــ ــ ــت ــ ــ ــش ــ ــ نــــــــــــــداء م

لــــــربــــــك املـــــعـــــطـــــي الـــــــويفأيــــتــــهــــا الــــنــــفــــي ارجــــعــــي

ــه ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ رشفراضـــــــــــــيـــــــــــــة بـ يف  مــــــــرضــــــــيــــــــة 

ــي عــــــــبــــــــادي ادخــــــــي ــ ــ ــف ــ ــ قـــفـــي ف صـــــفـــــوفـــــهـــــم  ويف 

ادخــــــــــي جـــــــــنـــــــــاين  عــــــــى الــــــغــــــصــــــون رفــــــــريفويف 

ــي ــ ــن ــ ــت ــ ــيومــــــــــن ثــــــــامرهــــــــا اج ــفـ ــطـ ومــــــــن ورودهــــــــــــــا أقـ

ــة ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ أنـــــــــت بـــــأســـــنـــــى الـــتـــحـــفحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة حـ

ــي ــتـ ــنـ )غــــــــــــريف()1(مــــــــــــــــأواك أعـــــــــــى جـ أرخ  مـــــثـــــواك 

 1290هـ
وقال مؤرخًا عامرة الصحن الكاظمي التي شيدها الشاهزداه فرهاد مريزا:

أرخ الـــبـــنـــا  شــــــاد  ملـــــا  ــد()2(قـــلـــت  ــ ــل ــ ــة اخل ــن كــجــن ــح ــو ص ــ )ه

وله يف وفاة العالمة الشيخ عبد احلسني الطهراين احلائري قوله: 

ــوىل الــرايــا ــ ــد احلــســني م ــب ــذ ع ــن ــنـــورم ــن ربـــــه عــلــيــه الـ ــ فـــــاض م

ــًا ــع رسي ــان  ــنـ اجلـ إىل  ــًا  ــوقـ شـ ــار  ــ ــور()1(ط ــ ــف ــ )غ أرخ  إلـــيـــه  ــاه  ــ ــ ودع
1286 هـ

)1( أحسن الوديعة : للعالمة السيد حممد مهدي املوسوي الكاظمي )2 : 84( الطبعة األوىل .
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وله أيضًا يف تاريخ وفاته بقوله:

ــدًا ــه عــب ــي ــني إل ــس ــدهوحـــني دعـــى احل ــرف ل ــًا  ــوقـ شـ مــســتــســقــيــًا  رسى 

أرخ ــاه  ــصـ أقـ ــدى  ــ اهلـ ــن  مـ ــعــبــده)2(وزال  ب أرسى  الـــذي  فــســبــحــان 

وقال يف تاريخ وفاة العالمة املال أغا الدربندي

وال ــول  ــ حـ ال  ــالء  ــ ــب ــ ال بـــنـــا  ــل  ــ بـــالـــوالح إال  يـــنـــزل  الـــبـــال  ومـــــا 

مجــعــه يف  غـــــدا  ــرد  ــ ــف ــ م ــوت  ــ ــم ــ ــاًم مــرجتــالي ــ ــل ــ الـــعـــلـــوم طـــــــرًا ع

ــره  ومــــن يف ع دربـــنـــد  ــًا لـــلـــورى ومــوئــالفـــاضـــل  قـــد كـــان كــهــف

بفقده ــدى  ــ اهل ــرى  عـ ــوا بى فــانــفــصــمــت  ــال ــن ق وانــفــصــمــت ظــهــور م

ــه ــ ــت ــ ــه أرخ ــيـ ــعـ العى()3(ومـــــــذ أتـــــانـــــا نـ عرش  إىل  روحــه  طار  )قد 

وقال مؤرخًا وفاة احلاج املوىل حسن التورسكاين املتوىف 1286هـ: 

عٌي حسني  احلسنى  الــصــفــات  ــدور ذو  ــايل تـ ــعـ ــه رحــــى املـ ــي ــن عــل مـ

ما ــه  ــي ــع س بــــــاذالً  الـــديـــن  ــورزّوج  ــك ــش ــه م ــيـ ــعـ ــه وسـ ــيـ عـــــاش فـ

الــقــدس شوقًا اخــتــار روضـــة  ــذ  ــه إلـــيـــهـــا تــطــري وم ــفـــسـ ــت نـ ــ ــرب ــ ط

ــا  ــبـــه وســـــــار الــيــه ــور()4(فـــقـــىض نـــحـ ــ ــف ــ )غ أرخ  إلـــيـــه  ودعـــــاء 

1286
ومن أشهر تآليفه منظومة يف املنطق سامها )عصمة األذهان يف الكشف عن قواعد 

امليزان( ختمها بقوله: 

)1( أحسن الوديعة )1 : 78( .

)2( أحسن الوديعة )1 : 78( .

)3( أحسن الوديعة )1 : 63( .
)4( خمطوطات كربالء / ج 4 ص 302
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ــد ــن ف يف  ــه  ــ ــات ــ ــي ــ أب مجـــعـــت  بـــل هـــي أحـــى يف املـــــذاق عــنــديقـــــد 

إىل  الـــكـــل  ــع  ــ مج نـــــور  لـــفـــظ  ــاليف  ــم ــر ك ــهـ ــشـ ــه بـ ــ ــم ــ ــظ ــ ــا ون ــ ــن ــ ه

وفصوص  الــفــردوس،  وعطر  الكالم  وملوك  املورقة،  الشجرة  ذلــك:  عدا  وله 
اليواقيت، ودرة األسالك يف حكم دخان التنباك، والبرشى يف الصلوات الباهرة ومعاجز 
البهائي،  للشيخ  امللغز  القانون  رشح  يف  واملوجز  األرسار،  وعجائب  الطاهرة،  العرتة 
هذه  معظم  إن  شعره،  وديوان  البالغة،  واملوعظة  والزكاة،  اخلمس  مسائل  يف  واملشكاة 
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. 

* * *

31- الشيخ حممد فليح

1272هـ - 1295هـ
هو الشاب الشاعر الشيخ حممد بن الشيخ فليح بن حسون رحيم الذي ينتهي نسبه 
إىل عشرية )جشعم( العربية، ولد يف كربالء عام 1272 هـ وترعرع يف أرسة أدبية وورث 
الشعر عن والده الشاعر الشيخ فليح، وخاله الشاعر الشيخ حممد عيل الشيخ خليل شاعر 
طبيعي  واستعداد  غريزي  سيل  وفيه  طفولته  منذ  الفتى  نشأ  مطبوع،  وأديب  موهوب 
لتعليم املبادئ األولية والعلوم العربية وآداهبا. فنال من توجيه والده الذي استطاع أن 
عىل  وتتلمذ  به،  بأس  ال  شأوا  وبلغ  العارشة،  يتجاوز  مل  سن  يف  الشعر  قول  إىل  يدفعه 
مشاهري شعراء كربالء أمثال احلاج حمسن احلمريي والسيد أمحد الرشتي والشيخ كاظم 
السيد  فأعجب  الرشتي،  آل  السادة  ديوان  سيام  ال  األدبية  النوادي  يغشى  فصار  اهلر، 
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أمحد بنبوغه ومقدرته، وسعى يف تزوجيه وذلك عام 1292هـ، وأسبغ عليه وعىل رعيل 
كان  الرشتي  كاظم  للسيد  مالزمًا  األب  كان  وكام  نعمه،  من  الشعراء  أخدانه  من  كبري 
الشيخ حممد االبن مالزمًا للسيد أمحد نجل السيد كاظم، ومل يكن حظ الشاعر من مدحيه 
انرصف  فقد  امليدان،  هذا  أبيه يف  حظ  بأقل من  الذروة  إىل  أعالمها  ورفع  األرسة  هلذه 
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 1295، ومل يمض عىل زواجه غري ثالث سنوات، لقد ذوى 
أن  بعد  الشباب  العمر ونضارة  بريق  فليح وهو يف  الشيخ حممد  الشاعر  الشاب  غصن 
الناس  وأكابر  زمانه  برجاالت  اتصاله  وبحكم  بقليل  والعرشين  اخلامس  عامه  جاوز 
-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: 

1- املديح، 2- الرثاء وقد رثى العلامء واألصدقاء، 3- الغزل. 

بالنزعات  احلافل  اخلالد  شعره  من  باقة  دفتيه  بني  حيوي  الصغري  ديوانه  يدي  بني 
النفسية اجلياشة املتدفقة، اسمعه يف غزله الرائع: 

الــقــلــب ســاجــره ــي ويف  ــوادرهتــأويــنــي مه ــع هتــمــي بـ ــدم ــات ال فــبــت وبـ

ــارة ــت ــام الـــوصـــال ف ــ ــرت أيـ ــذكـ ــورًا أبــــادرهتـ ــ ــ ــي وط ــع ــادرين دم ــبـ يـ

ُغــَزّيــال الــرضــاب  معسول  أنــس  ــة ومــــصــــادرهومل  ــوبـ ــبـ مـــــــــوارده حمـ

ــه صــبــح وطـــرتـــه دجــى ــت ــع ــل ــاًل نـــواظـــرهوط ــحـ ــا وكـ ــ وأردانـــــــه ري

فليته ــراق  ــف ال ــادي  حـ حــدا  أن  ــادره إىل  ــان خـ ــن بــطــن خــف ــه م ــح ل ــي أت
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ــركــب قــوض راحــال ــال ال ــن عـــام قــابــل حــاجــرهفــقــام وقـ ــا م ومــوعــدن

يمينه لــلــوداع  جــيــدي  فـــوق  ــا تــصــب حمــاجــرهلـــوى  ــرساه كــفــت م ــ وي

ــًا كـــصـــوب غــاممــة ــعـ مساعرهفــأتــبــعــتــه دمـ الفراق  نار  من  القلب  ويف 

ضعونه وراء  قلبي  ومـــىض  ــىض  يسايرهم وطــــورًا  ــورًا  ــ ط يــراجــعــنــي 

ــتــســي لــلــمــشــوق بــوعــده ــوال ال ــل ــره)1(ف ــرائـ مـ مــنــه  ــاه  ــاس ق ــا  مل لشقت 

وقال من قصيدة أخرى متغزالً: 

ــــل ــي ــ ــه األث ــبـ ــثـ ــأكـ ــل بـ ــ ــل ــ ــزع فــالــريــع املــحــيــلملـــــن ط ــ بـــــوادي اجلـ

ــاض فـــذات عــرق ــري ــال فـــحـــول فــــاألبــــريق فـــالـــدخـــولفــجــونــب ف

ــوب ــت فــيــه جــن ــاوحـ ــنـ الــشــمــولعــفــي وتـ ــعــد  ب مـــن  األرواح  مـــن 

ــات ــي ــاق ــولوبـــكـــتـــه الـــســـحـــائـــب س ــط ــا اهل ــه ــّب ــي ــض ص ــي ــن ف ــه مـ لـ

ــم  ــه ــي ــه وف ــنـ ــاكـ ــه سـ ــنـ ــل عـ ــ ــرح ــ الكحيلت بالطرف  القلب  ســلــوب 

ــســك ــت أخــــا ثــقــة ون ــن ــت ــلفــكــم ف ــي ــد األس ــ ــظ واخلـ ــح ــل بــســحــر ال

ردف ثــقــل  ــن  م هـــوت  هنــضــت  ــولإذا  ــح ــف يـــنـــوه بـــه اهلـــجـــني مـــن ال

ــرت وقــالــت ــفـ ــهــا نـ ــن ســبــيــلمــتــى كــلــمــت ــ ــم م ــل ــك ــت ــل ــا ل ــ صـــــٍه م

جــفــاء عـــن  ــا  ــه ــن م ذاك  يـــك  ــولومل  ــلـ املـ كـــــعـــــادات  ــل  ــلـ مـ وال 

ــاء الـــوت ــبـ ــرقـ ــة الـ ــف ــي ــن خ ــكـ أفـــولولـ عـــى  ــوم  ــجـ ــنـ والـ وزارت 

انـــســـى وداعــــي أنــــس ال  ــل ومـــهـــام  ــيـ هلــــا مــــا بــــني أجــــــــراع األثـ

)1( ديوان الشيخ حممد فليح، خمطوط ص18 و19 .
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ــى جـــيـــدي يــدهيــا  ــوت عـ ــ ــداة ل ــ ــاين ملـــاهـــا عـــن شـــمـــول)1(غـ ــ ــن ــ وأغ

قال مهنئًا السيد أمحد الرشتي بجلوس صاحب السلطنه الغازي عبد احلميد خان بن 
السلطان عبد املجيد خان العثامين: 

ــاظ الــظــبــى ــ ــي أحلـ ــب ــريت ل ــ ــد ح ــاقـ ــب ــض ــات كــمــبــاتــري ال ــكـ ــاتـ ــفـ الـ

مهجتي مـــــررن  إذ  ــن  ــه ــب ن الصفاوقــــد  نــحــو  إىل  يــســعــني  ــن  ــ ورح

املنا ــذا  هـ ــــري  أب للنفس  ــىفــقــلــت  ــن ِم وادي  فــفــي  أوال  ــة  ــك ــم ب

سجم ــرف  ــط ب لــلــوســطــى  ــل يــرعــانــا ضحىأرشت  خـــوف رقــيــب ظ

ــنــا ــىفـــالـــتـــفـــتـــت قـــائـــلـــة فــضــحــت ــدج ال ــادس  ــنـ أتــيــت يف حـ هـــال 

تبتغي ــامذا  ــ ف ــرى  ــغ ــص ال يل  ــت  ــال يرجتى؟ق ــت  وق للوصل  هــل  فقلت 

امللتقى ــن  ــأي ف قــلــت  ــل  أجـ ــت  ــال الــنَّــقــا؟ق بــأجــراع  رصنـــا  إذا  قــالــت 

ــد قـــربـــه ــيـ ــعـ ــافـــيـــالـــه وصــــــــاًل بـ ــعــن ــول الــشــديــد وال ــ ــه اهلـ ــدونـ فـ

ــوى وعـــد إىل  ــا ســعــد دع ذكـــر اهلـ الثناي ــود  ــم حم حـــاز  قـــد  ــتــى  ف ذكـــر 

ــارخ ــ ــاث ص ــ ــي ــ ــىغـــيـــث نــــــوال وغ ــه ــن أمحــــد أربــــــاب املـــعـــايل وال

ــاؤه ــ ــ آب ــى  ــ ــع ــ ال إىل  بــــه  ــت  ــمـ السهىسـ كــاهــل  فــوق  ــوا  ــاخ أن حتى 

ــام حمــلــهــم ــ ــس ــ ــوق ال ــ ــي ــ ــه تـــنـــحـــى وانـــثـــنـــىزاحـــــــم ع ــاتـ ــبـ ــوال ثـ ــ ــ ل

مثلهم  وأيـــن  الــصــيــد  ــم  ــم ه ــن ه ــوا عـــى املـــجـــرة الـــردىم قـــد ســحــب

تــرى  وهـــل  املــصــطــفــى  ــي  ــب ــن ال املصطفىآل  ــامل  كـ ــق  ــل اخل مــطــلــق  يف 

)1( ديوان الشيخ حممد فليح، خمطوط ص19 و20 .



283

ــول وبــلــهــم ــيـ احلــيــافــحــاتــم بــعــض سـ مــنــهــم  ــق  ــل اخل هـــذا  عـــم  إن 

ــب طـــواعـــن الــقــنــا  ــت ــع ــرىفـــــوارس ال ــد الـ ــ ــل أس واهلـــنـــدويـــات بـ

نقعها وأثــــــــاروا  ربـــاهـــا  ــا)1(دكـــــوا  ــب ــض فـــأســـود مـــا بــيــضــه ملـــع ال

وقال يمدح السيد أمحد الرشتي يف عيد الفطر وحيييه ويعرض بشانئيه: 

ــر ــريـ ــغـ ــي الـ ــ ــب ــ ــظ ــ احلــــريــــررشـــــــأ كـــــام ال حــــلــــل  يف  خيـــــتـــــال 

ـــ حيـ غـــــــنـــــــاء  روضــــــــــــــة  ــح الـــعـــبـــرييف  ــ ــف ــ ــا ن ــهـ ــحـ ــفـ كـــــي نـ

ــا الـــــــريـــــــاح تــنــفــســت ــ ــه ــ ــي ــ ــى الـــدبـــورف ــ ــامل ع ــ ــش ــ وســـطـــا ال

ــس األغــــــــصــــــــان كـــا ــ ــاميـ ــ ــتـ ــ ــورتـ ــمـ ــو اخلـ ــن حـــسـ ــ لـــنـــشـــوان م

ــم بـــعـــضـــه  ــ ــط ــ ــل ــ ــور والــــــــزهــــــــر ي ــحـ ــبـ ــواج الـ ــ ــ ــأم ــ ــ بـــعـــضـــًا ك

ومنها قوله: 
ــي وجــــــه أحــــ ــح حيـــكـ ــ ــب ــ ــص ــ ــقـــريوال ــفـ الـ إىل  هيــــــش  إذ  مــــــد 

ــم املــــنــــا  ــ ــ ــل ــ ــ ــع ــ ــ األمـــــــوراملــــــــفــــــــرد ال ــامت  ــ ــي ــ ــظ ــ ع يف  دى 

غـــــــوث الـــــريـــــخ املــســتــجــريغــــــيــــــث بــــــــيــــــــوم نــــــوالــــــه 

ـــ ــس ــن ــريمــــــن مــــعــــر رشفــــــــــوا ب ــش ــب ال اهلـــــــــادي  إىل  ــــبـــتـــهـــم 

ــدو ــ ــعـ ــ ــورالــــــــضــــــــاريب هـــــــــام الـ ــض الـــــذكـــ ــ ــي ــ ــب ــ ــة ال ــ ــّب ــ ــظ ــ ب

ــــش الــكــتــيـــ ــب ــ ــوروالـــــتـــــاركـــــي ك ــسـ ــنـ ــة قــــــوت ســـاغـــبـــة الـ ــ بـ

ــري يـــــابـــــن الــــــذيــــــن تــــــوارثــــــوا خ أي  وخــــــــــــريًا  كــــــرمــــــًا 

)1( املصدر السابق )خمطوط( ص9و10 .
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ــة بـــــــدورعـــــــن أجمـــــــديـــــــن جـــحـــاجـــح ـــ ــــــارفـ ــــط صـــــيـــــد غــ

ــورلـــــــــوالكـــــــــم آلــــــــــــت مـــعـــا ــ ــدث ــ ــل ــ ل أمحـــــــــد  ــم  ــ ــلـ ــ عـ مل 

ــا ــف ــي مـــــن ص ــ ــك ــ ــاًل مـــــــن كـــثـــريفــــــــــاألرض حت ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــم قـ ــ ــكـ ــ تـ

