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�س امللخَّ
َمرَقَدي  تُضمُّ  لكوهنا  تِها؛  وقدسيَّ العظيمة  بمكانتها  كربالء  مدينة  ُعِرفت 
معروفة  أَُخر  ة  وسياحيَّ ة  دينيَّ معامل  عن  فضاًل   ،والعباس احلسني  اإلماَمني 

فيها.

َعراِء الكبار الذين َنَظُموا أَشَعاَرهم ف أندية هذه  وقد ظهَر فيها كثرٌي ِمَن الشُّ
املدينة وجمالسها العديدة املنترشة فيها، أو ألَقوا َقصاِئدُهم ف املناسبات الدينية أو 
السياسية أو االجتمعية املختلفة، وكانت هلم أشعاٌر مجعوها بأنفسهم ف)دواوين( 
هبا  َظَفرنا  وقد  نَعِة،  الصَّ طريِق  َعن  َوَفاِتِم  بعد  بِجمعها  غريُهم  قاَم  أو  ة،  خاصَّ
ِقَيْت  َب ياِع، وإْن ملْ تسلْم بعُض الدواوين األَُخر من الوصول إلينا، َف حمفوظًة من الضَّ

أسمؤها فقط.

بِدواوين  الكربالئيني( هيتمُّ  الشعراء  بـ)معجُم دواوين  املوسوم  البحُث  وهذا 
وصفّي  ببليوغراّف  َثبٍت  واملفقودة، ف  واملخطوطة  املطبوعة  الكربالئيني  الشعراء 

: 88 شاعًرا. شامٍل، ضمَّ

ِكثار ؛ قديمة وحديثة، فضاًل عن  وَقد َرَجعُت ِف إمتامِه إىل مصادر ومراجع 
وقد  املعروفة،  والَفَهارس  اجم  الرتَّ ُكُتُب  حَتِوها  مل  التي  املطبوعة  الدواوين  متابعة 
نَي عل َوفق ُحُروِف املعجم، وال يدخل فيه الشعراُء األحياُء،  أوردُت الشعراَء املتوفَّ

ة. هجة العاميَّ أو النَّاظِمني بغري اللغة العربية، أو َمْن َنَظَم منهم باللَّ

وا فيها، أو عاشوا  ُتُوفُّ ُولِدوا ف كربالء، أو  الذين  َعَراَء  الشُّ العمُل  وَيضمُّ هذا 
ة طويلة، كان هلم فيها تأثرٌي ُمِهمٌّ وبارزٌ. فيها مدَّ
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واوين املطبوعة،  وقد َتمَّ إثبات املعلومات الببليوغرافية الكاملة فيم خيصُّ الدَّ
واوين املخطوطة فَقد ُذِكَرْت أيًضا مع اإلشاَرِة إىِل مكاِن ُوُجودَِها، سواء أف  ا الدَّ أمَّ
َذَكَر هذا، وكذلَك احلاَل مع  الذي  باملصدر  ُيكتفى  أو  أم عند أشخاٍص،  مكتبٍة، 

الدواوين التي مل ُتعرف إالَّ بأسمئها فقط.

بل  وأماكنها،  وأسمئها  دواوينهم  وأعداد  الشعراء  هؤالء  بإحصاء  أكتِف  ومل 
َفاتِِه،  ترمجُت لكلِّ شاعر منهم، ذاكًرا والدته وحمّلها، وشيًئا ِمن ِسريَتِهِ، ُثمَّ بعض مؤلَّ
قة ف هنايِة ُكلِّ ترمجٍة، وَختمُت العمل بثبت للمصادر واملراجع  وأَثَبتُّ املصادر املوثَّ

التي رجعُت إليها وأفدُت منها.

