اق
ُج � ْم � ُه � ْو ِر َّي��ة ا ْل � ِع� َ�ر ِ

ال�شي ّعي
ديوانُ
الوقف ِ
ِ
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القطيفي
املو�سوي
ال�س ّيد حم ّمد بن مع�صوم
ّ
ّ
هـ) وفهار�س جمموعته الأدب ّية1269 (ت

Alsyd Mohammed bin Masoom Al-mosewi
Al-katifi (1269)and his literary group of
bibliographies
الفتالوي
 كرار ياس خضير/ أحمد علي مجيد الح ّل ّي
ّ

 قسم شؤون المعارف اإلسالم ّي ة/العتبة الع ّب اس ّي ة المقدّ سة
واإلنسان ّي ة

Ahmed Ali Mjeed Al-Hilli/ Karar Yas Khudhair Al- Fatlawi
Al- Abbas Holy Shrine/Department of the Islamic
Knowledge and Humanitarian Affairs

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

امللخ�ص

النجفي الذي ُع رف بوالئه ،إذ مأل جمموعته بأسطر
جمموعة شعر ّية ق ّي مة ،مجعها
ّ

للنبي وآله صل وات اهلل عليهم وبعض اإلخ وان ّي ات ،تأيت فهرسة هذه
الوالء واملح ّب ة
ّ

احلائري ،وللرتغيب يف تعريف حمتوى
النجفي و
املجموعة للتمييز بني شاعرية
ّ
ّ

تؤرخ
املجاميع الشعر ّية التي حتوي الكثري من الف وائد األدب ّي ة والشعر ّية ،والتي ّ

حل وادث تأرخي ّي ة وأمكنة قدس ّي ة ،وقضايا اجتامع ّي ة ح ّي ة ،وذلك من خالل ما يكتب
مدونات شخص ّي ة يف ُأطر ض ّي قة
يف طروسها من شعر ونثر ،فهي كتبت لتكون ّ
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النجفي(ت 1269هـ) اشرتك
القطيفي
ملوسوي
حمم د بن معصوم ا
ّ
ّ
ّ
الس ّي د ّ
القطيفي
ملوسوي
حمم د بن مال اهلل ا
ّ
ّ
بمشرتكات عدّة مع سم ّي ه ومعارصه الس ّي د ّ
كرجل و ٍ
ٍ
احد يف الكثري من كتب الرتاجم،
احلائري(ت 1271ه��ـ) ،بحيث ُذك را
ّ
لكل و ٍ
فصل هذا البحث بينهام ،وترجم ِّ
احد منهام عىل حدة ،وس ّل ط الضوء عىل

ٍ
ولغرض خاص؛ ليستفيد منها اجلامع يو ًم ا ما ،ويق رأ منها يف جمالسه أو خطبه أو

خاص ا له ،والكثري
حمافله العلم ّي ة واألدب ّي ة ،ومل يكن يف حسبانه أن تكون مصنّ ًفا ًّ

اخلاص ة والعا ّم ة.
ردح ا من الزمن عىل رفوف املكتبات
ّ
منها مل يلتفت إليه ،وبقيت ً

الكلمات المفتاحية :محمد بن معصوم ،محمد بن مال الله ،فهارس المجموعة

األدبية.
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Abstract
Alsyd Mohammed bin Masoom Al-mosewi Al-najafi (1269)participated
with his enemies in many different things, his contemporary is Alsyd Mohammed bin Malalah Al-qutaify Al- haery(1271). Alsyd Al-mosewi Al-najafi
has been mentioned as one of the most important men in many books of
mosewi Al-najafi who was known for his loyalty and allegiance to prophet
Mohammed. He wrote many poems talking about his loyalty to prophet Mohammed. The following essay is focusing on this poetic group. The essay
shows the difference between the poetry of Alsyd Mohammed Al-mosewi Alnajafi and the poetry of Alsyd Mohammed Al-qutaify Al- haery. This group
contains too much poetic and literary benefits which studies historical events
and holy places and social issues through what Alsyd Al-najafi writes from

 جملة ف�صلية حمـكمة- تراث كربالء

biographies. Invaluable poetic group was gathered by Alsyd Mohammed Al-

prose and poetry. It was written to be personal notations in very narrow frames
and special purpose to be made valuable for everyone who can read some of
them in any literary and scientific forum. He did not considered to make it
for his personal purposes. No one had heeded, it was in the shelves of many
public and private libraries.
Keywords: Mohammed bin Masoom, Mohammed bin Mal Alah, literary
group of bibliographies.
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 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

املقدمة
ّ
بسم الله الرحمن الرحيم

عىل أرشف األنبياء واملرسلني وآله الطيبني الطاهرين..

أما بعد ..فإن التعاون بني املح ّق قني واإليثار فيام بينهم يصنع جذوة حتيي

فرب موقف نبيل منهم أحيا مرشو ًعا ت راث ًّي ا
ت راث األ ّم ة اإلسالم ّي ة واألمم األخرىّ ،

أو كتا ًبا أو مقالة طباعة أو حتقي ًقا ،بينام التقاطع والتنافر والتعايل بني بني البرش

صفات ال تضيف لصاحبها شي ًئا ُي ذكر ،س واء أكان صاحبها حم ّق ًقا أم من عا ّم ة

الناس ،فتلك الصفات الذميمة تكون ماحقة للخري واإلحسان .ففي يوم اجلمعة
ملؤرخ
 6مجادى اآلخرة سنة 1439هـ امل وافق  2018/2/23م أرسل إ ّيل الفاضل ا ّ
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خص أولياءه باللطف والذكر املبني ،والصالة
رب الع املني ،الذي ّ
احلمد هلل ِّ

ملوسوي
حمم د بن معصوم ا
الدكتور رسول جعفريان
ّ
مشكورا جمموعة أدب ّي ة للس ّي د ّ
ً
النفس
النجفي(ت 1269هـ) لغرض االستفادة ممّا فيها ،فصـرت ُأمنّي
القطيفي
َ
ّ
ّ
تلبية لطلبه يو ًم ا بعد يوم ،وحي نًا بعد حني ،وأنّى وأنّى فقد أخذ اجلدّ مأخذه،
الفتالوي فاقرتحت
اجتمعت باألخ الط ّي ب األستاذ ك رار ياس
والعمل زهرته ،إىل أن
ُ
ّ

عليه فهرسة املجموعة التي بني يديك ذكرها واالستفادة منها أدب ًّي ا وتارخي ًّي ا؛

وحق يل أن أفتخر بذلك،
تشجي ًع ا له ووفا ًء منّي ألخالقه الط ّي بة معي ومع غرييٌّ ،

عيل ،وأمتمنا العمل م ًع ا بعد أن قضيناه
وأن أكون مشـر ًف ا عىل عمله الذي جاد به ّ

وجمالس متبدّ دة ،وهبذا نكون قد أحيينا املجموعة وصاحبها ،وأكون
يف أ ّيا ٍم متعدّدة
َ

عيل من حقوق ال رتاثيني من أهل بلدة القطيف الزاهرة بعلامئها
قد أ ّديت أنا ما ّ

(حج ة اإلسالم الشيخ حلمي السنان،
وكتّاهبا،
وخصوص ا اإلخوة األساتذة املهرةّ :
ً
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اجلنبي ،والشيخ حبيب آل مجيع ،واألستاذ عبد العزيز آل
واألستاذ عبد اخلالق
ّ
عبد العال ،واألستاذ نزار آل عبد اجل ّب ار ،و.)..

واعلم ّ
حتتوي عىل كثري من الف وائد األدب ّي ة والشعر ّية،
أن املجاميع الشعر ّي ة
ّ

تؤرخ حل وادث تأرخي ّي ة وأمكنة قدس ّي ة ،وقضايا اجتامع ّي ة ح ّي ة ،وذلك من
والتي ّ

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

مدونات شخص ّي ة
خالل ما يكتب يف طروسها من شعر ونثر ،فهي ُك تبت لتكون ّ
ٍ
ولغرض خاص؛ ليستفيد منها كاتبها يو ًم ا ما ،ويق رأ منها يف جمالسه
يف ُأطر ض ّي قة
خاصا
أو خطبه أو حمافله العلم ّي ة واألدب ّي ة ،ومل يكن يف حسبانه أن تكون مص نّ ًفا ًّ

اخلاص ة
ردحا من الزمن عىل رفوف املكتبات
ّ
له ،والكثري منها مل يلتفت إليه ،وبقيت ً

القطيفي
والعا ّم ة ،والبحث هذا س ّل ط الضوء عىل جمموعة شعر ّي ة ق ّي مة ،مجعها
ّ
الس ادات األطهار صل وات اهلل عليهم أمجعني ،حيث مأل
الذي قىض حياته بمح ّب ة ّ

جمموعته بأسطر الوالء واملح ّب ة للنبي وآله صل وات اهلل عليهم وبعض اإلخ وان ّي ات.

الفتالوي بعد أن فهرس املجموعة بالد ّقة والتفصيل؛
وقد طلب منّي األخ ك رار
ّ
ل ُي ستسقى من نمريها العذب ،ويكون النفع منها عا ًّما لعا ّمة أهل الفن أن ُأقدّم له
مقدّ مة ّ
تدل عىل طريق اخلوض يف عمله املبارك.
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فامتثلت لطلبه ،واسعفت سؤله ،وكتبت مقدّ مة وافية  -وهي التي بني
ٍ
مرت،
تضمنت تعري ًف ا
خمتصـرا باملجاميع الشعر ّي ة وقد ّ
ً
يديك ،-وابتدأت بديباجة ّ
حمم د بن معصوم بن
ثم تعري ًفا برتمجة الس ّي د ّ
وتبوي ًب ا ملقدّ مة البحث وفهارسهّ ،
النجفي مؤ ِّلف املجموعة األدب ّي ة(االختالف يف نسبه،
القطيفي
ملوسوي
مؤمن ا
ّ
ّ
ّ

األق وال التي تذكر نسبه الصحيح ،ثالثة أق وال ورد فيها خلط نسبه مع آخر

ثم
معارص له ،أساتذته ،الثناء عليه ،بعض أح واله ،معارصوه ،مؤ ّل فاته ،وفاته)ّ ،

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

ملوسوي
حمم د ابن املقدّ س مال اهلل ا
ُ
ّ
أوردت تعري ًف ا باآلخر املعارص له وهو الس ّي د ّ
ثم أوردت بعض نصوص ترمجتهام
القطيفي
ّ
احلائري(ترمجته ،مؤ ّل فاته ،وفاته)ّ ،
ّ

وأخريا نتيجة البحث.
املشرتكة التي مل مت ّي ز بينهام ،ووجه االش رتاك وح ّل ه بني االثنني،
ً

ِّ
بخط يده ،وتبعها بذكر أربعة فهارس تفصيل ّي ة
النجفي
القطيفي
التي كتبها
ّ
ّ

للمجموعة ذكر يف ّأوهلا منهج عمله ،وإليك عناوينها:
األول :فهرس شع راء املجموعة.
• الفهرس ّ

• الفهرس الثاين :فهرس املوضوعات التي قيل فيها شعر.
القطيفي الذين كتب لبعضهم بنو ًدا.
• الفهرس الثالث :معارصو
ّ
• الفهرس ال رابع :فهرس حمتويات املجموعة.

اجملــلد السادس /العدد الثالث ()21
السنة السادسة َّ /
شهر حمرم احلرام 1441هـ  /أيلول 2019م

الفتالوي ،والذي ذكر يف ّأوله مقدّ مة املجموعة
ثم بعد ذلك يأيت عمل األستاذ
ّ
ّ

• اخلامتة :وفيها ما استفدناه خالل عملنا من ف وائد ت راث ّي ة.

ونرجو أن نكون قد و ّف قنا يف عملنا هذا ،فقد مرت علينا ٍ
ليال وأ ّي ام قضيناها
ّ
م ًع ا يف عمل مشرتك ،ويف ٍ
سفر وح رض؛ ّ
أثرا مجي لاً بني أيديكم
كل ذلك لنرتك ً

ُ
الغلط فهي عادة َمن ُخ لق من طني،
النقص و
املباركة ،فإن شاب عم َل نا هذا
ُ

تتم
والعصمة ألهلها ،واملغفرة من شأن الك رام ،واحلمد هلل ِّ
رب العاملني الذي بذكره ّ
الصاحلات ،والذي و ّف قنا هلذا العمل وغريه.
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القطيفي
املو�سوي
ترجمة ال�س ّيد حم ّمد بن مع�صوم بن م�ؤمن
ّ
ّ
النجفي م�ؤ ِّلف املجموعة الأدب ّية
ّ

االختالف يف نسبه:

أعتقدُ ّ
األول صاحب جمموعتنا
أن هنالك خل ًط ا بني َع َلمني يف كتب الرتاجمّ ،

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

النجفي ،والثاين
القطيفي
ملوسوي
حمم د بن معصوم بن مؤمن ا
ّ
ّ
ّ
األدب ّي ة هذه الس ّي د ّ

احلائري ،وسأورد لكم األق وال التي
القطيفي
ملوسوي
حمم د بن مال اهلل ا
ّ
ّ
ّ
الس ّي د ّ

ثم
تذكر نسب ّ
ثم ثالثة أق وال ورد فيها خلط نسبه مع الثاينّ ،
األول الصحيحّ ،
أحكم يف األمر فيام بعد بحسب فهمي القارص:
األول الصحيح:
األق وال التي تذكر نسب ّ

ّأولاً  :ما كتبه بقلمه(الس ّي د «معصوم» أ ًب ا ،و«مؤمن» جدًّ ا له):

ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم بن مؤمن ا
ّ
•  كتب بقلمه إنّه( :الس ّي د ّ
القطيفي
النجفي)(.)1
ّ
ّ
188

ثان ًّي ا :ما كتبه بقلمه(الس ّي د «معصوم» أ ًب ا له ،دون ذكر جدّ ه):

ملوسوي) ،دون ذكر جدّ ه،
(حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
• وكتب بقلمه إنّهّ :

ووصف والده يف حاشية جمموعته بـ(املظلوم)(.)2

ملوسوي) يف رسالته التي ترجم
(حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
• وكتب بقلمه إنّهّ :

فيها أستاذه الس ّي د عبد اهلل شبرّ (ت 1242هـ)(.)3

• وأيض ا ذكر ذلك ويف وثيقة بيع ٍ
دار أمضاها أعاظم العلامء واألرشاف يف
ً

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

نصه« :نعم ،وقع البيع،
النجف األرشف كصاحب اجل واهر وأمثاله ،وفيها ما ّ

ملوسوي ،وختمه
حمم د بن معصوم ا
ّ
وقبض الثمن ،كام هو مرقوم ،وأنا األقلّ :
(حمم د معصوم ا
ملوسوي)»(.)4
ّ
مثمنّ :
ّ
األئم ة األطهار عليه وعليهم صل وات امللك الغفار)(.)5
ّ

ملوسوي) يف مقدّ مة
• وكتب بقلمه إنّه( :ابن املقتول املظلوم الس ّي د معصوم ا
ّ

كتابه(رائقات األشعار)(.)6

ملوسوي
(حمم د ابن الشهيد املرحوم الس ّي د معصوم ا
ّ
•  وكتب بقلمه إنّهّ :
الساكن يف النجف األرشف) يف إهناء كتابه (رائقات األشعار).
حمم د ابن الشهيد املرحوم
وفيه ما ّ
«تم املجموع بقلم ال راجي رمحة ر ّبه ّ
نصهّ :
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النبي وآله وأهل بيته
• وأيض ا يف ملحق كتابه (رائقات األشعار من مدائح
ً
ّ

ملوسوي الساكن يف النجف األرشف يف العشـر الثالث من ربيع
الس ّي د معصوم ا
ّ

الثاين من سنة 1252هـ ،واحلمد هلل تعاىل»(.)7
ثال ًث ا :ما كتبه األعالم عن نسبه الصحيح:

حمم د ابن الشهيد
• ورد بقلم معارص له يف حاشية أبيات ميم ّي ة إنّه (الس ّي د ّ

حمم د ابن الشهيد معصوم ،قاله
معصوم) ،إذ قال« :جناب الس ّي د العامل الس ّي د ّ

جمرب يف الشدائد ،داو َم عليها فنجا ،كذا سمعت منه مدّ
يف أ ّيام الطاعون ،وهو ّ
ظ ّله»(.)8

العاميل(ت 1283هـ) املعارص له ،إنّه
•  وورد بقلم الشيخ إب راهيم صادق
ّ
حمم د بن معصوم) ،إذ قالُ ..« :ق ّرة عني الفضائل والعلوم ،جناب الس ّي د
(الس ّي د ّ
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ملوش ح املحلىّ
فقرض عليه هبذا ا ّ
حمم د نجل املرحوم الس ّي د معصوم ّ
السند الس ّي د ّ

ملطوق بأسنى قالئد تزري حماسنها بدراري النجوم.)9(»..
الدر املنظوم ،ا ّ
بف رائد ّ

حمم د
• وورد بقلم الس ّي د جعفر اخلرسان(ت 1303هـ) املعارص له ـ :إنّه(الس ّي د ّ

نص ه« :جناب قدوة أفاخم العلامء األجماد ،وصنوة أعاظم
بن معصوم) ،وقال ما ّ

الفضالء ذوي اهلدى والورع والرشاد ،الس ّي د السند ،اجلليل املاجد األوحد ،النبيل

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

حمم د خلف منبع الصادح والعلم والتقى،
املوىل املؤ ّي د ،أبو املعايل والشـرف جناب ّ

وال راقي بجمعه ألشتات الفضائل أعىل مرتقى ،األوحد األفخم جناب الس ّي د
معصوم املحرتم أعىل اهلل تعاىل قدره ،وشدّ بمزيد التأييد أزره فإنّه أرحم ال رامحني».

أيضا يف باب هتاين األع راس يف صدر قصيدة قيلت يف عرسه« :لناظمها
وقال ً

جناب العامل ،والفاضل الكامل ،واألديب األريب ،الشيخ إب راهيم آل شيخ حييى

حمم د ابن املرحوم
العاميل مهن ًئا جناب الس ّي د النجيب ،احلسيب النسيب ،الس ّي د ّ
ّ
الس ّي د معصوم ..إىل أن قال يف القصيدة:

ّ
حم����م����د وت���س���ام���ا
ق��������درا
ج�����ل
ً
ّ
ن��ج��ل م��ع��ص��وم ال����ذي ح���از جم��دً ا
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راح ل��ل��ن��اس ي���وم ع��رس��ك ع��ي��دً ا

ع��ن ع��ذي��ل ب�ين ال����ورى أو نظري

رم��ق��ت��ه ال��س��ه��ى ب���ط���رف حسري

تسمى عيد ال�سرور الكبري»(.)10
قد ّ

األصفهاين(ت
حمم د خان
حمم د بن نظام الدولة عيل ّ
• وورد بقلم هباء الدين ّ
ّ

نص ه« :وقد نظم املرحوم املغفور
حمم د معصوم) ،وقال ما ّ
1310هـ) :إنّه(الس ّي د ّ
حمم د معصوم ،س ّي د أدباء الغري..وذكر األبيات»(.)11
املربور الس ّي د ّ

حمم د ابن الس ّي د
•  وورد بقلم الشيخ
ّ
النوري(ت 1320ه��ـ) إنّه( :الس ّي د ّ
حمم د
التقي
اين،
معصوم
الصفي ،الس ّي د ّ
ّ
ّ
ّ
القطيفي) ،وقال« :الس ّي د العامل ،املؤ ّيد ال ر ّب ّ

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

القطيفي رمحهام اهلل»(.)12
ابن الس ّي د معصوم
ّ

حمم د ابن
•  وورد بقلم الشيخ عيل
ّ
البالدي(ت 1340ه��ـ) إنّ��ه( :الس ّي د ّ
القطيفي) ،وقال« :الس ّي د األجمد ،العامل األريب األرشد ،الفاضل
الس ّي د معصوم
ّ

األول ..وهو من تالمذة
الفاضل يف هذا الكتاب من قصيدته ليوم التاسع من ربيع ّ

رسمها وقد وقفت
العامل الفقيه املاهر الشيخ ّ
حمم د حسن صاحب اجل واهر قدّ س ّ

الكاظمي يف
ّ
له عىل رسالة ج ّي دة يف ترمجة الع لاّ مة السـري الس ّي د عبد اهلل شبرّ
آخرها قصيدة له مرث ّي ة عليه ،وذكر يف كتاب(نفس الرمحن يف فضائل سلامن) هلذا

تغم ده
الس ّي د كتاب يف التوحيد سماّ ه(ن وافح املسك) ،ونقل منه يف كتابه املذكورّ ،

اهلل بالك رامة واحلبور آمني»(.)13
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القطيفي» ،وقال بعد أن نقل كالم الشيخ
حمم د ابن الس ّي د معصوم
ّ
الس ّي د ّ
ال��ن��وري(ت1320ه��ـ) يف ح ّق ه« :ومل أقف عىل يشء من أشعاره إلاّ ما ذكره هذا
ّ

عيل كاشف الغطاء(ت 1350هـ) يف كتابه احلصون املنيعة
• وورد بقلم الشيخ ّ

حمم د بن معصوم
القطيفي) ،وسيأيت ما ذكره يف الثناء عليه(.)14
ّ
أنّه( :الس ّي د ّ

حمم د حرز الدين(ت 1365هـ) يف كتابه معارف الرجال
• وورد بقلم الشيخ ّ

حمم د بن معصوم ّ
القطيفي) ،وذكر أنّه من أعالم النجف األرشف(.)15
ّ
أنّه( :الس ّي د ّ

حمم د
• وورد بقلم الس ّي د حمسن األمني
العاميل(ت 1371هـ) أنّه( :الس ّي د ّ
ّ

القطيفي
حمم د معصوم
القطيفي
بن معصوم
النجفي) ،وقال ما ّ
ّ
نص ه« :الس ّي د ّ
ّ
ّ
النجفي :تويف يف َع شـر الس تّني بعد األلف ومائتني ،هو صاحب القصائد املعروفة
ّ

ضم نها أكثر األلسن الشـرق ّي ة ،وله رسالة يف ترمجة
يف الرثاء وله قصيدة جمون ّي ة ّ

الس ّي د عبد اهلل شبرّ  ،ذكر يف خامتها ما ّ
تلم ذه عىل صاحب اجل واهر ،وله
يدل عىل ّ
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(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

رسالة سماّ ها «ن وافح املسك يف التوحيد».