ــا  ــ ــاهل ــ ــب ــ ــج ــ ــل الـــبـــحـــورفــــحــــلــــومــــكــــم ك ــ ــث ــ ــم م ــ ــكـ ــ ــوالـ ــ ونـ

ــت مـــــن صـــــدوروصـــــــــدوركـــــــــم كــــرحــــاهبــــا  ــ ــال ــ ــع ــ ــة ت ــ ــع ــ س

ــنـــظـــريوريـــــــاضـــــــهـــــــا أخــــالقــــكــــم ــًا جتــــــل عــــــن الـ ــ ــن ــ ــس ــ ح

ــا ــريــــــــا أمحـــــــــــد األجمــــــــــــــــاد يـ ــزي ــغ ال ــم  ــلـ ــعـ والـ الـــفـــضـــل  ذا 

ــورهــــنــــيــــت يـــــــا عـــــيـــــد األنـــــــا ــ ــب ــ احل الــــــــــوايف  ــدك  ــ ــب ــ ــع ــ ب م 

ــد يـــــغـــــدو رائـــــحـــــًا ــ ــي ــ ــع ــ ــال ــ ــى املــــــــدور)1(ف ــ ــت ع ــ وتـــــــدوم أنـ

ومن محاسة قوله يف قصيدة أخرى : 
ــم أشــــوس ــهـ ــانقــــد نـــــامين كــــل شـ ــ ــع ــ ــد يـــــــوم نـــــــــوال وط ــ ــي ــ س

نـــائـــبـــة  شـــمـــلـــت  إن  ــلــســان مـــــــــدره  ال ــع  ــل ــطــقــه ط ن مــصــقــع يف 

محــــريًا ــا  ــنـ عـ ــت  ــ ــذب ــ ك إذا  ــدان ســــل  امل عبد  بني  منهم  َواخــُصــَصــن 

ــا ــاري شــزب ــ ــه ــ ــف أجـــريـــنـــا امل ــداينكــي ــتـ ــوم الـ ــ ــّر يـ ــ ــرد صـ ــ ــت مـ ــ حت

ــا ــهـ ــقـــت أعـــالمـ ــفـ ــزال الـــفـــئـــتـــانواملــــنــــايــــا خـ ــ ــن ــ ــل ــ وتـــــــــرآى ل

ــول يــعــاينفـــأبـــدنـــاهـــم وأْبـــــنـــــا بــالــِســبــا ــب ــك ــيـــس اجلــيــش م ورئـ

ــد ــل وق ــي ــال ــه ــب وكــفــاينمـــعـــري الـــشـــم ال ــم  ــه ــي ف ــر  ــخـ أفـ أن  حـــق 

ــي شــاخمــًا ــف ــط ع ــر  ــظـ أنـ ــدان)1(كــيــف ال  ــرق ــف وال السهى  ــرياي  ــم وس

)1( املصدر السابق )خمطوط( ص11و12 .
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العامل اإلسالمي تشاركها يف األفراح واألتراح،  وكانت كربالء عىل صلة بعواصم 
املتوىف  باشا  الكريم للرشيف عبد اهلل  الروحي مرثية شاعرنا  التجاوب  آيات هذا  ومن 

سنة 1289 يف مكة املكرمة: 

ــدر ــ ــق ــ ــال مــــــن ال ــ ــرجـ ــ ــلـ ــ ــريــــــا لـ ــبـ ــى الـ ــ ــطـ ــ ــام أخـ ــ ــ ــاًم ف ــ ــهـ ــ سـ

ابـــــن  الــــــــريــــــــف  ــرأردى  ــب ــري ال ــ الـــنـــبـــي املــصــطــفــى خ

ــر وبــــــفــــــقــــــده عـــــــني املـــــعـــــايل ــهـ ــسـ ــو الـ ــ ــك ــ ــش ــ ــى ت ــ ــهـ ــ ــنـ ــ والـ

ــا  ــنـ ــت مجــــــــادهيــــــــا لـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ صــفــرفـ أو  املــــــحــــــرم  شــــهــــر 

ــى احلــــجــــى مـــــن هـــاشـــم ــعـ ــنـ وبــــــكــــــت لـــــــه عــــلــــيــــا مـــرضفـ

ــر  ــ ــم ــ ــه وس ــ ــدبـ ــ ــنـ ــ ــل تـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــب الــــذكــــرواخلـ ــ ــضـ ــ ــعـ ــ اخلــــــــط والـ

ــرفــــــلــــــطــــــاملــــــا بــــــيــــــســــــاره ــرس كــــــــم كــــــــرس جـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ لـ

إذا لــــلــــبــــلــــوى  ــك  ــ ــي ــ ــك ــ ــب ــ أرض)2(ت أو  دهــــــر  نــــــاب  ــا  ــ مـ

ومن ُصلح شعره قوله يف الغزل: 

ــدره  ــ سـ إىل  ــي  ــبـ ــلـ قـ ــا  ــضـ ــغـ ــالـ وطـــــره بـ يف  راح  ــي  ــ ــب ــ ظ ــد  ــ ــن ــ ع

ــة ــقـ ــاشـ ــعـ ــو بـ ــ ــه ــ ــل ــ ــرهربـــــــــــرب ي ــ ــك ــ ــى س ــ ــ ــًا عـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــل حمـ ــ ــ ظـ

خـــره يــــالــــظــــلــــم مـــــــن روادفــــــــــــه  عـــــى  حتـــنـــو  ال  كـــيـــف 

ــه ــ ــرت ــ ــره فــــــكــــــأن الـــــصـــــبـــــح غ ــعـ ــل مـــــن شـ ــ ــي ــ ــل ــ وكـــــــــأن ال

ــًا ــ ــب ــ ــص ــ ــت ــ ــن ــ ــز م ــ ــ ــت ــ ــ ــد مــــن ســمــره رشـــــــــــأ هي ــ ــل ــ ــزاز امل ــ ــت ــ ــاه ــ ك

)1( املصدر السابق ص26 .

)2( املصدر السابق ص27 .
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ــي مـــعـــتـــقـــة ــ ــن ــ ــي ــ ــق ــ ــس ــ أرشه قــــــــــام ي ــدى  ــ ــ مـ احلــــــــايس  ــغ  ــلـ ــبـ تـ

ــا ــهـ ــتـ ــامـ ــاه جـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــأن عـ ــ ــ ــك ــ ــ ــرهف ــظـ ــن نـ ــ ــ وكـــــــــأن الـــــــــــراح م

ــهــا  ــكــت ــت ف هـــــــــارون  رأى  ــره لـــــو  ســـحـ يف  مــــــــــاروت  ــا  ــحـ ــلـ لـ

ــا  ــ ــارهبـ ــ ــشـ ــ ــرسه كـــــلـــــام دّبـــــــــــــت بـ ــ ع يف  ــرس  ــ ــيـ ــ الـ ــب  ــ ــي ــ ــدب ــ ك

ــره أبــــــعــــــدتــــــه عــــــــن دنــــائــــتــــه ــخـ ــتـ ــفـ ــه تـــــــــاج مـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وكـ

ــا  ــس يــــــــدري حـــــني يـــرهبـ ــ ــي ــ خـــفـــره ل يف  األرض  أّن  ــري  ــ غـ

ــا حـــبـــبـــًا ــ ــه ــ ــوق ــ درره وتــــــــرى مـــــن ف ــن  ــ م ــور  ــثـ ــنـ املـ حـــكـــى  ــد  ــ ق

ــدر ــهـ ــنـ مـ لــــــلــــــراح  دم  هـــــدرهكــــــم  عـــــى  ــاًل  ــ ــقـ ــ عـ تـــــــرد  مل 

ــا  ــن ــني ل ــ ــ ــدف ــ ــ ــره تـــظـــهـــر الـــــــرس ال ــ ــخ عـــــن ك ــ ــي ــ ــش ــ وتــــصــــد ال

ــزع األلــــــــبــــــــاب لـــّبـــهـــم ــ ــ ــن ــ ــ ــره ت ــ ــن وت ــ ــزاع الـــســـهـــم ع ــ ــت ــ ــان ــ ك

ــى قــــــّرهبــــــا مــــــن خــــــّده ــ ــتـ ــ ــرهومـ ــم ق يف  كـــالـــشـــمـــس  طـــبـــعـــت 

ــا  ــ ــرهت ــ ــن عـــطـــره ســــلــــبــــت خـــــــّديـــــــه مح ــ وأريـــــــــح الـــــــــراح مـ

ــا  ــ ــه ــ ــت ــ ــام ــ ــج ــ ب وىل  ولــــيــــت الــــدنــــيــــا عـــــى أثـــــره وإذا 

ــا  ــن ــس ــل ــل جم ــ ــي ــ ــل ــ أرسه وانـــــقـــــىض وال مــــن  ــح  ــبـ ــصـ الـ ــادى  ــ ــفـ ــ وتـ

ــرضه وتــــــــــرى الـــــــغـــــــراء رافــــلــــة  الــــــروض يف خ لـــبـــاس  مـــن 

ــا هنـــاًل ــهـ ــنـ ــرهفــــربــــت الــــطــــل مـ ــ وك يف  الـــــــورق  ســـجـــع  عـــنـــد 

حلـــــن إســـــحـــــاق عـــــى شـــجـــره ومحــــــــــام األيــــــــــك يــســمــعــنــا

ــنـــده ــسـ ــى وعــــن وتـــره وهــــــــو عــــــن مـــعـــبـــد يـ ــح ــي وهــــو عـــن س
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ــره وتــــــــرى األزهـــــــــــار ضـــاحـــكـــة ــ ــط ــ م يف  اجلـــــــــو  ــاء  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ لـ

ــل مـــبـــتـــســـاًم ــ ــ لـــــتـــــدان الـــــبـــــان مـــــن عـــــررهواألقـــــــاحـــــــي ظ

ــا ــه ــس ــرج ــن ن ــ ــرسي ــ ــن ــ ــق الــــــــورد عــــن عــطــره حـــجـــب ال ــيـ ــقـ وشـ

ــن خــجــل ــ ــدرهفـــالـــشـــقـــيـــق امحــــــر مـ ــ ــن خـ ــ ــّر مـ ــ ــفـ ــ وأخـــــــــوه اصـ

ــًا ــيـ ــتـــشـ ــنـ مــن صـــدره)1(ونـــــديـــــمـــــي مــــــــّر مـ الـــورد  ــدري  يـ ليس 

ومن وفائه ألصدقائه قوله راثيًا أستاذه احلاج حمسن بن حبيب احلمريي: 

انــســكــاب يف  دمـــعـــي  بـــــال  ــا  ــ ــال الـــســـحـــابم ــ ــط ــ ــه ــ ــي ك ــ ــم ــ هي

ــــب غـــــــــادروا ــــح ــهـــابلــــــفــــــراق ص ــبـــي كــمــلــتــهــب الـــشـ ــلـ قـ

ــم أنــــــــوف أهــــ ــ ــرغ ــ الــــــرتابســـكـــنـــوا ب ــت  ــ حتـ ودادهـــــــــــم  ِل 

ــهـــابكــــيــــف الــــســــلــــو ونـــــارهـــــم ــتـ الـ يف  ــة  ــ ــاش ــ ــش ــ احل ــي  ــ طـ

ــي واجلـــــــوى ــ ــنـ ــ ــد دعـ ــ ــع ــ ــل عــــن الـــعـــتـــابيـــــا س ــبـ ــرزء حـ ــ ــالـ ــ فـ

ــي  ــنـ ــفـ ــابفــــــــفــــــــراق حمـــــســـــن شـ ــحـ ــصـ ــة الـ ــ ــارق ــ ــف ــ وكــــــــذا م

ــاًل  ــلـ ــعـ نـــفـــي بــتــعــلــيــل اإليــــــــــاب)1(مــــــذ غــــــــاب كــــنــــت مـ

األصيلة  فليح  حممد  الشيخ  شاعرية  أبرزت  قلتها،  عىل  أوردناها  التي  النامذج  هذه 
وقدرته عىل اقتناص املعاين العميقة وإخراجها ضمن إطار بديع رائق، فجاء شعره ساميًا 

يف معانيه رقيقًا يف ألفاظه مرشقًا يف ديباجته. 

)1( املصدر السابق ص20 .

)2( املصدر السابق ص22 .
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32- السيد حممد بن مال اهلل القطيفي

املتوىف سنة 1271 هـ
احلائري  القطيفي  معصوم  السيد  بن  اهلل  مال  بن  حممد  السيد  الشاعر  األديب  هو 
أرخ  كام  1271هـ،  سنة  املتوىف  البحراين  معصوم  بن  حممد  بالسيد  املعروف  املوسوي 
أن وفاته هو عام  بالقول: )غاب احلبيب حممد عنا(، وذهب آخرون إىل  البعض وفاته 
اللطف  )جمايل  أرجوزته  يف  الساموي  حممد  الشيخ  العالمة  وفاته  عام  وأرخ  1269هـ، 

بأرض الطف( بقوله: 

ــراين ــحـ ــبـ ــد الـ ــمـ ــى حمـ ــتـ ــفـ ــالـ ــامنوكـ ــا اإليـ ــن مــعــصــوم أخـ ــي ابـ ــن أع

ــاد يــقــي ــ ــك ــ ــد الـــــــذي ي ــيـ ــسـ بــــأرضالـ لــــه  ــط  ــبـ ــسـ الـ ذكـــــر  إن 

ــه املـــشـــتـــط ــبـ ــحـ ــى قـــــىض بـ ــ ــت ــ ــب الــســبــط()2(ح ــاه ح ــن ــوا )أغ ــأرخ ف

1269هـ
ويذكر مؤلف )شعراء القطيف( إنه يعرف بالسيد حممد الفلفل وإن وفاته هو سنة 
1261 )2( أما تاريخ مولده فلم نعثر عليه رغم التتبع واالستقصاء، ومهام يكن من أمر 
فقد كان أحد شعراء كربالء الذين عاشوا يف القرن الثالث عرش اهلجري، عاملًا فاضاًل 
أديبًا مطبوعًا وفقيهًا جلياًل متفننًا يف املعاين والبيان والعلوم العربية، ترعرع يف أحضان 
الفضل واألدب، وكان حافظًا يرتقي أعواد املنابر احلسينية درس عىل العالمة الشيخ عبد 

)1( جمايل اللطف بأرض الطف / الشيخ حممد الساموي ص77 .
)2(  شعراء القطيف / الشيخ عيل املرهون ج2 ص96. 
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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 
خلفها ديوان شعر خمطوط وكتاب )نوافح املسك( وهو بحث يف التوحيد، له مراٍث يف 

 .أهل البيت

يف  األمــني  حمسن  السيد  العالمة  منهم  بالذكر  أخص  املؤرخني  من  فريق  ترمجه 
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 
األستاذ  شيخنا  وكان  الشأن  عظيم  القدر  جليل  كان  الصفي  التقي  الرباين  املؤيد  العامل 
عليه  ويثني  بخري  يذكره  ما  كثريًا  مقامه  اهلل  أعىل  الطهراين  احلسني  عبد  الشيخ  العالمة 
أهل  حمبة  بحار  يف  غريقًا  وقارئًا  وأديبًا  جميدًا  وشاعرًا  صاحلًا  تقيًا  كان  قال:  بليغًا  ثناًء 

البيتوأكثر ذكره وفكره إليهم.... الخ)1(. 

ديوان شعره)2( 
يقع يف 260 صفحة من قطع الوسط، كتب بخط مجيل ناقص األول صفحة واحدة، 
تأيت  القصيدة  بعد هذه  ناقص، ألن  الديوان  أن  ويظهر  النون،  بحرف  الديوان  وينتهي 
صفحة أعالها بياضًا ويف أسفلها جزء من قصيدة روهيا الياء، وبعدها أي يف الصفحة 

الثانية ينقل خرب من رشح هنج البالغة البن أيب احلديد. 

)1(  راجع )أعيان الشيعة(: 47 - 32 و 33. 
)2(  يراجع بشأنه موسوعة - خمطوطات كربالء - للمؤلف ج3 ص191. 
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حاله  اهلل  أصلح  وقال   - تبدأ   - القصائد  ألن  املؤلف،  حياة  يف  منسوخ  والديوان 
-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 ج4. رأيت ديوانه يف 
املراثي مرتبة عىل احلروف وكتب له بعض أصحابه  مكتبة الساموي كلاًم فيه قصائد يف 

مقدمة، أوله: 

ــقــت الـــســـاموات الــعــى  ــرىكـــربـــالء ف ــث ــوق ال ــ وســمــى فــخــرك مـــا ف

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:

شجن يف  األحـــداث  فاحتة  ــا فــجــرت لــلــعــني عــيــنــانأشــجــان  ــه ــوع وق

عــمــراناذ كت حشى اهلم من وحش ومن بقر  آل  ــن  م الــنــهــى  آل  فكيف 

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)1( كام وتوجد نسخة من هذا الديوان أيضًا يف مكتبة آية اهلل احلكيم العامة يف 
)طبقات  موسوعة  ويف  ص142.  املوضوع  الفهرست  يف  جاء  كام   337 برقم  النجف 
معصوم  بن  اهلل  مال  بن  حممد  السيد  بقوله:  الطهراين  شيخنا  إليه  أشار  الشيعه(  أعالم 

)1(  الذريعة: ج9 القسم الثالث ص988. 
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السيد عبد اهلل  النجفي احلائري كان تلميذ  القطيفي  بالسيد حممد بن معصوم  املعروف 
السيد عبد اهلل رسالة مستقلة )استنسختها لنفيس( وعّده شيخنا  شرب، وكتب يف ترمجة 
عن  فيه  وحكى  الغائب  اإلمام  بزيارة  رشف  ممن  الثاقب(  )النجم  يف  النوري  العالمه 

شيخه شيخ العراقني الشيخ عبد احلسني الطهراين ثناء كثريًا )1(.