ف  وَتَقصٍّ  وَتنقرٍي  واستقَصاٍء  وَبحٍث  ٍع  تتبُّ بعَد  ائُق  الشَّ البحُث  هذا  وجاَء 
الكثري لكي يظهر هبذه الصورة،  فيِه من اجلهوِد والوقت  ، وبذلُت  املظانِّ شتيِت 

ْقُت فيِه ِخدمًة لشعراء هذه املدينة املقدسة املعطاء. أرجو أْن أكوَن قد ُوفِّ

الكلمات المفتاحية: معجم، دواوين شعراء، شعراء كربالء.
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Abstract
Karbala has long been known for its grand status and its sacredness; hav-

ing the two Imams ‘Al-Hussein and Al-Abbas’ (PBUT( buried in it, in addi-

tion to other religious sites and tourist centers. In this city, many distinctive 

and brilliant poets have produced and recited their poems in social, political, 

and religious ceremonies and in the many public assemblies. In line with this, 

these poets have collected their poems in particular ‘divans’ by themselves or 

by other after their death. 

This paper deals with those ‘divans’ which are still in hands (either manu-

scripts or printed( and those which are lost and only their names are kept 

in memory. The current study has collected in a comprehensive descriptive 

alphabetical bibliography 88 Karbala’i poets. The bibliography has relied on 

old and modern authentic sources and references, printed ‘divans’ not being 

documented or rectified. It is restricted to only those dead poets who wrote in 

the formal standard Arabic. It also includes those influential poets who were 

born in Karbala, or died in Karbala, or settled in Karbala for long.     

Moreover, the bibliographical information includes the following regard-

ing each ‘divan’: whether manuscript or printed; place of publication or ex-

istence (in a library or with individuals or references that co-refer to such 

‘divan’(; the poets and number of ‘divans’ of each poet; the poet’s biography 

and upbringing; sources and references documenting the biography and for 

the dictionary. 

Key words: Dictionary, Poets’ Divans, Karbala’i Poets.
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َمُة املُقدِّ
تِِه  د، وآل بي د، وَصلَواُتُه عل َرُسولِِه امُلصَطَفى حُمَمَّ احلَمُد هللِ عل ما أَنَعَم وسدَّ

الِكَراِم امُلنتَجبنَي الرَبََرةِ.

َرَز ف مدينة كربالء املقدسة كثري من الشعراء، ونظموا أشعارهم  أما بعد، فقد َب
أو  الدينية،  املناسبات  أو  املدينة،  ف  املنترشة  واملجالس  األندية  ف  وأَنَشُدوها 
وأُشرَي  صيُتُهم،  ذاَع  كبار  شعراء  منهم  وكان  املختلفة،  االجتمعية  أو  السياسية، 

إليهم بالتقدير واإلِعجاِب.

ة، صغرية أو كبرية،  وقد مجَع بعُض هؤالء الشعراء أشعاَرهم ف)دواوين( خاصَّ
ليكوَن  قرَص  ما  ومنها  القصيدة،  ليبلغ  طال  ما  فمنها  األشعار،  هذه  وتنوَّعْت 

يًتا َيتيًم، ومنها ما ُبنَِي عل َفنِّ التَّخميس والتشطري. َمقُطوَعًة، أو ُنْتَفًة، أَو َب

اد أَقَساًما ُمَتنَوِّعة، كاحلديِث ف َمَصاِئب كربالء،  ْت معظُم دواوين الروَّ وضمَّ
َهاين والتَّعازي، أو الَغَزل، أَو اإلخوانيات، أو التاريخ الشعرّي، وَما إىِل ذلَك. أو التَّ

بل  األقسام،  هذِه  عل  ِشعره  َنْظِم  عل  َبعَدُهم  َجاَء  َمْن  َيقرْص  ملْ  حني  ف 
اشَتَمَلْت دواوينهم عل موضوعاٍت أَُخر ارَتأَوها، تتناسُب مَع ُمقَتىَض احلال.

وا بَِجْمِع ِشعرهم ف)ديوان( خاص، ومنهم:  وهناَك َعَدٌد من الشعراء ملْ هيتمُّ

الشاعر جعفر عباس احلائرّي، ملْ يكْن ُمهَتمًّ بِجمِع ِشعِرِه)1(.

والشاعر مجعة محزة)ت 1350هـ( مل حيفْل بشعره، ومل جيمعه)2(.

عراء، من ذلك:  وقد َضاَعْت بعُض َدواوين َعدٍد من الشُّ
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َنُه  السيد إِبراهيم العلوّي)ت 1382هـ(: »قام بجمع شعره ف كرَّاس صغري دوَّ
بخطِّ يِدِه«)3(.