النوري يف ح ّق ه ،وذكر له أبياتًا يف رثاء اإلمام احلسني
ثم أورد كالم الشيخ
ّ
ّ

من قصيدة نون ّي ة ،وهي غري موجودة يف دي وان الثاين(.)16

اين(ت 1389هـ) يف الذريعة إنّه( :الس ّي د
• وورد بقلم الشيخ آقا بزرك الطه ر ّ

حمم د بن معصوم
النجفي)(.)17
ّ
ّ
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

ثالثة أق وال ورد فيها خلط نسبه مع الثاني:

حمم د ابن
ونسب الثاين الصحيح هو كام ورد بقلم جامع دي وانه إنّه( :الس ّي د ّ

بالقطيفي) ،وكام ورد يف
ملوسوي اخل ّط ّي املعروف
املقدّ س املربور الس ّي د مال اهلل ا
ّ
ّ
بمصوراهتا(.)18
بعض املخطوطات التي احتفظ
ّ

األول والثاين:
وإليك األق وال التي خلطت بني ّ

ّأولاً ( :الس ّي د «مال الله» أ ًب ا له ،و«معصوم» جدًّ ا له):

األصفهاين املعارص
النوري(ت 1320هـ) نقلاً عن حمسن
• ورد بقلم الشيخ
ّ
ّ

حمم د
التقي
للقطيفي إنّه( :الس ّي د السند ،والعامل العامل املؤ ّي د،
الصفي ،الس ّي د ّ
ّ
ّ
ّ
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ابن الس ّي د مال اهلل ابن الس ّي د معصوم
القطيفي)(.)19
ّ

النصّ ،
وأرى ّ
فكل من جاء بعد الشيخ
أن اخللط يف النسب بدأ من هذا
ّ

األول ،وقد قدمت قوله،
ّ
النوري أخذ عنه ،علماً أنّه يف كتابه(دار السالم) أراد ّ
ف راجعه.
حمم د بن مال
• وورد بقلم آية اهلل الس ّي د حسن الصدر(ت 1354هـ) أنّه( :الس ّي د ّ

احلائري
النجفي
حمم د معصوم)
القطيفي)(.)20
ّ
ّ
ّ
اهلل بن معصوم املعروف بـ(الس ّي د ّ

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

حمم د بن مال
حمم د
ّ
الساموي(ت 1370هـ) أنّه( :الس ّي د ّ
• وورد بقلم الشيخ ّ

القطيفي
ملوسوي
اهلل بن معصوم ا
احلائري)(.)21
ّ
ّ
ّ

حمم د بن
• وورد بقلم الس ّي د حمسن األمني
العاميل(ت 1371هـ) أنّه( :الس ّي د ّ
ّ

حمم د بن
اين(ت 1389هـ) أنّه( :الس ّي د ّ
• وورد بقلم الشيخ آقا بزرك الطه ر ّ

النجفي
القطيفي
حمم د بن معصوم)
ّ
ّ
مال اهلل بن معصوم ،املعروف بـ(الس ّي د ّ
احلائري)(.)23
ّ

حمم د بن مال
اين(ت 1389هـ) أنّه( :الس ّي د ّ
• وورد بقلم الشيخ آقا بزرك الطه ر ّ

النجفي)
القطيفي
اهلل بن معصوم
دون(احلائري)(.)24
ّ
ّ
ّ

• وورد بقلم الشهيد الس ّي د ج واد ش برّ (ت1400هـ أو ما بعدها) أنّه( :الس ّي د
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القطيفي
ملوسوي
مال اهلل بن معصوم ا
احلائري)(.)22
ّ
ّ
ّ

النجفي
القطيفي
حمم د بن مال اهلل بن معصوم
احلائري)(.)25
ّ
ّ
ّ
ّ
ثان ًي ا(الس ّي د «معصوم» أ ًب ا له ،و«مال الله» جدًّ ا له):

حمم د ابن
اين(ت 1389هـ) أنّه( :الس ّي د ّ
• وورد بقلم الشيخ آقا بزرك الطه ر ّ

ملوسوي اخل ّط ّي
الس ّي د معصوم ابن الس ّي د مال اهلل ا
القطيفي)(.)26
ّ
ّ
ثال ًث ا(الس ّي د «مال الله» أ ًب ا له ،و«معصوم» لق ًب ا له):

الساموي(ت 1370هـ) يف جم ّلة الغري أنّه( :الس ّي د
حمم د
ّ
• وورد بقلم الشيخ ّ

نصه« :الس ّي د العامل
حمم د بن مال اهلل آل الس ّي د معصوم
القطيفي) ،وقال ما ّ
ّ
ّ
القطيفي
حمم د ابن الس ّي د مال اهلل آل الس ّي د معصوم
ّ
الفاضل األديب الس ّي د ّ

معمرا،
احلائري ،وله دي وان شعر كبري مشتمل عىل احلروف ،ولقد كان
النجفي
ّ
ً
ّ
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(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

ومن املكثرين واملجيدين يف رثاء اإلمام احلسني سالم اهلل عليه ،وكانت وفاته سنة

حمم د
1269ه��ـ ،ورثاه بعضهم بقصيدة جاء فيها تاريخ وفاته( :غاب احلبيب ّ

عنّا)»(.)27

حمم د ابن الس ّي د
• وورد بقلم األستاذ عيل
اخلاقاين(ت1399هـ) أنّه( :الس ّي د ّ
ّ

النجفي
القطيفي
مال اهلل آل الس ّي د معصوم
احلائري)(.)28
ّ
ّ
ّ

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

أساتذته:

حمم د رضا شبرّ (ت1242هـ) ،الذي أ ّل ف رسالة يف ترمجته
 .1الس ّي د عبد اهلل بن ّ

ً
متتلمذا علىه بحسب الرسالة.
يأيت ذكرها .وقد قضـى زمنًا يف الكاظم ّي ة

النجفي صاحب اجل واهر (ت1266هـ)،
حمم د باقر
ّ
حمم د حسن بن ّ
 .2الشيخ ّ

حمم د
إذ قال يف آخر رسالته اآلتية الذكر ما ّ
نص ه« :شيخنا وموالنا وأستاذنا الشيخ ّ

حسن» .وقد أشار إىل ذلك الس ّي د األمني يف أعيان الشيعة وكذلك الشيخ عيل
اين
البالدي يف أن وار البدرين(.)29
ّ
البح ر ّ

الثناء عليه:
194

العاميل(ت 1283هـ) يف جمموعته مع ر ًب ا
 .1قال عنه الشيخ إب راهيم صادق
ّ

عن إعجابه بتقريظه ّ
البغدادي ،إذ قال« :ومم ّن ملح
القزويني
ملوشح الس ّي د صالح
ّ
ّ

ذلك ا ّ
ررا هي لتاج
ملوش ح بطرف غري كليل ،وسبح يف ت ّي ار جلّ ته فاستخرج منه ُد ً
األدب إكليل ،ال راغم بفضله وأدبه ع رنني امللك الضليل ،والشامخ بحسبه ونسبه

عىل ّ
كل ذي حسب زكي ونسب جليلُ ،ق ّرة عني الفضائل والعلوم ،جناب الس ّي د

ملوش ح املحلىّ
فقرض عليه هبذا ا ّ
حمم د نجل املرحوم الس ّي د معصوم ّ
السند الس ّي د ّ
ملطوق بأسنى قالئد تزري حماسنها بدراري النجوم»(.)30
الدر املنظوم ،ا ّ
بف رائد ّ

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

وهذه الندوة البالغ ّي ة عقدت يف النجف األرشف سنة 1266هـ ،وتكونت من

ثالثة عرش أدي ًب ا نجف ًّي ا ،منهم صاحب الرتمجة(.)31

عيل كاشف الغطاء(ت1350هـ) يف كتابه احلصون املنيعة:
 .2قال عنه الشيخ ّ

لعزاء احلسني ،جليل القدر ،عظيم املنزلة ،غري ًق ا يف بحار حم ّب ة آل البيت ،وأكثر

ذكره وفكره فيهم ،وكان إذا ّ
األول ينشـر قصائد يف مدح الرسول يف
هل ربيع ّ
املجالس ويصفق بيده أثناء اإلنشاد ،تويف يف حدود 1269هـ»(.)32

والظاهر ّ
أن شعره غلب عىل منزلته العلم ّي ة ،وأنّه كان خطي ًب ا جييد رثاء أهل

البيت.

بعض أحواله بقلم الشيخ النوريّ:
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ذاكرا
حلا،
جماورا يف احلائر
«كان
وشاعرا جميدًا ،وأدي ًب ا وقارئًا ً
ً
احلسيني ،وكان تق ًّي ا صا ً
ّ
ً

وأ ّم ا بعض أح واله التي وردت يف كتب الشيخ
النوري بتفاوت يسري،
ّ

رصح يف ّأوهلا أنهّ ا حدثت يف النجف
إذ نقل له حكايتني يف كتابه(دار السالم)ّ ،

خمتص ات ابن معصوم ،ووهم من نسبها للثاين ،وسأنقل
األرشف ،ولذا فهي من ّ

منها موضع احلاجة ،والثانية يف كتابيه(النجم الثاقب) و(جنّة املأوى):
الحكاية األولى:

«حدّثني العامل النبيل ،الفاضل اجلليل ،الصالح الثقة العدل ،والذي ّ
قل له

األصفهاين املجاور ملشهد أيب عبد اهلل(عليه
احلاج املوىل حمسن
النظري والبديل،
ّ
ّ

الصالة والسالم) ،و ّفقه اهلل مل راضيه وغريها ما معناهّ :
حلا تق ًّي ا كان يف
أن رجلاً صا ً

الغروي اسمه آغا ع ّب اس من أهل قزوين ،وكان له جملس حسن جيمع فيه
املشهد
ّ

حمم د ،ويذكر فيه مصائبهم وفضائلهم،
الفضالء والعلامء حييون فيه أمر آل ّ

195

(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

ويف أ ّي ام الرسور ما يناسبهم من مثالب أعدائهم ،واتّفق ّ
أن يف بعض أ ّي ام ال ربيع

حمم د
التقي
اين
ّ
الصفي الس ّي د ّ
ّ
ّ
األول اجتمع وا لذلك فق رأ الس ّي د العامل املؤ ّي د ال ر ّب ّ

القطيفي رمحهام اهلل قصيدته التي أنشدها فيهّ ،أوهلاّ :
(حل ربيع
ابن الس ّي د معصوم
ّ

احلض ار بذلك...إلخ».
األول) وكان يصفق بيديه حني الق راءة ،ويأمر ّ
ّ
الحكاية الثانية:
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

وفيها ّ
تشـرف برؤية صاحب األمر والزمان ،قال« :حدّثني
أن املرتجم ّ

العامل النبيل ،والفاضل اجلليل ،الصالح الثقة ،العدل الريض ،الذي ّ
قل له النظري

احلاج املوىل حمسن
األصفهاين املجاور ملشهد أيب عبد اهلل ،وهو معروف
والبديلّ ،
ّ

أئم ة اجلامعة يف ذلك البلد
يف األمانة والديانة والتث ّب ت واإلنسان ّي ة ،وكان من أوثق ّ
الصفي الس ّي د
التقي
الشـريف ،قال :حدّثني الس ّي د السند ،والعامل العامل املؤ ّي د،
ّ
ّ

القطيفي رمحهم اهلل ،قال:
حمم د ابن الس ّي د مال اهلل ابن الس ّي د معصوم
ّ
ّ

قصدت مسجد الكوفة يف بعض ليايل اجلمع ،وكان يف زمان خموف ال يرت ّدد
ُ

إىل املسجد أحد إلاّ مع عدّة وهتيئة؛ لكثرة من كان يف أط راف النجف األرشف من
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الق ّطاع وال ّلصوص ،وكان معي واحد من الطالّب .فلماّ دخلنا املسجد مل نجد فيه
إلاّ رجلاً واحدًا من املشتغلني ،فأخذنا يف آداب املسجد ،فلماّ حان وقت غروب
الشمس ،عمدنا إىل الباب فأغلقناه ،وطرحنا خلفه من األحجار واألخشاب

والطوب واملدر إىل أن اطمأننّا بعدم إمكان انفتاحه من اخلارج عادة.

ثم دخلنا املسجد واشتغلنا بالصالة والدعاء فلماّ فرغنا جلست أنا ورفيقي
ّ
يف د ّك ة القضاء مستقبل القبلة ،وذاك الرجل الصالح كان مشغ ولاً بق راءة دعاء
كميل يف الدّهليز القريب من باب الفيل بصوت ٍ
شجي ،وكانت ليلة قم راء
عال
ّ

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

متوج ًه ا نحو السامء.
صاحية وكنت ّ
فبينا نحن كذلك فإذا بطيب قد انترش يف اهل واء ،ومأل الفضاء أحسن من ريح

تسح ر ،ورأيت يف خالل أشعة
ن وافج املسك األذفر ،وأروح للقلب من النسيم إذا
ّ
فالتفت فإذا أنا بشخص جليل ،قد دخل املسجد من طرف ذلك
الرجل الداعي،
ّ
ّ

سج ادة كام هو عادة أهل
زي لباس احلجاز ،وعىل كتفه الرشيف ّ
الباب املنغلق يف ّ
احلرمني إىل اآلن ،وكان يميش يف سكينة ووقار ،وهيبة وجالل ،قاصدًا باب مسلم

اللب ال ّطائر ،فلماّ صار بحذائنا من
ومل َ
اس إلاّ البرص اخلارس و ّ
يبق لنا من احل و ّ
طرف القبلة س ّل م علينا.
الر ّد وأ ّما أنا
قال :أ ّم ا رفيقي فلم َ
يبق له شعور أص لاً  ،ومل يتم ّكن من ّ

كثريا إىل أن رددت عليه يف غاية الصعوبة واملش ّق ة ،فلماّ دخل باب
فاجتهدت ً
الص دور ،فقلنا :من كان هذا؟ ومن أين
املسجد وغاب عنّا ت راجعت القلوب إىل ّ
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القمر إشعا ًعا كشعلة النّار ،قد غلب عليها ،وانخمد يف تلك احلال صوت ذلك

الرجل ف رأيناه قد خرق ثوبه ويبكي بكاء ال واله احلزين،
دخل؟ فمشينا نحو ذلك ّ
فسألناه عن حقيقة احلال؟

للترشف بلقاء
اظبت هذا املسجد أربعني ليلة من ليايل اجلمعة طل ًب ا
فقال :و ُ
ّ

أتزود من لقائه
خليفة العرص ،وناموس الدّهر ،وهذه الليلة متام األربعني ومل ّ

ظاهرا ،غري أنيّ حيث رأيتموين كنت مشغ ولاً بالدعاء فإذا به واق ًفا عىل رأيس
ً

فالتفت إليه فقال :چه مى كنى؟ أو چه مى خ وانى؟ أي ما تفعل؟ أو ما تق رأ؟
ّ

والرتديد من الفاضل املتقدّم ،ومل أمت ّك ن من اجل واب ،فمىض عنّي كام شاهدمتوه،
فذهبنا إىل الباب فوجدناه عىل النحو الذي أغلقناه ،فرجعنا شاكرين متح سرّ ين».
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(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

النوري ذيلاً هلذه احلكاية فقال:
ثم ذكر الشيخ
ّ
ّ

قلت :وهذا الس ّي د كان عظيم الشأن ،جليل القدر ،وكان شيخنا األستاذ

كثريا ما يذكره بخري ،ويثني
اين أعىل اهلل مقامه ً
العلاّ مة الشيخ عبد احلسني الطه ر ّ
وشاعرا جميدًا ،وأدي ًب ا قارئًا غري ًق ا يف
حلا،
ً
عليه ثنا ًء بلي ًغا ،قال :كان تق ًّي ا صا ً

كثريا ما نلقاه
بحار حم ّب ة أهل البيت ،وأكثر ذكره وفكره فيهم وهلم ،حتّى إنّا ً
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

يف الصحن الرشيف فنسأله عن مسألة أدب ّي ة فيجيبنا ،ويستشهد يف خالل كالمه
بام أنشده هو وغريه يف امل راثي فيتغيرّ حاله ،فيرشع يف ذكر مصائبهم عىل أحسن ما
ينبغي وينقلب جملس الشعر واألدب إىل جملس املصيبة والكرب ،وله قصائد

القراء.»..
رائقة يف امل راثي دائرة عىل ألسن ّ

ثم ذكر له أبياتًا من قصيدتني ،ومها غري موجودتني يف دي وان الثاين ،فيظهر ّ
أن
ّ

لألول(.)33
هذه الرتمجة هي ّ

معاصروه:

بلغ عدد معارصيه الذين كتب هلم بنو ًدا يف املجموعة األدب ّي ة ،فأهناهم إىل س تّة
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عشـر ،وهم من أساطني علامء أهل النجف األرشف وأج لاّ ئهم ،وهم تبا ًعا:

ايف ،وامللاّ أمحد ابن املرحوم امللاّ صالح كليدار حضـرة أمري
الغر ّ
(الس ّي د أمحد ّ

العاميل صاحب مفتاح الك رامة ،والس ّي د حسني ابن
املؤمنني ،والس ّي د ج واد
ّ
العاميل ،والشيخ
عم الس ّي د ج واد
ايف ،والس ّي د حسني
العاميل ابن ّ
الغر ّ
الس ّي د أمحد ّ
ّ
ّ

ايف ،والس ّي د رمحة ابن الس ّي د أمحد
الغر ّ
ملي ،والس ّي د حيدر ابن الس ّي د أمحد ّ
محود الظا ّ

ايف ،والس ّي د سليامن ابن الس ّي د داود ابن الس ّي د عبد العزيز ،والشيخ صادق
الغر ّ
ّ
ايف ،والشيخ فرج
الغر ّ
ابن الشيخ أمحد اطيمش ،والس ّي د عيل ابن الس ّي د أمحد ّ

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

مهدي ابن الس ّي د
العاميل ،والس ّي د
حمم د ابن بنت الس ّي د ج واد
ّ
ملي ،والشيخ ّ
الظا ّ
ّ

القزويني ،والشيخ موسى ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء ،والشيخ موسى
رضا
ّ

ملي) ،كام ّ
أن وثيقة بيع الدار التي فيها إمضاؤه فيها مجلة من
ابن الشيخ فرج الظا ّ
تكفي يف معرفتهم ومنزلته.

مؤلّفاته:

وكتبه التي عثرت عليها أربعة ،إليك عناوينها وم واصفاهتا وتعداد نسخها

وحم ّل ها ،وهي غري الدي وان الذي نسب إليه وهو للثاين ،وإليك ذكر مؤلفاته:

 .1ترمجة السيّد عبد اهلل شبّر(ت 1242هـ):

خمترصة ذات ف وائد ،كتبها نحو سنة 1265هـ ،رتّبها عىل مقدّ مة يف أوصاف
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معارصيه العلامء واألرشاف ،وليس هنا ّ
حمل ذكرهم ،فصورة الوثيقة يف آخر البحث

املرتجم ومكارم أخالقه ،ومخسة فصول:
األول :يف تعداد مشاخيه وتصانيفه.
ّ

الثاني :يف ت راجم تالميذه وتعدادهم.
الثالث :يف ذكر أمره يف الكتابة ،وما له من اآليات وحماسن املكرمات.
ال رابع :يف ذكر أوالده وذراريه.
الخامس :يف ت واريخ والدته ووفاته ،وخامتة يف ما قيل يف رثائه(.)34
نسخ الكتاب:

اإلس�لام��ي ،ال��رق��م( ،)3271الس ّي د
 .1قم املقدّ سة ،مركز إحياء ال�تراث
ّ
احلسيني ،يوم االثنني  22شهر ربيع اآلخر سنة 1303هـ ،والنسخة
ّ
هادي شبرّ
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(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

األرم��وي ،األوراق ،)26( :األسطر ،)11( :القياس:
من نسخ مكتبة املحدّث
ّ

()18 ×12سم(.)35

احلائري ،يوم
حمم د عيل
ّ
 .2النجف األرشف ،املدرسة الشبرّ ّية ،الرقم(ّ ،)43

شوال سنة 1309هـ ،عليها مت ّل ك الناسخ ،ومت ّلك الس ّي د ع ّب اس بن
األربعاء ّ 14

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

احلسيني بتاريخ سنة 1338هـ ،األوراق ،)21( :األسطر ،)14( :القياس:
ّ
حمم د شبرّ
ّ
()18 ،5 ×12سم(.)36
احلاج عيل
 .3النجف األرشف ،مكتبة احلسين ّي ة الشوشرتّية ،الرقم(ّ ،)854/3

حمم د النجف
آبادي ،سنة 1326هـ ،األوراق(.)37()9
ّ
ّ

 .4النجف األرشف ،مؤسسة كاشف الغطاء العا ّمة ،الرقم( ،)424الس ّي د
مصورة ،األوراق،)43( :
احلسيني 17 ،صفر سنة 1336هـ،
ّ
ّ
حمم د شبرّ
ع ّب اس بن ّ
من دون أسطر وقياس(.)38

 .5بغداد ،مكتبة الدكتور حسني عيل حمفوظ ،الرقم( ،)67من دون ناسخ،

سنة 1366هـ ،عن نسخة كتبت عن األصل سنة 1350هـ(.)39
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 .6بغداد ،نسخة مكتبة الس ّي د حسن الصدر ،من دون ناسخ وتاريخ ،عليها

حو ٍ
ِّ
بخط الس ّي د حسن الصدر ،وأخرى بخطوط خمتلفة ،األوراق ،)16( :من
اش

دون أسطر وقياس(.)40

ّ
بخط يده ،وقد أودعها
اين،
 .7النجف األرشف ،مكتبة الشيخ آقا بزرك الطه ر ّ

يف كتابه(إجازات الرواية والوراثة يف القرون األخرية الثالثة)(.)41

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

طبعات الكتاب:
األولى :طبعت بتحقيق املهندس عبد الكريم الدباغ ،تقديم الدكتور حسني

حمم د تقي
أمل اآلمل ،وإجازة الشيخ أسد اهلل
الكاظمي له ،وبعض إجازاته للس ّي د ّ
ّ
ختص األرسة).
القزويني ،وثبت باملصادر التي ترمجت له ،ووثائق ّ
ّ

الثانية :طبعت بتحقيق املهندس عبد الكريم الدباغ ،تقديم الدكتور حسني

حمفوظ ،منشورات املكتبة احليدر ّية ،قم املقدّ سة ،سنة 1437ه��ـ2016/م)152(،

وزيري ،بسبعة مالحق(ترمجة الس ّي د عبد اهلل ش برّ من كتاب أمل اآلمل،
صفحة،
ّ
الربغاين ،وإجازاته
حمم د صالح
وإجازة الشيخ أسد اهلل
الكاظمي له ،وإجازته للموىل ّ
ّ
ّ

اليزدي ،وثبت باملصادر
القزويني ،وإجازته للشيخ عبد اخلالق
حمم د تقي
ّ
ّ
للس ّي د ّ
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مؤس سة اإلي�مان للمطبوعات ،ب�يروت ،سنة 1423ه��ـ2002 /م)75(،
حمفوظّ ،
رقعي ،وأحلقها بخمسة مالحق(ترمجة الس ّي د عبد اهلل شبرّ من كتاب
صفحة،
ّ

ختص األرسة).
التي ترمجت له ،ووثائق ّ

الثالثة :طبعت بتحقيق املهندس عبد الكريم الدباغ ،تقديم الدكتور حسني

الشهرستاين ،دار ال رافد ،قم املقدّ سة ،سنة
مؤس سة الس ّي د هبة الدين
حمفوظ ،نرشّ :
ّ

وزيري ،ويف آخرها سبعة مالحق كالثانية.
1438هـ2017/م )176(،صفحة،
ّ

ال رابعة :طبعت بتحقيق املهندس عبد الكريم الدباغ ،تقديم الدكتور حسني

حمفوظ ،نرش :قسم الشؤون الفكر ّية واإلعالم – األمانة العا ّمة للعتبة الكاظم ّي ة

وزيري ،ويف آخرها سبعة مالحق
املقدّ سة ،سنة 1439هـ2018/م )176(،صفحة،
ّ

كالثانية.