 :قال راثيًا اإلمام احلسني بن عيل

ــا ــ ــج ــ ــاأســــــفــــــي لـــــــربـــــــات احل ــن ك ــن  ــ ــ ــأوي ــ ــ ي ال  بـــــــــرزن  ل 

ــي أخــــــــا كــــــــرم شــمــر  ــ ــك ــ ــب ــ ــىت ــ ــن ــ وأف ــى  ــ ــنـ ــ أغـ ــا  ــ ــاملـ ــ طـ دل 

محــى ذا  الـــــعـــــشـــــرية  ــم ركــنــاشــــيــــخ  ــيـ ــضـ ــه الـ ــنـ مــــا مـــــسَّ مـ

ــو ــطـ اخلـ إذا  ــاواملــــســــتــــغــــاث  ــن دج كــالــلــيــل  ــت  ــمـ ــراكـ تـ ب 

الــــــذي أنــــــــت  تــــكــــن  مل  ــعــنــىأو  ت ــر  ــ ــدهـ ــ الـ يف  بــــأمــــورنــــا 

حــفـــ بــــعــــد  تــــــرانــــــا  مل  ضــعــنــاأو  األســـــــــواء  يــــد  يف  ظــــك 

ــى ــ ــج ــ ــش ــ ــاوتـــــعـــــج هتــــتــــف وال ــن ــك ــت ــا اس ــ ــدي خـــفـــايـــا مـ ــ ــب ــ ي

ــاأجمــــــــــثــــــــــاًم فــــــــــج الـــــفـــــال ــزنـ حـ احلـــــــــزن  ــد  ــ ــع ــ ي ال  مـــــا 

ــة مـــبـــلـــغـــًا ــ ــب ــ ــي ــ ــط ــ ــلــنــاعــــــــــرج ب ــف ن ــطـ ــالـ ــض الـــــــذي بـ ــعـ بـ

ــام ــ ــس ــ ــة وال ــ ــاع ــ ــج ــ ــش ــ ــىمــــــــأوى ال ــن ــس وح مــــعــــروف  وكــــــل  ح 

الـــطـــعـــا محـــــــي  إذا  طـــعـــنـــا)1(قـــــــــوم  ــوم  ــ ــق ــ ال ــر  ــ أمـ فـــهـــم  ن 

ويف ديوانه قصائد عديدة مهمة تزخر باللهفة وتتدفق بالصدق واجلامل كقوله أيضًا 
 :يف رثاء احلسني

)1( )( الكرام الربره - الشيخ اغابزرك الطهراين - القسم الثالث ص 449
)2( أعيان الشيعة / ج47 ص33 ، وأنظر ديوانه املخطوط .
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ــاموات الــعــى ــ ــس ــ ــت ال ــق ــرك مـــا فــــوق الــثــرى كـــربـــال ف ــخـ وســــام فـ

ــت أنــــاســــًا كــلــهــم  ــن ــم ــن اهلــدىحـــيـــث ض ــد عــن ديـ ــاه خــري مــن ج

املصطفى  بــنــت  ــن  ابـ دون  ــرفـــت غـــري الــوفــابــذلــوا  أنـــفـــســـًا مـــا عـ

ــض الــظــبــا ــي ــوا هـــامـــاهتـــم ب ــم ــم ــا ع ــقــن حـــنـــنـــًا وادرعـــــــــوا ســـمـــر ال

ســبــا ــيـــش  ــاجلـ بـ يــــــأيَت  أن  ــوال الــقــضــا كـــــاد  ــ ــل مــنــهــم ل ــب كـ ــض ع

ــم عـــرة ــه ــن ــني م ــ ــع ــ ــوا وال ــ ــض ــ ــات املــصــطــفــى هتــمــي دمــــا)2(وم ــن ــب ل

أما غزله فإنه عفيف كان يسلك فيه مسلك العذريني من الشعراء.

وقال مشطرًا البيتني املنسوبني إىل قيس العامري: 

ــار لــيــى( ــ ــار ديـ ــ ــدي ــ ــى ال ــر عـ ــ بـــكـــل عــشــيــة وضـــحـــى مـــــرارا)أمـ

اجلــــدارا(أقـــبـــل تـــرهبـــا طــــــــورًا وطــــــورًا وذا  اجلــــدار  ذا  )أقــبــل 

قلبي( شغفن  ــار  ــدي ال ــب  ح ــا  ــارا)ومـ ــي اصــطــب ــن ــدم بـــل الـــدّيـــار أع

ــعــقــي الـــــدار حــبــًا ــا ذهـــبـــت ب ــ ــارا(وم ــدي ال مــن سكن  ــكــن حــب  )ول

وقال مشطرًا أيضًا: 

ــار لــيــى( ــ ــار ديـ ــ ــدي ــ ــى ال ــر عـ ــ ــارا)أمـ ــس ــك ــا الـــذيـــل ان ــه ــأرض ــر ب ــ اج

محــاهــا يف  وقـــفـــًا  رصت  أن  اجلــــدارا(إىل  وذا  اجلــــدار  ذا  )أقــبــل 

قلبي( شغفن  ــار  ــدي ال ــب  ح ــا  فـــطـــارا)ومـ ــًا  ـــوقـــ شــ طــــرينــــه  وال 

بلبي ــت  ــب ــع ل ــهــا  حــســن عـــن  ــارا(وال  ــدي ال مــن سكن  ــكــن حــب  )ول

)1( ديوان السيد حممد مال اهلل، خمطوط يف مكتبة األستاذ حسن عبد األمري املهدي بكربالء .
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وله مشطرًا أيضًا: 

ــار لــيــى( ــ ــار ديـ ــ ــدي ــ ــى ال ــر عـ ــ دارا)أمـ حـــيـــث  بـــنـــاهـــا  ــى  ــ ع أدور 

ــي أحـــبـــو وأكـــبـــو ــنـ ــثـ اجلــــدارا(أقــــــوم وانـ وذا  اجلــــدار  ذا  )أقــبــل 

قلبي( شغفن  ــار  ــدي ال ــب  ح ــا  نـــارا)ومـ ــاد  ــبـ األكـ يف  َمــــْن  أرَض  وال 

ــرا ــ ــي ســـهـــاًل ووعـ ــن ــن ــم ــي ــا ه ــ )1(ومـ الــديــارا(  سكن  من  حب  )ولكن 

وقال راثيًا أستاذه العالمة السيد عبد اهلل شرب املتوىف سنة 1242هـ ومنها:

شــجــًا ــي  ــن م ــب  ــل ــق ال ويف  شجنأروح  مــنــي  الــقــلــب  ويف  ــدوا  ــ وأغـ

الشباب عــيــش  فــقــد  يشجني  ــل الــصــبــا ولـــذيـــذ الــوســنومل  ــيـ ولـ

ــى ــم ــاحل ــى مـــنـــزل ب ــنـ ــنوالهــــــا جـ ــ أغ أو  ــة  ــ ــي ــ ــان ــ غ ــر  ــ ــ ذكـ وال 

ــان ــزم ال رصوف  شجتني  ــن  ــك الـــزمـــن ول والة  ــاد  ــ ــرشـ ــ الـ بـــأهـــل 

ــردى ــال ــمــوســى الــكــلــيــم بـــدت ب واملــحــنب الــــــردى  رد  فــيــه  وكــــم 

غـــريه  يـــكـــن  مل  بـــمـــن  ــنوثــــنــــت  ــن ــس ــا يــقــيــم ال ــنـ ــديـ ــًا لـ ــ ــامـ ــ إمـ

ــا ــرض ــنــجــل ال ــى الـــزمـــان ب ــن ــاخ ــه ثـــــوب احلــــزنف ــيـ ــي فـ ــنـ ــسـ ــبـ وألـ

ــاه لـــنـــا  ــ ــ ــع ــ ــ ــدنونـــــاعـــــيـــــه ملـــــــا ن ــب ال ــى  ــنـ وأضـ ــؤاد  ــ ــف ــ ال أذاب 

ــقــي ــت ــي ال ــمـ ــاشـ ــامل اهلـ ــ ــع ــ ــفــضــل يف كـــل فننـــعـــى ال ال لـــه  ــعــى مـــن  ن

ــات ــرم ــك امل ــت  ــك ب أن  ــرو  ــ غ ــال  ــع كـــمـــنـــهـــل غـــيـــث هــتــنفـ ــ ــدم ــ ب

ــالد ــب ال يف  ــره  ــ ذكـ رسى  ــن  مـ ــى  وشــــــــاع بــــذكــــر مجـــيـــل حــســنعـ

ــوى يف الــثــرى ــود فــضــل هـ ــا طـ بــطــنويـ إذ  طـــيـــبـــه  مــــن  وغــــّيــــب 

ــار الـــغـــرور  ــ ــن ديـ ــا راحـــــاًل عـ ــ ــن)1(وي ــطـ ــا قـ ــن ــي ــك ف ــل ــي ــر مج ــذكـ فـ

)1( ديوان السيد حممد مال اهلل ، خمطوط .
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وله راثيًا الشيخ حمسن بن مرتىض األعسم املتوىف عام 1238 بقصيدة مطلعها: 

ــدارس امل أنــس  ــا جعفر أوحــشــت  ودارس)2(أب حــال  كل  منها  وعطلت 

وقال متغزالً: 

ــذي ال الــعــاذل  فلينظر  عينها  سهلإىل  حــبــهــا  يف  األمــــر  بـــأن  ــظــن  ي

جـــــؤذرًا الـــعـــامـــريـــة  بـــّحـــي  النجل وإن  أحداقه  األســد  قلوب  تذيب 

ــني أصـــابـــه  ــ ــوس رهـ ــ ــل)3(حلـــاجـــبـــه قـ ــب ن هلـــا  يـــرد  أن  عــلــيــهــا  حيـــال 

تشطري املقصورة الدريدية وجعلها يف رثاء اإلمام احلسني السيد حممد بن مال اهلل 
القطيفي نزيل كربالء باحلائر احلسيني سنة 1271هـ / 1854م تقع يف أربعامئة ومخسني 

بيتًا مدرج يف ديوانه أوهلا تشطري البيت املزيد يف املقصورة. 

ــهــا( ــامل ــة أشـــبـــه شـــيـــٍئ ب ــي ــا ظــب ــ املصطفى)ي ســبــط  تــبــكــني  ال  ــك  ــال م

ــًا ــي ــام ــوى(متـــضـــني بـــعـــدمـــا دعــــــاك ظ ــلـ ــني الــغــويــر والـ )رايـــتـــه بـ

ــه( ــون ل ــى  ــاك ح رأيس  تـــرى  الوغى)أمــــا  بــحــومــات  مواضينا  بيض 

ــا ــأهن ك ــى  ــ ــوغ ــ ال لـــيـــل  يف  الــدجــى(تـــلـــوح  أذيـــال  )طـــرة صبح حتــت 

وله ختميس النونية البن زيدون وقلبها عن مقصده إىل رثاء اإلمام احلسني أوهلا: 

نسينا اآلراء  شجى  الطفوف  يغنيناذكــر  الغيد  ــواين  ــغ ال تغني  وعــن 

)1( ديوان السيد حممد مال اهلل، خمطوط . وأنظر كتاب )األخالق( للعالمة السيد عبد اهلل شرب، دققه اخلطيب 
السيد جواد شرب 1963م / 1383هـ .

)2( ديوان السيد حممد مال اهلل، خمطوط . 
)3( املصدر السابق نفسه .
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يــاســيــنــا بـــاحلـــال  مــعــلــمــة  ندانيناورب  عن  بدياًل  الثنائي  )أضحى 
جتافينا()1( لقيانا  طيب  عــن  ونـــاب 

وكان الشاعر ينهج هنج معارصيه يف أخيلة الشعر ومعانيه وأسلوبه وأغراضه. 

ج10  الغري(  )شعراء  كتاب  يف  له  حافلة  ترمجة  اخلاقاين  عيل  األستاذ  أورد  وقد 
ص295 - 306 جاء يف )املخطوط(.

قال العامل الكامل سيدنا السيد حممد القطيفي بن السيد مال اهلل املوسوي أصلح اهلل 
أحواله. 

فاطم ــن  واب املصطفى  النبي  الـــويص سليلأسبط  لــلــهــادي  ــو  ومـــن ه

عليلوســيــد شــبــان اجلـــنـــان ومـــن غــدا  وهــــو  اإلســــــالم  ــه  ملـــرعـ

البال طبق  إذا  يرجى  مــن  خــري  ــا  الــرحــاب سبيلوي ــاق عــى مــن يف  وض

ــرية  ــث ــا والـــقـــبـــور ك ــذنـ ــرك لـ ــقـ قليلبـ ــل  ــزي ــن ال حيــمــي  مـــن  ــن  ــك ول

معزز ــار  ج الــنــاس  ــال  ق حتمي  ــإن  ذليل ف ــال  ــق ي أن  ــرىض  تـ وحـــاشـــاك 

أن  رضــيــت  ــرب  ك كــل  مــن  قــتــيــلختلصنا  ــت  ــ ــ وأن ــاد  ــ عـ وال  ــروح  ــ ــ ت

ــذي الـــعـــاديـــات جتــولفـــامذا الــتــواين واجلــيــوش تــزامحــت ــ عــلــيــك وه

بنا ــا  ومـ ــاميل  ــت اح ــل  ق فــقــل  ــات محولفعجل  ــادث احل املــرجتــى يف  ــوى  س

ابنكم فمر  كفوكم  يكونوا  مل  ــإن  كــفــيــلف فــــــذاك  ــًا  ــاسـ ــبـ ــعـ فـ وإال 

حولكم ــاين  األمـ طــري  حّلقت  ــول فقد  ــل ح ــك  ــديـ لـ إال  ــا  ــ هل ــس  ــيـ ولـ

)1( الذريعة : 4 / 13 .
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تزل ومل  املستغيث  ــوث  غ ــت  زل ــزيــلفــام  ون رجـــا  ــّن  ــم ع األذى  متــيــط 

لرزئكم ــان  ــص امل ــع  ــدم ال تـــدع  ــال  يسيل ف الـــزمـــان  أحــــداث  ــارض  ــع ل

لكم  بــه  اجلــــواد  كــنــت  وإن  لــبــخــيــلوإين  ــم  ــ ــريك ــ غ يف  بــــه  ــإين  ــ ــ ف

ــرواء بــال رشــا ــالـ ــو بـ ــدن ــاء طــويــل ومــثــلــك ي ــ ــرث ــ ــريك يـــنـــأى وال ــ وغـ

كلام اهلل  ــا  مـ اهلل  ــالم  ــ س وينيلعــلــيــكــم  الــدعــا  يــعــطــى  بــكــم  ــي  ــ ُدع

وقال قبل هذه األبيات يف هذه القضية أصلح اهلل حاله:

ــا مــكــرم اجلــاد ــار ي ــذم ــاميــابــن حــام ال ــ ــتـ ــ ومـــــــــن كــــلــــنــــا لـــــــه أيـ

فيطغوا ــاًم  ــل ح عــــداك  ــعــامــل  ت لــئــامال  ــم  ــ ــري ــ ك يــــا  أعــــــــداك  إن 

يــومــًا الــضــيــف  يضيع  ال  ــن  م ــرام أنـــت  كـ ــا  يـ ــم  ــك ــاف ــي أض ــع  ــّي ــض ت ال 

وقال أيضًا بعدها وقد ضاق صدره من كالم الناس وطول املدة أحسن اهلل حاله:

ــى حـــتـــى مــتــى ــف ــط ــص جـــواركأســـلـــيـــل امل ــب  ح يف  املـــكـــروه  نحمل 

جــاركطــبــت نــفــســًا عـــن مـــوالـــيـــك ملا  منعة  تطق  مل)1(  أم  أسلفوا 

صرنا اخــتــبــارًا  تــعــرضــت)2(  اصطبارك)3(أم  عر  لنا  ما  تدري  أنت 

ــاء بــام ــ ــو جـ ــ ــرم الـــضـــيـــف ولـ ــ ــ ــداركأك ــ ب ــل  حـ إذا  ــاه  ــرضـ تـ ــت  ــس ل

مـــن مطلب ــا  ــن ل ــا  مـ تــــدري  ــت  ــ قـــراركأن مـــأوى  إىل  نــكــوى  أن  ــري  غ

اعتذاركثـــر أخـــا الـــغـــرية واكـــشـــف مـــا بنا وجــه  عن  األفكار  ضاقت 

ــا ــنـ ــادتـ ــو مـــــن عـ ــ ــه ــ ــايف بــاغــتــفــارك؟الـــــذنـــــب ف ــودت تـــكـ ــ ــع ــ وت

ــرىض ال فسبحات  ضــاقــت  بــنــا  اقتدارك؟أم  كهف  إىل  يــأوى  من  دون 
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لــنــا ــات  ــوبـ ــقـ ــعـ الـ ــل  ــي ــج ــع ــت ب افتخارك؟ أم  مقامات  حاشا  مفخٌر 

هـــذه وأحـــكـــم بـــام شــئــت بــجــاركفــــــــــإذا كــــــــان والبــــــــــد فــــدع

ولقد ظهرت آثار إجابة هذه األبيات من غري مهلة فجزاه خري اجلزاء وله أيضًا حفظه 
اهلل:

ــر الـــزمـــان يــزيــد ــى مـ جديدمـــصـــاب عـ وهـــو  ــر  ــده ال يبيد  وخــطــب 

فاطم ابــن  احلــســني  بالطف  يـــزيـــدأيقتل  ــني  ــ ــامل ــ ــع ــ ال يف  ــه  ــ ــل ــ ــات ــ وق

ــهــن الـــثـــيـــاب بــنــاتــه ــن ــب م ــل ــس ــودوت ــه ــون ش ــمـ ــلـ ــسـ ــه واملـ ــوتـ ــسـ ونـ

حممد آل  املـــــاء  رشب  ــدويـــمـــنَـــع  ــي ــن ــر وع ــ ــاف ــ ــه ك ــنـ ويـــــــرب مـ

مـــرٌد وهـــو  اهلل  داعــــي  ــح  ــصــب ــني طــريــدوي ــم ــل ــس ــك أمــــر امل ــل ــم وي

جانب كل  من  ــداء  األع به  وحيداحاطت  وهـــو  ــوم  ــق ال عليه  ودارت 

ــقــوم هــاديــًا ال قــام يف  إذ  لبعيدفــوا حــزين  مــثــلــهــم  ــن  عـ ــدى  ــ اهلـ وإن 

عـــذابـــه  ــوم  ــ يـ رش  ــن  ــ م ــم  ــ ــذره ــ شديدحي الــعــبــاد  رب  ــى  ع ــن  م ــى  ع

ــم نــــار اجلــحــيــم وإنـــام ــذرهـ ــنـ هلـــا الـــنـــاس يف يـــوم املـــعـــاد وقـــودويـ

ــام ــوك ــدى وأب ــ ــدودفــلــم يــقــبــلــوا مــنــه اهل ــ ج األولـــــــني  يف  ــم  ــ هل أبـــــت 

فنكست  ــال  ــرج ال يف  يــعــدو  ــم وأســـــودفأقبل  ــ ــال هل ــ ــط ــ ــالـــك أب ــنـ هـ

ــم ــه ــرتوع ــن عــلــيــهــم غـــــارة ف ــش الـــقـــلـــوب متيدي ــهــا  ــن م ــه صـــولـــة  لـ

)1( يف األصل )أملم( كذا .
)2( يف املخطوط )جاءت هكذا( .