ا 1288هـ(: »يقال إنَّ لُه ديواًنا كبريًا«)4(. الشيخ إسحاق املؤمن)كان حيًّ

الباحثني  من  عدد  انربى  إِذ  َنفسِه،  اِعِر  الشَّ عل  اجلمع  عملية  تقترص  ومل 
ِعني إىل مَجِع أشعار بعِض شعراء كربالء بِطريقِة الصنعة)5(، وذلَك عن طريَقني:  امُلتتبِّ

ِه، أو بَِخطِّ  األوَّل - احلصول عل خمطوط ديوان الشاعر، أو صفحات منُه بَِخطِّ
أََحِد َأرَحاِمِه أَو أَصِدَقاِئِه، وهبا تكوُن البادرُة إىل حتقيق الديوان وِخدمتِهِ.

تها  ت والصحف التي ُنرِشَْت فيها تلك األشعار، أو ضمَّ اآلخر - َرْصِد املجالَّ
املجاميع املخطوطة، سواء أف كربالء أم غريها.

وبعُد، فهذا العمل خاص بدواوين الشعراء الكربالئيني املطبوعة واملخطوطة 
، أََخَذ منِّي وقًتا  ٍع وَبحٍث واستقَصاٍء وَتنقرٍي وَتَقصٍّ واملفقودة، كاَن َثَمَرَة جْهٍد وتتبُّ

طوياًل ف َسبيِل إنجاِزهِ، واالستواء عل َساِقهِ.

وَقد َرَجعُت ِف سبيِل إمِتَاِمِه إىِل مصادر ومراجع ُكُثر ؛ قديمة وحديثة، فضاًل 
اجم والَفَهارس)6(. عن متابعة الدواوين املطبوعة التي مل حَتِوها ُكُتُب الرتَّ
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ُة الَبحِث َمنهجيَّ
يضمُّ العمل الدواوين الشعرية املطبوعة أو املخطوطة أو التي أوردتا املصادر . 1

ومل تصل إلينا، وال مكان للقصائد املفردة - لعَدٍد من الشعراء - املنشورة أو 
املخطوطة.

ْبِت الشعراُء األحياُء، أو النَّاظِمون بغري اللغة العربية.. 2 ال يدخل ف الثَّ
ولكْن . 3 ائّي،  األَلفَب الرتتيب  أي  امُلعَجم،  ُحُروِف  وفِق  عل  الشعراء  إيراد  تمَّ 

منَا َمن اْشُتِهُروا بُِكنَاُهْم أو ألقاهبم. َقدَّ
ًة . 4 وا فيها، أو عاشوا فيها مدَّ يدخُل هنا الشعراء الذين ُولِدوا ف كربالء، أو ُتُوفُّ

طويَلًة، كان هلم فيها تأثرٌي ُمِهمٌّ وبارزٌ.
أوردُت أسفَل اْسِم ُكلِّ شاعٍر َسنََة َوَفاتِِه بِالتارخَينِي اهلجرّي وامليالديِّ داخل . 5

قوسني.
واوين املطبوعة ُتذكُر حتت عنوان)املطبوع(، وترُد املعلومات الببليوغرافية . 6 الدَّ

ًقا - ومكان الطبع، والسنة،  هلا فيم خيص: اسم املحّقق – إْن كان العمُل حُمَقَّ
وعدد الصفحات.

الدواوين املخطوطة ُتذكر حتت عنوان)املخطوط(، وُيشار إىل مكاِن ُوُجودَِها، . 7
سواء أف مكتبٍة، أم عند أشخاٍص، أو ُيكتفى باملصدر الذي َذَكَر هذا.

حتت . 8 إثباتا  تمَّ  اسمها،  سوى  عنها  معلومات  نملُك  ال  التي  الدواوين 
عنوان)له(، مع ذِكر املصدر الذي أوردها.