ويف هذه الطبعات األربع ذكر املح ّق ق اسم املؤ ِّل ف عىل الغالف باسم( :الس ّي د

القطيفي) اعتام ًدا عىل ما ذكره الشيخ آقا بزرك
حمم د بن مال اهلل بن معصوم
ّ
ّ
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(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

اين عىل نسخته وغريه.
الطه ر ّ

الخامسة :طبعت بتحقيق الشيخ عيل الفاضيل ضمن(مرياث حديث شيعه)،

العدد( ،)16الصفحات( ،)525 -495قم املقدّ سة ،نرش :مؤسسة دار احلديث،

حمم د بن
سنة 1386ش1429/ه���ـ ،و ُكتب املؤ ِّلف عىل الغالف باسم( :الس ّي د ّ

القطيفي).
معصوم
ّ
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

هذا ونرشها الشهيد العلاّ مة الس ّي د ج واد شبرّ ناقصة يف مقدّ مة كتاب(األخالق)
تعرض له الدكتور الدباغ يف
للس ّي د عبد اهلل شبرّ  ،وما نرشه عليه مؤاخذات ّ

الصفحات( )14-13من الطبعة ال رابعة للكتاب.

 .2رائقات األشعار من مدائح النيبّ وآله وأهل بيته األئمّة األطهار عليه وعليهم صلوات
امللك الغفار :

قال يف ّأوله بعد احلمد والصالة عىل نب ّي ه وآله« :أ ّما بعد ،فيقول الفقري إىل

ملوسوي :هو أنّه قد
حمم د ابن املقتول املظلوم الس ّي د معصوم ا
اهلل تعاىل
ّ
الغني ّ
ّ

التمسني جناب ساللة األماجد األطياب العامل التّقي ،وا ّ
حمم د
ملهذب الويف الس ّي د ّ
عيل س ّل مه اهلل تعاىل أن أمجع له جممو ًع ا يشتمل عىل رائقات األشعار من مدائح
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األئم ة األطهار مدى األوقات واألعصار ،فأجبته بذلك،
ّ
النبي وأهل بيته ّ
وأسأل اهلل التوفيق بأن أسلك فيه خري املسالك ،فعزمت وجزمت أن أرتّب املدائح

من قصائد ومقاطيع عىل ترتيب حروف اهلجاء مهام أمكنني ،مقدّ ًم ا بذلك مدح

األئم ة عليهم أفضل الصالة والسالم ،واحدًا
ثم
ثم ّ
ثم احلسننيّ ،
الويصّ ،
النبيّ ،
ّ
ّ
بعد واحد ،عىل ال رتتيب.»..

فرغ منه يف العشـرة األخرية من شهر ربيع اآلخر سنة 1252هـ يف النجف األرشف،

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

مصورات الكتاب ،فوجدته أشبه بمب ّي ضة ملجموعته األدب ّي ة هذه
وقد اطلعت عىل
ّ
مع زيادة بعض املختارات الشعر ّي ة ،ودون ذكر البنود النثر ّية ،و ُأخربت ب واسطة

فضيلة الشيخ عامر اهلال ّيل ّ
ملحمودي ح ّق قه عىل نسخة
حمم د كاظم ا
ّ
أن الشيخ ّ

فضيلة الشيخ عيل الفاضيل طباعته ضمن جمموعة أدب ّي ة ،والكتاب مل ُي طبع بعد.
ومن عجيب األمر ّ
حمم د بن
أن الكتاب نُسب يف أحد الفهارس إىل الس ّي د ّ

ملشهدي(ت 1263هـ) ،مع ّ
رصح بنسبته إىل القطيف
الرضوي ا
معصوم
ّ
ّ
أن املؤ ِّلف ّ

يف كتابه(.)42

نسخ الكتاب:

اإلس�لام��ي ،ال���رق���م(،)2028
األوىل :ق��م امل��ق��دّ س��ة ،مركز إح��ي��اء ال�ت�راث
ّ
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وتم يف( )209صفحة ،وعرض عليه
واحدةـ نسخة مركز إحياء ال رتاث
اإلسالميّ ،
ّ

ملصورات(ّ ،)2190
خط املؤ ِّل ف ،يف العشـر ة األخرية من شهر ربيع اآلخر سنة
وا ّ

1252هـ يف النجف األرشف ،وهي من خمطوطات املحدّث
األرموي ،وأحلق
ّ
املؤ ِّل ف هبذه النسخة مجلة من أشعاره ،األوراق ،)100( :األسطر :خمتلفة ،القياس:

(18 ×10 ،5سم)(.)43

فردويس – جامعة إهليات ،الرقم(،)1940/3
الثانية :مشهد املقدّ سة ،جامعة
ّ

ق ،13األوراق ،)29( :األسطر ،)18( :القياس 21 ×16( :سم)(.)44

 .3اجملموعة األدبيّة:

جمموعة نثر ّية وشعر ّية غري مرتّبة ،مجعها من نثره وشعره وممّا اختاره من أشعار

غريه ،تاريخ إنشاء بعضها ي رتاوح بني سنتي(1228 -1223هـ)َ ،ذكر املؤ ِّل ف

ّ
«[..وك��ل هذا] من
نصه:
يف مقدّ مة املجموعة منهجه بعد أن ذكر ما فيها بام ّ
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غري ترتيب؛ ّ
ألن املقصود مجع النّظم؛ فبدأت بالبنود لزيادة شوقي إليها» ،هذا
واملجموعة مل تُطبع بعد.
نسخة الكتاب:

ِّ
بخط
طه ران ،مكتبة جملس الشورى ،الرقم( ،)1188وهي نسخة يتيمة

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

حمم د
املؤ ِّلف وهي النسخة املعتمدة يف مقالتنا هذه ،وهي من إهداء الس ّي د ّ

مرة من اليمني إىل
صادق
الطباطبائي ،كتبت األشعار والنصوص التي فيها ّ
ّ
يسم ى(بياض) ،أو(سفينة)،
ومرة من اليسار إىل اليمني ،وهي كتبت بام ّ
اليسارّ ،

األول :مت ّلك املؤ ِّلف وهو يف الورقة الثالثة من النسخة،
وعليها مت ّلكانّ ،
مثم ن« :ال راجي عفو ر ّب ه :عبد
والثاين :مت ّل ك عبد احلسني ابن الشيخ أمحد ،وختمه ّ
احلسني ،»1273 ،وهو يف األوراق( ،69و ،88و ،)147األوراق )114( :ورقة كام يف

مصورة النسخة( )147ورقة ،يتخ ّل لها( )33ورقة بياض،
فهرس املكتبة ،بينام يف
ّ

األسطر :خمتلفة ،القياس14 ×5،9( :سم)(.)45

 .4نوافح املسك:
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النوري يف كتابه(نفس
البالدي أنّه نقل عنها الشيخ
رسالة يف التوحيد ،وذكر
ّ
ّ

الرمحن يف فضائل سلامن) ،ويف كتاب(نفس الرمحن ،)149 :ورد عن وانه بنحو آخر،

وفيه« :وحدّثني بعض أهل العلم أنّه رأى تلك احلكاية يف كتاب(ف وايح املسك)،

الس ادة من علامء القطيف ،بنحو أبسط»؛ ولذا نسبه حم ّقق الكتاب إىل
لبعض ّ
احلسيني(ح ًّي ا سنة 1006هـ) صاحب
آبادي
حمم د
اجلرجاين االس رت ّ
ّ
الس ّي د يوسف بن ّ
ّ

الس ادة
كتاب(ف وائح املسك) ،ومل يلتفت املح ّق ق لتقييد الشيخ
ّ
النوري بأنّه لبعض ّ

من علامء القطيف.

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

وقد وردت الرسالة أنهّ ا له يف املصادر التي يف اهلامش(.)46

وفاته:

بعد أن قلنا بتعدّ دمها ،فيظهر ّ
أن ا ىّ
ملتوف سنة 1269هـ ،كام ّأرخه بعضهم

الساموي يف الطليعة ،وقال الس ّي د
عيل يف احلصون املنيعة ،ونقله
ّ
1269هـ،كالشيخ ّ

األمني إنّه :تُويف يف عشـر الس تّني بعد األلف واملائتني(.)47
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نص مجاعة عىل وفاته سنة
األول ،وقد ّ
حمم د عنّا) ،هو ّ
بقوله( :غاب احلبيب ّ
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القطيفي
املو�سوي
املقد�س مال اهلل
ترجمة ال�س ّيد حم ّمد ابن ّ
ّ
ّ
احلائري
ّ
هذه الرتمجة مجعتها من دي وانه الذي سأذكره ال ح ًق ا ،وينبغي ملن أراد أن يكتب

مصدرا ّأول ًّي ا له ،فهو غني بسؤله.
عنه بأوىف مم ّا ذكرت أن يعدّ دي وانه
ً
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

ست
وقد ذكر جامعه يف الورقة( )4إنّهُ :ولد بالقطيف ،وكان حينها عمره ّ

سن وات هنالك ،وكان حينها يتع ّل م ق راءة الق رآن ،وبعد برهة من الزمان بلغ الس ّي د

هنالك مبل ًغ ا عظي ماً يف العلم واألدب ومعرفة األشعار الغامضة من غري تر ّدد فيها
إىل أستاذ بل كان ذلك من هداية اهلل تعاىل وبربكة اإلمام احلسني ،حتّى وقع يو ًما

الديلمي للس ّي د الريض أشكل عليهم
عند أدباء القطيف بيت من مرث ّي ة مهيار
ّ
معناه ،فسأله أحد أكابر القطيف فأجابه ببدهيية وفطنة عالية.

أيضا جماورته ك ربالء املقدّ سة يف
وذك��ر جامع دي وانه وه��و من أصحابه ً

ال��ورق��ة( ،)11وال��ورق��ة( ،)40وال��ورق��ة( ،)83وال��ورق��ة( ،)218وال��ورق��ة(،)222
والورقة( ،)226والورقة( ،)274وذكر جماورته الكاظم ّي ة يف الورقة(.)218
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احلسيني
أيضا أنّه كان من امل والني للس ّي د كاظم بن قاسم
وذكر جامع دي وانه ً
ّ
األحسائي(ت
احلائري(ت 1259هـ) ،وأستاذه الشيخ أمحد بن زين الدين
شتي
ّ
ّ
الر ّ
ّ
1241هـ).

القطيفي يف مباحثات معه جرت
ويرى األستاذ الباحث نزار آل عبد اجلبار
ّ

بيني وبينه ّ
إن والد الثاين وبحسب الوثائق التي عنده والتي أطلعني عىل صور

احلسيني ،واملعروف لقبه
ملوسوي
عيل ا
ّ
ّ
بعضها هو الس ّي د مال اهلل بن ّ
حمم د بن ّ

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

اجلارودي.
بـ(الفلفل) ،والذي كان ح ًّي ا سنة(1232هـ) ،واملجاز من الشيخ مبارك
ّ
حمم د بن مال اهلل أبو الفلفل
وإليك املصادر التي ترمجت له بعن وان( :الس ّي د ّ

يب):
القطيفي التو ّ
ّ

الرقم  ،28أدب الطف ،47/7 :شع راء القطيف 105 :الرقم  ،17معجم أعالم
القطيف(1436 -1000هـ) ،127 :املوسم.)246/10-9 :

مؤلّفاته:

شعري ،مجعه أحد أصحابه يف حياة الناظم ،ويظهر أنّه
الدي وان :دي��وان
ّ
مب ّي ضة عن نسخة األصل؛ ّ
ألن اجلامع نقل يف املقدّ مة مقدّ مة صاحب الدي وان

ومدح بالغتها ،والدي وان مرتّب عىل الق وايف ،وفيه(تلميع ال رائ ّي ة) للرشيف الريض،
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(الذخائر يف جغ رافيا البنادر واجلزائر 73 :الرقم  ،12أن وار البدرين332 :

و(ختميس النون ّي ة) البن زيدون و(تشطري املقصورة) البن دريد ،وجعل مجيعها يف

تضم نت أسامء مجيع سور الق رآن ،وفيه رثاء
اإلمام احلسني ،وفيه قصيدة طويلة ّ
الرشتي ،ورثاء الشيخ موسى بن جعفر
األحسائي ،ورثاء الس ّي د كاظم
الشيخ أمحد
ّ
ّ
كاشف الغطاء ،وآخر م راثيه رثاء الشيخ حمسن خنفر الذي تويف سنة 1270هـ.

وأخربين األستاذ نزار آل عبد اجل ّب ار ّ
أن الدي وان ُح ّق ق يف جزأين من قبل األستاذ

ملؤس سة طيبة إلحياء الرتاث ،ومل ُي طبع بعد ،كام
عيل بن م ّك ّي الشيخ ،وس ّل مه ّ
وأخربين األستاذ عيل احلمد ّ
ثم تركه؛ ألمور ش تّى ،ومل
أن أحدهم ح ّق ق ثلث الدي وان ّ

يذكر يل اسمه بحسب رغبة املح ّق ق.
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نسخ الكتاب:

ثم انتقلت بالشـ راء
حمم د
ّ
السامويّ ،
األول��ى :نسخة كانت عند الشيخ ّ
ملكتبة اإلمام احلكيم العا ّمة يف النجف األرشف ،الرقم( ،)758وهي من دون
ناسخ وتاريخّ ،
فصححها كام يظهر من
وكأن النسخة هذه عرضت عىل الشاعر
ّ
ه وامشها ،األوراق ،)430( :األسطر :خمتلفة ،القياس 21×15( :سم)(.)48

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

الثانية :ك ربالء املقدّ سة ،مكتبة األستاذ حسن عبد األمري املهدي ،الرقم(،)9

األول واآلخر ،تنتهي بحرف النون ،األوراق،)130( :
من دون ناسخ ،ق  ،13ناقصة ّ

القياس 21 ×15 ،5( :سم)(.)49

الثالثة :بغداد ،دار املخطوطات ،ال��رق��م( ،)22072من دون ناسخ وتاريخ،

األوراق ،)126( :األسطر ،)17( :القياس 21 ×15 ،5( :سم)(.)50

اين يف الذريعة بعض قصائده املدرجة يف دي وانه
ّ
ودون له الشيخ آقا بزرك الطه ر ّ

كمصنّفات عىل حدة ،وهي :تشطري املقصورة الدريد ّية(الذريعة191/4 :الرقم

 ،)948ونسبها البن معصوم ،وختميس النون ّي ة البن زيدون(الذريعة 13/4 :الرقم

أيضا.
 ،)34ونسبها البن معصوم ً
208

وفاته:

أن املتوىف سنة 1271هـ هو الثاين؛ ّ
بعد أن قلنا بتعددمها ،فيظهر ّ
ألن دي وانه

حيوي بعض م راثي العلامء ومن بينها رثاء الشيخ حمسن خنفر ا ىّ
ملتوف سنة 1270هـ.

الرتمجة املشرتكة بينهما:

الساموي(ت 1370هـ)« :كان فاضلاً جام ًع ا ،أدي ًب ا مشار ًك ا يف
حمم د
ّ
 .1الشيخ ّ

الفنون ،حم ّق ًقا يف عقليتها ،فضلاً عن نقليتها ،وكان متنس ًكا حم ًّب ا آلل البيت،

ال س ّي ام احلسني حم ّب ة شديدة»(.)51

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

النقدي(ت 1370ه��ـ) يف ال��روض النضري(ص ،)366
 .2الشيخ جعفر
ّ

قال« :من فضالء املايض ،وكان له يف التقوى والصالح أسمى مكان ،وكان من
ملعم رين»(.)52
ا ّ

مص ّف ى املقال  ،445أدب الطف ،53/7 :األع�لام ،16/7 :معجم املؤ ّلفني:

 ،168/11الفهرست املفيد يف ت راجم أعالم اخلليج 169 :الرقم  ،440معجم

اجلاهيل حتى سنة
ت راجم الشع راء الكب ري ،662 :معجم الشع راء من العرص
ّ
2002م.214/5 :
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هذا وقد ترمجت هلام بعض املصادر غري ما ذكرت ويف بعضها اخللط بينهام:
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وجه اال�شرتاك وح ّله بني االثنني:

األول(الس ّي د
وبعد ذكر هذه األق وال الس تّة التي ال بدّ من احلكم بالتعدد بني ّ

النجفي) ،والثاين(الس ّي د
القطيفي
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم بن مؤمن ا
ّ
ّ
ّ
ّ

احلائري) ،وال يمكن االش رتاك بينهام؛
القطيفي
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د مال اهلل ا
ّ
ّ
ّ
ّ

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

ملا أوردتهّ ،
وحلل هذا األمر العويص بينهام ،إليك املشرتكات التي بينهام؛ األمر

الذي أوهم أنهّ ام شخصية واحدة ،وح ّل ها؛ حتّى يتب ينّ لك األمر أنهّ ام شخص ّي تان.

وجه املشرتكات بينهما:

(حمم د).
 .1االش رتاك باالسمّ :

 .2االش رتاك بالسيادة( :الس ّي د).

ملوسوي).
 .3االش رتاك بالنسبة( :ا
ّ
 .4االش رتاك بالبلد( :القطيف).

اهلجري).
 .5االش رتاك بالطبقة( :القرن الثالث عرش
ّ

 .6االش رتاك بنظم الشعر ،فكالمها شاعر.
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حل املشرتكات بينهما:
ّ

(حمم د بن معصوم بن مؤمن) ومل
 .1ذكر ّ
األول اسم والده وجدّ ه بقلمهّ :
يذكر(مال اهلل) الب تّة يف ثالثة من كتبه(املجموعة األدب ّي ة ،ورائقات األشعار ،وترمجة
الس ّي د عبد اهلل شبرّ ).

 .2ذكر املعارصون للثاين ،قولني يف نسبه:

حمم د بن مال اهلل
القطيفي)(.)53
ّ
ّ
األول( :الس ّي د ّ

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

القطيفي)(.)54
حمم د بن مال اهلل بن معصوم
ّ
الثاين( :الس ّي د ّ

األول بـقلم ابنه بـ(املقتول الشهيد املظلوم معصوم) ،وال يمكن
 .3نعت والد ّ

مع هذا أن يكون النسبة إىل(معصوم) هي نسبة إىل اجلدّ .بينام نُعت والد الثاين

األول املوجود يف كتبه الثالثة(املجموعة
 .4تت ّب عت شعرمها ،لعليّ أجد شعر ّ

األدب ّي ة ،ورائقات األشعار ،وترمجة الس ّي د عبد اهلل شبرّ ) موجو ًدا يف دي وان الثاين
الكبري ،والذي يبلغ( )425صفحة ،فلم أعثر عىل يشء ُي ذكر من شعره سوى
لألول
قصيدة واحدة دال ّي ة ،وهي يف مدح أمري املؤمنني )83(،بي تًا ،وهي قط ًع ا ّ

بتصـرحيه يف كتبه أنهّ ا له ،مم ّا جعلني أستظهر ّ
أن هذه القصيدة وقعت يف دي وان

سهوا ال عمدًا ،والقصيدة مطلعها:
الثاين ً

ه���ز ع��ط��ف��ي م��ائ��س��ات ق��دود
ط��ر ًب��ا وال استعبقت عطر زرود»
«م���ا ّ
وعكس ذلك أنيّ مل أجد شعر الثاين املوجود يف دي وانه الكبري ،والذي يبلغ()425
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بقلم جامع دي وانه وهو من أصحابه بـ(املقدّ س املربور مال اهلل).

األول الثالثة(املجموعة األدب ّي ة ،ورائقات األشعار ،وترمجة الس ّي د
صفحة ،يف كتب ّ
عبد اهلل شبرّ ) فلم أعثر عىل يشء ُيذكر من شعره سوى القصيدة الدال ّي ة املذكورة(.)55

لألول ،لع ّلها
 .5تت ّب عت األمر يف البنود العرشة املوجودة يف املجموعة األدب ّي ة ّ

موجودة يف دي وان الثاين الكبري ،والذي يبلغ( )425صفحة ،فلم أعثر عىل يشء

ُي ذكر منها يف الدي وان.

بـ(النجفي) ،ويؤ ّي ده كالم
األول نفسه يف كتابه رائقات األشعار
َ .6
نعت ّ
ّ
حائري السكن ،واملدفن بحسب
املعارصين له ،بينام يظهر من دي وان الثاين أنّه
ّ

ال رتاجم.
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احلسيني
 .7يظهر من دي وان الثاين أنّه كان م وال ًي ا للس ّي د كاظم بن قاسم
ّ
األول
شتي
احلائري(ت 1259هـ) حمل نزاع البعض يف ذاك الوقت ،بينام كتب ّ
ّ
الر ّ
ّ
الشعر ّية خالية من ذلك.

وخصوص ا الشعر ّية ،والعكس
األول الثالثة يف دي وان الثاين،
ً
 .8مل يرد ذكر كتب ّ

أيضا.
ً
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

لألول قصيدة جمون ّي ة،
 .9ذكر الس ّي د حمسن األمني يف أعيان الشيعة(ّ )58/10

وقصيدة نون ّي ة ومها غري موجودتني يف دي وان الثاين.