)3( جاءت يف املخطوطة )عرشًا الصطبارك(.
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الثرى  عى  نفي  تفديه  هوى  أن  ــد اهلـــــــوي صــعــيــدإىل  ــعـ ــره بـ ــفـ ــعـ يـ

ــاده ــ ــًا والــــــرتاب وس ــالثـ ــات ثـ ــ ــرودوبـ ــ ــ ــات ب ــ ــ ــذاري ــ ــ ــل ــ ــ جتـــلـــلـــه ل

وللعدى منى  النفس  فدته  ــع  ــودرصي ــعـ عـــلـــيـــه نـــــــزول تـــــــارة وصـ

الضنى من  يشكو  وهو  عليا  ــودبنفي  ــي ــاة ق ــغ ــط ــل ــه ل ــدتـ ــهـ ــد أجـ ــ وقـ

سكينة ــول  ــق ت إذ  قــلــبــي  ــر  ــ يـــذودوواحـ ــداة  ــعـ الـ ــا  عــن تـــرى  مـــن  أيب 

ــوه بــشــجــٍو أيـــا أخــي ــدع ــب ت ــن فقيد؟وزي وأنـــت  نـــأوي  ــن  م ــل  ظ إىل 

غربة دار  يف  أهليك  ــي  أخ ــودتــركــَت  ــد ولــيــت مــنــهــا الـــزمـــام هي ــ وق

بــظــلــه)1(  ــون  ــن ــؤم امل يستظل  جــحــودوَمـــن  ــني  ــامل ــظ ــل ل فــشــا  مـــا  إذا 

الورى يف  الريعة  ألحكام  ذا  حـــدودومن  هلـــن  ــى  ــرعـ يـ ال  فــبــعــدك 

الورى يف  مكارم  تبقى  فلن  ــودرحلَت  ــ وج ــني  ــاملـ ــعـ الـ يف  ــرم  ــ كـ وال 

ــابــن األكــرمــني ومـــن به  ــوالي ي ــ سعيدأم األكـــرمـــني  ــد  ــب وع ــدت  ــع س

ــام وإنـــام  ــ ــودبــحــبــك قـــد ُســـــْدَت األنـ ــس ــبـــد املـــهـــني ي ــيـــده الـــعـ بـــسـ

الفدى لك  أكــون  أن  مني  فــات  ــودلئن  ــدمـــوع جت ــالـ ــني بـ ــك عـ ــي ــي ف فـ

بالبكا ــاد  جـ ــا  م اهلل  ســـالم  وبعيدعليك  الــــورى  يف  ــب  ــري ق عــلــيــك 

وله أيضًا: 

أهليها الـــدهـــر  أبــــاد  لـــــداٍر  ــا  ــ نــوادهيــا آه ــوا  ــان ب أن  بــعــد  فــأوحــشــت 

سعرت رسمها  عايف  العني  ترى  ــهــا مهام  ــي رائ ــاء  ــشـ أحـ تـــأجـــج يف  نــــار 

)1(  يف املخطوط فوق بظله تأيت كلمة بفيئه وهي اعتقد صحيحة.
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منهمل الدمع  ــاوي  وح فيها  عــافــيــهــا وقفت  تـــســـآل  يف  ــول  ــقـ الـ أردد 

جرى الديار  هاتيك  اهــل  عى  فــجــد بــالــســري يـــوم الــظــعــن حــادهيــا مــاذا 

ركائبهم  ســـارت  ــم  هب يـــوم  فيها وأيـــن  أصــبــحــوا  بــاليــا  وأي  ــوا  ــس أم

صدًى غري  الرسم  لعايف  سمعت  حياكيها فام  ــن  َمـ ــي  ــاك حت الـــرســـوم  بــه 

كــان صدى الرسم  يــوم ســؤايل  أهاليها كــأن  عــن  ــًا  ــواب ج ــوم  ــرس ال تلك 

ويل الــرجــاء  خــاب  وقــد  انثنيت  مآقيها ثــم  جيـــري  دمــــًا  تــفــيــض  عـــني 

أســًى الــديــار  ــرى  أن يف ذك ــان يل  باكيها وب ــرسان  ــ خ هلـــا  ــاء  ــك ــب ال ويف 

له  الــعــيــون  تبكي  َمــن  أفــضــل  بــارهيــا وإن  فــيــه  ــت  ألرضـ بكته  ــو  ل ــن  م

تباكيها فعدت أبكي لذكرى الطف ما دمعت يف  فحسبي  وإال  عــيــنــي 

ــه ــادح ــل ف ــي لـــيـــوم جـ ــ ــاد وه ــ وبــادهيــا وعـ منهم  حــارضهــا  الــنــاس  يف 

داهيٌة البيت  ــل  أه فيه  ــى  ده دواهيهاويـــوٌم  جــّلــت  وإن  لــدهيــا  هــانــت 

ولــقــد املــصــطــفــى  بـــآل  أمل  ــٌب  ــط ماجت له األرض وانحطت رواسيها خ

فانصدعت اإلســـالم  ــى  ده رزٌء  ــه املـــشـــاعـــر واهنــــــدت مــبــانــيــهــا هلل  لـ

ــهــم  ــائ دم ــن  مـ تــــــرّوت  أرض  روابيها هلل  يف  ملقًى  السبط  وأصــبــح 

ــالء وقــد ــرب ــه يف ك ل نــفــي  ــف  عواليها وا هل ــرٍب  ــ ح لــبــنــي  بــه  ــت  ــّف ح

ــه ــارم ص ــاه  ــن ــم ي ويف  فــيــهــم  وتنبيهاوقــــام  حتـــذيـــرًا  ــول  ــقـ الـ يـــكـــرر 

هدايتها  عــن  منه  ــقــول  ال لـــو أهنـــا ســمــعــت مـــن قـــام هيــدهيــا وأفــصــح 

عاكفة الــطــغــيــان  ــى  ع ــا  ــ رآه ــذ  يثنيها  ومـ اخلــطــي  ســـوى  عــنــه  ــيــس  ول
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مجعهم ــلَّ  فـ ــامٍض  ــ ب عليها  يفنيها أوذى  اهلل  قـــضـــاء  لــــوال  وكـــــاد 

صولته عند  فـــأردى  فيهم  ــال  حتصيها وجـ بــالــتــعــداد  لــســَت  فــوارســًا 

قــدٍر مــن  املــحــتــوم  ــا  دن مــا  إذا  لراميها حتى  ــٌم  ــه س أحـــشـــاءه  ــاب  ــ أص

مهجته السهم  أصـــاب  حــني  أعاليها وخـــرَّ  مــن  ــوي  هيـ الــطــود  ــه  ــأن ك

هوى حني  العرش  آله  عرش  نواحيها فاهتز  واســودت  األرض  واغــّرت 

تربًا العدى  بني  لقًى  بنفي  ــدي  داميها أف الــيــوم  بنفي  الــوريــد  دامــي 

أيــدهيــا أفدي القتيل الذي أيدي العدى سلبت الـــرمحـــن  قــطــع  يـــا  رداه 

جثته باخليل  وطــئــت  الـــذي  لواطيهاأفـــدي  بــعــدًا  أال  ــرب  ح ــاس  أرجـ

جثته ــئ  ــ وط ــن  عـ ــلــه  قــت ــن  ــك ي ويغنيها أمل  ــه  ــاديـ أعـ ــدور  ــ ص يــشــفــي 

نسوته ســلــب  ــن  ع سلبه  يــكــن  يكفيها أمل  بـــاألرس  حــرمــتــهــا  ــِك  ــت وه

جيهده الــطــف  غـــداة  العليل  يعانيها أفـــدي  أمــســى  الــتــي  الــقــيــود  نــقــل 

نسوته ــني  ب ــريًا  ــ أس العليل  يبكيها أفـــدي  وهــــو  دهـــــاه  ــا  ممـ ــكــني  ــب ي

هلا  ــرق  ــ ي أرسى  ــه  ــســوت ــن ل شانيها أبـــكـــي  عــني  وتبكي  ــعــدو  ال قلب 

ــدًا أب فقدهم  تنعى  الريعة  حمــيــيــهــا أبكي  اهلل  ــر  ــأمـ بـ ــوم  ــقـ يـ حـــتـــى 

ــدي ضـــوء سنا ــه وحاميها الــقــائــم الــعــلــم امل اهلـــادي  املصطفى  رشيعة 

ــيــه ومــن ــا حــجــة اهلل والـــداعـــي إل ــهــا ي ــي ــاء لــقــاصــيــهــا ودان ــرجـ هـــو الـ

ــن يــأمــل املــظــلــوم نرته ــري م ــا خ داجيها ي ــّم  ع مــا  إذا  اخلــطــوب  ــدى  ل

أعللها  بــلــقــيــاكــم  ــفــي  ن م  أرضيها حــتــى  الصر  بعقبى  وطــورًا  طــورًا 
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منتظرًا ــذار  ــ األع هلــا  أتــلــو  م  ــام جــاشــت أمــانــيــهــا حتى  ــل ــًا بـــه ك يـــومـ

أكثره  فات  وعمري  صري  ماضيها وكيف  األعــــامر  ــن  ِمـ ــعــود  ي ــن  ولـ

بدت املشيب  وأنــوار  انتظاري  أمانيها ومــا  نفي  مــن  يقطع  والشيب 

هلا  ــضــالل  ال يبق  مل  الــريــعــة  لباقيها تلك  ــض  ــاهن ف أال  ــيــســري  ال إال 

منركم  اهلل  ــول  ــ رس ــن  ــاب ي ــعــد هــــداة احلـــق غــاوهيــا وذاك  ــوه ب ــعــل ي

تقذفهم  تنفك  ال  الــغــر  مراميها والــشــيــعــة  أقـــى  إىل  الــعــداة  ــدي  أيـ

منقبة  ــآل  لـ يـــذكـــروا  أن  ــون  ــش مبدهيا خي الفحشاء  مــن  خيشى  وليس 

مظهره  املـــكـــروه  ــن  ــأم ي ال  ــق  ــ آتيها واحل الــــرسب  خمـــى  واملـــنـــكـــرات 

بعدكم احلتف  ــا  أوردهتـ ــد  وق ــا غبتم  ــادهي وفـــرقـــت شــمــلــهــا قــــرسًا أع

جدكم كــان  ســيــوفــًا  عليها  ليهدهيا ســّلــت  قـــدمـــًا  فــيــهــم  ــهــا  ســّل قـــد 

ــًا مــنــه الــنــفــاق ويف  ــرق خافيها فــأضــمــرت ف الفعل  ــدى  أب السقيفة  ــوم  ي

منقصة اآلل  والء  يــــرون  بواليها قــــوٌم  الدنيا  يف  ــان  ك بمن  تــزري 

به  هيزئون  ــادًا  ع القول  يف  يرضيها والصدق  والبهتان  ــزور  وال والكذب 

يدركنا سوف  وقــري  صــرًا  نفس  مهدهيا يا  ــاف  ــع ــاإلس وب مــنــه  بــالــنــر 

ــن  وم إلـــيـــه  ــي  ــ ــداع ــ وال اهلل  ــة  ــي ــق عافيها ب اهلل  ســيــحــيــي  ــبـــالد  الـ ــه  بـ

ــه تـــزهـــو حمــافــلــهــم ــون بـ ــنـ ــؤمـ نــوادهيــا واملـ ــرًا  دهـ أظلمت  مــا  بعد  مــن 

ملئت  ما  بعد  عــدالً  األرض  دياجيها ويمأ  الــدنــيــا  ــن  ع وجيــلــو  ظــلــاًم 

به  املــؤمــنــني  ــوف  ــ خ اهلل  ــدل  ــبـ بارهيا ويـ الــرض  عنها  ويكشف  ــًا  ــن أم
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فقد احلنيف  للدين  فديتك  بانيها فاهنض  ــعــد  ب مـــن  ــه  ــم ــائ دع ــادت  ــ م

ــت ِمـــن قــواعــده ــداع تداعيها وقـــم لـــرع ت ــا  ــي ــدن وال بــالــديــن  رّض  ــا  م

َهدُمت الــورى  يف  حق  رشيعة  أعاليها أدرك  غبتم  أن  بعد  الــعــدا  ــدي  أي

بــاقــيــة ــالم  ــإسـ لـ ــك  ــت ــدي ف بامضيها أدرك  الباقي  يتبعوا  أن  قبل  من 

الــعــيــون متى؟ بــرؤيــاك  ــقــّر  ت تشفيها مــتــى  اجلـــور  ــدم  هب ــدور  ــص ال منا 

مرجعه األمـــر  ــك  ــي إل ــكــون  ي ــا مــتــى  ــام راوهيـ ــك ــاألح وعــنــك يــصــدر ب

منتصبًا األعــــواد  ــى  ع نـــراك  ــا مــتــى  ــه ــي ــاه ــا ون ــن ــي ــا ف ــ ــره ــ ــت آم ــ ــ وأن

قائلهم احلـــق  ألهـــل  ــول  ــق ي أهــالــيــهــا مــتــى  يف  رّدت  ــة  ــالفـ اخلـ إن 

يف  سيفك  حكمت  وقــد  ــراك  ن تاليها متى  واســتــأصــلــت  ــقــوم  ال أوائـــل 

لكم  بـــالـــوالء  إال  لــيــس  ــادة  ــ س راجيها يــا  احلر  يف  غــدًا  النجاة  يرجو 

لكم  ــني  ــامل ــظ ال بــلــعــن  إال  ــس  ــي بارهيا ول عفو  الــرايــا  ترجو  احلــر  يف 

إذا  ــامت  ــ امل عــنــد  بــكــم  ــو  ــ ألرج تراقيها إين  مــنّــى  بلغت  قــد  ــروح  الـ مــا 

تتعتعني  ال  ــى  حــت حتــــرضوين  ــا أن  ــه ــي ــاس ــن املـــنـــيـــة أهــــــــواٌل أق ــ م

سطعت كــلــام  عليكم  اإللـــه  ــى  ــا ص ــوادهي ــم ن ــراك ــذك لــلــنــاس يــومــًا ب

ثقة ــو  أخـ ــًا  ــوم ي فــيــكــم  روى  ــا  يروهيا ومـ املــخــتــار  عــن  فــضــٍل  ــاًر  ــب أخ

وجاء يف املخطوطة: وله أصلح اهلل حاله وأطال يف عمره: 

الــعــى  أطــــــوار  فـــهـــّد  أملَّ  ــب  ــط حوىخ بام  املحيط  الفلك  له  ــوى  وه

الثرىوارجتــــت الــســبــع الـــشـــداد لــوقــِعــِه ــاق  أطــب بــالــنــاس  وتــزلــزلــت 
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ــوادح ــ فـ أي  لـــلـــدهـــر  املصطفىوفـــــــــوادٌح  آَل  ــام  ــ األي ــا  هب خــّصــت 

ــد ــم حم آلل  ــة  ــ ــ ــادح ــ ــ ف األســىوألي  ــدي  ــ أب هلــم  حــادثــة  أي  أم 

جمــــّدل  وأي  ــوم  ــمـ ــسـ مـ الِــبــنــاوألي  يف  ــًا  ــي ح واروه  مــن  أي  أم 

أرسه  يف  ــىض  ــ ق ــور  ــ ــأس ــ م ــوى وألي  ــن ال ــه  بـ أرّض  ــهــم  مــن ــرد  ــ ومـ

موىل رأس  ملجم  ابن  به  شّج  ــىضالِيوٍم  ــرت اخلـــلـــق طـــــرًا واإلمـــــــام امل

وأسقطت البتول  إىل  يسء  ــوٍم  ــي املصطفىالِ تـــراث  منعت  وقـــد  فــيــه 

الــفــدا نــفــي  ــا  هل منعت  لــقــد  البكاحــتــى  ــن  ع الــنــبــي  ــادي  ــ اهل نــدهبــا  يف 

الزكي احلسن  ابنها  به  ســّم  يــوم  املجتبىأم  ــام  ــ اإلمـ ــعــلــم  ال ــر  ــاه ــط ال

أمحد دم  مــن  الـــرك  أروى  ــوم  ي ــالأم  ــرب ك يف  ــة  ــ ــي ــ أم آل  أســــيــــاف 

فنكست  احلـــســـني  ــل  ــت ق ــه  بـ ــوٌم  ــ ــالم اهلـــدىيـ ــ الـــنـــاس أع ــه يف  ملــصــاب

ــاق واهـــتـــزت له  ــ ــ ــرت اآلف ــ ــ األرضون وانكسفت له شمس الضحىوأغ

برحله  ــاط  أحـ وقـــد  الــغــريــب  ــًا لــلــورى بـــأيب  ــب ــاد هن ــع مجــع الــضــالل ف

ــه بــنــاتــه  ــيـ ــاهلــفــي وقــــد بـــــرزت إلـ ــة يـــا أب ــآب ــك ــرط ال ــ ــن مـــن ف ــدب ــن ي

ــأيب الــوحــيــد يــشــد يف أوســاطــهــم قنا بـ او  ســـهـــامـــًا  ــم  هلـ ــن  ــب ــره ي ال 

كفه  يف  صـــــارم  بــأبــيــض  ــدو  ــعـ الــعــدىيـ اوداج  لقطع  ــن  حي مـــاض 

ــت هلم  ــق ــلِ ــة ُف ــام ــم بـــه مـــن ه ــك عداول ــا  مل طــاحــتــًا  كحي  كــمــىٍّ  ــدا  ويـ

ــم ــه ــريوع ــم غـــــارة ف ــه ــي ــهــم وســـفـــك لــلــدمــاويـــشـــن ف ــي ــه ف فـــتـــٌك لـ

بـــنـــات حممد ــوا  ــاقـ ــد سـ ــ ــي وق ــف وطاهل بــال  النياق  عجف  عــى  أرسى 
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إهنــا  هــنــد  ابــــن  إىل  هبــــنَّ  املـــدىهيــــدى  ــول  ــ تــنــقــي ط ــٌة ال  ــب ملــصــي

شــهــدتــه ــوف  ــف ــط ــال ب إين  ــت  ــي ل ــد فــدىيـــا  ــه بـــالـــروح فــيــمــن ق ــت ــدي وف

عــارف مــكــّي  حسب  ذي  كــل  ــى قىض مــن  ــت بـــاحلـــق قـــاتـــل دونـــــه ح

ــم يف نــره  ــذهل ــوا الــنــفــوس وب ــذل واملنتهىب جــهــدهــم  ــة  ــاي غ للنفس 

ــرسة ــًا ولـــكـــن ح ــزنـ ــم حـ ــه ــك أب كــربــالمل  يف  شــهــدهتــم  ــون  ــ أك ال  أن 

ــن بــحــبــك ارجتــي ــن الــنــبــي ومـ ــاب مىضي فيام  يــدي  اكتسبت  ما  غفران 

فام بــيــٍد  نــركــم  ــي  ــن م ــات  ــ ف ثناإن  أو  ــح  مــدي لــكــم  الــلــســان  فـــات 