البالدي ّ
لألول قصيدة تق رأ يف التاسع
النوري والشيخ عيل
 .10ذكر الشيخ
أن ّ
ّ
ّ

األول ،وهي غري موجودة يف دي وان الثاين.
من شهر ربيع ّ

نتيجة الكالم:

ثبت لدي ّ
القطيفي
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم بن مؤمن ا
ّ
ّ
أن(الس ّي د ّ
احلائري)،
القطيفي
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د مال اهلل ا
ّ
ّ
ّ
النجفي) ،هو غري(الس ّي د ّ
ّ

وذكرت
ذكرت كلاًّ منهام عىل حدة حني ترمجتهام،
واهلل العامل بحقيقة األمر ،وهلذا
ُ
ُ
املشرتكات بينهام ّ
وحل اخللط احلاصل بينهام يف كتب الرتاجم.

212

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

املقدمة:
خامتة ّ

حمم د
وانتهت املقدّ مة وأرجو أن أكون قد وفقت فيها بذكر ترمجة وافية للس ّي د ّ

والتمييز بينهام ،وأرجو من القارئ الكريم أن يغفر زاليت وسهوي يف قلمي الذي
بني يديه ،فهو نتيجة ٍ
جهد دام ألربعة أشهر يف ساعات ط وال قضيتها لي لاً وهنارا،

أحب أن أشكر إدارات
ويف جمالس متعدّ دة؛ من أجل خدمة ال رتاث وأهله،
وأخريا ّ
ً
املكتبات التي ساعدتني يف توفري النسخ اخل ّط ّي ة ،وباخلصوص( :مكتبة اإلمام

اإلسالمي ،جامعة إهليات يف مشهد املقدّ سة،
احلكيم العا ّمة ،مركز إحياء ال رتاث
ّ
شكرا لألشخاص الذين أف��ادوين:
وثم
ً
مكتبة اإلم��ام كاشف الغطاء العا ّمة)ّ ،
الرفيعي.
حمم د املع ّل م ،والس ّي د أمري
ّ
1.1بالسعي لتحصيل نسخة ما أو وثيقة :الس ّي د ّ

القطيفي ،واألستاذ عبد
2.2بمعلومة ما أو مصدر ما :األستاذ نزار آل عبد اجل ّب ار
ّ
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احلائري،
القطيفي
حمم د بن مال اهلل
القطيفي
بن معصوم
ّ
ّ
النجفي ،ومعارصه الس ّي د ّ
ّ
ّ

الكريم الد ّب اغ.

الس ادة ،والشيخ عامد
3.3بضبط قافية األبيات الشعر ّي ة :األستاذ ع ّب اس عبد ّ
الكاظمي.
ّ

4.4بم راجعة البحث علم ًّي ا أو لغو ًّي ا :أعضاء جم ّلة ت راث ك ربالء ،واألستاذ إسامعيل
ملسعودي.
ا
ّ

والعذر ملن أغفلت عن ذكر اسمه .هذا والشكر موصول إىل األخ األستاذ ك رار

الفتالوي(عمدة البحث وأساس صنعته).
ّ

النجفي،
ّ
أمحد عيل جميد احل ليّ ّ
 20مجادى اآلخرة سنة 1440هـ،
ذكرى والدة الس ّي دة الطاهرة فاطمة الزه راء
صل وات اهلل عليها وعىل أبيها.
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القطيفي
املو�سوي
فهار�س جمموعة ال�س ّيد حم ّمد بن مع�صوم
ّ
ّ
(ت 1269هـ) الأدب ّية(الأعالم -املو�ضوعات – املحتويات)

مقدّمة اجملموعة وفهارسها:

ّ
بخط يده يف الورقة ال رابعة واخلامسة ،وذكر
كتب املؤ ِّلف مقدّ مة املجموعة

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

فيها حمتويات املجموعة ،وأنهّ ا غري مرتّبة بنسق خاص وهو خيالف ما ُذكر يف فنخا
أيضا أنّه قدّم
ودنا ،ففيهام أنهّ ا مرتّبة الق وايف ب رتتيب حروف اهلجاء ،وذكر املؤ ِّلف ً

نص ما كتب:
البنود عىل خمتاراته الشعر ّي ة؛ لشوقه إليها ،وإليك ّ

حمم د وآله الطاهرين .هذا
«بسم اهلل الرمحن الرحيم :احلمد هلل وصلىّ اهلل عىل ّ

ملوسوي
حمم د بن معصوم ا
ّ
م ـ ماّ سمحت به قرحية األقل ،ال راجي عفو ر ّب ه من الزللّ ،
ابن مؤمن(عفى اهلل عنهام بمنّه وعفوه) يف مدح بعض اإلخ وان وهتنئة بعض ،ورثاء
ٍ
وعتاب لبعض ،وم ر ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وهجاء لبعض .ويف الت ّ
ّعشق والغزل،
لبعض ،وذ ٍّم
اسلة
بعض

واحلامسة وخماطبة النفس ،والشكاية وامل واعظ ،ويف خماطبة الديار واملنازل والطيور،
األئم ة -عليهم السالم ،-ويف املناجاة ،ويف اهلجر
[و] يف الشكر ،ويف مدح
النبي و ّ
ّ
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ملعم يات -ظ) ،ويف وصف املحبوب واملحبوبة[ ،و] يف
واهلجري ،ويف املعماّ يات(ا ّ
احلكمة ،ويف بيان بعض أرسار(األرسار -ظ) بالشعر من بحر الطويل والبسيط،
وال وافر واهل��زج ،والس ـّريع واملحدث ،واملتقارب واملجتث ،واملضارع والكامل،

الرمل ،واملديد واملنسـرح ،واخلفيف واملقتضب ،وغري ذلك من األبحر.
الرجز و ّ
و ّ

ملسج ع وغريه ،وبعض التخميسات والتشطريات،
الركباين ،والنّثر ا ّ
وبالبنود و ّ

والشعر املذ ّيل ،وامل��ردود العجز إىل الصدر ،وغريه من أن واع الشعر العجيب،

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

والق وايف الغريبة ،وبأبحر غري هذه األبحر املعروفة ،من غري ترتيب؛ ّ
ألن املقصود

مجع النّظم؛ فابتدأت بالبنود لزيادة شوقي إليها».

فهارس اجملموعة:

األول( :فهرس شع راء املجموعة) ،ابتدأت فيه بام نسب إىل
•  الفهرس ّ

ثم فهرست
املعصومني من شعر يف املجموعة وبرتتيبهم صل وات اهلل عليهمّ ،

لشع راء املجموعة ورتّبتهم بحسب حروف األلفباء.

• الفهرس الثاين( :فهرس املوضوعات التي قيل فيها شعر) ،ابتدأت فيه بذكر

ثم بالشعر الذي
الشعر الذي قيل يف املعصومني وب رتتيبهم صل وات اهلل عليهمّ ،

ملتفرقات بحسب حروف األلفباء.
قيل يف األخالق ّي ات وا ّ

القطيفي الذين كتب لبعضهم بنو ًدا)،
•  الفهرس الثالث( :معارصو
ّ
وعددهم ستّة عرش ،رتّبتهم بحسب حروف األلفباء.
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هي أربعة فهارس ،إليك عناوينها ومنهجي فيها:

•  الفهرس ال رابع( :فهرس حمتويات املجموعة) ،املجموعة غري منظمة

الكتابة ،فبعضها ابتدأه املؤ ِّلف من اليمني ،وبعضها من اليسار ،فكانت فهرستي
بالنهج اآليت:

 .1أذكر رقم الصفحة املصورة يف املجموعة ،وترقيم الصفحات مل ِ
يأت
ّ

متسلس لاً يف هذا الفهرس؛ ّ
ألن املجموعة غري منظمة الكتابة ،فبعضها ابتدأه

املؤ ِّل ف من اليمني إىل اليسار ،وبعضها من اليسار إىل اليمني ،فاألرقام هي بحسب

طريقة الكتابة.

 .2أذكر عدد أسطر البند ،وتارخيه إن وجد ،وملن كتب ،ومناسبة الكتابة.

 .3أذكر قائل األبيات الشعر ّي ة ،واملجهول منهم يف املجموعة ذكرته بني معقوفني،

وبقدر اإلمكان ،وأذكر عدد أبياهتا ،وقافيتها ،إلاّ التخميس فأذكر قافية أصله.
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الفهر�س الأ ّول
فهر�س �شعراء املجموعة

• ما نسب إىل املعصومني من شعر يف اجملموعة:
اإلمام عيل بن أيب طالب.)58 ،55( :
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

الس ّي دة فاطمة الزه راء.)39( :
اإلمام احلسني.)39( :
اإلمام عيل بن احلسني.)39( :
اإلمام الباقر.)38( :
اإلمام الصادق.)38( :
عيل بن موسى الرضا.)38( :
اإلمام ّ

*فهرس شعراء اجملموعة:
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ابن األبرص.)57( :

(أ)

ازي.)87( :
أبو إسحاق الش ري ّ
امرؤ القيس.)57( :

القايض الباين.)43( :
البحرتي.)51( :

(ب)

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

الس ّي د بحر العلوم.)54( :
بعض الشيعة.)35( :
بعض العا ّم ة.)35( :

أبيات لبعضهم.)140 ،78 ،77 ،69 ،61 ،59 ،58 ،56،57 ،55 ،54 ،3( :
اجلوزي.)35( :
ابن
ّ

النجفي(.)61
الشيخ حسن
ّ

(ج)

(ح)

ابن أيب احلديد املعتز ّيل.)82 ،38( :
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البهائي.)54( :
الشيخ
ّ
احلاج ال َب ْل ِف يقي.)58( :
ابن ّ

احلمريي.)59 ،39 ،36( :
الس ّي د
ّ
ابن حجر.)35( :

اخلليعي.)53 ،41( :
ّ

(خ)

خليفة بن ب راز.)57( :
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اهيدي.)87( :
اخلليل بن أمحد الف ر
ّ
اعي.)59( :
دعبل اخلز ّ

(د)
(ر)

الربيس.)84 ،60 ،49( :
الشيخ رجب
ّ

(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

النحوي.)57( :
ابن ربيعة
ّ

الس ّي د ال رضيّ .)77 ،66( :

الزخمرشي.)35( :

اجلذامي.)54( :
ابن زنباع
ّ

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

السهييل.)54( :
ّ

يت.)35( :
ابن الساعا ّ

الشافعي.)61 ،60 ،58( :
ّ

(ز)

(س)

(ش)

البوصريى.)34( :
حمم د بن سعيد
ّ
الشيخ رشف الدين أبو عبد اهلل ّ

الكاظمي.)59 ،50( :
احلسيني
الس ّي د رشيف بن فالح
ّ
ّ
(ص)

الصاحب بن ع ّب اد.)61 ،41 ،36( :
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الس ّي د صادق الفحام.)82 ،51 ،42( :
صفي الدين احلليّ ّ .)58 ،40( :

عائشة.)59( :

(ع)

العمري.)145 ،95 ،74،77( :
عبد الباقي
ّ
الشيخ عبد احلسني األعسم.)87 ،85( :

األحسائي.)74( :
عبد اهلل
ّ

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

ابن العاص.)74 ،54 ،35( :
أبو العتاهية.)56 ،55( :

أبو الفتح البستي.)59( :

أبو الفتح كشاجم.)51( :
أبو فرج الساوي.)56( :

ملصـري.)59( :
ابن قادوس ا
ّ

(ق)
(ك)

األزري.)112 ،75 ،63 ،62 ،61( :
الشيخ كاظم
ّ
القرطبي.)58( :
حمم د
ّ
أبو ّ
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ابن الفارض.)35( :

(ف)

(م)

جمنون ليىل.)88( :

الشيخ حمسن فرج.)52( :

البغدادي احلليّ ّ .)68( :
حمم د بن إسامعيل ابن اخللفة
ّ
ّ

حمم د األعسم.)57( :
الشيخ ّ

البغدادي.)60( :
حمم د ج واد بن عبد الرضا
ّ
ّ

األزري.)54 ،35( :
حمم د رضا
ّ
ّ
احلاج ّ

النحوي.)80 ،41 ،35( :
حمم د رضا
ّ
الشيخ ّ
ملوسوي.)35( :
حمم د بن صقر ا
ّ
الس ّي د ّ
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حمم د زيني.)57( :
السيد ّ

حمم د عيل األعسم.)50 ،37( :
الشيخ ّ

حمم د عيل كمونة.)82( :
ّ
احلاج ّ

القطيفي(األشعار)،40 ،4 ،3( :
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
الس ّي د ّ

.)74 ،73، 72 ،71 ،70 ،69 ،51 ،48 ،45 ،41
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

القطيفي(البنود)،8 -6 ،6-5( :
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
الس ّي د ّ

.)22 -21 ،21 -16 ،16 -15 ،15-13 ،13 -12 ،12-11 ،11-9 ،9 -8

القطيفي،74 ،3( :
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
أبيات لع ّل ها للس ّي د ّ

.)140 ،75

الوراق.)55( :
حممود ّ

مرج الكحل.)58( :

معاوية بن أيب سفيان.)35( :

املفضل.)39( :
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(ن)

أبو ن واس.)88 ،87 ،56 ،54 ،42 ،36( :
النحوي.)34( :
الشيخ هادي
ّ
الكلبي.)56( :
حييى بن عثامن
ّ

(هـ)
(ي)

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

الفهر�س الثاين
فهر�س املو�ضوعات التي قيل فيها �شعر.
النبي وسلم.)75 ،74 ،39 ،35 ،34( :
النبي واإلمام عيل بن أيب طالب صل وات اهلل عليهام.)112 ،75 ،63 ،35( :
اإلمام عيل بن أيب طالب،57 ،53 ،50 ،45 ،41 ،40 ،39 ،38 ،36 ،35( :

.)145 ،140 ،95 ،84 ،82 ،77 ،74 ،72 ،70 ،66 ،61 ،60 ،59
الس ّي دة فاطمة الزه راء عليها السالم.)35( :

اإلمام احلسني.)57 ،51( :
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• الشعر الذي قيل في المعصومين:

اإلمام الصادق.)41( :

اإلمام موسى بن جعفر.)82 ،41( :

اإلمامان الكاظامن.)68 ،54 ،51 ،48( :

اإلمام الرضا.)88 ،41 ،40( :

اإلمامان العسكريان.)82( :

اإلمام املهدي.)87 ،85 ،80 ،73 ،72 ،71 ،52 ،48( :

األئم ة.)50 ،36( :
ّ

حمم د صل وات اهلل عليهم،60 ،59 ،51 ،49 ،40 ،39 ،38 ،37 ،35( :
آل ّ

.)140 ،82 ،78 ،77 ،71 ،69 ،63 ،61
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(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا
المتفرقات:
• الشعر الذي قيل في األخالق ّي ات و
ّ

(األخالق)

أخالق.)3( :
أمهية التد ّي ن.)58( :
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

البطر.)57( :
التأنيّ .)55( :
التدب ري.)58( :
التبشري باخل ري.)58( :
التساوي بني بني الب رش.)55( :
اجلود.)140( :
ذ ّم البغي.)54( :

ذ ّم الدنيا.)140 ،59 ،54( :
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الزهد.)85 ،54( :

الشامتة.)140( :
الص رب.)58 ،55( :
طلب األدب.)57( :
عدم القنوط.)59( :

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

العفو.)87( :
القناعة.)58( :
الكرم.)55( :
املساحمة.)38( :
املوعظة.)59 ،56 ،55 ،54 ،42 ،39( :

(اإلخوانيّات)

اإلخ وانيات.)87 ،51 ،21 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،9 ،8 ،6 ،5( :
دار األحبة.)88 ،87( :
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املبادرة.)77( :

دخول بيوت أهل الفضل.)54( :
اهلد ّية.)69( :

(االرتباط باهلل تعاىل)
االستغاثة باهلل تعاىل.)87( :
الثقة باهلل تعاىل.)59 ،54( :
التفويض.)58( :
طلب الرزق.)58( :
العرفان.)59( :
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املناجاة.)62 ،59 ،54 ،43 ،39( :

(متفرّقات)

احلم ى.)57( :
دفع ّ

اهلم.)58( :
رصف ّ

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

العافية.)57( :
العقل.)58( :

العمل.)77 ،57( :
الغزل.)3( :
ف راق املوتى.)57( :
املهامت.)57( :
املوت.)57( :
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 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

الفهر�س الثالث
القطيفي الذين كتب لبع�ضهم بنو ًدا
معا�صرو
ّ

 .2امل لاّ أمحد ابن املرحوم امللاّ صالح كليدار حضـرة أمري املؤمنني.)12( :
العاميل.)15( :
 .3الس ّي د ج واد
ّ

الغرايف.)11( :
 .4الس ّي د حسني ابن الس ّي د أمحد ّ

العاميل ـ.)15( :
عم الس ّي د ج واد
 .5الس ّي د حسني
العاميل ابن ّ
ّ
ّ
ملي.)8( :
 .6الشيخ محود الظا ّ

الغرايف.)11( :
 .7الس ّي د حيدر ابن الس ّي د أمحد ّ
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الغرايف.)11( :
 .1الس ّي د أمحد ّ

 .8الس ّي د سليامن ابن الس ّي د داود ابن الس ّي د عبد العزيز.)5( :
الغرايف.)11( :
 .9الس ّي د رمحة ابن الس ّي د أمحد ّ

 .10الشيخ صادق ابن الشيخ أمحد اطيمش.)6( :

الغرايف.)11( :
 .11الس ّي د عيل ابن الس ّي د أمحد ّ
ملي.)8( :
 .12الشيخ فرج الظا ّ

العاميل.)15( :
حمم د ابن بنت الس ّي د ج واد
 .13الشيخ ّ
ّ
القزويني.)9( :
مهدي ابن الس ّي د رضا
 .14الس ّي د
ّ
ّ

 .15الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء.)21 ،16 ،13( :
ملي.)8( :
 .16الشيخ موسى ابن الشيخ فرج الظا ّ
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الفهر�س الرابع
فهر�س حمتويات املجموعة

القطيفي للمجموعة.
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
( )3مت ّل ك الس ّي د ّ

القطيفي،
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
• استعارة النسخة من الس ّي د ّ

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

واسم املستعري غري مذكور.
• ط ّل سم.

القطيفي] ،يف
ملوسوي
حمم د ابن معصوم ا
ّ
ّ
•  أربعة أبيات [لع ّل ها للس ّي د ّ

الغزل ،القافية( :الم ّي ة)
مطلعها:

«م��ل��ك ال��ق��ل��ب ش����ادن ك��ال��غ��زال

ح����رت ف��ي��ه ومل أك����ن ب��م��غ��ال».

القطيفي )5(،أبيات.
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
• أرجوزة للس ّي د ّ
مطلعها:
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أح������ب������ه
«ي��������ك��������ره َم�����������ن
ّ
فاريس.
• بيت لبعضهم
ّ

حي������ب������ه ك������ره������ه».
و َم�����������ن
ّ

( )5 -4مقدّ مة املجموعة.
القطيفي]
املوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم
ّ
ّ
[البنود العرشة للس ّي د ّ

األول :بند يف مدح الس ّي د سليامن ابن الس ّي د داود ابن الس ّي د
( )6 -5البند ّ

سطرا.
عبد العزيز ،وهتنئته يف زواجه ،كتبه بتاريخ سنة 1223هـ)31(،
ً

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

مطلع البند« :عطف الدّهر بذات احلسب الشامخ والفخر ،وعني النسب

الباذخ ،بيت الشـرف األسعد يف أعىل السامكني عىل دائرة اجلوزاء.»..

( )8 -6البند الثاين :بند هي نّىء فيه الشيخ صادق ابن الشيخ أمحد أطيمش
زوجه اهلل بمن شاء ،فبشـ راه بشمس
مطلع البند« :أمحد بشـ راك بالصادق أن ّ

احلسن واألنس ،وما تطلبه النفس.»..

ملي،
( )9-8البند الثالث :بند يرثي فيه الشيخ موسى ابن الشيخ فرج الظا ّ

سطرا.
ملي ،كتبه بتاريخ سنة 1223هـ)39(،
ّ
ً
وعم ه الشيخ محود الظا ّ
ويعزي به أباه ّ

مطلع البند« :أخطأ الدّهر بيوم رشقت سهم م راميه عظي ماً إذ أصاب اجلوهر
الفرد عىل عمد ،فام باله لو كان حماميه.»..
القزويني،
( )11 -9البند ال رابع :بند يرثي فيه الس ّي د مهدي ابن الس ّي د رضا
ّ
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سطرا.
بمناسبة زواجه ويمدحه فيه ،كتبه بتاريخ عيد الفطر سنة 1223هـ)52(،
ً

وعم ه وأخويه؛ لغرقه يف البحر ،كتبه بتاريخ سنة 1223هـ)52(،
ّ
ويعزي به أباه ّ

سطرا.
ً

مطلع البند« :يا حلاك اهلل يا دهر فمن غدرك كم من ٍ
قمر يف أفق املجد توليته

باخلسف.»..

ويعزي به أوالده:
الغرايفّ ،
( )12 -11البند اخلامس :بند يرثي فيه الس ّي د أمحد ّ

الس ّي د رمحة ،والس ّي د عيل ،والس ّي د حيدر ،والس ّي د حسني ،كتبه بتاريخ سنة
سطرا.
1226هـ)67(،
ً

ٍ
بصوت سلب العقل ،ونو ٍع شاب رأس الطفل
مطلع البند« :ب ّك ر الناعي

كالكهل ،فأجرى قط رات الدمع كالوبل.»..

( )13 -12البند السادس :بند يرثي فيه املرحوم امللاّ أمحد ابن املرحوم امللاّ
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ومعز ًيا به أخاه امل لاّ
ومؤر ًخ ا به عام وفاتهّ ،
صالح كليدار حضـرة أمري املؤمننيّ ،

سطرا.
سليامن ،كتبه بتاريخ سنة 1226هـ)32(،
ً

مطلع البند« :دهر يا دهر حلاك اهلل من رام مصيب باملنايا لذوى الفخر ،أويل

النهي مع األمر.»..

( )15 -13البند السابع :بند يمدح فيه الشيخ موسى نجل الشيخ جعفر

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

ً
ومؤرخا عام متامها سنة
[كاشف الغطاء] ،وهينئه بمناسبة داره اجلديدة التي بناها،

سطرا.
1227هـ)53(،
ً

الس ائر يطوي شقق األرض ،من الطول إىل العرض.»..
مطلع البند« :أهيا ّ

العاميل [صاحب
( )16 -15البند الثامن :بند يرثي فيه املرحوم الس ّي د ج واد
ّ

العاميل ،وابن بنته الشيخ
عم ه الس ّي د حسني
كتاب مفتاح الك رامة] ّ
معز ًي ا فيه ابن ّ
ّ
سطرا.
ومؤر ًخ ا فيه وفاته سنة 1228هـ)41(،
ً
حمم دّ ،
ّ

مطلع البند« :يا مناة القلب ك ّف ي واتركي اللهو ،دهاين داهم الشجو ف ولىّ

كامن الشوق من القلب بصمصام من اخلطب فنوحي واصبغي الثوب.»..
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( )21 -16البند التاسع :بند يمدح فيه الشيخ موسى [ابن الشيخ جعفر

كاشف الغطاء] ،كتبه بمناسبة عودته إىل النجف األرشف بعد خروجه منها؛

سطرا.
مؤرخ)159(،
ً
بس بب فساد ظهر فيها ،غري ّ
وذلك َ

مطلع البند« :أهيا ال راكب كرماء(كوماء -ظ) ذلوال ،جسـرة سف واء ،عيساء

شناصا.»..