فــإنــام  ــاد  ــعـ املـ ــدك يف  ــب ــع ل ــع  ــف ــاش ــران فــيــه والـــرىضف ــف ــغ ــأمــل ال ــك ي ب

يـــابـــن حممد ــك  ــي عــل ــه  ــ اإللـ ــى  ــلــورىصـ ــل ل ــاف ــرك يف حم ــ مـــا مـــّر ذك

شيعٌة ــك  مــصــاَب ــًا  ــوم ي بالبكاوتـــذكـــرت  وجــــادوا  جمالسهم  يف  ــك  ل

وله أطال اهلل يف عمره: 

صــري َم  إىل  الــعــســكــري  بــن  ــا  ــزوالأيـ ــ ــال ــ ب آذن  الـــشـــيـــب  ــور  ــ ــ ون

ــنــاهــى ت ــد  ــ وقـ ــار  ــظـ ــتـ االنـ َم  ــيــض الــصــقــال إىل  ــب فــقــم بــالــســمــر وال

فينا  أراك  ولــســت  ــري  ــ ص ــا  ــ ــاليلوم ــم الـــبـــالء فــــوا ض ــظ وقــــد ع

فيها  ــاس  ــ وسـ الــعــبــاد  وىل  ــد  ــ وغـــــاِلوق بـــــاغ  ــن  ــ م اجلــــــور  والة 

ــد تــــوىل... ــ ــن لــلــمــســلــمــني وق ــم واِلف رش  ــهــم  ــي ف ــاس  ــنـ الـ رقـــــاب 

ــراه  ــ ــام ت ــ ــة مــنــهــم خـــــواِلومـــــن لـــلـــديـــن وهـــــو ك ــ ــات ــ بـــيـــوت دع

ــالوهــــــــذا مـــنـــر اهلـــــــــادي تـــعـــّى ــرجـ ــاد الـ ــ ــ ــوم أوغـ ــ ــي ــ ــه ال ــي ــل ع
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ــا  ــدهي ي يف  جـــــدك  ديـــــن  ــايلفـــــــأدرك  ــيـ ــه هلــــــم أيـــــــــدي خـ ـــ ـــزق ــ مت

تــقــايس ــر شــيــعــتــكــم  نـ ــم يف  ــ ــاِلوق ــ ــى وبـ ــ ــداك ع ــ ــ ــن ع ــ وبـــــــاالً م

ــدي ــبـ وتـ ــم  ــ ــك ــ ــت ــ والي يف  ــرت  ــسـ ــالتـ ــقـ املـ يف  ــة  ــ ــواليـ ــ الـ ــم  ــريكـ ــغـ لـ

فيكم ــق  ــ احل تـــقـــول  أن  وتــكــتــم فــضــلــكــم خـــوف الــنــكــالوختـــشـــى 

ــراك فــيــنــا  ــ ــ ــن الـــنـــبـــي ن ــابـ ــد كــــل مــنــخــفــض وعــــــاِلمـــتـــى يـ ــهـ متـ

ــَت ســيــفــك يف رقــاب ــم ــّك ــد ح وتــــــــاِلوقـ لــــكــــم  ظــــــــامل  ألول 

نفي فدتك  الــصــدور  تشفي  ــوايلمتى  ــع ــور مــن مــنــعــوا ال ــب بــنــبــش ق

الــضــاللفــهــم كــانــوا األســــاس لــكــل ظلم إىل  الـــدعـــاة  ــوا  ــان ك وهـــم 

ــوه ــدل ــاب وب ــت ــك ــالوهـــم هـــجـــروا ال ــب ــن ــال ــوه بـــغـــيـــًا ب ــ ــق ــ وقـــــد رش

ــى عـــمـــٍد عــلــيــًا صقالوهــــم رضبـــــوا عـ ذي  ــِب  ــض ع ــّد  ــ احل ــاميض  بـ

ــوا بـــالـــزكـــي فــجــرعــوه ــ ــانـ ــ ــالوخـ ــت ــال ق ــ ــوف ب ــت ــح ــل كــــؤوســــًا ل

ــوا احلـــســـني وغـــــادروه ــل ــت ــم ق ــ ــرمــالوه ــى ال ــاًل يف الــطــفــوف ع ــدي ج

أرسى اهلل  ــآل  ــ بـ ســـــــاروا  ــم  ــ ــا فـــــوق أقــــتــــاب اجلــــاملوهـ ــايـ ــبـ سـ

اعــتــصــامــي ــك  بـ إن  ــوالي  ــ مـ ــا  ــي اتــكــايلف احلـــــر)1(  يف  عــلــيــك  وان 

ــًا  ــع ــي مج ــاكـــم  ــغـــشـ يـ اهلل  ــر الـــلـــيـــاِلســــــالم  ــ ــى م ــ ــم ع ــك ــل ــم ــش وي

* * *
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ومن أشعاره هذه الرائعة: 

حسب وال  أصــــٌل  ال  ــة  ــي ــن امل نسبهـــي  وال  ــاٌل  مـ وال  منها  ينجيك 

رشف وال  ــٌد  جمـ فــال  ــاء  ــض ــق ال أدبهــو  وال  كـــال  دفــعــه  يف  جيــديــك 

ــا تــســاوي الــنــاس كلهم ــرزاي والذنبهــي ال ــرأس  الـ لدهيا  ســواء  فيها 

ــة ــازل ن ــفــك  ــن ت احلــــــوادث ال  ــي  والعربهـ العجم  فيها  سّيان  بالناس 

ملك وال  ــوىًل  ــ م وال  ال  ــادم  ــ خ الــعــطــبال  مــنــهــم  ــٍل  ــ ك ــة  ــايـ وغـ إال 

طرب ويف  هلو  يف  الناس  ترى  الطرببينا)2(   ــك  ذل فيهم  احلــزن  ــَو  ه إذًا 

وَرووا ــارهــم  آث حــكــوا  الــذيــن  ــن  انــتــدبــواأي تــدويــنــهــا  واىل  ــارهــم  أخــب

وعظوا قد  األعـــواد  عى  الذين  خطبواأيــن  قد  يوم  أصغى  كان  من  وأين 

ــوك ومــن ــل ــوك وأبـــنـــاء امل ــل ــن امل ذهبواأيـ أيــنــام  فيهم  حيــوطــون  ــوا  كــان

ــن الــذيــن بغوا ــن الــذيــن عــتــوا أي انتهبواأي الـــورى  ألمـــوال  الــذيــن  ــن  أي

ــن ــات وم ــ ــه ــ ــن آبـــاؤنـــا واألم ــ ــا كـــانـــوا قـــد انــتــســبــواوأيـ ــاؤنـ ــه آبـ ــي إل

برحت فام  فينا  قىض  رشيف  من  والــعــربكم  اإلســـالم  عجم  لــه  تبكي 

مكتئبوعـــامل َغـــــَدَرت أيـــدي الـــزمـــان به  وهـــو  فــيــه  الــعــلــم  فــأصــبــح 

طلعته ــام  ــ األي أخــفــت  تــقــى  تربوذي  الــثــرى  يف  ثـــاٍو  الــيــوم  هــو  فها 

ــبوكم أصاب أليدي الدهر سهم ردى ُرَت قــد سمت  املــعــايل  لــه يف  فــتــًى 

)1( كذا يف املخطوط وصحح اىل بينا.
)2( يف املخطوط ظاهر )- كيا( كذا .
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جريته وارتـــه  بعدما  فــتــًى  مــن  انقلبواكــم  أهليهم  إىل  الـــرتاب  حتــت 

بينهم بـــاألمـــس  يــكــن  مل  ــه  ــأنـ صحبواكـ ــه  ل ــوا  ــان ك أهنـــم  وال  ــًا  حــي

صنعت مــا  لــأيــام  ينسيك  م  كذبحتى  ــرٌج  زب منها  القوم  يف  باألمس 

وزخرفها  الــدنــيــا  تعجبك  م  واللعبحتى  اللهو  فيها  ويستميلك 

ــي كام  ــ اآلمـــــال وه تــتــبــع  م  ــى  ــت والنصبح اخلـــرسان  آخــرهــا  عــهــدَت 

ساكنه أنـــت  ــرًا  قـ حتــكــم  م  منقلبحــتــى  أحــكــمــت  ّعـــاملـــه  وأنــــت 

غــٍد بــعــد  أنـــت  ــًا  ــي دن تعمر  م  ذهبواحــتــى  ما  مثل  عنها  تذهب  كالقوم 

ــا عــالنــيــًة ــي ــدن ال الكذبحــتــى م تــكــذبــك  بــك  عنها  ينثني  ال  وأنـــت 

ليجمعه مــاٌل  الفتى  يلهي  م  وأب)2(حتى  ــعــده  ب ابـــن  ــه  ب ــفــوز  ي كــيــام 

ــري صـــائـــرة  ــغ ــل ــده ل ــعـ ــة بـ ــ ــ حيتسبوزوجـ ــس  ــي ل ممـــن  ذلــــك  وغــــري 

بلغ  قد  كــان  من  عمره  من  فــات  يرتقبقد  للحي  ــا  م ــر  أكــث اخلــمــيــس 

ــزم لــنــوبــتــه ــ ــو جـ ــ ــنــوبفــلــيــســتــعــد أخـ ــب ســتــأتــيــه هبـــا ال ــري فــعــن ق

غفلته طــول  من  احلجى  ذو  يرتكبولينتبه  للفحشاء  وهــو  متى  حتى 

فعسى عمره  باقي  اخلري  يف  هيبوليقض  ــره  ــم ع ــايض  مـ اهلل  لــه  ــاًل  ــض ف

يده مــن  ــر  األم ــروج  خ قبل  حيتطبوليسخ  الــيــوم  قبل  ــان  ك مــا  ــِو  حم يف 

توبته ــدق  صـ للخطايا  والسببوليغتنم  الغفران  يف  الوسيلة  فهي 

)1( يف املخطوط منهم ردًى .
)2( فيه زحاف كام هو ظاهر .
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ــا  ــن ــق ــوف ي أن  ــنـــه  مـ أســــــأل  ــد مـــن مــــواله يــقــرتبفـــــاهلل  ــعــب ملـــا بـــه ال

بام بــالــقــيــام  ــا  ــن ــي عــل يــمــن  قـــد كـــان كــلــفــنــا نـــدبـــًا ومـــا جيبوأن 

وَمــن  النبي  اهلـــادي  ــه عــى  اإلل الطلب صــى  ينتهي  إلــيــهــم  الــنــبــي  بــعــد 

وله أيضًا: 

ــوزي يف غــٍد ــف ــن الــنــبــي ومـــن ل ــاب مــنــي فيكمي الــظــن  ــددت حــســن  ــ أع

مــنــكــم ــوين  ــ ــادركـ ــ فـ ــأت  ــ ــ أس ــد الــتــجــأت إلــيــكــم إين  ــق ــشــفــاعــة ف ب

ــٍد غ ــي يف  ــب ق ــوي  ــ أبـ ــدا عــبــديــكــم وتــــداركــــوا  ــ ــجــي غ ــن ــاعــة ت ــشــف ب

لنجاته  يـــرى  ال  مـــن  ــوا  ــ ــدارك ــ كــموت إال  حمـــمـــد  الـــنـــبـــي  بـــعـــد 

ــون بــحــبــهــم ــ ــن ــ ــًا آم ــعـ ــيـ ــهـــم مجـ ــع مـــن عــاداكــم فـ ــكــم وهــجــر مجــي ل

القيا ــوم  يـ ــدًا  ــ غ بــكــم  ــم  ــاؤهـ ــاء مـــن َواالُكــــــُمورجـ ــع ــف مـــة إنــكــم ش

توجد يف املخطوطة قصيدة عدهتا 54 بيتًا 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: 

الثرى أهيــــا احلــــــادي رويـــــــدًا بــالــرسى  ذا  دمــوعــي  مــن  أروي  كــي 

ساعة يل  ــف  ق ــد  ــرش ال ــَت  ــدم ع ــالال  ــب ال ــرب  ــ كـ ــال  ــربـ كـ ــذي  ــ هـ إن 

 وختامها: 

ــيــت  ــي زمـــــزم واحلـــجـــر وب ــن ــايـــا ب ــف ــص وال الـــيـــامين  ــن  ــ ــرك ــ وال اهلل 

ــم ــكِ ــّب ُح يف  مــســتــمــســك  ــان األعـــــــــادي والـــــرانــجــلــكــم  ــئـ ــنـ ــشـ وبـ
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أكـــن مل  إن  أكـــــن  مل  إين  مـــن مــوالــيــكــم أيــــا أهــــل الـــواللـــيـــت 

لكم األوىل  يف  العمر  رصفــت  ــاقــد  ــ ــرث ــ وال ــاء  ــ ــن ــ ــث ــ وال ــي  ــ ــدحي ــ م يف 

الـــفـــردوس يف  ــة  ــزافــاجــعــلــوا يل جــن ــرى مـــقـــامـــًا وجـ ــ ــ ــرة األخ ــكـ الـ

ــم الــــرمحــــن مــا  ــ ــّل ــ ــاوعـــلـــيـــكـــم س ــب ــًا شــــــامٌل وص ــ ــوم ــ ـــمـــت ي نـــسَّ

وقال من بحر البسيط  : 

هــانــت حياهتم ملــن  ــداء  ــف ال ــقــد رغــبــواروحـــي  ــا ل ــي ــدن ــم وعـــن ال ــدهي ل

شهادهتم يف  طــرًا  الفوز  شاهدوا  ــه الــرتــبقد  ــ ــوا مــقــامــًا دون ــال ــذاك ن ــ ب

تلق منهم سوى ندب أخي حسب ينتدبمل  وللمحراب  ــورًا  ط للحرب 

فاطمة ــن  اب دون  بأنفسهم  ــادوا  النجبجـ ــه  ب ــادت  جـ مــا  غــايــة  وذاك 

وعن اإللــه  ديــن  عن  حيامون  القضبصالوا  كــلــت  أن  إىل  الــنــبــي  آل 

ســعــيــهــم خـــــاب  ــا  ــ م درهــــــم  اضطربواهلل  وال  فــروا  فال  أبيدوا  حتى 

يقدمهم للهيجاء  الريعة  يلتهبحامي  شـــب  ــا  ــاه ــظ ل إذ  ــًا  ــي ــام حم

تــرى  الـــويص  ذكـــر  بصولته  الرهبأخـــي  عمها  قــد  باسمه  مــن  ــداه  ع

ــدا ــه خــرقــت أكـــبـــادهـــم وغـ ــات ــن ينتهب ق ــوم  ــقـ الـ ــوس  ــف ــن ل بــســيــفــه 

* * *
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33- السيد حممد الفلفل 

املتوىف سنة 1271هـ
هو السيد حممد بن مال اهلل بن حممد املعروف بالفلفل املتوىف سنة 1271 كان أديبًا 
شاعرًا 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 
كربالء، وكان  الذي عاش يف  بن معصوم  اهلل  مال  بن  السيد حممد  بالنجف، وهو غري 
تلميذًا للسيد عبد اهلل شرب ومما عثرنا عليه من شعر املرتجم ما هو مدون يف كتاب )شعراء 

القطيف( )1(. 

قال يف )مدح الكاظمني اإلمامني موسى الكاظم وحممد اجلواد والعسكريني اإلمامني 
 :)عيل اهلادي واحلسن العسكري

ــا  ــداه ــن الــســري ي مـــداهـــا خــلــهــا تــدمــي مـ ــق  ــ ش فــلــقــد  ــا  ــه ــق ــع ت ال 

ــوق فـــأبـــراهـــا الــضــنــا ــشـ ضناهاهـــزهـــا الـ ــوق  ــش ــال ب حتــمــد  فـــانـــرت 

ــام  ــاءكـ ــت حــــر اهلـــــــوى مـ ــ ــي ــ ــري غــداهــا رض ــسـ ــفــة الـ ــل ــت ــيـــت م رضـ

ــا يــشــغــلــهــا  ــ ــل م ــ ــن ك ــ ــت م ــي ــم ــا وهـــداهـــا يف عــامهــا ع ــداهـ ــن هـ عـ

ــا ــا ممـــا أث ــض ــف بضحاها عـــكـــرت رحــــب ال دجـــاهـــا  ــتــفــت  فــال ــه  ــ رت

ــا قــصــدت الــكــاظــم مــوســى والـــذي ــداه ــض ن ــع ــر الـــنـــاس يــــدًا ب ــم غ

)1(  شعراء القطيف / الشيخ عيل املرهون ج2 ص96. 
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أجرها  واغــنــم  النفس  فــدتــك  فناها قــف  مـــن  ســـالمـــًا  حتــيــيــهــا  حــيــث 

ــام ــي هل ــ ــالمـ ــ ــل سـ ــ ــ ــًا ج ــ ــغ ــ ــل ــ ــب ــ ــا م ــداه ــه ه ــي ــا ف طـــالـــبـــًا لــلــنــفــس مـ

ــاســمــه ــى ب ــوسـ ــن كـــلـــم مـ ــ ــل مل ــ ــال عــصــاهــاق ــ ــوده ن ــ ــن جـ ــ ــن ِم ــ ومَلـ

ــدي جــانــب الـــــــزوراء هل  ــي ــه ؟أش لظاها  النفس  مــن  تطفي  زورة 

رأى ــا  ــ ممـ ــرة  ــ ــظ ــ ن لـــعـــيـــنـــي  ــا؟ أم  ــاله ــو ج ــل ــام جت ــك ــدس جـــدثـــي ق

ــم  غـــريكـ أنــــــاســــــًا  اهلل  يـــــر  ــا مل  ــاه ــرب ــم فــأنــتــم غ ــت ــل مــثــل مـــا ن

وأذى  قــــــدر  ــم  ــ ــظ ــ أع ــم  ــ ــدك ــ حساها ج كـــأســـًا  ــده  ــع ب فــحــســوتــم 

ــدي أخـــــــالق هبــا  ــ ــ ــرآن مـــن عــطــر شــذاهــا وســـقـــاكـــم ث ــقـ عــطــر الـ

إجيـــا عـــلـــة  أكـــمـــلـــت  ذوات  ــا  ــ طاها ي والــبــدء  ــورى  ال العرش  ذي  د 

نــجــا  إال  بـــكـــم  راج  رجـــــا  ــا  ــ فتاهام ــني  ــام ــي امل والـــراجـــي  كــيــف 

ــس إىل  ــف ــن ثــراهــاثـــم عـــج يـــا مـــرشـــد ال ــن  م نــنــشــق  ســـامـــراء  أرض 

ــا واعـــطـــهـــا مـــقـــودهـــا حــتــى تــرى ــ ــاه ــ ــا ورج ــاهـ ــنـ ــة فـــيـــهـــا مـ ــبـ قـ