( )22 -21البند العارش :بند يمدح فيه الشيخ موسى [ابن الشيخ جعفر

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

كاشف الغطاء] ،كتبه بمناسبة عودته إىل النجف األرشف بعد مسريه إىل الشاه زاده
سطرا.
مؤرخ)56(،
ً
ورحلته إىل بغداد للصلح بني دولتي الفرس والروم ،غري ّ

ب ،بال شك لذي شك ،وال ريب
مطلع البند« :تاه ذو الفطنة والعرفان وال ّل ّ
[بند ابن خلفة]

البغدادي
[حمم د بن إسامعيل ابن اخللفة
( )66 -68بند
ّ
ملحم د ابن اخللفة ّ
ّ

سطرا.
احلليّ ّ(ت 1247هـ)] ،يمدح فيه اإلمامني الكاظمني)71(،
ً

الصب ،فلو كنت ترى احلاجبني
مطلعه« :أيهّ ا الآلئم يف احلب ،دع اللوم عن
ّ
الزج ،فويق األعني الدعج.»..
[القصائد واألبيات الشعر ّي ة المختارة]

( )63 -66قصيدة للس ّي د ال��رضيّ  ،يف مدح اإلم��ام عيل )85(،بي تًا،
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لذي ريب.»..

القافية(:الم ّي ة)
مطلعها:

«ح�������ادي األظ����ع����ان ع��ل�ى م��ه��ل

ب����ب����دور ال��ظ��ل��م��ة يف ال��ك��ل��ل»

األزري ،يف مدح س ّي د
( )63تسعة أبيات من القصيدة األزر ّية للشيخ كاظم
ّ

األنبياء وس ّي د األوصياء صل وات اهلل عليهام ،القافية( :هائ ّي ة).
مطلعها:
«مل����ن ال��ش��م��س يف ق��ب��اب ق��ب��اه��ا

شف جسم الدجى ب��روح ضياها»

( )62 -63وله قصيدة يشكو فيها الطاعون عند اإلمام عيل )52(،بي تًا،

القافية( :دال ّي ة).
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مطلعها« :جلل ع را فارتاع ّ
كل فؤاد فمن املجري من الزمان العادي».
( )61 -62وله ختميس بيتني ،يف املناجاة ،قافية األصل( :دال ّي ة).
مطلعها:
رب ه��ا ن��ف�سي ل��دي��ك ذليلة
«ي���ا ّ

ّ
ع��ل��ي ث��ق��ي��ل��ة»
ومح������ول آث����ام����ي

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

حمم د(صل وات اهلل عليهم)،
( )61بيتان [للصاحب بن ع ّب اد] ،يف ّ
حب آل ّ

القافية( :يائية).

حمم د خري الربي ّة».
حمم د أصبحت عبدًا وآل ّ
مطلعهام« :آلل ّ

حمم د(صل وات اهلل عليهم) ،القافية:
• ثالثة أبيات لبعضهم ،يف ّ
حب آل ّ

(الم ّي ة).

مطلعها:

ّ
ك�����ل م���ك���رم���ة ت����ؤول
«إل���ي���ك���م

ال���رس���ول»
ج���دك���م
إذا م���ا ق��ي��ل
ّ
ّ

حمم د(صل وات اهلل عليهم) ،القافية:
• ثالثة أبيات لبعضهم ،يف ّ
حب آل ّ

(رائ ّي ة).
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مطلعها:

«ب��ن��ي ه��اش��م أن��ت��م س�م�اء ري��اس��ة

مناقبكم يف أف��ق��ه��ا أن��ج��م زه��ر»

حمم د(صل وات اهلل عليهم)،
• قصيدة [للشيخ حسن
النجفي] ،يف ّ
حب آل ّ
ّ

ثامنية أبيات ،القافية( :نون ّي ة).
مطلعها:

«آل ط��اه��ا ي��ا َم���ن هب��م ي��غ��ف��ر اهلل

ذن������ويب وم�����ا ج��ن��ت��ه ي��م��ي��ن��ي».

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

حمم د(صل وات اهلل
األزري ،يف
•  ختميس بيتني للشيخ كاظم
ّ
ّ
حب آل ّ

عليهم) ،قافية األصل( :مهز ّي ة).
مطلعها:

حب اإلمام عيل ،القافية( :بائ ّي ة).
• أربعة أبيات [للصاحب بن ع ّب اد] ،يف ّ
مطلعها:

إلاّ
«ال ت��ق��ب��ل ال���ت���وب���ة م����ن ت��ائ��ب
ب���ح���ب اب����ن أيب ط���ال���ب».
ّ
حمم د(صل وات اهلل عليهم) ،القافية:
• أربعة أبيات لبعضهم ،يف ّ
حب آل ّ
(المية).

مطلعها:

«هلل حت��ت ق��ب��اب ال��ع��رش طائفة
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ّ
ك���ل م���ن اب��ت�لى
«ي���ا آل ب��ي��ت اهلل

مل ي��ن��ج إلاّ ف��ي��ك��م أه���ل ال����وال».

أخفاهم عن عيون الناس إجالال».

( )60 -61ثالثة أبيات
للشافعي ،يف مدح اإلمام عيل ،القافية( :هائ ّي ة).
ّ
مطلعها:

«ل����و أن امل���رت�ض�ى أب�����دى حم�� ّل��ه

ط����را س���ج���دً ا ل���ه».
خل���ر ال���ن���اس
ًّ
ّ

حمم د(صل وات اهلل عليهم) ،القافية:
•  ( )60ستّة أبيات له يف ّ
حب آل ّ

(ضاد ّي ة).

مطلعها:

«ي��ا راك ً��ب��ا قف باملحصب من منى
• قصيدة له يف حب اإلمام عيل ،ثامنية أبيات ،القافية( :بائ ّي ة).

واهتف بساكن خيفها والناهض».
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مطلعها:

«ح������ب ع��ل�ي اب�����ن أيب ط��ال��ب
ّ
• أربعة أبيات للشيخ رجب
الربيس ،يف مدح اإلمام عيل ،القافية( :هائ ّي ة).
ّ
ف���رض ع�لى ال��ش��اه��د وال��غ��ائ��ب».

مطلعها:

«قيل امتدح بأمري النحل قلت هلم

مدحي ومدح الورى من بعض معناه».

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

• وله قصيدة يف حب اإلمام عيل ،تسعة أبيات ،القافية( :حائ ّي ة).

مطلعها:

«هو الشمس أم نور الرضيح يلوح

هو املسك أم طيب الويص يفوح».

• مخسة أبيات
[للشافعي] ،يف مدح اإلمام عيل ،القافية( :هائ ّي ة).
ّ

مطلعها:

م���دح���ا
«ق���ي���ل يل ق����ل يف ع��ل�ي
ً

ن������ارا م���وص���دة».
م���دح���ه خي��م��د
ً

ملحم د ج واد بن عبد الرضا
البغدادي] ،يف حب اإلمام عيل،
ّ
•  بيتانّ [ ،
القافية( :صاد ّية).
مطلعهام:
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ف��ض��ل ع��ل ًّ��ي��ا عليهم
«ي��ق��ول��ون يل ّ
اعي] ،وقد وجدت مكتوبة عىل قربه ،القافية:
( )59ثالثة أبيات لدعبل [اخلز ّ
خري من احلىص».
الدر ٌ
فكيف أقول ّ

(هائ ّي ة).

مطلعها:

«أع�������������د هلل ي���������وم ي���ل���ق���اه
ّ

دع���ب���ل أن ال إل�����ه إلاّ ه����و».

•  ختميس بيتني للس ّي د رشيف
الكاظمي ،يف حب اإلمام عيل ،قافية
ّ
األصل( :نون ّي ة).

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

مطلعها:

«نفيس لذكر ع�لي امل��رت�ضى طربت

والناس من فرط إخاليص له عجبت».

• سبعة أبيات للس ّي د احلمريي ،أنشأها عند موته ،القافية( :كاف ّي ة).

«أحب الذي من مات من أهل و ّده
ّ

تلقاه بالبرشى لدى املوت يضحك»

حب اإلمام عيل ،القافية( :كاف ّي ة).
• بيتان [لعائشة] ،يف ّ
مطلعهام:

ٍّ
ّ
حم��ك
ح����ك ع�ل�ى
«إذا م���ا ال���ت�ب�ر

ّ
ش�����ك».
ت���ب�ّي�نّ غ���شّ ���ه يف غ��ي�ر

حمم د(صل وات اهلل عليهم) ،القافية:
• ثالثة أبيات لبعضهم ،يف ّ
حب آل ّ

(مهز ّية).

مطلعها:
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مطلعها:

ب���ح���ب ق��وم
«وإنيّ ق���د ع��ل��ق��ت
ّ
حمم د(صل وات اهلل
• مخسة أبيات [البن قادوس ا
ّ
ملصـري] ،يف التفاخر بوالء آل ّ
إذا ن���اداه���م امل��ض��ط��ر ج�����اؤوا».

عليهم) ،القافية( :رائ ّي ة).
مطلعها:

«ملثل عالهم ينتهي املجد والفخر
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وعند نداهم خيجل الغيث والبحر».

• ثالثة أبيات لبعض العارفني ،القافية( :نون ّي ة).
مطلعها:

«ق���ل���وب ال���ع���ارف�ي�ن هل���ا ع��ي��ون

ت����رى م���ا ال ت�����راه ال��ن��اظ��ري��ن��ا»

• بيتان لبعضهم ،يف املوعظة ،القافية( :ميم ّي ة).

(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

مطلعهام:

ب���اي���ع���ا دي���� ًن����ا ب��دن��ي��ا
«أال ي����ا
ً

غ�������رور ال ي������دوم هل����ا ن��ع��ي��م».
ٌ

• بيتان [أليب الفتح البستي] ،يف ذم الدنيا ،القافية( :نون ّي ة).

مطلعهام:

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

«يا خ��ادم اجلسم كم تسعى خلدمته
ال��رب��ح فيام فيه خ�سران».
اتطلب ّ
• بيتان لبعضهم ،يف عدم القنوط من رمحة اهلل تعاىل ،القافية( :نون ّي ة).
مطلعهام:
إن له
«ال
ت��ق��ن��ط��ن وث����ق ب����اهلل ّ
ّ

لط ًفا ي��دق عن األوه��ام والفطن».

( )58بيتان لبعضهم ،يف تدبري اهلل تعاىل ،القافية( :جيم ّي ة).
مطلعهام:

راض���ي���ا
«ب���ت���دب�ي�ر م�����والك ك���ن
ً

وال ت��ن��زع��ج أب�����دً ا م���ن ح����رج».

• بيتان لبعضهم ،يف الصرب ،القافية( :الم ّي ة).
مطلعهام:
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«إن األم���ور إذا ال��ت��وت وتعقّدت

ن��زل القضاء م��ن ال��س�ماء فح ّلها».

• بيتان [لإلمام عيل ،]يف تفويض األمر إىل اهلل تعاىل ،القافية( :يائ ّي ة).
مطلعهام:

«رض�����ي�����ت ب��م��ا ق���س���م اهلل يل

وف���وض���ت أم����ري إىل خ��ال��ق��ي».
ّ

• أربعة أبيات [لصفي الدين احلليّ ّ] ،يف التبشري باخلري ،القافية( :ضاد ّي ة).
مطلعها:

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

ً
م��ع��رض��ا
«ك�����ن ع����ن مه���وم���ك

وك�����ل األم�������ور إىل ال���ق���ض���ا».

القرطبي] ،يف رصف اهلم ،القافية( :نون ّي ة).
حمم د
ّ
• ثالثة أبيات [أليب ّ

مطلعها:

• ثالثة أبيات لبعضهم ،يف أمهية التد ّي ن ،القافية( :نون ّي ة).

مطلعها:

«أرى رج��الاً بأدنى الدين قد قنعوا

وال أراهم رضوا يف العيش بالدوين».

• بيتان لبعضهم يف القناعة ،القافية( :هائ ّي ة).
مطلعهام:

حت���رص���ن ع�ل�ى احل���ط���ام ف��إنّ�ما
«ال
ّ

ي��أت��ي��ك رزق���ك ح�ين ي���أذن ف��ي��ه».
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«س���ه���رت أع��ي�ن ون���ام���ت ع��ي��ون

ألم�����ور ت���ك���ون أو ال ت���ك���ون».

• بيتان [ملرج الكحل] ،يف الرزق ،القافية( :كاف ّي ة).

مطلعهام:
«م���ث���ل ال�������رزق ال������ذي ت��ط��ل��ب��ه

ّ
ال��ظ��ل ال���ذي يميش معك».
مثل

• بيتان لبعضهم ،يف الزهد ،القافية( :ميم ّي ة).
مطلعهام:

«يا طالب ال��رزق يف البلدان جمتهدً ا
احلاج ال َب ْل ِف يقي] ،يف القناعة ،القافية( :يائ ّي ة).
• ثالثة أبيات [البن ّ
مطلعها:

«إذا اظ��م��أت��ك أك����ف ال���رج���ال

مقسوم».
��إن ال��رزق
أقرص خطاك ف ّ
ُ

وري�����ا».
ك��ف��ت��ك ال��ق��ن��اع��ة
ً
ش��ب��ع��ا ًّ
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• بيتان لبعضهم ،يف العقل ،القافية( :ميم ّي ة).
مطلعهام:

ٍ
ٍ
ف���ط���ن ع���امل
رشي������ف
«ك�����م م����ن

ّ
م��ق��ل ع��دي��م».
مستكمل ال��ع��ق��ل

[للشافعي] ،يف القناعة ،القافية( :بائ ّي ة).
( )57 -58أربعة أبيات
ّ

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

مطلعها:

«صحبت بني الدنيا فلم َأر فيهم
( )57ثالثة أبيات لبعضهم ،يف العمل ،القافية( :كاف ّي ة).

س��وى غ��ادر وال��غ��در حشو ثيابه».

مطلعها:
«اع������م������ل ل���ن���ف���س���ك ش���ي���ئً���ا

ت�����ك�����ون م�����الِ�����ك م�����ا َل�����ك».

• بيت [البن األبرص] ،يف ف راق املوتى ،القافية( :بائ ّي ة).

البيت:
ّ
«ف�����ك�����ل ذي س����ف����رة ي�����ؤوب

وغ����ائ����ب امل������وت ال ي������ؤوب».

• بيتان [خلليفة بن ب راز] ،يف املوت ،القافية( :نون ّي ة).
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مطلعهام:
«ت����ن����ف����ك ت���س���م���ع م�����ا ح��ي��ي��ـ

ت هب����ال����ك ح���� ّت����ى ت���ك���ون���ه».

• بيتان لبعضهم ،يف موعظة املوت ،القافية( :رائ ّي ة).

مطلعهام:
باكيا
«ول��دت��ك أ ّم���ك ي��ا ب��ن آدم ً

والناس حولك يضحكون رسورا».

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

• بيتان [المرئ القيس] ،يف بطر اإلنسان ،القافية( :رائ ّي ة).
مطلعهام:
«ي��ت��م�� ّن��ى امل����رء ب��ال��ص��ي��ف الشتا

ف������إذا ج�����اء ال���ش���ت���اء أن����ك����ره».

مطلعهام:
«ك��ن اب��ن من شئت واكتسب أدبا

يغنيك مضمونه ع��ن ال��ن��س��ب».

احلم ى ،القافية( :عين ّي ة).
• ثالثة أبيات لبعضهم ،لدفع ّ
مطلعها:

«زارت خمففة ال��ذن��وب وو ّدع���ت

وم�������ودع».
ت���ب���ا هل���ا م���ن زائ������ ٍر
ّ
ًّ

حمم د زيني تق رأ للعافية من ّ
كل أمل واألصل
•  تشطري ثالثة أبيات للسيد ّ
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النحوي] ،يف ّ
احلث عىل طلب األدب ،القافية( :بائ ّي ة).
• بيتان [البن ربيعة
ّ

لغريه ،القافية( :دال ّي ة).
مطلعها:

«رب ب���ج���اه امل��ص��ط��ف��ى وآل���ه
ّ

خ�ير ال���ورى م��ن غائب وش��اه��د».

حمم د األعسم فيمن زار اإلم��ام أبا عبد اهلل احلسني،
•  بيتان للشيخ ّ
القافية( :دال ّي ة).
مطلعهام:
«ب������زوار احل��س�ين خ��ل��ط��ت نفيس

ألح��س��ب م��ن��ه��م ع��ن��د ال���ع���داد».

عرهبا من الفارس ّي ة ،يف مدح اإلمام عيل ،القافية:
•  وله أربعة أبيات ّ
(نون ّي ة).
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(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

مطلعها:
«ع�ل�ي م��ع اهل����ادي ك��ش��ق��ي ي��راع��ه

ع���ده اث��ن�ين».
مه��ا واح���د ال ينبغي ّ

( )56 -57سبعة أبيات لبعضهم ،تق رأ يف املهماّ ت ،القافية( :يائ ّي ة).
مطلعها:

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

«ف����ك����م هلل م�����ن ل���ط���ف خ��ف��ي

ي���دق خ��ف��اه ع���ن ف��ه��م ال���ذك���ي».

( )56بيتان أليب ن واس ،يف املوعظة ،القافية( :قاف ّي ة).
مطلعهام:

«وم��ا الناس إلاّ هالك واب��ن هالك

وذي ن��س��ب ب��اهل��ال��ك�ين ع��ري��ق».

• ثالثة أبيات لبعضهم ،يف املوعظة ،القافية( :كاف ّي ة).
مطلعها:

«ه����ون ال��دن��ي��ا وم���ا ف��ي��ه��ا عليك
ّ

اهل����م مل���ا ب�ي�ن ي��دي��ك».
واج���ع���ل
ّ

الكلبي] ،يف املوعظة ،القافية( :هائ ّي ة).
• بيتان [ليحيى بن عثامن
ّ
مطلعهام:
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«إنّ�����م����ا ه�������ذه احل�����ي�����اة م���ت���اع

وال��غ��ب��ي ال��غ��وي م��ن يصطفيها».

• مخسة أبيات [أليب العتاهية] ،يف املوعظة ،القافية( :كاف ّي ة).
مطلعها:

«أت���ط���م���ع أن خت��� ّل���د ال أب����ا لك

آم��ن��ت م���ن امل��ن��ي��ة أن ت��ن��ال��ك».

• أربعة أبيات لبعضهم ،يف املوعظة ،القافية( :دال ّي ة).

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

مطلعها:
م��دخ��ر م��ا ل��ي��س يأكله
رب ّ
«ي���ا ّ

وم��س��ت��ع��د ل��ي��وم ل��ي��س ب��ال��ع��دد».

• أربعة أبيات لبعضهم ،يف املوعظة ،القافية( :تائ ّي ة).

«ي����ا ك��ث�ير ال����رق����اد وال��غ��ف�لات

ك��ث��رة ال��ن��وم ت���ورث احل��س�رات».

• مخسة أبيات لبعضهم ،يف املوعظة ،القافية( :كاف ّي ة).

مطلعها:
«أن����������ت يف ق����ي����د ح���ي���ات���ك

ف������ت������ج������ه������ز مل����م���ات��������ك».
ّ

• بيتان لبعضهم ،يف املوعظة ،القافية( :رائ ّي ة).
مطلعهام:

«ه����ذي م���ن���ازل أق�����وام ع��ه��دهت��م
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مطلعها:

يف ظ��ل عيش رغ��ي��د م��ال��ه خطر».

• ثالثة أبيات [أليب فرج الساوي] ،يف املوعظة ،القافية( :كاف ّي ة).

مطلعها:
«ه���ي ال��دن��ي��ا ت��ق��ول ب��م��لء فيها

ح��ذار ح��ذار م��ن بطيش وفتكي».

( )55بيتان لبعضهم ،يف املوعظة ،القافية( :الم ّي ة).
مطلعهام:

ٍ
ل��واح��د
«إن ال���والي���ة ال ت����دوم
ّ

األو ُل».
إن كنت تنكرها ف��أي��ن
ّ

• بيتان أليب العتاهية ،يف املوعظة ،القافية( :كاف ّي ة).
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مطلعها:

ً
وص���ي���ا
م���ت���خ���ذا
«إذا ك���ن���ت
ّ

فكن فيام ملكت ويص نفسك».

• أربعة أبيات أليب العتاهية ،يف املوعظة ،القافية( :ميم ّي ة).
مطلعها:

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

ت���ق���ول���ن إذا م����ا مل ت��ك��ن
«ال
ّ

ع��از ًم��ا أن تنجز ال��وع��د :ن��ع��م».

الوراق] ،يف املوعظة ،القافية( :سين ّي ة).
• بيتان [ملحمود ّ

مطلعهام:

«ل��ل��ن��اس م���ال ويل م����االن م��اهل�ما

اس».
إذا حت���ارس أه��ل امل���ال
ح����ر ُ
ّ

• بيتان لبعضهم ،يف املوعظة ،القافية( :الم ّي ة).
مطلعهام:

«إذا ما شئت طيب العيش فانظر

إىل م��ن ب��ات أس���وء منك ح��اال».

• بيت لبعضهم ،يف املوعظة ،القافية( :نون ّي ة).

البيت
240

ع�لى ح��ال��ة إلاّ رض��ي��ت ب��دوهن��ا».

غنيا فال تكن
«إذا شئت أن حتيى ًّ
• بيت لبعضهم ،يف املوعظة ،القافية( :بائ ّي ة).
مطلعه:
«اهلل ي��غ��ض��ب ح�ي�ن يُ���س���أل غ�يره

وب��ن��ي آدم ح�ين يُ��س��أل يغضب».

• بيتان [ينسبان لإلمام عيل ،]يف الصرب ،القافية( :رائ ّي ة).

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

مطلعهام:

«اص�ب�ر قليلاً فبعد ال��ع�سر تيسري

ّ
وك����ل أم����ر ل���ه وق����ت وت���دب�ي�ر».