ــا  ــى نــــــــوري عـــــال حـــــال هب ــ ــع ــ ــا ف ــاه رض ــلـــق  واخلـ اهلل  ــالة  ــ ص مـــن 

الــرُسى  ــاء  وعــث حلس  عنها  ــق  عــنــاهــا والـ زاد  ــد  ــق ف ــبـــرى  الـ ــل  ــ وق

ــض بــاإلجــا ــب احلـــاجـــات حت ــل وفـــنـــاهـــا واط ــا  ــاهـ ــقـ بـ ــال  ــ ــ ح يف  بــــة 

ــال قـــــــوة يل ــ ــ ــي ف ــ ــن ــ ــض ــ ــم اهن ــ ــ مـــن مهـــوم أهبــضــتــنــي مـــن عــداهــا ث

العدى خــوف  حــوى  رسداب  ــي رجــاهــانحو  ــط ــع عــصــمــة الـــعـــامل وامل

ــدري عسى تـ ــام  ف ــاًل  ــش يب رسـ مــشــتــكــاهــا وامـ يف  دعــــــوة  لـــبـــى  اهلل 
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مستشفعًا  خــاضــعــًا  يب  بــلــقــاهــا وادخـــلـــن  ــًا  ــ ــوم ــ ي ــد  ــعـ أسـ ــأن  ــ بـ يل 

ــا عـــــّد مــا  ــنـ جـــزاهـــا نـــقـــرأ الــتــســلــيــم مـ يــــــوم  إىل  اهلل  خـــلـــق 

ــدى مـ ــي  ــ ــط ــ ــع ــ وامل اهلل  ويل  ــا يــــا  ــاه ــط ــد ع ــيـ ــلـ ــد األيــــــــام إقـ ــ ــ أم

بقى ــا  م ــت  ــب واث اهلل  اســـم  ــى  ع ــم  انمحاها ق ــوا  رام فالعدى  رســوم  من 

أبـــت  بـــأجـــنـــاد  األرض  ــر  ــهـ منتهاهاطـ ــن  مـ مــبــدأهــا  ــرى  ــ ي أن 

والـــ الـــروح  بعيسى  الــعــدل  ــالك ســامهــا وأبــســط  ــأمـ ــرض حمــفــوفــًا بـ ــخ ـ

ــت آذنـ ــد  قـ ــا  ــرجـ الـ ــات  ــ ــ دوح ــا إن  ــراه ــار فــمــتــى خــــرضًا ن ــس ــح ــان ب

ــل تـــرى  ــ ــاىل هـ ــ ــب ــ اهـــا واألمــــــــــاين ح ــيـــد بـــرَّ ــًا بـــولـ ــ ــوم ــ ــنـــك ي مـ

ــارات بــنــي  ــ ــثـ ــ ــيـــف لـ ــسـ ــد يف رضــاهــا جـــــرد الـ ــه أمـــك الـــزهـــرا واج

ــوم عــلــيــهــم جــحــفــاًل ــب الـــقـ ــل ــن دراريــــــه ظــبــاهــا ج ــك ــى ل ــدج ــال ك

ــد الـــضـــاري بــدت ــاألس اخلـــمـــص ظــبــاهــا فــانــثــنــوا ك مــنــتــهــى  ــم يف  هلـ

ــش الـــعـــدى ضــاحــكــة ــي بــكــاهــا تــلــتــقــي ج ــال  ــ ط دم  ــن  مـ واملــــــوايض 

عـــن حــامــيــة  الـــدفـــع  بحامها أبـــلـــغـــوا يف  ــال  ك ــكــل  ال بــايــصــا  ــن  ــدي ال

جــرى حــتــى  الــوغــى  يف  يـــزالـــوا  قضاها مل  حـــم  مـــا  األقـــــدار  يـــد  مـــن 

 :ويقول يف رثاء احلسني

أنـــصـــاره  والـــوفـــا  ــروة  ــ ــ امل ــام زئـــريوذوو  ــئـ ــلـ ــى جـــيـــش الـ ــ ــم ع ــ هل

أصوهلم ــاب  وط عنارصهم  ــابـــت هلـــم وحــجــورطابت  فــعــنــارص طـ

القنا  عشقوا  ال  للدفع  القنا  ــع لـــكـــن أمـــــي املـــقـــدورعشقوا  ــف ــن ــل ل
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دعـــوة إال  ــلــخــلــد  ل شــاقــهــم  واحلـــــورمـــا  ولــــداهنــــا  ال  ــن  ــ ــرمح ــ ال

هبم ومـــا  ــور  ــص ــق ال هلـــم  ــت الـــقـــصـــور قــصــور فتمثلت  ــل ــث لــــوال مت

فنوا  حتى  لــنــره  الــنــفــوس  ــوا  ــذل واخلـــيـــل تــــردى والــعــجــاج يــثــورب

تيــ خيــوض  املكرمات  ربيب  ــدا  مــســجــوروغ وقـــلـــبـــه  احلـــــــروب  ار 

له  ــا  ــ وم ــري  ــص ــن ال ــن  ــ أي أال  نصرييــدعــو  والــعــلــيــل  األرامـــــــل  إال 

اختيا وال  يـــود  مـــن  ــودع  ــ ي ــدا  ــغ ــور ف ــب ق ذاك  بــعــد  ــه  ــوتـ حـ بــــأن  ر 

عليكم  الـــســـالم  مــنــي  هلـــم  ــو  ــدع يــســريي ــام  ــقـ ــاملـ فـ ودى  أهـــــل  ــا  ــ ي

يفد فلم  استطعت  ما  عنكم  منحوردافعت  وذا  شــلــو  ذا  ــصــحــب  وال

ــا ــاهل ــا ن ــ ــا جمـــرور فـــأتـــتـــه زيـــنـــب وهـــــي مم ــه ــل ــاع وذي ــن ــق حــــرُسى ال

ويا مضوا  الــذيــن  خلف  يــا  والــســوروتــقــول  الــبــال  ــم  طـ إذا  فــلــكــي   

الفنا تيقنت  ــل  أهـ الـــــوداع  ــاذا  ــ خفريم لــــدي  ومــــا  يف  الــــــرأي  مـــا 

ــدى ــر املـ ــا زيـــنـــب قـ ــلــنــا حمــصــورفــأجــاهبــا يـ ــي ــدى وســب ــعـ ــر الـ ــث ك

ــقـــ ــك الـــنـــفـــس ت ــ ــدت ــ ـــت ف ــالـ ــ إذًا لعسريق إن سلواين  تل نصب عيني 

كريـــ واخضلــت  عيناه  ــًا وعــــالهــــم الـــتـــزفـــري فاغرورقت  ــ ــ ــه دمـ ــتـ مـ

سامراء(  تاريخ  يف  الكرباء  )مآثر  كتاب  يف  القصيدة  هذه  أبيات  بعض  وردت  وقد 
للشيخ ذبيح اهلل املحاليت ج3 ص327. 
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34- السيد حممد هادي آل طعمة

)1323 - 1396 هـ(

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 1323 هـ / 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 
إىل  بأنواعه، وبعدها انرصف  الكريم واخلط  القرآن  بدراسة  بدأ  احلائري، حيث  كوسة 
خدمة الزائرين وقراءة التعزية يف الروضة احلسينية والعباسية حتى آخر حلظة من حياته. 

حب  عىل  جمبولة  نفس  ذا  النفس،  كريم  الصدر  واسع  حلياًم  كان  فقد  أخالقه،  أما 
اخلري، وفيًا ألصدقائه، حتى عرف بني أقرانه بالذكاء والفطنة وسالمة الذوق يف الفهم، 

باإلضافة إىل عفته ونقائه وحرصه عىل التسامي والرتفع عن الدنايا. 

العريب واإلسالمي من  والرتاث  الكتب  أخبار  الرغبة يف اإلطالع عىل  لديه  نشأت 
العقيدة  إىل  يمت  ما  وكل  وأقوال  ورسائل  وخطب  شعر  من  ومنثوره  الكالم  منظوم 
اإلسالمية بصلة فتتبع قراءة الشعر املبعثر يف كتب اللغة واألدب والتاريخ وأظهر اهتاممًا 
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الفارسية  اللغتني  يتعلم  أن  استطاع  كام  احلفظ،  وسعه  ما  الشعر  عيون  بحفظ  واضحًا 
والرتكية فضاًل عن العربية، واتقنها بطالقة، وحفظ الكثري من الشعر الفاريس إىل جانب 
وعرف  الرجال  حقائق  عىل  ووقف  التارخيية  واحلوادث  اإلسالمية  بالعلوم  اهتم  ذلك 
دخائلهم وترصفاهتم يف كل موارد احلياة وأخذ من الشيوخ آراءهم، وخترج يف أدبه عىل 
أمثال  واألدب  الفضل  وأهل  العلامء  من  رعيل  عىل  فتعرف  وأنديتها،  كربالء  جمالس 
أيب  والشيخ حمسن  الكاظمي  املوسوي  والسيد حممد مهدي  الطهراين  بزرك  أغا  الشيخ 
احلكيم  الدين  صدر  والسيد  القزويني  مرتىض  والسيد  الوهاب  مرتىض  والسيد  احلب 
الشهرستاين والشيخ حممد القريني والسيد عبد الرزاق املقرم والسيد جواد شرب والسيد 
وخرض  األمني  حسن  والسيد  القطيفي  العمران  فرج  والشيخ  احليل  الدين  كامل  هادي 

عباس الصاحلي وغريهم. 

وملا كان شديد احلب ألهل البيت، عارفًا بجهادهم وعلمهم ومواقفهم املرشقة 
بسجاياهم  واإلشــادة  فيهم  الشعر  لنظم  انرصف  فقد  اإلسالمي،  الدين  مبادئ  لنرش 
يف  القصائد  من  جمموعة  لديه  أصبحت  حتى  اجلليلة،  أعامهلم  عن  والكشف  احلميدة 
مناقب ومراثي النبي الكريم حممد وآل بيته األطهار، وكان يتوخى من ذلك األجر 

والثواب. 

ال غرابة إذن أن تنجب األرسة اجلليلة فتًى ينهل العلم من ينابيعه ويترشب األدب 
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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ــني قـــــــــد جتـــــــــى نــــــــــــور قــــــدس  ــ ــسـ ــ يــــــــــــوم مــــــــيــــــــالد احلـ

ــه  ــيـ ــني وأضـــــــــــــــاء الــــــــكــــــــون فـ ــ وأقـــــــــــــــــــــــّرت كــــــــــل ع

 بلغني نعي وفاته يوم اخلميس 19 شوال 1396هـ ودفن يف مدينة جده احلسني
الذي خدمه حيًا ومات بجواره( )1(. 

قال العالمة الشيخ حممد صادق الكربايس: السيد حممد هادي بن حممد مهدي آل 
طعمة الفائزي املوسوي )1323 - 1396 هـ( كان أديبا شاعرًا، ولد وتويف يف كربالء، 
وهو والد سلامن هادي آل طعمة، له كتاب )منتخب الدعوات( و )ديوان شعر( يف مدح 
الكربايس  قول  نص  ذكر  كام   .)2( املازندراين(  تقي  )حممد  ديوان  مجع  كام  املعصومني، 

االستاذ سعيد هادي الصفار يف كتابه )3(.

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. 

)1(  فهرس الرتاث / السيد حممد حسني اجلاليل ج3 ص244.
)2( ( دائرة املعارف احلسينية - تاريخ املراقد: الشيخ حممد صادق الكربايس، ج3 ص 111.

)3( ( 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 : 

منتخب الدعوات، كتبه يوم 15 شعبان 1380هـ ، وعىل الصفحة األوىل منه تعليق . 1
الشيخ أغا بزرك الطهراين مؤرخ يف 6 حمرم 1386هـ، طبع الكتاب يف بريوت سنة 

1426هـ باعتناء السيد حممد حسن صادق آل طعمة. 

كنور املعارف اإلهلية، يتضمن: . 2

3 . .قصائد خمتارة يف مناقب أهل البيت

ملحمة احلاج جواد بدقت الشاعر الكربالئي املتوىف سنة 1281 هـ. . 4

منتخبات البحار، كتبه يف 14 رمضان 1390هـ. . 5

قصيدة الشيخ حسني نجف املتوىف سنة 1354 هـ وكتبت سنة 1393 هـ. . 6

جمموع آل أيب احلب.. 7

ديوان الشيخ حممد تقي املازندراين احلائري، 1385هـ. . 8

9 . .زيارة اإلمام احلسني

ديوان شعره بالعربية، 1390هـ. . 10

ديوان شعره بالفارسية،1390 هـ. . 11

جمموع شعري حسيني. . 12

جمموعة األدعية واألذكار، كتبت يف 1360هـ. . 13
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منتخبات الزيارات والدعوات الزاكيات، 1393 هـ. . 14

زيارة احلسني كتبت سنة 1392 هـ )1(. . 15

وفاته:
 أرداه سلطان املوت وهو يعالج يف مستشفى اآللويس ببغداد فنقل رفاته إىل كربالء 

يوم اخلميس 18 شوال 1396 هـ/1976م. 

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، 
سرية  تناول  طعمة(  آل  فقيد  )ذكرى  باسم  كتاب  األوىل  السنوية  ذكراه  يف  عنه  وصدر 

حياته وبعض أشعاره. 

املصادر لرتمجته: 
الذريعة :الشيخ أغا بزرك الطهراين ج22 ص402. . 1

ذكرى فقيد آل طعمة: جلنة التأبني )1323 - 1396هـ( طبع يف 1978/12/2م. . 2

فهرس الرتاث: السيد حممد حسني احلسيني اجلاليل: 3 / 244. . 3

حممد . 4 وظمياء  النقشبندي  أسامة  العراقي:  املتحف  مكتبة  يف  األدبية  املخطوطات 
عباس ص281. 

كربالء يف الذاكرة: سلامن هادي آل طعمة ص402. . 5

)1( ( خمطوطات كربالء: للمؤلف، ج3 ص 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 شاعرًا حمرتفًا 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. 

نلمس يف شعره  إنتاجه،  قلة  أنه عىل  بيد  باألمل،  باألسى، مفعمة  إن قصائده زاخرة 
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 

ــي  ــ ــس اهلـــــــدىيـــــــــــــــــوم مـــــــــــيـــــــــــالد عـ ــ ــمـ ــ املـــــــرتـــــــىض شـ

واإل الـــــــبـــــــاطـــــــل  حلـــــــــــــــاد واحلــــــــــــــــــق بــــــــدازهـــــــــــق 

ــدىذاتـــــــــــــه جــــــــوهــــــــرة الــــقــــد ــ ــنـ ــ ــلـ ــ لـ وغــــــــيــــــــث  س 

هــــــــــــوت كــــــــنــــــــٌز خــــــّلــــــداعـــــــنـــــــده مــــــــن عــــــــــامل الـــــال

الـــــكـــــعـــــبـــــة  يف  وســــــــط الــــبــــيــــت ملــــــا ولــــــداجـــــــــــــــاء 
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)يف ميالد الصديقة فاطمة الزهراء( 20 مجادى الثانية

ــة ــم ــاط ف املـــصـــطـــفـــى  ــت  ــنـ بـ مبني إن  نــــــورًا  مـــيـــالدهـــا  أتــــى  قـــد 

ــني ذاهتـــــــــــا جـــــــوهـــــــرة قـــدســـيـــة  ــامل ــع ــل ل هـــــدى  اهلل  ــا  ــهـ ــاغـ صـ

ــني إهنـــــــا فــــلــــذة طـــــه املــصــطــفــى  ــاملـ ــعـ ــاء الـ ــ ــسـ ــ إهنـــــــا خـــــري نـ

ــة  ــبـ ــيـ ــني أنـــــجـــــبـــــت ذريـــــــــــــة طـ ــث ــاب ــع ال رس  اإلســـــــالم  كـــفـــت 

ــا  ــه ــل ــض ف يف  خــــــالــــــدة  حني إهنــــــــا  ــل  ك ــدو  أشـ الــعــاطــر  باسمها 

)يف ميالد اإلمام الثاين احلسن بن عيل املجتبى( 15 رمضان 

ــي املــجــتــبــى ــق ــت ــط ال ــب ــس ــن ال ــس ــدىح ــ اهل نــــــراس  اهلل  عـــلـــم  كـــنـــز 

ــى ــج ان ــذا  ــ ــق ــ ال ــالده  ــ ــي ــ م يف  واملـــرتـــىضإن  ــى  ــف ــط ــص امل ــب  ــل ق رس 

ــه  ــل ــب ن يف  اهلــــــــدى  آفــــــــاق  ــم  ــ ــىعـ ــن ــم خــــري امل ــ ــاط ــ ــت ف ــ ــال ــ ثــــم ن

ــا ــســن ــديس مـــفـــتـــاح ال ــ ــق ــ ــر لــلــنــدىذاتــــــه ال ــح ــد ب ــي ــوح ــت مـــعـــدن ال

ــا ــرج ــوع ال ــب ــن ــى مــنــهــل اإلحـــســـان ي ــدج ــاح ال ــب ــص ــد األبــــــرار م ــي س

)يف ميالد اإلمام الثالث احلسني بن عيل( 3 شعبان املعظم 

ــني قـــــــــد جتـــــــــى نــــــــــــور قــــــدس  ــ ــسـ ــ يــــــــــــوم مــــــــيــــــــالد احلـ

ــه  ــيـ وأقــــــــــــــــــــــرت كـــــــــــل عــــني وأضـــــــــــــــاء الــــــــكــــــــون فـ

ــل ــيـ ــلـ ــني وطــــــــــوت أنــــــــــــــواره الـ ــ وأحمــــــــــــــــــــــى كـــــــــــــل مـ

تـــــــــراءى الـــــفـــــجـــــر  اخلــــافــــقــــني وإذا  يف  ســــــاطــــــعــــــًا 

ــد ــ ــب ــ ــال ــ املـــــــرقـــــــني ســـــبـــــط طـــــــه شـــــــع ك بـــــــــأفـــــــــق  ر 
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)يف ميالد اإلمام الرابع عيل بن احلسني السجاد( 4 شعبان  

ــد الــســجــاد  ــمــول ــف الـــــرسور ب ــادهــت ــ ــزه ــ خــــري الــــريــــة أكـــــــرم ال

احلجي انغمر  بفيضه  العلوم  ــة مــفــخــر الــعــبــادبحر  ــ ــدايـ ــ ــنـــز اهلـ كـ

بــالــســنــا املـــتـــوج  اهلل  حــجــة  ــادهـــو  وقـ ــب  ــوك ــك ك الح  األفـــــق  يف 

ــر ــائ ــل عـــبـــقـــري ث ــامئـ ــشـ احلــســادحـــلـــو الـ أذى  ــن  م ــعــة  الــري حــفــظ 

ــوى جـــبـــارة ــ ــادهـــيـــهـــات تـــرهـــبـــه قـ ــف ــه بــمــخــلــب األص ــدي أدمــــت ي

)يف ميالد اإلمام اخلامس حممد بن عيل الباقر( 1 رجب املرجب 

املـــؤمـــنـــني ويل  الـــعـــلـــم  ــر  ــ ــاق ــ ــنب ــدي ــاب ــع ــري ال ــ ــق خ ــ ــري احلـ ــصـ ونـ

الـــدجـــى ــر  ــ فـ ــالده  ــ ــيـ ــ مـ يف  اليقني إن  ــوار  ــ أنـ الـــكـــون  يف  ــدت  ــ وب

ــو بـــحـــر الـــعـــلـــم كـــنـــز لــلــتــقــى  ــ ــف الــبــائــســنيه ــه نـــارص الـــديـــن وك

ــذي ــ ال اخلـــلـــق  ــى  ــ ع اهلل  ــة  املــبــني حـــجـ ــق  ــ احل أرشق  ــد  قـ ــه  ــم ــاس ب

ــه  ــانـ ــسـ ــًا إحـ ــ ــب ــ ــال ــ ــن أتــــــــاه ط ــ ــن مـ ــ ودي دنـــيـــا  يف  بــــاآلمــــال  ــاز  ــ فـ

)يف ميالد اإلمام السادس جعفر بن حممد الصادق( 17 ربيع األول

ــقــني   ــت ــول إمــــــام امل ــ ــق ــ الــــعــــاملــــني صــــــادق ال بـــــــني  هلل  ــة  ــ ــجـ ــ حـ

اهلـــــدى شـــــع  مـــــيـــــالده  يف  حــيــث قـــام الـــديـــن يف عـــز رصــني إن 

الــُدنــا ــذي  ــ ــام يف ه ــكـ ــارش األحـ ــ مبني ن ــول  ــ ق يف  األقـــــــوام  وهـــــدى 

ــالـــح  ــاس إمــــــــام صـ ــ ــن ــ ــل ــ يلني هـــــو ل ــن  لـ حـــســـام  ــق  ــ احل يف  ــو  ــ وه

الــــورى  كـــل  يف  اهلل  عــلــم  ــني كــنــز  ــل ــرس ــري امل ــ ــن نـــســـل خ ــ ــه م ــ إنـ
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)يف ميالد اإلمام السابع موسى بن جعفر الكاظم( 7 صفر 

ــاب احلـــوائـــج مــنــبــع اإلحــســان  ــ ــلــهــفــانب ــذ ال ــق ــن ــامـــي الـــريـــة م حـ

فـــغـــدا يــعــيــش بــصــحــة وأمـــــان كـــم مـــن ســقــيــم نـــال مـــن بــركــاتــه 

ــاء جــــاء مــبــرًا ــ ــوض ــ ــني بــــعــــزة اإليـــــــامن مـــيـــالده ال ــنـ ــؤمـ ــمـ ــلـ لـ

للندى نفس  وهو  جعفر  بن  كــالــنــهــر حــني يــســيــل يف الــوديــان موسى 

ــر  ــو يف املــعــارف بــحــر عــلــم زاخ الــــديــــان ه ــد  ــ ــواح ــ ــل ــ ل ــة  ــ ــ آيـ أو 

)يف ميالد اإلمام الثامن عيل بن موسى الرضا( 11 ذي القعدة

الظلامت   يف  كالفجر  ــرضــا  ال ــتــهــى الــركــات ولــد  ــو املـــــراد ومــن ــ وه

ــلــب حــائــر ــكــل ق ــاء ل ــرجـ الكرباتبـــاب الـ وكاشف  الوجود  شمس 

ــًا بـــني األئـــمـــة بــإســمــه ــنـ ــد أنـــبـــل اآليـــــاتيـــا ثـــامـ راحــــــت متـــجـ

ــة ــول ــأم األزمـــات مــــــوالي فـــيـــك مــــــآريب م ويف  ــا  ــي ــدن وال ــن  ــدي ال يف 

مــنــبــع   إال  ــون  ــمـ ــيـ املـ حـــبـــك  ــا  ــ ــم الــعــطــاء يــفــيــض بـــاخلـــرياتم جـ

)يف ميالد اإلمام التاسع حممد بن عيل اجلواد( 15 رجب املرجب 

ــع اخلــــريات ــب ــن ــة م ــالـ ــرسـ ــت الـ ــي الشبهات ب ــن  م الـــبـــاري  ــه  صــان ــد  ق

الـــزكـــي حممد ــالد  ــيـ مـ جــــاء  ــات قـــد  ــرك ــي اجلــــواد ومــعــدن ال ــن أع

ــبــزوغــه ــى ب ــدجـ ــاق الـ ــ ــاء آفـ ــأضـ البسامت فـ ضــاحــك  أرشق  والــفــجــر 

املصطفى  النبي  صلب  من  جــاء  فــــإذا الـــوجـــود يــلــوح كــاجلــنــات قد 

أعــراســهــا  يف  متـــوج  الـــســـامء  اآليت وإذا  ــد  ــي ــول ــل ل ــف  ــت هت واألرض 
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)يف ميالد اإلمام العارش عيل بن حممد اهلادي( 15 ذي احلجة 

ــة أعـــظـــم اخلـــــريات ــ ــري ــ وغــــــدا يـــشـــع بـــــــأروع اآليـــــاتنـــــال ال

ــج فــجــره  ــل ــب ــالــصــلــوات فــإمــامــنــا اهلــــــادي ت فــاســتــقــبــلــتــه احلــــور ب

ــني بــعــطــره  ــامل ــع ــاتطــابــت نــفــوس ال ــب ــق ــع ــه ال ــاللـ ــظـ وتـــعـــبـــأت بـ

ــاب لــلــرجــى  ــ كــنــز الــفــضــائــل مــنــهــل احلــســنــات احلـــجـــة املــعــصــوم ب

ــًا ــيـ ــامـ سـ مــــقــــامــــًا  بــــــــوأه  ــعــايتاهلل  ــان ال ــزمـ ــى هـــام الـ ــج ولـــه ان

)يف ميالد اإلمام احلادي عرش احلسن بن عيل العسكري( 8 ربيع الثاين 

ــل والــــنــــدىبــــــــاب املـــــــكـــــــارم واهلــــــــدى ــ ــائ ــ ــض ــ ــف ــ ــر ال ــ ــح ــ ب

ــدىاحلــــــجــــــة احلــــــســــــن الــــــــذي ــ ــت ــ ــق ــ وهـــــــــو اإلمـــــــــــــام امل

ــى  ــ ــي أتـ ــ ــ ــام ــ ــ ــس ــ ــ ــدىمـــــــيـــــــالده ال ــ ــ اهلـ لـــــــــــذوي  ــة  ــ ــجـ ــ هبـ يف 

بـــــحـــــبـــــه طــــــــــــول املـــــــــدىطـــــوبـــــى ملــــــن نــــــــال الــــــــوالء

حـــــــزنـــــــًا وأفــــــــــــــرح أمحـــــــدامـــــــــيـــــــــالده مـــــــــأ املـــــــــدى

لناظمها السيد حممد هادي السيد حممد مهدي آل طعمة حتريرًا يف 24  رمضان املبارك 
سنة 1390هـ.

وقال أيضًا يف ميالد االمام الثاين عرش احلجة بن احلسن املهدي وهي  عرشة أبيات 
بعنوان )طاعته فرض(:

ــر املــؤمــنــني ــع ــا م ــم يـ ــك ــرى ل ــ الـــعـــاملـــنيب يف  املــــهــــدي  ــد  ــولـ ــمـ بـ

ــن احلـــجـــج األكـــرمـــنيالـــطـــاهـــريـــن الـــطـــاهـــريـــن اهلــــداة ــة بـ ــجـ واحلـ
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ــذي ــ ــ ــدى وال ــ ــت ــ ــق ــ ــى املــســلــمــنياملــــرجتــــى وامل ــ ــرض ع ــ طـــاعـــتـــه فـ

ــان مـــطـــيـــعـــًا لــه ــ ــ ــوز مــــن ك ــ ــف ــ ــمــنيي ــآث واخلـــــــزي واخلــــــــرسان ل

ربـــنـــا ــه  ــ بـ األرض  يـــمـــأ  ــد  ــ ــٍم مهنيقـ ــل ــعــد ظ ب ــدالً  ــ قــســطــًا وعـ

الــــورى مـــن ســطــوتــه يف  ــل  ــزيـ ــار واملـــجـــرمـــنييـ ــفـ ــكـ كـــتـــائـــب الـ

ــوره ــ ن ــا  ــ زهـ شـــعـــبـــان  نـــصـــف  ــون قـــد ضــــاء بـــه أمجــعــنييف  ــ ــك ــ وال

ــالده ــيـ مـ ب  زار  ملــــن  ــى  ــ ــوب ــ ــنيط ــ ــه األم ــ ــر حـــســـني ســـبـــط ط ــ ق

ــش عـــى مـــا سعى ــي ــع ــاب لـــه ال ــ باليمنيط غــــدًا  الــصــك  ــك  ــس ــم وي

مــســكــٌن ــه  ــ لـ ــد  ــ ــل ــ اخل جـــنـــة  ــنييف  ــرمـ مـــن بـــركـــات أكـــــرم األكـ
 

* * *
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35- السيد حممد رضا السيد حممد صادق القزويين

)1359هـ / 1437هـ  (
هز الشاعر األديب الكاتب الباحث السيد حممد رضا السيد حممد صادق بن السيد 
املصادف  كربالء سنة 1940م  ولد يف  املوسوي  القزويني  السيد هاشم  بن  حممد رضا 
إىل  انتقل  ثم  واإلعدادية,  واملتوسطة  االبتدائية  دراسته  أكمل  هبا،  ونشأ  لسنة 1360هــ 
السياسية وخترج  االقتصاد والعلوم  كلية  املستنرصية فدخل  اجلامعة  للدراسة يف  بغداد 

من املعهد العايل للمصارف عام 1388هــ املصادف لسنة 1968م . 

الرافدين بكربالء، وظل  العراق فعني حماسبًا يف مرصف  العمل املرصيف يف  مارس 
احلرة  التجارة  يف  فعمل  الكويت  اىل  انتقل  حتى  الزمن  من  طويلة  فرتة  العمل  يزاول 

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 .

املثالية  والغرية  العالية  ومهته  رسيرته  وصفاء  احلميدة  بسجاياه  الشاعر  عرف  وقد 
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 
وها   . امللتهبة  العواطف  واحرتام  أسلوب  عذوبة  عىل  تدل  وهي  األخوانيات،  قصائد 

آنذاك أسوق إليك منتخبات من شعره  :

هذه قصيدة اإلمام الرضا وهي طويلة أنشأها عىل غرار تائية دعبل اخلزاعي :

كـــاِت ــَع الـــَرَ ــَب ــنْ ــَت َحــَســٍن َم ــِدْمـ ــلــواِتَقـ ــالِك بــالــصَّ ــ ــْهــبــَط األََمـ َوَيـــا َم

ــَورى ــَن الـ ــاِتَوَيــامــلــجــئــًا لــلــَتــائِــِهــنَي ِمـ ــت ــلَّ َش ــ ــري ُك ــاخل ــا جــامــعــا ب ــ َوي

ــززًا ــع ــق ُم ــي ــوث ــُن ال ــُركـ ــا الـ ــ ــا َأهي الثباتويـ ُركــن  األرض  ــوق  ف اهلل  مــن 

جوارها حتمي  األرض  ملوَك  بـــحياةوجدت  أيـامـــهم  أسعفـــت  إذا 

ــّزٍة ــعـ بِـ ــاة  ــيـ احلـ ــي يف   ــم حت ــد ممــاتوإنـــــَك  ــع ــْن جـــاءكـــم يــســعــى وب ــ ملِ

فأرشقت طوس  أرض  غريبًا  ــون كـــل جــهــاتقدمت  ــم ــي  بــمــقــدمــك امل

سائٌق والــشــوق  جئت  قد  َحسِن  اخلــطــواتأبــا  يف  اآلمـــــال  يب  وحتــــدو 

لعاشق ــح  ــرضي ال طـــاب  حــســن  وشـــعـــت مــــنــــارات عــلــيــه آلتأبـــا 

ــُه ــوُف ــط ــك اجُلـــمـــوع ت ــي ــات ــأين هب ــ ــاِتك ــرفـ ــعـ والـ اهللِ  بــيــت  وقـــــوف 

ــٍة ــهــَف ــَل ــســلــون ب ــن ــالِةفـــجـــاؤوا إلـــيـــه ي ــوا وفـ ــل ــب ــدب أق ــ ــّل َح ــ  فــمــن ُك
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ــوهبــْم ذن بِــمــحــِو  إالّ  يــرجــعــوا  ــالِتفــلــم  ــ ٍة وِصـ  َوُكــــــلَّ َعــطــايــا َثــــــرَّ

ــراُق ومــن يعش ــف ــا َحــســٍن طــال ال الــظــلــامتأب يف  ــاش  عـ مــــزاٍر  بعيـــد 

فأدركت                القلوِب  كَل  التجْت  ِهبـــاتإليك  َعظيــــم  مــن  ــه   ــلــْت أمَّ بــام   

رغبة جاءئك  األرض  ملوُك  العتباتوحّتى  إىل  تــســعــى  رأســهــا  عــى 

خمــاطــر احلـــيـــاة  يف  ــا  ــتـــهـ دامهـ ــروش مــنــهــم هِلــنــــــــاتإذا  ــ ــالـــت  ع ومـ

ختب فلم  حينا  الدهر  لتشكو  النكباتأتتك  يف  خّيبت  الـــذي  ذا  ــن  وم

انكسارِه بعد  ــوَد  ــُع ال منها  مت  نجاةفقوَّ بــعــيــد  غــــدرًا  ــرت  ــم أض وإن 

نــرضًة يــرجــوك  املــأمــون  مشى  باحللقاتأليس  أرجــــاه  ُطـــوقـــْت  ــد  وقـ  

ــْت ــب ــارت خـــراســـاٌن عــلــيــه وأل ــ ــاِتوثـ ــرّضب هــنــاك جــيــوش الــفــتــِك وال

ــة قــبــَلــه ــ ــّذل ــ ــاِت فـــجـــاءَك يــســعــى وامل ــب ــن ــًا مـــائـــل اجل ــرشـ ــَذ عـ ــق ــن ــت لِ

ُتــقــره مل  الـــــذي  األمـــــر  ــاًم بـــوصـــاِةوقـــلـــدك  ــ ــرغ ــ عــلــيــه ولـــكـــن م

ــٍر مـــاكِـ ــة  ــع ــدي خ أم  ــد  ــه ع ــلــســقــطــاِتواليـــــة  ل آل  كـــيـــاٍن  ــِظ  ــفـ حلـ  

تضامنت ثــم  الــنــاس  قــلــوب  آينولــكــن  أمحــــد  آل  مـــن  ــا  ــ ــّرض ــ ال بــــأن 

حاجًة النفس  يف  املأموُن  قىض  أن  ــدراتفام  ــ ــن غ ــه مـ ــف ــي ــا خُي تــكــشــف مـ

ــًا ــأرب م لــيــبــلــغ  مــســمــومــًا  ــاِتوأرداك  ــن ــع ــل ــال ب اهلل  ــى  ــق ــل ــي لِ ــراح  ــ ــ ف

منهم تــدنــســك  مل  كــريــاًم  بــالــشــبــهــاتورحــــَت  تــلــبــســك  ومل  ُبــــــرود 

ــام ــوا قـــبـــورًا وإن ــاف ــا ع ــوا ومـ ــ ــٌوِروالــركــاتوراحـ ــن ــَك َمــهــوى ال  رضحُيـ

جــحافُل ــوم  ي كــل  يف  أمـــّــــــــُه  ــالِك بــالــقــبــالِتإذا  ــ ــ مــن اخلــلــِق واألم

ــًا هــنــاك ختــاهلــا ــع ــب ــواتوطـــافـــْت بـــه س ــدعـ ــالـ ــم بـ ــ ــوس ث ــفـ ــرُي نـ ــطـ تـ
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وسعًة للضيق  ــر  األمـ ُوالُة  ــنَّ  ــ طــبــقــاتَوَظ يف  األدوار  ــه  لـ ــوا  ــن ــب ــي ل  

بسبعها ــاق  ــب ــط ال أن  عــلــمــوا  ــا  ــق لــــــزوار الـــرضـــا حلــظــاتومـ ــي ــض ت

رواحهم عند  للناس  ــعــوا  َوسَّ الـــغـــدواتوإْن  ــالك يف  ــ ــامذا عـــن األمـ ــ ف

ُحّبكم دِر  الصَّ يف  جاَش  قد  حسٍن  ــدى أعـــذب الــكــلــامِتأبا  ــأب ــًا ف ــض ــري َق

ــْل فــيــَك ِدعــبــٌل ــُق صفراتوقــلــت مــدحيــًا مل َي َغــدت  أيديكم  قلُت  ــا  وم

ــلـــوِك ِهــبــاهتــا ــّل املـ ــت كـ ــع ــوا مجَّ ــل هيأِتف بعَض  ِمــنــَك  ــســاوي  ُت فليس 

ــرِي اخلــلــِق طــه وحــيــدٍر ــن خ ــون يف الــغــرفــاتفــأنــت اب ــك ــاء ال ــس ــري ن وخـ

ــري ــي لــلــتــهــاين وأبـ ــوم ــّل جــهــاِت أفــاطــم ق ــك ــاك قــد ســــادوا ب ــن ــأب ف

ــلَّ بقعٍة ُكـ ــاءت عــى  ــاٌب هلــم ضـ ــب ــلــفــاتُق مــؤت األرض  يف  مـــبـــاركـــة 

ُعْصبٍة ــِد  ــراق امل بــعــَض  هــدمــت  آيتوإن  حمـــالـــة  ال  أمـــــر  ــم  ــائ ــق ـــ ـــ ـــ ف  

َتـــارًة ــق  ــالئ اخل َهـــذي  َفـــرَحـــْت  ــَب بــالــنــــــــكــراِتإذا  ــي ــا ش ــأعــيــادهــا م ب

ذكــريــاتــكــم ويف  فــيــكــم  ــا  ــاُدن ــي ــأع لِــتــغــمــرنــا بـــاخلـــري والــــركــــاِتف

ليومنا امُلـــرجـــى  ــت  أنـ َحـــَســـٍن  ــا  ــواِتأبـ ــل ــص ال يف  اهلل  وجــــُه  وإنـــــَك 

الدنى اهتزت  إذا  رصحــًا  هلم  ثـــبـــاِتليبني  ــري  ــ غ يـــــــزداد  ال  ــك  ــذلـ فـ  