• ثالثة أبيات لبعضهم ،يف الكرم ،القافية( :رائ ّي ة).

«أال م���ن أول���ي���ت���ه م��ن��ك نعمة

وم�����د هل���ا ك��� ًّف���ا ف���أن���ت أم��ي��ره».
ّ

• مخسة أبيات [ينسبان لإلمام عيل ،]يف التساوي بني بني البشـر ،القافية:

(مهز ّية).

مطلعها:
«ال��ن��اس م��ن جهة التمثال أكفاء

أب����وه����م آدم واألم ح������وآء».

• بيتان لبعضهم ،يف الت أنيّ  ،القافية( :ميم ّي ة).
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مطلعها:

مطلعهام:
«ت�����أن وال ت��ع��ج��ل ألم����ر ت��ري��ده
َّ

مح��ا للناس تدعى براحم».
وكن را ً

• بيتان لبعضهم ،يف املوعظة ،القافية( :قاف ّي ة).
مطلعهام:

«إذا خاطبتك النفس يو ًما بشهوة
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ط��ري��ق».
وك����ان ل��دهي��ا ل��ل��خ�لاف
ُ

• بيتان [ينسبان لإلمام عيل ،]يف الصرب ،القافية( :رائ ّي ة).
مطلعهام:

«اص�ب�ر قليلاً فبعد ال��ع�سر تيسري

ّ
وك����ل أم����ر ل���ه وق����ت وت���دب�ي�ر».

( )54بيتان لبعضهم ،يف املوعظة ،القافية( :الم ّي ة).

(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

مطلعهام:

«ي���ري���د امل�����رء أن ي��ب��ق��ى ول��ك��ن

ب���ق���اء امل�����رء يف ال���دن���ي���ا حم����ال».

• ثالثة أبيات لبعضهم ،يف الزهد ،القافية( :دال ّي ة)
مطلعها:

«ق���د رض��ي��ن��ا م��ن ال���زم���ان بقوت

وب���ث���وب وم��س��ك��ن ال زي������ادة».

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

• ثالثة أبيات أليب ن واس ،جاوب فيها من سأله عن حاله يف مرضه الذي

توىف به ،القافية( :واو ّية)
مطلعها:

يف ال��ف��ن��اء س��ف�ًل�اً
«دب ّ
وع��ل��وا
ع��ض��وا ف��ع��ض��وا».
وأراين أم���وت
ّ
ً
ّ
األزري ،يف ذم الدنيا ،القافية( :دال ّي ة)
حمم د رضا
• بيتان للمرحوم
ّ
ّ
احلاج ّ
مطلعهام:

«أراك ل��ل��أوىل ش�����ددت اخل��ب��ا

ومل ت��ن��ل يف وق���ره���ا م���ا ت��ري��د».

• بيتان [للشيخ
البهائي] يف مدح اإلمامني الكاظمني ،القافية( :نون ّي ة)
ّ

مطلعهام:
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ع��رج
«أال [ي���ا] ق��اص��د ال�����زوراء ّ

إىل ال���غ���ريب م���ن ت��ل��ك امل���غ���اين».

•  بيتان [للس ّي د بحر العلوم] يف مدح اإلمامني الكاظمني ،القافية:

(دال ّي ة).

مطلعهام:

«ي���ا س��م��ي الكليم جئتك أسعى

نحو مغناك ق��اص��دً ا م��ن ب�لادي».

• بيتان لبعضهم ،يف دخول بيوت أهل الفضل ،القافية( :يائ ّي ة).
مطلعهام:

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

«ال أبرح الباب ح ّتى تصلحوا عوجي

أو تقبلوين ع�لى عيبي ونقصاين».

• بيتان [ينسبان البن العاص] ،يف ذم البغي ،القافية( :رائ ّي ة).

مطلعهام:
اجلذامي] ،يف املوعظة ،القافية( :رائ ّي ة).
• ستّة أبيات [البن زنباع
ّ
مطلعها:

«ي��ا م��ن��زلاً باخليف أص��ب��ح خاليا

ت�ل�اع���ب ف��ي��ه ش���م���أل ودب������ور».

للسهييل ،يف املناجاة ،القافية( :عين ّي ة).
• سبعة أبيات
ّ
مطلعها:

«يا من يرى ما يف الضمري ويسمع

ّ
ل��ك��ل م���ا ي��ت��و ّق��ع».
امل���ع���د
أن���ت
ّ
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إن البغي ي�صرع أهله
«ق�ضى اهلل ّ

ويو ًما عىل الباغي ت��دور الدوائر».

( )52-53قصيدة
للخليعي ،يف مدح أمري املؤمنني )57(،بي تًا ،القافية:
ّ

(رائ ّي ة).

مطلعها:
«س�����ارت ب���أن���وار ع��ل��م��ك ال��س�ير

وح��دث��ت ع��ن ج�لال��ك ال��س��ور».
ّ

• ( )51- 52ندبة للشيخ حمسن فرج ،يندب هبا اإلمام املهدي )21(،بي تًا،

القافية( :دال ّي ة).
مطلعها:

«ي��ا غ�يرة اهلل واب��ن ال��س��ادة الصيد

م��ا آن للوعد أن يقيض مل��وع��ود».

( )51مخسة أبيات للبحرتي ،يذم فيها ابن اجلهم بن بدر ،القافية( :رائ ّي ة).
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(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

مطلعها:
«إذا رح���ل���ت ق���ري���ش ل��ل��م��ع��امل

ف�لا يف ِ
ال��ع�ير أن���ت وال ال��ن��ف�ير».

حمم د(صل وات اهلل عليهم) ،ثامنية
• قصيدة أليب الفتح كشاجم ،يف مدح آل ّ

أبيات ،القافية( :رائ ّي ة).
مطلعها:
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

«آل ال�����ن�����ب�����ي ف���ض���ل���ت���م

ف���ض���ل ال���ن���ج���وم ال�����زاه�����رة».

• قصيدة للس ّي د صادق الفحام ،يف مدح اإلمامني الكاظمني ،عشـرة

أبيات ،القافية( :حائ ّي ة).
مطلعها:

«مه����ا ال��ع��ل�مان ب����ال����زوراء الح��ا

فعج بالعيس واغتنم الفالحا».

القطيفي ،يف رثاء
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
• أربعة أبيات للس ّي د ّ

اإلمام احلسني ،القافية( :دال ّي ة).
• مطلعها:
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«ي��ا م��ن أصيب بفقده أه��ل الكسا

ف��ك��أنهّ��م ف��ق��دوا ب��س��اع��ة ف��ق��ده».

األئم ة )32(،بي تًا،
حمم د عيل األعسم ،يف مدح ّ
( )50قصيدة للشيخ ّ

القافية( :قاف ّي ة).
مطلعها:

«إنيّ مل����دح ب��ن��ي ال��ن��ب��ي ل��ع��اش��ق

وال��ن��ظ��م يشهد يل ب���أنيّ ص���ادق».

الكاظمي] ،يف مدح
احلسيني
( )49 -50قصيدة للسيد رشيف [بن فالح
ّ
ّ

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

اإلمام عيل )17(،بي تًا ،القافية( :دال ّي ة).
مطلعها:
«أب����ا ح��س��ن وم��ث��ل��ك م���ن ي��ن��ادى

ال�ض�ر واهل���ول ال��ش��دي��د».
لكشف
ّ

مطلعها:

«والئ����ي آلل امل��ص��ط��ف��ى وبنيهم

وع�ترهت��م أزك��ى ال���ورى وذوهي���م».

القطيفي ،يندب هبا
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
( )48قصيدة للس ّي د ّ

اإلمام املهدي ،عشـرة أبيات ،القافية( :ضاد ّي ة).
مطلعها:

«أب��ا القاسم امل��ويف بثأر اب��ن فاطم
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[النحوي] ،يف مدح آل
حمم د رضا
ّ
( )48 -49ختميس( )15بي تًا للشيخ ّ
الربيس ،قافية األصل( :ميم ّي ة).
حمم د(صل وات اهلل عليهم) ،واألصل للشيخ رجب
ّ
ّ

إىل َم ال��ت�مادي فالقلوب م��راض».

القطيفي ،يف
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
( )45 -48قصيدة للس ّي د ّ

مدح اإلمامني الكاظمني )116(،بي تًا ،القافية( :هائ ّي ة).
• مطلعها:
«خ�� ّل��ه��ا ت��دم��ى م��ن ال��س�ير ي��داه��ا
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ش����ق م���داه���ا».
ال ت��ع��ق��ه��ا ف��ل��ق��د
ّ

القطيفي ،يف
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
( )43-45قصيدة للس ّي د ّ

مدح أمري املؤمنني )83(،بي تًا ،القافية( :دال ّي ة).
• مطلعها:
ه���ز ع��ط��ف��ي م��ائ��س��ات ق��دود
«م���ا ّ

طر ًبا وال استعبقت عطر زرود».

(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

( )42 -43قصيدة للقايض الباين ،يف املناجاة )19(،بي تًا ،القافية( :كاف ّي ة).
• مطلعها:
«ه���������وت امل����ش����اع����ر وامل�������دا

رك ع���ن م���ع���ارج ك�ب�ري���ائ���ك».

األول
( )42ختميس( )11بي تًا للس ّي د صادق الفحام ،واألصل له ،سوى البيت ّ

منه لغريه ،يف املوعظة ،قافية األصل( :ميم ّي ة).
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

مطلعها:
م���ت غ�ًّمًّ
«ل����وال رج����اء ال��ل��ط��ف ّ

وذاب ق��ل��ب��ي ك���م���دً ا ومهّ�����ا».

( )41بيتان
عيل ،القافية( :نون ّي ة).
ّ
للخليعي ،يف حب اإلمام ّ
مطلعهام:

ّ
ع���ذب اهلل أ ّم���ي إنهّ���ا رشب��ت
«ال
ح��ب ال���ويص وغذتنيه باللبن».
ّ
القطيفي ،يف مدح
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
• تشطري بيتني للس ّي د ّ
اإلمام الصادق ،القافية( :دال ّي ة).
مطلعها:
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«ذه��ب ال��ل��ذون يعاش يف أكنافهم

وهل���م هب���ذا ذك���ر امل��ك��ارم خ��ال��د».

النحوي ،يف م��دح اإلم��ام موسى بن
حمم د رض��ا
ّ
•  مخسة أبيات للشيخ ّ

جعفر ،القافية( :جيم ّي ة).
مطلعها:

«أموالي يا موسى بن جعفر ذا التقى

و َم��ن بابه للناس ب��اب احل��وائ��ج».

•  مخسة أبيات أليب ن��واس ،يف مدح اإلم��ام عيل بن موسى الرضا،

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

القافية( :هائ ّي ة).
مطلعها:
ط��را
«ق��ي��ل يل أن��ت أف��ص��ح ال��ن��اس ًّ

يف امل��ع��اين ويف ال��ك�لام ال��ب��دي��ه».

(بائ ّي ة).

مطلعهام:
«إذا أبصـرتك العني من بعد غاية

ّ
الشك أثبتك القلب».
وعارض فيك

( )40 -41قصيدة للصاحب بن ع ّب اد ،يف مدح اإلمام الرضا )26(،بي تًا،

القافية( :سين ّي ة).
مطلعها:

زائ�������را إىل ط��وس
س����ائ����را
«ي����ا
ً
ً
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•  بيتان أليب ن واس يف مدح اإلمام عيل بن موسى الرضا ،القافية:

م��ش��ه��د ط��ه��ر وأرض ت��ق��دي��س».

( )40قصيدة للصاحب بن ع ّب اد ،يف مدح اإلمام الرضا وزيارته )16(،بي تًا،

القافية( :ضاد ّي ة).
مطلعها:

زائ���������������را ق�������د هن���ض���ا
«ي���������ا
ً
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م������ب������ت������درا ق������د رك�����ض�����ا».
ً

القطيفي،
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
• تشطري أربعة أبيات للس ّي د ّ

يف مدح أمري املؤمنني ،القافية( :كاف ّي ة).
مطلعها:
س���ي���دي أن����ت أن��ت
«أب����ا ح��س��ن ّ

م���ن���ار األن������ام أم����ا أب��ص�روك����ا».

(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

القطيفي ،يف مدح
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
• أربعة أبيات للس ّي د ّ

حمم د(صل وات اهلل عليهم) ،القافية( :سين ّي ة).
آل ّ
مطلعها:

«ي���ا ب��ن��ي ال���زه���راء وال���ن���ور ال��ذي

ّ
ك����ل ن����ور ي��ق��ت��ب��س».
م���ن س���ن���اه

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

( )39 -40قصيدة لصفي الدين احلليّ ّ  ،يف مدح أمري املؤمنني )15(،بي تًا،

القافية( :دال ّي ة).
مطلعها:

«مج���ع���ت يف ص��ف��ات��ك األض�����داد

ع�����زت ل���ك األن�������داد».
ف��ل��ه��ذا
ّ

حمم د(صل وات اهلل عليهم) ،القافية:
•  ( )39بيتان للمفضل ،يف مدح آل ّ

(بائ ّي ة).

مطلعهام:
ّ
ك���ل ي���وم وليلة
رب زدين
ح��ب��ي».
«ف��ي��ا ّ
ح��ب��ا إىل ّ
آلل رس���ول اهلل ًّ
• ثامنية أبيات [للس ّي د
احلمريي] ،يف أمري املؤمنني وموقفه مع شيعته يوم
ّ
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القيامة ،القافية( :الم ّي ة).
مطلعها:

«ق�������ول ع ّ
���ل��ي حل�������ارث ع��ج��ب

وك�����م م����ن أع���ج���وب���ة ل����ه مج�ل�ا»

• بيتان للس ّي دة فاطمة الزه راء ،يف رثاء أبيها(صلىّ اهلل عليه وآله وسلم)،

القافية( :يائ ّي ة).
مطلعهام:

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

ش���م ت��رب��ة أمح��د
«م�����اذا ع�ل�ى م���ن
ّ

أن ال يشم م��دى ال��زم��ان غواليا».

• أربعة أبيات لإلمام احلسني ،يف املوعظة ،القافية( :الم ّي ة).

مطلعها:
• بيتان لإلمام عيل بن احلسني ،يف املوعظة ،القافية( :دال ّي ة).
مطلعهام:
«إذا م���ا امل�����رء مل حي��ف��ظ ث�لا ًث��ا

ٍّ
ب���ك���ف م���ن رم�����اد».
ف��ب��ع��ه ول����و

( )38 -39قصيدة تنسب لإلمام عيل بن احلسني ،يف املناجاة)14(،

بي تًا ،القافية( :جيم ّي ة).
مطلعها:

«ن�����س��م��ات ه��������واك هل�����ا أرج
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ت��ع��د نفيسة
«ف����إن ت��ك��ن ال��دن��ي��ا
ّ

ف����دار ث����واب اهلل أع�ل�ى وأن��ب��ل».

حت�����ي وت���ع���ي���ش هب�����ا امل����ه����ج».

• ( )38قصيدة البن أيب احلديد املعتز ّيل ،يف مدح اإلمام عيل )11(،بي تًا،

القافية( :دال ّي ة).
مطلعها:

«ي������ا م����ب����دع األك�����������وان ل��س��ـ
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ل��س��ـ��رك امل��ك��ن��ون أج��ح��د».
ت
ّ

عيل بن موسى الرضا ،يف ّ
حث املؤمن عىل مساحمة
• ثالثة أبيات لإلمام ّ

أخيه املؤمن ،القافية( :بائ ّي ة).
مطلعها:

«أع��������ذر أخ�������اك ع��ل�ى ذن���وب���ه

ِّ
وغ������ط ع��ل�ى ع���ي���وب���ه».
واس���ت��ر

(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

حمم د(صل وات اهلل عليهم)،
• أربعة أبيات لإلمام الباقر ،يف فضائل آل ّ

القافية( :دال ّي ة).
مطلعها:

وراده
«ون���ح���ن ع�ل�ى احل�����وض ّ

ن�����ذود ون����س����ع����د

()56

وراده».
ّ

• ثالثة أبيات لإلمام الصادق ،يف الصالة عىل النبي وآله ولعن أعدائهم،

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

تق رأ يف ّ
كل ليلة مجعة ،القافية( :حائ ّي ة).
مطلعها:

ّ
حي���ف بعرشه
«ص��ّل�ىّ اإلل����ه وم���ن
وال��ط ّ��ي��ب��ون ع�لى النبي ال��ن��اص��ح».
حمم د(صل وات اهلل
•  ستّة أبيات لإلمام الباقر ،يف مظلوم ّي ة آل بيت ّ
عليهم) ،القافية( :ألف ّي ة).
مطلعها:

«نحن بنو املصطفى ذوي غصص

جي��رع��ه��ا يف األن������ام ك��اظ��م��ن��ا».

عيل األعسم ،يف مدح أمري املؤمنني وأوالده
( )36 -37قصيدة للشيخ ّ
حمم د ّ

الطاهرين )49(،بي تًا ،القافية( :نون ّي ة).
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مطلعها:

«إذا مل ت��ع��ل��م��ي ح����ايل سليني

هب����ا أخ���ب��رك ب���اخل�ب�ر ال���ي���ق�ي�ن».

( )36قصيدة للصاحب بن ع ّب اد ،يف مدح اإلمام عيل ،عشـرة أبيات،

القافية( :ميم ّي ة).
مطلعها:

أروح خاطري
«بأسامئك احلسنى ّ

هب من قدس اجلالل نسيمها».
إذا ّ

•  قصيدة [للس ّي د
احلمريي] ،يف مدح اإلمام عيل )11(،بي تًا ،القافية:
ّ

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

(الم ّي ة).
مطلعها:
«أق�������س�������م ب���������اهلل وآي������ات������ه

وامل�������رء ع��ّم��اّ ق�����ال م����س����ؤول».

مطلعها:

«اهلل مل����ا ب���ن���ى ب���ي��� ًت���ا وأت���ق���ن���ه

صفاكم واصطفاكم أيهّ��ا الغرر».

عيل ،القافية:
( )35ثالثة أبيات ملعاوية وابن العاص ،يف مدح اإلمام ّ

(مهز ّية).

مطلعها:
«خ��ي�ر ال�ب�ري���ة ب��ع��د أمح����د ح��ي��در

وال��ن��اس أرض وال����ويص س�م�اء».
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األئم ة ،القافية( :رائ ّي ة).
( )35 -36أربعة أبيات أليب ن واس ،يف مدح ّ

حمم د رضا
• أربعة أبيات
األزري ،يف مظلوم ّي ة الس ّي دة الزه راء،
ّ
ّ
للحاج ّ

القافية( :الم ّي ة).
مطلعها:

«أتعجب من أصحاب أمحد أن رضوا

بتقديم ذي جهل وتأخري ذي فضل».

ملحم د بن صقر ا
ملوسوي] يف مدح الس ّي دة فاطمة الزه راء،
ّ
• أربعة أبيات [ ّ

القافية( :قاف ّي ة).
مطلعها:

ك��ّل��اّ ول����ك����ن أ ّم�������ة ل��ع��ت��ي��ق».

«م����ا امل��س��ل��م��ون ب���أ ّم���ة ملحمد
النبي(صلىّ اهلل عليه
• بيتان أنشأها بعض العا ّم ة حني احرتق صندوق قرب
ّ

251

(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

وآله وسلم) ،القافية( :رائ ّي ة) ،وأجابه بعض الشيعة ببيتني ،القافية( :بائ ّي ة).
مطلعهام:

«مل حي��ت�رق ح����رم ال��ن��ب��ي ل��ري��ب��ة

ك��ّل�اّ وال خي��ش��ى ل���ه م���ن ع����ار».

حمم د(صل وات اهلل
حمم د رضا
ّ
النحوي ،يف مدح آل ّ
• ختميس بيتني للشيخ ّ

عليهم) ،قافية األصل( :نون ّي ة).
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

مطلعها:

«آل بيت املصطفى اهل���ادي و َم��ن
رسي وال��ع��ل��ن».
هل���م
ُ
أخ��ل��ص��ت ّ
ُ
عيل ،القافية( :فائ ّي ة).
• بيتان [البن الساعا ّ
يت] ،يف مدح اإلمام ّ
مطلعهام:

وق��دم��وا
«أب���ا ح��س��ن إن ّ
أخ����روك ّ

عليك ثال ًثا فهو يف نقصهم ِ
يكفي».

عيل ،القافية( :زائ ّي ة).
• بيتان البن حجر ،يف مدح اإلمام ّ

مطلعهام:

أن���اس���ا
إن
سلكوا يف ط��ري��ق ح ّ��ب��ك ف���ازوا».
«ي����ا إم�����ام ال���ع���ل���وم ّ
ً
حمم د(صل وات اهلل عليهم) ،القافية( :الم ّي ة).
• بيتان البن
ّ
اجلوزي ،يف مدح آل ّ
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مطلعهام:

حبكم
«ي���ا آل ب��ي��ت رس����ول اهلل ّ

ف��رض م��ن اهلل يف ال��ق��رآن أن��زل��ه».

حمم د(صل وات اهلل عليهم) ،القافية( :مهز ّي ة).
• بيتان البن الفارض ،يف مدح آل ّ
مطلعهام:

«غ���رر بطيبة وال���غ���ري وك��رب�لاء

وس���ام���راء».
وب��ط��وس وال�����زوراء
ّ

( )34 -35ثالثة أبيات للزخمشـري ،يف مدح النبي واإلمام عيل(صل وات اهلل

عليهام) ،القافية( :يائ ّي ة).

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

مطلعها:
ٌّ
ّ
وك���ل
ال���ش���ك واخل���ل��اف
«ك���ث���ر

ي ّ��دع��ي ال��ف��وز ب��ال�صراط ال��س��وي».

( )34ختميس الشيخ هادي
النحوي لسبعة أبيات منسوبة ألمري املؤمنني،
ّ
مطلع التخميس:

ق������درا ب�����إذن اهلل ق���دري
«ع��ل�ا
ً

وق�����ام ب���أم���ره هن��ي��ي وأم������ري».

( )23 -34قصيدة أ ّم القرى يف مدح خري الورى(صلىّ اهلل عليه وآله وسلم)

البوصريي )458(،بي تًا ،القافية:
حمم د بن سعيد
ّ
للشيخ رشف الدين أيب عبد اهلل ّ

(مهز ّية).

مطلعها:
«ك���ي���ف ت���رق���ى رق���ي���ك األن��ب��ي��اء
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قافية األصل( :يائ ّي ة).

ي���ا س��م�اء م���ا ط��اول��ت��ه��ا س��م�اء».

القطيفي ،يف
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
( )69ستّة أبيات للس ّي د ّ

حمم د(صل وات اهلل عليهم) ،القافية( :عين ّي ة).
مصاب آل ّ
مطلعها:

«وق��ائ��ل��ة م���ا ب���ال ع��ي��ن��ي��ك ت��دم��ع

وأذن�������ك م����ن ف������������رط.»)57(...

القطيفي باللغة
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
•  ستّة أبيات ،للس ّي د ّ

الفارس ّي ة ،القافية( :هائ ّي ة).
مطلعها:

«رغ����س����ار ي�����ارم ﭼون مهست

ﭼش�����م����ان أوع�����ي����ن امل�����ه�����ا».
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(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا
• بيتان لبعضهم ،يف اهلدية ،القافية( :الم ّي ة).

مطلعهام:

«ي��������ا أيهّ����������ا امل����������وىل ال������ذي

ع����م����ت أي�����ادي�����ه اجل���ل���ي���ل���ة».
ّ

• وكتب اجلامع اسمه واسم والده ولقبه ،ووصف والده يف حاشية الورقة

بـ(املظلوم).
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

مثمن« :ال راجي عفو ر ّبه:
• مت ّل ك عبد احلسني [ابن الشيخ أمحد] ،وختمه ّ

عبد احلسني.»1273 ،

القطيفي ،يف مدح
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
( )70بيتان للس ّي د ّ

اإلمام عيل ،القافية( :كاف ّي ة).
مطلعهام:

«س���ف���ي���ن���ة ن������وح مح�����ى ح���ي���در

ن��ج��ايت ب���ه م���ن مج��ي��ع امل��ه��ال��ك».

القطيفي ،يف مدح اإلمام
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
• بيتان للس ّي د ّ

عيل ،القافية( :الم ّي ة).
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مطلعهام:
«أب�����ا ح��س��ن وه����ل س�����واك لنا

إذا م��ا دهتنا اخل��ط��وب العضال».

القطيفي ،يف حب
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
• ختميس بيت للس ّي د ّ

اإلمام عيل ،قافية األصل( :رائ ّي ة).
مطلعه:

«مح�����ى ح���ام���ي احل���م���ى ح��ي��در

ب�����ه ل�����ذ ال خت�����ف م�����ن رش».

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

القطيفي ،يستجري
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
• ثالثة أبيات للس ّي د ّ

فيها باإلمام عيل بن أيب طالب ،القافية( :الم ّي ة).
مطلعها:

القطيفي ،يستجري فيها
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
• بيتان للس ّي د ّ

باإلمام عيل ،القافية( :كاف ّي ة).
مطلعهام:

«أب������ا ح���س���ن ال مح����ى ك��ح�ماك

ي��ل��اذ ب����ه وم���غ���ي���ث س�������واك».

القطيفي ،يستغيث
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
( )71بيتان للس ّي د ّ

فيها بأهل العباء ،القافية( :بائ ّي ة).
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«أح���ام���ي اجل����ار ح�ل�ال امل��ش��اك��ل

أج���رن���ا ب��ال��ش��دائ��د وال����ن����وازل».

مطلعهام:
رب ب��اخل��م��س��ة أه����ل ال��ع��ب��ا
«ي����ا ِّ

ع��ل��ي��ك أن ت��دف��ع ع�� ّن��ي ال���وب���ا».

القطيفي ،يستغيث
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
• س تّة أبيات للس ّي د ّ

فيها باإلمام املهدي ،القافية( :عين ّي ة).
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مطلعها:
«ب���ق���ي���ة اهلل إل����ي����ك م��ف��زع��ي

ّ
ك����ل أم����ر م���زع���ج وم���ف���زع».
يف

القطيفي ،يستجري فيها
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
• بيتان للس ّي د ّ

بالنبي وآله األطهار ،القافية( :هائ ّي ة).
ّ
مطلعهام:

(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

«أع�������ددت أن ال إل����ه إلاّ هو

ٍ
ّ
س�����وء أخ�����اف ب���ل���واه».
ل���ك���ل

القطيفي ،يستغيث
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
• أربعة أبيات للس ّي د ّ

فيها
بالنبي وآله األطهار ،القافية( :ألف ّي ة).
ّ
مطلعها:

«رب ب��ج��اه املصطفى وامل��رت�ضى
ّ

وف���اط���م وب���ال���زك���ي امل��ج��ت��ب��ى».

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

القطيفي ،يستجري
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
• ثالثة أبيات للس ّي د ّ

فيها
بالنبي وآله األطهار ،القافية( :هائ ّي ة).
ّ
مطلعها:

«أع�������ددت أن ال إل����ه إلاّ هو

ّ
ل���ك���ل س�����وء أخ������اف ب����ل����واه».

حب
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
القطيفي ،يف ّ
ّ
ّ
• مخسة أبيات للس ّي د ّ

النبي وآله األطهار ،القافية( :يائ ّي ة).
مطلعها:
«أب���رأ م��ن ال���رذل أخ��ي تيم الشّ قي
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واحل��ب�شي ال��ن��غ��ل م��ن آل ع���دي».

حب
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
القطيفي ،يف ّ
ّ
ّ
• سبعة أبيات للس ّي د ّ

النبي وآله األطهار ،القافية( :بائ ّي ة).
مطلعها:
«هي������ون م���ا يب س���أل���ت امل��ج��ي��ب��ا
ّ

وخ��اط��ب��ت��ه إن أج��ب��ت ف��ط��وب��ى».

القطيفي ،يف
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
( )72سبعة أبيات للس ّي د ّ

حب آل النبي ،القافية( :الم ّي ة).
ّ

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

مطلعها:
«مت����ح����ض و ّدي آلل ال��ن��ب��ي
ّ
القطيفي ،يف حب آل
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
• قصيدة للس ّي د ّ
ألب������ن������اء ف����اط����م����ة وع���ل���ي».

مطلعها:

«ب������ال���س��ر أدع����������وا وال���ع���ل���ن
ّ

ظ������� ّن�������ي ب�����������اهلل ح������س������ن».

القطيفي ،يستغيث
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
• مخسة أبيات للس ّي د ّ

فيها باإلمام عيل ،القافية( :نون ّي ة).
مطلعها:

«ب��اهلل آمنت حسبي وح��ده وكفى

وق��د ك��ف��رت بطاغوت وجبتني».
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حمم د(صل وات اهلل عليهم) ،ثامنية أبيات ،القافية( :نون ّي ة).
ّ

القطيفي ،يستغيث فيها
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
• بيتان للس ّي د ّ

باإلمام املهدي ،القافية( :ميم ّي ة).
مطلعهام:

ً
ظ��ل��م»
آخ������ذا ح��قّ��ه��م إذ
ق���م
ُ

واب��ن��ه��م
«ي����ا خ��ات��م األوص����ي����اء
ُ
القطيفي،
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
( )73 -72قصيدة للس ّي د ّ
يستغيث فيها باإلمام عيل )21(،بي تًا ،القافية( :الم ّي ة).
مطلعها:
«أب������ا ح���س���ن ه����ل س������واك ل��ن��ا

إذا م��ا دهتنا اخل��ط��وب العضال».

القطيفي ،يستغيث
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
( )73قصيدة للس ّي د ّ
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(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

فيها باإلمام املهدي )16(،بي تًا ،القافية( :نون ّي ة).
مطلعها:

وال��غ��ر أه���ل امل��ث��اين
«ي���ا ب��ن ط��اه��ا
ّ

صاحب العرص ي��ا إم��ام ال��زم��ان».

القطيفي ،يف حب
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
( )74بيتان للس ّي د ّ

اإلمام عيل ،القافية( :نون ّي ة).
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

مطلعهام:

«فحسبي من الدنيا م��واالة حيدر

ال��غ��ر اهل����داة امل��ي��ام�ين».
وأب��ن��ائ��ه
ّ

القطيفي ،يستغيث
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
• س تّة أبيات للس ّي د ّ

فيها باإلمام عيل ،القافية( :نون ّي ة).
مطلعها:

«ي����ا أب����ا ال��ق��اس��م ي���ا ب���ن احل��س��ن

ي���ا ق����وام ال���ك���ون ي���ا ذا امل��ن��ن».

•  ختميس أربعة أبيات للم لاّ عبد اهلل
األحسائي ،يف مدح اإلمام عيل،
ّ

العمري ،قافية األصل( :هائ ّي ة).
واألصل لعبد الباقي
ّ
مطلعها:
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ً
م��ل��ي��ك��ا ب��ق��ب��ة ال ت��ض��اه��ا
«زر

حتتذى الشمس يف س�ماء عالها».

القطيفي]
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
• وله ً
ّ
ّ
أيضا [أو لع ّلها للس ّي د ّ

ختميس بيتني لعمرو بن العاص ،يف مدح النبي(صلىّ اهلل عليه وآله وسلم) .قافية
األصل( :هائ ّي ة).
مطلعها:

«ي��ا س��ي��دً ا س���ادت األك���وان أرست��ه

��ي�را م���دى اآلب����اد إم��رت��ه».
وي���ا أم ً

ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
( )75 -74وله ً
ّ
أيضا [أو لع ّل ها للس ّي د ّ

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

النبي(صىل اهلل عليه واله وسلم) ،القافية:
القطيفي] تشطري أربعة أبيات يف مدح
ّ
ّ
(ميم ّي ة).

مطلعها:
القطيفي] يف
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
( )75قصيدة [لع ّل ها للس ّي د ّ

مدح س ّي د الكائنات(صلىّ اهلل عليه وآله وسلم) ،عشـرة أبيات ،القافية( :رائ ّي ة).
مطلعها:

«ي����ا آي����ة اهلل ب���ل ي���ا ف��ت��ن��ة ال��ب�شر
حجة اهلل بل يا منتهى القدر».
يا ّ
األزري ،،يف مدح س ّي د األنبياء
( )77 -75القصيدة األزر ّية ،للشيخ كاظم
ّ
وس ّي د األوصياء(صل وات اهلل عليهام) )71(،بي تًا ،القافية( :هائ ّي ة).
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«م��ا انكب ال��ف��رس امل��أم��ون عثرته

عجزا عزائمه».
وج��ا وال ضعفت
ً
ً

مطلعها:
امل���ج���د روي����دا
«أيهّ������ا ال���راك���ب
ّ

ب��ق��ل��وب ت��ف��ت��ت م���ن ج���واه���ا».

( )77بيتان لبعضهم ،يف املبادرة ،القافية( :تائ ّي ة).
مطلعهام:

«ب��ادر إذا حاجة يف وقتها عرضت
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فللحوائج أوق����ات وس��اع��ات».

• بيتان لبعضهم ،يف ّ
احلث عىل العمل ،القافية( :رائ ّي ة).
مطلعهام:

واألي����ام مقبلة
«ب���ادر إىل العيش
ّ
• بيتان لعبد الباقي
العمري يف مدح اإلمام عيل ،القافية( :سين ّي ة).
ّ

وال تكن ل�صروف الدهر تنتظر».

(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

مطلعهام:

أن ص��ن��دو ًق��ا أح���اط بحيدر
«أال ّ

أرب������ى
ح����ض����رة ق������د
ال������ع������رش
وذا
ال�������ق�������دس».
ع���ل���ى

حمم د ،القافية( :دال ّي ة).
• مخسة أبيات للس ّي د الريض ،يف االفتخار بآل ّ
مطلعها:

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

حم���م���د ر ّدوا
«ر ّدوا ت������راث
ّ
( )79 -78قصيدة لبعضهم يف ح��ب وم���دح اإلم���ام ع�لي وآل بيته
ليس القضيب لكم وال ال�ب�رد».

األطهار )58(،بي تًا ،القافية( :هائ ّي ة).
مطلعها:

ورع��ا
«وقائل كيف هتجو ساجدً ا
ً

فقلت ق��ول��ك ه��ذا ق��ول ذا تيه».

حمم د رضا
النحوي ،يف مدح اإلمام املهدي)37(،
ّ
( )80قصيدة للشيخ ّ

بي تًا ،القافية( :دال ّي ة).
مطلعها:

«أرحيا فقد أودى هبا السري والوخد

إهيا فكم حتدوا».
وقوال حلادي العيس ً

( )82قصيدة للس ّي د صادق الفحام ،يف اإلمامني العسكريني ،عشـرة
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أبيات ،القافية( :واو ّية).
مطلعها:

«أنخها فقد وافت بك الغاية القصوى

وألقت يدهيا يف مرابع من هتوى».

حمم د(صل وات اهلل عليهم) ،القافية:
• بيتان
ّ
حمم د عيل كمونة ،يف آل ّ
للحاج ّ

(عين ّي ة).

مطلعهام:

«س���ب���ق���ن���ا ف��ل��ا أح�������د ق��ب��ل��ن��ا

س��وى م��ن ب��ران��ا وم�� ّن��ا الصنيع».

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

حمم د(صل وات اهلل عليهم) ،القافية( :الم ّي ة).
• وله ثالثة أبيات ،يف آل ّ

مطلعها:

«ي�����ا م����ن حي�������اول وص�����ف م��ن

خ����ل����ق األن������������ام ألج�����ل�����ه».

مطلعهام:

رس ع ّ
��ل�ي
«إن م����ك����ن����ون
ّ
ّ
• وله بيتان ،يف مدح اإلمام موسى بن جعفر ،القافية( :رائ ّي ة).
مطلعهام:

ح���ار ف��ك��ر األن����ام وال��ع��ق��ل ف��ي��ه».

وحاز علو ًما بل حوى ّ
كل مفخر».

«ت���ك���ون روح اهلل م��ن غ�ير وال��د
ّ
• من قصيدة ابن أيب احلديد املعتز ّيل ،يف اإلمام عيل ،ثامنية أبيات ،القافية:

(بائ ّي ة).

مطلعها:

تقدما
«وم��ا أن��س ال أن��س اللذين ّ
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• وله بيتان ،يف اإلمام عيل ،القافية( :هائ ّي ة).

وال��ف��ر ق��د علام ح��وب».
وف��رمه��ا
ّ
ّ

( )81 -82وله من قصيدته ال رائ ّي ة )11(،بي تًا.
مطلعها:

«وأع��ج��ب إنسانًا م��ن ال��ق��وم كثرة
ث��م ه��رول م��دب ً��را».
فلم يغن شيئًا ّ
ازي] ،يف االستغاثة باهلل تعاىل ،القافية:
( )87أربعة أبيات [أليب إسحاق الشري ّ

(دال ّي ة).

مطلعها:

«لبست ثوب الدجى والناس قد رقدوا

وقمت أشكوا إىل الرمحن ما أجد».

• بيتان [أليب ن واس] ،يف عفو اهلل تعاىل ،القافية( :بائ ّي ة).
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(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

مطلعهام:

«م�����ن أن�����ا ع���ن���د اهلل ح��� ّت���ى إذا

أذن����ب����ت ال ي��غ��ف��ر يل ذن���ب���ي».

اهيدي ،القافية( :الم ّي ة).
• أربعة أبيات ،للخليل بن أمحد الف ر
ّ
مطلعها:

«أب��ل��غ س��ل��ي�مان إنيّ ع��ن��ك يف سعة

ٍ
م��ال».
ويف غنى غ�ير أنيّ لست ذا

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

اهيدي ،يف دار األح ّب ة ،القافية( :بائ ّي ة).
• بيتان للخليل بن أمحد الف ر
ّ

مطلعهام:

«ي��ق��ول��ون يل دار األح��ب��ة ق��د دنت

إن ذا لعجيب».
وأن����ت ك��ئ��ي��ب ّ

( )85 -87قصيدة للشيخ عبد احل��س�ين األع��س��م يف ن��دب اإلم��ام

املهدي )60(،بي تًا ،القافية( :نون ّي ة).
مطلعها:

«ب���ن���ف�س�ي م����ن أن����دب����ه ب��ن��ف�سي

ول���ي���س هل���ا ول���ي���س ل���ه ق���ري���ن».

( )84 -85وله قصيدة يف اإلمام املهدي )52(،بي تًا ،القافية( :عين ّي ة).
مطلعها:
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«دن��ى مكرها ي��وم ال��ف��راق يوادعه

ت��س��اب��ق��ه ق��ب��ل ال�����وداع م��دام��ع��ه».

الربيس ،وقافية
( )83 -84وله ختميس( )12بي تًا ،واألصل للشيخ رجب
ّ
األصل( :رائ ّي ة).
مطلعها:

«أعيت صفاتُك أهل الرأي والنظ ِر
ْ

وأوردهت��م حياض العجز والفكر».

( )88مخسة أبيات أليب ن واس ،يف مدح اإلمام عيل بن موسى الرضا،

القافية( :هائ ّي ة).

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

مطلعها:

ط��را
«ق��ي��ل يل أن��ت أح��س��ن ال��ن��اس ًّ

يف ف���ن���ون م���ن امل���ق���ال ال��ن��ب��ي��ه».

• بيتان ملجنون ليىل ،يف دار احلبيب ،القافية( :رائ ّي ة).

«ال ت��ق��ل داره������ا ب�ش�رق���ي نجد

ّ
ك�����ل ن���ج���د ل��ل��ع��ام��ري��ة دار».

مثمن« :ال راجي عفو ر ّبه:
•  مت ّل ك عبد احلسني [ابن الشيخ أمحد] ،وختمه ّ

عبد احلسني.»1273 ،

( )94 -88بياض.

العمري ،كتبها ملا أرسل صاحب اجلاللة الضـريح
( )95قصيدة لعبد الباقي
ّ

املقدّ س لإلمام عيل )19(،بي تًا ،القافية( :رائ ّي ة).
مطلعها:

الغرا
«بنا م��ن بنات امل��اء للكوفة ّ

اجملــلد السادس /العدد الثالث ()21
السنة السادسة َّ /
شهر حمرم احلرام 1441هـ  /أيلول 2019م

مطلعهام:

سبوح رست ليلاً فسبحان من أرسى».

األزري ،يف مدح س ّي د األنبياء وس ّي د
( )96-112القصيدة األزر ّي ة للشيخ كاظم
ّ

األوصياء(صل وات اهلل عليهام) )542(،بي تًا ،القافية( :هائ ّي ة).
مطلعها:
«مل����ن ال��ش��م��س يف ق��ب��اب ق��ب��اه��ا
( )139 -113بياض.

شف جسم الدجى بروح ضياها».

العمري [لع ّل ه
• ( )140 -145ختميس( )35بي تًا من قصيدة عبد الباقي
ّ

القطيفي] ،يف مدح عيل أبن أيب
ملوسوي
حمم د ابن الس ّي د معصوم ا
ّ
ّ
للس ّي د ّ
طالب ،قافية األصل( :الم ّي ة).
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(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

مطلعها:

وع�����زت م��ن��اال
«ش��م��خ��ت رف��ع��ة
ّ

واس��ت��ط��ال��ت ف��خ��ام��ة وج��ل�اال».

( )141بيتان لبعضهم ،يف حب اإلمام عيل وقصد زيارته ،القافية( :الم ّي ة).
مطلعهام:

«ق��ف باملطي إذا جئت العيش إىل

أرض الغري عىل باب الويص عيل».

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

• ثالثة أبيات لبعضهم ،يف حب آل البيت ،القافية( :رائ ّي ة)

مطلعها:

«إن رمت يف احلشـرأن حتظى بقرب بني

خري الورى من عليه سلم احلجر».

• بيتان لبعضهم ،يف اجلود ،القافية( :دال ّي ة).

مطلعهام:

«إذا ن��ظ��ر اإلن���س���ان ن��ظ��ر ممعن

وق ّلب طرف الطرف يف ساحة اجلود».

• بيتان لبعضهم ،يف الشامتة ،القافية( :تائ ّي ة).
مطلعهام:
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«إي�����اك ت��ش��م��ت يف ال��ع��دو لنكبة
ّ
• قصيدة لبعضهم ،يف ذم الدنيا ،ثامنية أبيات ،القافية( :قاف ّي ة).
مطلعها:

«ت�������و ّل�������ت هب����ج����ة ال����دن����ي����ا
( )146بياض.

من جنسه إذ كنت وادف��ع بالتي».

وع����ب����س وج���ه���ه���ا ال���ط���ل���ق».
ّ

( )147مت ّل ك عبد احلسني ابن الشيخ أمحد.

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

اخلامتة:

وفيها ما استفدناه خالل عملنا من ف وائد ت راث ّي ة:
 .2ترمجة ّ
كل منهام عىل حدة ،ووضع نقاط االشرتاك وحل شبهة االش رتاك.
 .3رضورة مجع شعرمها من قبل أهل االختصاص للتمييز بينهام ،وقد تقدمت

مجلة من املصادر التي تفيد من جيمع شعرمها.

 .4التحقيق يف مؤ ّلفاهتامّ ،
وكل ما هو متع ّل ق بشأهنام.
اهلجريّ ،أرخت حلقبة
 .5فهرسة جمموعة أدب ّي ة تعود للقرن الثالث عرش
ّ

يب.
مهم ة من تاريخ الع راق األد ّ
ّ
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 .1التمييز بني شخصيتني معارصتني كانتا مدار هذا البحث.