وُحبكم ــقــلــوب  ال ــي  ط ــم  ــدك ــراق ــاِتم ــض ــب ــن ال يف  ــن  ــرمحـ الـ تـــعـــاهـــده 

وله من قصيدة يستعرض فيها واقع األمة العربية يف فلسطني ولبنان ويدعو أبناءها 
لتحقيق النرص  اسمعه يقول :

ــي يـــا ســنــنُي ــت ــص ــر وان ــغ يـــا دهـ ــونأصـ ــج بــــرهــــٌة أنـــــام احلــــديــــث ش



329

ــّي ــا  نــــوازع الــنــفــس َع ــدأي يـ ــ ــنيواهـ اهـــتـــدي مــــا  يـــريـــد شـــــوٌق دف

ــؤادي ــاه فـ ــن ــن  ض ــار  مـ ـــ ـــ ــواي احلــنــنيفــلــقــد ح ــ ــن  قـ ــ ــار م ــ  ولـــقـــد خ

ذكـــريـــات يف   مـــــّر   إن  ــى   ــظ ــل ــت أطــــرافــــه  يستبنيي يـــتـــلـــمـــى       

ــدري تـ الـــنـــبـــوة  ــفــحــة  ن إىل   ــل   ــ ــاســمــنيه ــي ــل يـــا أهيـــــا  ال ــي ــب مـــن س

يمي اإلمـــامـــة  مـــربـــض  اىل  ــل  ــعــريــنهـ ــل يـــطـــال ال ــ ــن دلـــيـــل وه مـ

ــامء قــلــبــي ابــتــهــاجــًا ــونفـــامـــأي  يــا سـ ــن ــظ ــدى ال ــ ــت لـ ــ ــّدق ــ ــد ص ــق ــل ف

اليهم مـــروج  ــا  ي ــدرب  ــ ال ــريش  ــ ــونواف ــص ــي يـــــا  غ ــ ــل ــ ــات وظ ــحـ ــفـ نـ

ــري ص الـــتـــأمـــل  يف   طــــال  ــقــد  ــل ثــــم  أدركـــــــت  واســـتـــقـــر الــيــقــنيف

ــوننــقــطــة الـــوصـــول لــلــنــبــوة    حني ــنـ ــة   وبـ ــ ــمـ ــ ــق مـــنـــهـــا أئـ ــ ــش ــ ان

ــاة    جتــى ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنإهنــــــا حمـــــــــور   احلـ ــدي ــي وال ــه ــن ــم وال ــك ــدهــا احل عــن

الـــــزهـــــراء  رس ســيــبــقــى ــود  فـــيـــه كــمــنيوبـــــــأن   ــ ــلـ ــ شــــاخمــــًا  واخلـ

بــعــض بعٍض تــراثــهــا  ــن  ــرت م ــه ــونأظ ــان ق ــورى  ــ ــ ال الـــعـــض يف  ــإذا  ــ فـ

ولــدهيا قدمـــت  الــكــــــــون  حسنيواىل  وذاك      ــم     ــكـ ذلـ ــٌن  ــس ح

ــة   يـــا  ذكـــريـــات  مـــري تــبــاعــًا ــ ــا   عـــبـــيـــد     وقــنيآيـ ــنـ ــدي أنـ ــهـ وأشـ

ــاٍة ــ ــى   األجمـــــــاد   غـــــري    ُأبـ ــن ــغ ــت ــا  نــصــونن ــســن ــار   ل ــ ــدي ــ وبــقــايــا  ال

ــيـــه طعني قـــد  شــهــرنــا الــســيــوف ال لــأعــادي ــرد  مـــن أخـ ــ ــف ــ ال إنـــــام    

بــعــض رصاخ ــاك   ــن ه أو  ــا   ــن ه ــن  الــــــراخ سجنيم ــق   ــل ــط ي ــام   ــل ــث م

ــض املــتــنيأهيــا املــســلــمــون    بــالــديــــــــن   كنتم ــري ــع ــك ال ــل يـــوم كـــان امل

ظالَّ   املــقدس  الــشـــــرع   كــان  يــوم  ــه  اجلــبــني  ــديـ ــًا   لـ ــ ــرف ــ وارفـــــــًا  م
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ــه   دعـــاكـــم    لرتجوا بـ ــقــٍص   ن  رشعــــة   الــكــفــر    ســنــتــهــا  ليننيأي 

ــال  والعهر ــامل ب ــالد    ــب ال ــزاة    ــ مـــن  خــلــفــهــم   صهيونأو  غ تـــــوارى  

العر ملــهــزلــة  ــا  ي   ... مل  تكونواوفــلــســطــني  ــكــم       ــت ــي ــل ف ــا    ــوهـ دعـ

ــاة   لـــنـــرهـــا     فــرتاهــم ــ ــن   دعـ ــ ــذوا الــفــلــس  واســتــبــيــح  الطنيم ــ أخ

فيه  عــقــالء  فــــضــــاع       فــيــه الــبــنــونوبــلــبــنــان   ضـــّيـــع    األب       

الصليب   شــنــت     علينا ــروب  احلــنــنيوح ــه  ــن م ــُج    ــنـ يـ مل  غــــدر   أي  

ــان     ربعًا ــن ــب ــل   ل ــث ــا   عــهــدنــا  مل ــونمـ ــزف ــزي ــه وال ــد   فــي ــقـ ــورق  احلـ ــ يـ

ــا ــو مــنــه اخلــفــاء الــدفــنيإنـــام  الــدهــر  قـــد   يــريــنــا     األع ــل جــيــب وجي

ــاطــم  فاليوم يــا  ف ــذارًا أمـــاه   ــتـ ــي   حزينواعـ ــب ــل ــر   الـــذكـــرى   وق ــ مت

شفيعة املحر

نـــوم بــعــــــــد  مـــن  ــزىأفقـــــــــت  ــغ ــدا  وم ــه ـــ  قـــــــــــد    طــــال  ع

وجــــدًا ــب  ــل ــق ال يف     ــوع تــنــــــــزىوجـــــــدت    ــل ـــ ـــ ــضـــ بـــــــــــــــني     ال

ــرًا   ـــ ـــ ــي ــحـــث  س ــبـ ــاين     الـ ــ ــ ــن ــ ــ قفــــــزاأض تــلــكــــــــــــــأت   فــمـــــــــــا     

ــرًا ــ ــــــــــت  أطـــــــــــــــلـــب   أمـ ــــ رمـــزاورحـ األفـــــق  ــوح   يف  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــل ي  

بحـــٍر ــاة   ـــ ـــ ــج ــن ال ــزىكيــــــف  ــ ــادى وأج ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ملــــــــــــــــــــن  متـــ

ــوّرع  ذنــبــــــــــــــا ــــ ــــ ــــ ــا      تـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ولــــــــمــزاوم ــزًا  ـــ ـــ غــمـــ الــنــــــــــــــاس  يف 

ــقــًا ــري ـــ ــى  وجـــــــدت   طـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــزىحــت واجـ ــو     ـــ ـــ ــجـــ أن كـــيف  أن   

طـــــه أقــــــــوال     ــــــــدت  ـــ ـــ ـــ كنــزاوجـــ حسبــــك  إىل     ومــــــــــــــا 

وخـــزاشــفــيــعــة   احلـــــــــــر  تــبـــــــــــــــــدو الذنـــب  ســـــــاقي  إن 
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ــادي ــأن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ســيجزىوعــنــــــــــــــدهــا   ســـ املــــحب  كـــــيف  

ــت  والئـــــــــــي ـــ ـــ ـــ ـــ ــيــهــات  أن ـــ ـــ ُأرزاهـــ جهـــــنـــم     ــــــي       ــــ أفـ  

ــت ـــ راح ــاطــني    ــي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــشـــ ال إن  ــداك    أزا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــؤّز     أع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ت

مــنــهــــــــــــــــــــم ــم   ــي ـــ ـــ ـــ ـــ ــح اجل ركـــزاإىل   أسمـــــــــع  فلســــــت 

فيــــــهم أحــــر  ــات  ـــ ـــ ـــ ــهـــ جـــــــــــــّزاهــي تقطعـــــــت  وإن    

ــادي ـــ ـــ ـــ ـــ ــن ت ــان      ــــ ــــ ــــ ــــ ــنـ اجلـ عـــزاإن  ـــــبــك       ـــ ـــ ـــ ـــ حمـــ يكفــــي 

مولد الزهراء

مكارم يا  وانصتي  دهــر   يــا   املراهمأصــــغ  عنـــك  جــــراح   يـــا  وانفي 

القوافــي كل  قريـــض  يــا  املالحـــمواستـــعد  كـــل  غور  اليـــوم  وأســُر  

لنـــور طمئــى  النُفـــوس  هـــذي  املظـــاملإن  عنـــها    ّغيبـــته  طالــــام 

اجلـذب تألف  مل  احلقـــول  هـــذي  إن  لراعــــم  متــــوت  أوشــكت  وقــد 
آمـــاالً قلبــــي  ســـامء  يــا  هائـــــــــمفاملئي  عبـــد  أزل  ملــا  فــــإين 

غيثــــًا   السحائب  بيـــــن  العواملأمتــنــى  هــــذي  بيـــن  البشــر  ينشـــر 

فتسموا العقول  يف  اخلصـب  يرجـع  احلمـــائـــم  الصـــقور  ذّلــــة  لرتى 

اجلّو يبث  الّصــغري  الرعم  بـــهــائــملـــرتى  ُأثــــــــريت  وإن  عــطــرًا 

الفـــصل قولتها  الشعـوب  تقول  أن  حــاكم   أهــــــــوج  كـــّل  رغـــم  ــى  ع

كريمـًا حـرًا  اإلنســــان  يعيــش  أن  الــّصــوارم  السيوف  من  مروعـــًا  ال 

بــرٌق احلوالــــــك  يف  الح  الّدواهمفلـــــقد  الليــايل  يف  اخلــوف  يصــرع 

حيارى القلوب  و  الــرعــب  باســـمخيطف  املـــعطل  الثــــغر  ويعيـــد 

فيــنا أرشق  الــزهــراء  وهـــــج  فـــــاطمذاك  البتـــولة  عـــن  وحديــــث 
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فيـا ولــــدت  إذ  اخلـــري  للمكـــارمولـــد  منبـــت  يف  طـــه  فرحــة 

لأنثى الــكـــــرامــة  ــا  هب ــدت  ـــ ُأع األكـــارمقـــــد  الكــــرام  بــني  فعاشــت 

جنبــات رحــاهبا  فــي  وأعــــاظموالتقــت  إمــامــــــــة  يف  عنـــدها 

عذبًا الرســـالة  منهــل  لــلــعـــــــــــواملفســــرى  صــفــاتــــــــه  يف  ــًا  ـــ ـــ ــق رائ

ختـــامر مل  عــــزة  يــا  بنــيها  حــامليف  ــل  ك ــن  م الــتــاريــــــــخ  عظـــامء 

فيها ــان  ك للمصطفــى  بنت  املــراحمغــري  وكــــــــل  والــنــهــى  نســله 

فخـــرًا ــعــوامل  ال علــى  وأثـــمفاستطالت  بــر  كــل  فيــه  شــــــــاهــد 

حجور يف  ترعرعــت  األكــــــــارموتــراهــا  يف  مثلهــا  الــدهــر  يف  عــز 

وكفــاهــــــا خديــجة  خاتــــمولدتـــها  اخلتــم  ولــيدة  يف  تــرى  أن 

املعـــاملوبــــــــهــا ســـوف يــنــتــي نــســــــــل طه فتســـموا  الدنــيا  ويزيــن 

عظياًم بــــــــــــــأن  الــدنــــــــيــا  راحــــــموتــقــــــــول  كــل  أرحــامه  قطعتــه 

بنتــًا خلــف  اإلســــالم  املحارمونــبـــــــــــي  حقـــوق  فــيها  يراعــوا  مل 

برغم املاليـــني  هــذه  ظالــــــمأنجبـــت  كــل  من  التقتـــــــــــيل 

حرب بنو  أيــن  الــزمـــــان  اجلمـــاجمفاستفاق  وقــطع  وسلطانـــــهم  

الكـل ذهــب  فقد  أعداؤهــــا  فـــاطمأيــن  ــري  غ ــى  ــدن ال يف  يبـــق  ومل 

ذكرى السيدة زينب
ــم حــبــل رحــالــه ــري ــك ــن يــلــقــي ال تســئـالهأيـ يف  يستجيــــر  ــن  ــم وب  

ــٌر ح يـــطـــرق  ــواب  ـــ ـــ ـــ ـــ األب عيالهوألي  بــــــــني  ــد  ــري ــط ال مــثــل  صـــار   
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منه الـــنـــاس  يف  يـــــــراق  أن  ــًا  ــف ــاـ أذاللـــهخ يف  يســـــوق  ــٍه  ــ وج ــاُء  ــ م

ــًا ــب غــري أراين  ــا  ــرضـ الـ ــدار  ـــ ـــ ـــ ــب بحــــالهف الــغــريــب  يشكو  فغريب 

)عـــي( املــكــرمــات  ذو  مــنــي  ــن  ـــ تـوالهأي بــعــض  ــرام  ــك ال عطايــا  ــن  م

ــل أمــر ـــــن غـــوث املــلــهــوف يف ك أهوالــــه أي مــن  الدخــــــيل  ومـــالذ 

رصحــًا للدين  أشــاد  قــد  مــن  أمــــــــثــالـــــهأيـــــن  يف  ــان  ــزمـ الـ ــود  ـــ ـــ جي ال  

بعيـــدًا غـــدوت  فــقــد  مــنــي  أشبــالهأيــــــــن  وعـــــن  داره  عــن  ــا  أنـ

وأروى عــهــدًا  احلسيـن  ــار  ج أفضالهكنت  يف  ــعــبــاس(  )ال معيــن  مــن 

عظيمــًا ــرًا  ـــ ـــ أم ــرت  ــ ذك أين  آمــــالهغــري  يف  عـــاد  القلـــب  فــإذا 

وأخــاهــا )زيـــــنــبــًا(  تــذكرت  قـــد  رجـــاله  قــتل  بعد  داســتــه  كيــف 

عياله عبئ  ألــقــى)احلــســني(  ثقالــهكـيف  بــكــل  هلــــا      ــى    ــق أل كـيف 

قــد ــا  م كــل  لــه   صانــت  حاللهفرتاهــا  لــصــون  منها  يرجــو  ــان   كـ

أخــاهــا ــت  ــان ص حيــن  اهلل  ــا  ــاهن جاللـــــهص فــــــــي   ــه   لـ هيــبة   ــام  أيـ

8صفر 1409 املوافق 20 أيلول  1988  

وفاته : 
اصطفاه اهلل اىل جواره يوم اجلمعة 15 ذي القعدة 1437هـ املوافق 19/ 8 / 2016 

ودفن يف مدينة مشهد املقدسة  . 
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املصادر املطبوعة 

السيد حممد مهدي األصفهاين الكاظمي أحسن الوديعة

نور الدين الشاهروديأرسة املجدد الشريازي 

السيد حمسن األمني العامي أعيان الشيعة 

عباس العزاوي تاريخ األدب العريب يف العراق 

السيد سلامن هادي آل طعمةتراث كربالء 

د. داود سلوم تطور الفكرة واألسلوب يف األدب العراقي

السيد سلامن هادي آل طعمةخزائن كتب كربالء احلارضة 

غالب الناهي دراسات أدبية 

حتقيق: حممد كاظم الطرحيي ديوان ابن كمونة

حتقيق: الشيخ حممد عي اليعقويب ديوان الشيخ عباس املال عي 

الشيخ أغا بزرك الطهراين الذريعة اىل تصانيف الشيعه

السيد حممد باقر اخلونساري روضات اجلنات 

د. يوسف عز الدين الشعر العراقي أهدافه وخصائصه 

عي اخلاقاين شعراء الغري 

الشيخ عي املرهونشعراء القطيف 

الشيخ عبد احلسني األميني الغدير 

الشيخ عباس القمي الكنى وااللقاب 
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الشيخ جعفر آل حمبوبة مايض النجف وحارضها 

الشيخ حممد الساموي جمايل اللطف بأرض الطف 

السيد سلامن هادي آل طعمةخمطوطات كربالء )1 - 3(

السيد حممد حسن الكليدار آل طعمةمدينة احلسني 

حممد عي جعفر التميميمشهد اإلمام 

الشيخ حممد حرز الدين معارف الرجال 

بسام عبد الوهاب اجلايب معجم األعالم 

عمر رضا كحالةمعجم املؤلفني 

السيد داخل السيد حسن معجم اخلطباء 

الشيخ أغا بزرك الطهراين نقباء البر 

الصحف واجملالت

جريدة األسبوع.. 1

جريدة الندوه.. 2

جملة االعتدال.. 3

جملة العدل. . 4

جملة العرفان.. 5

جملة املرشد.. 6

جملة الكوثر. . 7
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فهرس املصادر 

السيد حممد مهدي املوسوي الكاظمي أحسن الوديعة

الشيخ حممد عي اليعقويب  البابليات 

السيد عبد احلسني الكليدار آل طعمة بغية النبالء يف تاريخ كربالء 

عباس العزاوي  تاريخ األدب العريب يف العراق 

السيد سلامن هادي آل طعمة تراث كربالء 

السيد مصطفى الفائزي آل طعمة تريح وإيضاح

الشيخ عي كاشف الغطاء )خمطوط( احلصون املنيعة

الشيخ عباس احلائري  حوادث األيام 

السيد سلامن هادي آل طعمة خزائن كتب كربالء احلارضة

حتقيق: الشيخ حممد عي اليعقويب ديوان الشيخ عباس املال عي 

)خمطوط( ديوان السيد حممد عي خري الدين 

الشيخ أغا بزرك الطهراين  الذريعة

عي اخلاقاين شعراء الغري 

السيد سلامن هادي آل طعمة عشائر كربالء وأرسها 

عبد احلسني األميني  الغدير 

حممد رشيف رازي )فاريس( كنجينة دانشمزان
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حممد حسن الكليدار آل طعمة مدينة احلسني 

جمموع السادة آل اخلرسان 

جمموع السادة آل الرشتي 

السيد سلامن هادي آل طعمة معجم رجال الفكر واألدب يف كربالء 

السيد شهاب الدين املرعي املسلسالت 

الشيخ أغا بزرك الطهراين  نقباء البر يف القرن الرابع عر 

اجملالت والصحف: 

جملة العرفان اللبنانية. . 1

جملة الغري النجفية .. 2

جملة االعتدال النجفية .. 3

جملة املنرب احلسيني - دمشق .. 4

جريدة لواء االستقالل البغدادية. . 5

* * *
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