 .6الدعوة إىل االهتامم باملجاميع األدب ّي ة واستخ راج الكنوز الرتاث ّي ة منها من

خالل فهرستها.
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(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة
266

ملحق ال�صور

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا
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وجه ن�سخة املجموعة الأدبية وفيها ا�سم امل�ؤلف ووالده

(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة
268

وجده
مقدمة املجموعة الأدبية وفيها ا�سم امل�ؤلف ووالده ّ

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا
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ورقة من املجموعة الأدبية وفيها ا�سم امل�ؤلف ووالده

(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة
270

�أول رائقات الأ�شعار البن مع�صوم القطيفي ن�سخة مركز �إحياء
الرتاث الإ�سالمي

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا
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271

�آخر رائقات الأ�شعار البن مع�صوم القطيفي

(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة
272

ورقة من رائقات الأ�شعار البن مع�صوم القطيفي وفيها ا�سم والده

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا
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273

�أول رائقات الأ�شعار البن مع�صوم القطيفي ن�سخة م�شهد

(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة
274

الطبعة الأوىل لكتاب ال�سيد عبد اهلل �شرب البن مع�صوم القطيفي

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا
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275

الطبعة الثانية لكتاب ال�سيد عبد اهلل �شرب البن مع�صوم القطيفي

(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة
276

الطبعة الثالثة لكتاب ال�سيد عبد اهلل �شرب البن مع�صوم القطيفي

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا
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277

الطبعة الرابعة لكتاب ال�سيد عبد اهلل �شرب البن مع�صوم القطيفي

(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة
278

�أول ديوان ابن مال اهلل القطيفي وفيه الت�صريح با�سم والده
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تفلا ريضخ
ا
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�صورة من خمطوطة فيها الت�صريح با�سم ابن مال اهلل القطيفي

(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا

الهوام�ش

1 .1كتابه :المجموعة األدب ّية(خ)( :الورقة .)4
2 .2المصدر نفسه( :الورقة .)69

3 .3كتابه :ترجمة الس ّيد عبد الله ش ّبر(ط،32 :)4و .74

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

الرفيعي ،وتأتي صورتها.
4 .4وثيقة محفوظة عند الس ّيد أمير
ّ

5 .5كتابه :رائقات األش��عار(خ)( :الورقة( )71والورقة( ،)77وفيها ابن المرحوم معصوم،
شعرا في هذا الكتاب سنة 1263هـ ،فيظهر أن قتل والده قبل هذا التاريخ ،النسخة
وكتب ً

اإلسالمي ،وكذا في وجه المجموعة األدب ّية
ذات الرقم( )2028في مركز إحياء التراث
ّ
ومقدّ متها والورقة(.)69

6 .6كتابه :رائقات األشعار(خ) :الورقة(.)3
7 .7المصدر نفسه :الورقة(.)63

8 .8المصدر نفسه :حاشية الورقة(.)33

9 .9الندوة البالغ ّية في النجف األشرف عام 1266هـ.158 :

1010مجموع الس ّيد جعفر الخرسان(خ) ،مكتبة اإلمام الحكيم العا ّمة ،الرقم(.)2602
1111الفوائد البهائ ّية.204 :

280

1212دار السالم.142 -140/2 :

1313أنوار البدرين ،347 :نفس الرحمن ،149 :وفيه( :فوائح المسك).
1414الحصون المنيعة(خ).582/5 :

1515معارف الرجال.34/3 :
1616أعيان الشيعة.58/10 :

1717الذريع��ة 184/2 :الرق��م  ،679و 108/6الرق��م  ،584و 213/11الرق��م ،1271
و 165/13الرق��م  ،562و 239/13الرق��م  ،865و322/13الرق��م ،1187

و 275/22الرقم  ،7077و 96/24الرقم .495

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا
القطيفي(خ) :األوراق( ،)285 ،15 ،5 ،1النسخة ذات الرقم()758
1818ديوان ابن مال الله
ّ
في مكتبة اإلمام الحكيم العا ّمة.

1919جنة المأوى المطبوع ضمن بحار األنوار ،263/53 :النجم الثاقب.306/2 :

2020تكملة أمل اآلمل.91/5 :
2222أعيان الشيعة.44/10 :

2323طبق��ات أع�لام الش��يعة 449/12 :الرق��م  ،724الذريع��ة 988/9 :الرق��م ،6467
و 351/24الرقم .1885

2424الذريع��ة 159/4 :الرق��م  ،781و 191/4الرق��م  ،948وف��ي ص��در نس��خة كت��اب

الطهراني ّ
بخط يده
المترجم(ترجمة الس��يد عبد الله ش�� ّبر) والتي كتبها الش��يخ آقا بزرك
ّ
وأودعها في كتابه(إجازات الرواية والوراثة في القرون األخيرة الثالثة).

2525أدب الطف.53/7 :

اجملــلد السادس /العدد الثالث ()21
السنة السادسة َّ /
شهر حمرم احلرام 1441هـ  /أيلول 2019م

2121الطليعة من شعراء الشيعة 282/2 :الرقم .287

2626الذريعة 13/4 :الرقم .34

مرة أخرى في(ع  ،19-18ص ،)3وقال عنه
2727مج ّلة الغري :س  ،7ع  ،17ص ،2وذكره ّ
الحائري».
النجفي
القطيفي
محمد الس ّيد معصوم
ّ
ما ّ
ّ
ّ
نصه« :العالم األديب الس ّيد ّ

2828شعراء الغري.295/10 :

2929أعيان الشيعة ،58/10 :أنوار البدرين.347 :

3030الندوة البالغ ّية في النجف األشرف عام 1266هـ.158 :

3131ينظر عن رجاالتها وظروفها مقدّ مة :الندوة البالغ ّية في النجف األشرف عام 1266هـ.

3232الحصون المنيعة(خ).582/5 :

3333دار الس�لام ،142 -140/2 :النج��م الثاق��ب :306/2 :الحكاي��ة  ،89جن��ة المأوى
المطبوع ضمن بحار األنوار :263/53 :الحكاية .31

3434الذريعة 160/4 :الرقم  ،781والنسخة المطبوعة.

ومصورتها عند الباحث.
3535فنخا،71/8 :
ّ
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(ّيفيطقلا ّيوسوملا موصعم نب دّمحم دّيسلايسلاوملا موصعم نب دّمحم دّيسلا
3636فه��رس مخطوط��ات مكتبة المدرس��ة الش�� ّبر ّية ،مخطوط ،قي��د اإلنجاز م��ن قبل مركز
تصوير المخطوطات وفهرس��تها في مكتبة ودار مخطوطات العتبة الع ّباس�� ّية المقدّ سة،

محمد خلف
معجم المخطوطات العراق ّية 276/4 :الرقم( ،)14060وفيه نس��بت إلى ّ

ومصورتها في مؤسس��ة كاش��ف الغطاء ،الرق��م( )3104كما في معجم
بن معصوم؟!،
ّ

محمد خلف
المخطوط��ات العراق ّية 276/4 :الرقم( ،)14061وفيه نس��بت ً
أيضا إلى ّ

بن معصوم؟!.

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

3737معجم المخطوطات العراق ّية 276/4 :الرقم( )14063من دون ذكر المؤ ِّلف.

ومصورتها
مؤسس��ة كاش��ف الغطاء العا ّمة،102/1 :
ّ
3838فنخا ،71/8 :دليل مخطوطات ّ
عن��د الباح��ث ،وفي معجم المخطوط��ات العراق ّي��ة 275/4 :الرق��م( )14057تاريخ

نسخها سنة 1332هـ ،وفي نفس الصفحة الرقم( )14059تاريخ نسخها سنة 1339هـ،

صحيحا
الحسيني؟! ،ونسبت فيه
محمد ش ّبر
ً
ّ
ونس��بت فيه إلى ناسخها الس�� ّيد ع ّباس بن ّ

إلى المؤ ِّلف وبنفس التاريخ س��نة 1339هـ ف��ي معجم المخطوطات العراق ّية276/4 :
محمد خلف بن معصوم؟!.
الرقم( ،)14062وفيه نسبت إلى ّ

3939مج ّل��ة معه��د المخطوط��ات العرب ّي��ة :م6ج  1ص ،23معجم المخطوط��ات العراق ّية:
 275/4الرقم .14058

4040ترجمة السيد عبد الله ش ّبر(ط .7 :)4
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مؤسسة كاشف الغطاء العا ّمة:
4141ترجمة السيد عبد الله ش�� ّبر(ط  ،7 :)4دليل مخطوطات ّ
ومصورتها عند الباحث.
،10/1
ّ

اإلسالمي 236/6 :الرقم .2190
مصورات مركز إحياء التراث
4242فهرس
ّ
ّ

ومصورتها عند الباحث.
4343فنخا،233/16 :
ّ

ومصورتها عند الباحث.
4444فنخا 985/3 :بعنوان(أشعار(ﮔرد آورى)،
ّ

محمد بن
ُ 4545ذك��رت المجموعة في فهرس ف��ن��خ��ا( )985/3بعنوان(أشعار الس ّيد
ّ
الموسوي) ،و ُذك��ر فيه ّ
أن وفاته كانت(سنة 1296ه��ـ) ،وهو من الوهم،
معصوم
ّ
وأعتقد أنّه أراد سنة(1269هـ) على قول .و ُذكر فيه للكتاب نسخة ثانية في نفس

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا
الصفحة تقع في مكتبة مشهد المقدّ سة ،جامعة إله ّيات ،ال��رق��م(،)23715/3
والصحيح ّ
أن تلك النسخة هي لكتابه اآلخ��ر( :رائقات األشعار في مدائح النبي

مصورة النسخة،
وآله األطهار) ،وهو ما جاء في ّأولها ،وبحسب ما ا ّطلعت عليه في
ّ
أيضا في دن���ا( ،)858/1و ُذك��رت المجموعة هذه في الفهارس
وهذا األمر حصل ً

ال����م����وس����وي) ف���ي ف�����ن�����خ�����ا( ،)904/15وف��ي
ّأولاً  :ب����ع����ن����وان(دي����وان
ّ

دن�������ا( )399/5وب������األرق������ام( ،129419و ،)129420وال���ح���ال إنّ����ه عين
نسختنا ه����ذه ،وم���ا ف��ي��ه��م��ا اع���ت���م���ا ًدا ع��ل��ى ف��ه��رس ال���م���ك���ت���ب���ة(.)688/23
ثان ًيا :بعنوان(ضيائ ّية) في فنخا( ،)1037/21ودن��ا( )266/7الرقم(،)186940

والحال أنّه عين نسختنا هذه ،وما فيهما اعتما ًدا على فهرس المكتبة(.)688/23

القطيفي
بعنوان(محمد بن مال الله
مرة
ّ
ّ
هذا وقد ُذكر المؤ ِّلف في فهرس دنا بعنوانينّ ،
بعنوان(محمد بن معصوم
ومرة
ّ
ت1271ه��ـ) ،ينظر :دن��ا( ،1131/2وّ ،)913/11
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بعدّ ة عناوين ،والحال ّ
أن العناوين هي لعين النسخة ه��ذه ،وإليك تفصيل ذلك:

القطيفي ق ،)13ينظر :دنا( ،858/1و ،399/5و ،525/5و ،266/7و.)1236/11
ّ

القطيفي ،أنوار
الموس��وي
4646تكملة أمل اآلمل ،92/5 :وفيه أنّه البن مال الله بن معصوم
ّ
ّ
البدرين ،348 :الذريعة 351 /24 :الرقم ،1885أعيان الشيعة.58/10 :

4747ينظر عن تاريخ وفاته :الطليعة من شعراء الشيعة ،284/2 :أعيان الشيعة.58/10 :

القطيفي ،معهد المخطوطات
4848الذريعة 989/9 :الرقم  ،6467ونس��به فيه البن معصوم
ّ

العرب ّي��ة :م  4ج2ص ،227ن��وادر مخطوط��ات مكتبة الحكي��م ،144 -140/1 :وفيه
رقم النس��خة( ،)337معج��م المخطوط��ات العراق ّية 540/7 :الرق��م( )29282وفيه
الموس��وي ،ونس��بت فيه إلى المؤ ِّل��ف في738/7 :
محمد بن معصوم
ّ
نس��بت للس�� ّيد ّ

الرقم(.)30319

4949الطليعة من ش��عراء الش��يعة 282/2 :الهامش ،معجم المخطوطات العراق ّية738/7 :
الرقم( )30317نقلاً عن مخطوطات كربالء.191/3 :

5050معج��م المخطوط��ات العراق ّية 738/7 :الرق��م( ،)30319نقلاً ع��ن فهرس المتحف
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العراقي/مخطوطات األدب.377 :
ّ

5151الطليعة من شعراء الشيعة 282/2 :الرقم .287
الغري.296/10 :
5252شعراء
ّ

القطيفي(خ) :األوراق(.)285 ،15 ،5 ،1
5353ديوان ابن مال الله
ّ

5454جنة المأوى المطبوع ضمن بحار األنوار ،263/53 :النجم الثاقب ،306/2 :وذكرت
ساب ًقا ّ
النوري في هذين الكتابين.
أن سبب الخلط بينهما هو ما ذكره الشيخ
ّ

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة
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5555القصيدة المش��تركة تجدها ف��ي :المجموعة األدب ّية(خ) ،43-45 :دي��وان ابن مال الله
القطيفي(خ).111 :
ّ

5656في األصل« :ونبعد».
5757خرم في األصل.

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

أول :الكتب املخطوطة
اً

امل�صادر واملراجع

الغطاء(ت  1350هـ) ،خمطوط ،يف مكتبة اإلمام كاشف الغطاء.

حمم د بن م��ال اهلل
حمم د بن م��ال اهلل
القطيفي :الس ّي د ّ
ّ
2 .2دي��وان الس ّي د ّ
القطيفي(ت 1271ه��ـ) ،نسخة مكتبة اإلم��ام احلكيم العا ّم ة يف النجف
ّ
األرشف ،الرقم(.)337

حمم د
3 .3رائقات األشعار من مدائح
األئم ة األطهار :الس ّي د ّ
النبي وآله وأهل بيته ّ
ّ
القطيفي(ت 1269هـ) ،األوىل :قم املقدّ سة ،مركز إحياء ال رتاث
بن معصوم
ّ
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حمم د رضا كاشف
عيل ابن الشيخ ّ
1 .1احلصون املنيعة يف طبقات الشيعة :الشيخ ّ

فردويس – جامعة
اإلسالمي ،الرقم( ،)2028والثانية :مشهد املقدّ سة ،جامعة
ّ
ّ
إهليات ،الرقم(.)1940/3

4 .4جمموع الس ّي د جعفر اخلرسان :الس ّي د جعفر اخلرسان(ت 1303هـ) ،مكتبة
اإلمام احلكيم العا ّم ة ،الرقم(.)2602

5 .5فهرس خمطوطات مكتبة املدرسة الشبرّ ّي ة :خمطوط ،قيد اإلنجاز من قبل مركز

تصوير املخطوطات وفهرستها يف مكتبة ودار خمطوطات العتبة الع ّب اس ّي ة

املقدّ سة.

حمم د بن معصوم
حمم د بن معصوم
القطيفي :الس ّي د ّ
ّ
6 .6املجموعة األدب ّي ة للس ّي د ّ
القطيفي(ت 1269هـ) ،طه ران ،مكتبة جملس الشورى ،الرقم(.)1188
ّ
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ثانيًا :الكتب املطبوعة
أ -المصادر باللغة العربية

1 .1أدب الطف(شع راء احلسني :)الشهيد الس ّي د ج واد ش برّ (ت 1400هـ أو ما
يب ،بريوت ،ط1422 ،1هـ.
مؤس سة التاريخ العر ّ
بعدها) ،نرشّ :

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

الزركيل(ت 1410هـ) ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط،5
2 .2األعالم :خري الدين
ّ
1980م.

العاميل(ت1371هـ)،
3 .3أعيان الشيعة ،األمني ،الس ّي د حمسن بن عبد الكريم
ّ
حتقيق :حسن األمني ،نرش :دار التعارف للمطبوعات  -بريوت(،د.ت).

4 .4أن وار البدرين يف ت راجم علامء القطيف واألحساء والبحرين :الشيخ عيل
اين(ت 1320هـ) ،النجف األرشف1380 ،هـ.
ّ
البالدي البح ر ّ

حمم د عيل بن
5 .5تاريخ البحرين(الذخائر يف جغ رافيا البنادر واجلزائر) :الشيخ ّ
اين(ت1362هـ) ،حتقيق :وسام السبع ،ن رش :دار
ّ
حمم د تقي آل عصفور البح ر ّ
زين العابدين ،قم املقدّ سة1396 ،ش.
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حمم د بن مال اهلل بن معصوم القطيفي
6 .6ترمجة الس ّي د عبد اهلل شبرّ  :الس ّي د ّ

[كذا] ،حتقيق :املهندس عبد الكريم الد ّب اغ ،تقديم :الدكتور حسني عيل

حمفوظ :نرش :العتبة الكاظم ّي ة املقدّ سة ،ط1439 ،4هـ.

7 .7تكملة أمل اآلمل :الس ّي د حسن بن هادي الصدر(ت1354هـ) ،حتقيق:
ملؤرخ
عيل حمفوظ وعبد الكريم الدّ باغ وعدنان الد ّب اغ ،نرش :دار ا ّ
د .حسني ّ

يب ،بريوت ،ط1429 ،1هـ.
العر ّ

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

النوري(ت
احلج ة يف الغيبة الكربى :املريزا حسني
ّ
8 .8جنّة املأوى فيمن فاز بلقاء ّ
1320هـ) ،مطبوع مع بحار األن وار ،بريوت1403 ،هـ.

النوري(ت 1320هـ) ،نرش:
9 .9دار السالم فيام يتع ّل ق بالرؤيا واملنام :املريزا حسني
ّ
مؤس سة كاشف الغطاء العا ّمة :اإلصدار السادس ،إعداد:
1010دليل خمطوطات ّ
مؤس سة كاشف الغطاء العا ّمة ،النجف األرشف ،ط1439 ،1هـ.
ّ

اين(ت1389هـ) ،نرش:
1111الذريعة إىل تصانيف الشيعة :الشيخ آقا بزرگ الطه ر ّ
دار األض واء ،بريوت ،ط1403 ،3هـ.

ملرعيش،
اخلاقاين(ت 1399هـ) ،مكتبة آية اهلل ا
عيل
1212شع راء
ّ
ّ
ّ
الغري(النجف ّي ات)ّ :

سنة  1408هـ ،أوفسيت عىل طبعة املطبعة احليدر ّي ة ،النجف األرشف،
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انتشارات املعارف اإلسالم ّي ة ،قم املقدّ سة ،ط1418 ،3هـ.

 1373ه.

1313شع راء القطيف :الشيخ عيل املرهون(ت 1431ه��ـ) ،نرش :دار املصطفى،
لبنان ،ط1432 ،1هـ.

اين(ت1389هـ) ،نرش :دار
1414طبقات أعالم الشيعة :الشيخ آقا بزرگ الطه ر ّ
يب ،بريوت ،ط  ،1أوفسيت1430 ،هـ.
إحياء ال رتاث العر ّ
الساموي(ت 1370هـ) ،حتقيق :د.
1515الطليعة من شع راء الشيعة :الشيخ حممد
ّ
يب ،بريوت1422 ،هـ.
كامل سلامن
ملؤرخ العر ّ
ّ
اجلبوري ،نرش :دار ا ّ

حمم د إب راهيم
1616الفهرست املفيد يف ت راجم أعالم اخلليج :أبو بكر عبد اهلل ّ
الشمري ،نرش :الدار الوطن ّي ة اجلديد ،اخلرب ،ط1413 ،1هـ.
ّ
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حمم د
حمم د بن نظام الدولة عيل ّ
1717الف وائد البه ّي ة والع وائد البه ّي ة :هباء الدين ّ
األصفهاين(ت 1310هـ) ،طه ران1310 ،هـ.
خان
ّ

اين ،الشيخ آقا بزرگ(ت1389هـ)،
1818مص ّف ى املقال يف مصنّفي علم الرجال :الطه ر ّ
بريوت ،ط1408 ،2هـ.

حمم د حرز الدين(ت1365
1919معارف الرجال يف ت راجم العلامء واألدباء :الشيخ ّ
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

ملرعيش ،قم املقدّ سة،
حمم د حسني حرز الدين ،مكتبة الس ّي د ا
هـ) ،حتقيقّ :
ّ

سنة  1405هـ.

2020معجم أعالم القطيف(1436-1000هـ) :سعيد أمحد الناجي ،نرش :أطياف،
السعود ّية ،ط1436 ،3هـ.

2121معجم ت راجم الشع راء الكب ري :د.حييى م راد ،دار احلديث ،القاهرة1427 ،هـ.
اجلاهيل حتى سنة 2002م :د.كامل سلامن
2222معجم الشع راء من العرص
ّ
اجلبوري ،نرش :دار الكتب العلم ّي ة ،بريوت2003 ،م.
ّ

2323معجم املؤ ّل فني ،عمر كحالة(ت1408هـ) ،نرش :مكتبة املثنّى ودار إحياء
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يب ،بريوت ،د.ت.
ال رتاث العر ّ

2424معجم املخطوطات الع راق ّي ة :إع��داد مصطفى درايتي ،طه ران ،املكتبة
مؤس سة كاشف
الوطن ّي ة ،وبغداد -دي وان الوقف
الشيعي ،والنجف األرشف ّ
ّ

الغطاء ،سنة 1439هـ.

السبحاين وجمموعة من الباحثني ،نرش:
2525موسوعة طبقات الفقهاء :الشيخ
ّ
قم املقدّ سة ،ط1418 ،1هـ.
ّ
مؤس سة اإلمام الصادقّ ،

 ساي ررك ّ /يّلحلا ديجم يلع دمحأ
تفلا ريضخ
ا

تقي(ت1320 :هـ) ،حتقيق:
2626النجم الثاقب :املريزا
ّ
حمم د ّ
النوري ،حسني بن ّ
قم املقدّ سة ،ط1415 ،1هـ.
الس ّي د ياسني ا
ّ
ملوسوي ،نرش :أن وار اهلدىّ ،

2727الندوة البالغ ّي ة يف النجف األرشف عام 1266هـ :مجع وحتقيق :الدكتور عيل
النوري(ت 1320هـ) ،حتقيق
2828نفس الرمحن يف فضائل سلامن :املريزا حسني
ّ
الشيخ إياد كاميل ،نرش :مؤسسة األندلس ،النجف األرشف1432 ،هـ.

2929ن وادر خمطوطات مكتبة آية اهلل احلكيم العا ّم ة :إخ راج وتنظيم :إدارة املكتبة،
النجف األرشف ،ط1382 ،1هـ.

ب -المصادر باللغة الفارسية

1 .1فهرست واره دسشوشت هاى إي ران(دنا) :اهتامم :مصطفى درايتي ،نرش :مكتبة
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حج ي ،نرش :منتدى النرش ،النجف األرشف ،ط 1432 ،1هـ.
خضري ّ

جملس الشورى ،طه ران ،ط1389 ،1ش.

2 .2فهرستـﮕان نسخه هاى خطى إي ران(فنخا) :إعداد واهتامم :مصطفى درايتى،
نرش :املكتبة الوطن ّي ة يف إي ران ،طه ران ،ط 1390 ،1ش.

3 .3فهرست نسخه هاى عكسى مركز احياء مرياث اسالمى :الس ّي د جعفر

اإلشكوري ،نرش :مركز
احلسيني
اإلشكوري ،وإرشاف الس ّي د أمحد
احلسيني
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي ،قم املقدّ سة ،ط1428 ،1هـ.
إحياء ال رتاث
ّ
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ثالثًا :اجمللاّت
1 .1الغري :النجف األرشف ،مط :دار النرش والتأليف ،السنة السابعة ،أعداد
متفرقة.
ّ

2 .2معهد املخطوطات الع رب ّي ة :تصدر عن معهد املخطوطات يف جامعة الدول
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة
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متفرقة.
الع رب ّي ة ،أعداد ّ

مصورة تعنى باآلثار والرتاث ،تصدر من جامعة الكوفة يف
3 .3املوسم :فصل ّي ة
ّ
هولندا ،العددان(1411 ،)10-9هـ.