ترمجُت لكلِّ شاعر ف امَلتِن، ذاكًرا والدته وحمّلها، وشيًئا ِمن ِسريَتِِه، ُثمَّ بعض . 9
قِة ف هنايِة ُكلِّ ترمجٍة. َفاتِهِ، وأَثَبتُّ ف اهلامش املصادَر امُلَوثَّ مؤلَّ
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امَلصادُر . 10 َذَكَرُتم  أو  أو خمطوٌط،  َمطُبوٌع،  دِيواٌن  الذين هلُم  الشعراء  بلغ عدد 
وهذه  شعراء،  وهم)4(  فقط،  أَراجيز  هَلُْم  َمْن  َرْفِع  َبعَد  شاعًرا،   88 فقط: 

األراجيُز طويلٌة ومطبوعٌة.
ْبٍت للمصادر واملراجع التي َأربْت عل)50( كتاًبا.. 11 َخَتمُت العمَل بَِث

ْقُت ف هذا امُلنجز. أرجو أْن أكوَن قد ُوفِّ

واحلمُد هللِ ربِّ الَعامَلِنَي.
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عراُء ال�شُّ
1- أبو العتاهية)7( 

)ت 211ه�/ 747م(

أبو إسحاق إسمعيل بن القاسم بن سويد العيني.

انتَقَل إىِل الكوَفة. كان يبيُع اجلرار، ثم  ُثمَّ  ُولَِد ف مدينة عني التمر بكربالء، 
َ ف بغداد. ِك ف أواخر حياتهِ. ُتُوفِّ اتَّصل باخللفاء. مال إىل شعر الزهد والتنسُّ

المطبوُع: 

ِح، عل النحو التفصييلِّ  ا، أو مع الرشَّ ديوان، وقد ُطبَِع بأكثر من عنوان، نصًّ
اآلت: 

َعُه أحُد األدباء اليسوعيني، مطبعة . 1 األنوار الزاهية ف شعر أيب العتاهية، مَجَ
اآلباء اليسوعيني، بريوت، 1886م.

ح . 2 أبو العتاهية ؛ أشعارُه وأخبارُه، ُعنَِي بتحقيقَها د. شكري فيصل، دار امَلالَّ
للطباعة والنَّرش، مطبعة جامعة دِمشق، 1384هـ/ 1965م. 722 ص.

ح، دمشق، د. ت.. 3 رة للنرشة نفسها ف دار املالَّ وهناك طبعة ُمصوَّ
ديوان أيب العتاهية، دار صادر، بريوت، 1384هـ/ 1964م. 511 ص.. 4
ديوان أيب العتاهية، دار بريوت، بريوت، 1406هـ/ 1986م. 511 ص.. 5
َم لُه غريد الشيخ، مؤسسة األعلمي . 6 ديوان أيب العتاهية، رَشََحُه وضبَطُه وقدَّ

للمطبوعات، بريوت، 1999م. 392 ص.
العريّب، . 7 الكتاب  دار  ــراد،  ط جميد  ـــُه  ورَشََح له  َم  ــدَّ ق العتاهية،  أيب  ــوان  دي

 
بريوت، 2004م.
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بريوت، . 8 املعرفة،  دار  املصطاوّي،  الرمحن  عبد  حتقيق  العتاهية،  أيب  ديوان 
2006م. 408 ص.

للطباعة . 9 العريب  الفكر  دار  ال،  قوَّ أنطوان  تقديم  العتاهية،  أيب  ديوان  رشح 
والنرش، بريوت، 2003م. 463 ص.

ديوان أيب العتاهية، مع السرية واألقوال والنوادر، إعداد حممد عبد الرحيم، . 10
ة، بريوت، 2008م. دار الراتب اجلامعيَّ

د َمعروف الساعدّي، دار الكتب . 11 َق عليِه حممَّ ديوان أيب العتاهية، رَشََحُه وعلَّ
العلمية، بريوت، 2009م.

2- أبو املحاسن الكربالئي)8( 

)ت 1344ه�/ 1926م(

حممد حسن بن هادي بن حمسن بن سلطان آل قاطع اجلنايب.

كاظم  يخ  كالشَّ علمِئها  عل  الُعُلوَم  وَدَرَس  ـــ.  1293ه سنة  كربالء  ف  ُولِــَد 
أعضاء)احلزب  وأحد  األوىل،  العاملية  احلرب  ف  تركيا  عن  امُلَدافعني  ِمَن  كان  اهلّر. 
اإلسالمي( ف كربالء. وملَّا اندلعِت الثورة العراقية ضد بريطانيا اُختِرَي مندوًبا عن 
حِن  ة، وُدفَِن ف الصَّ َ ف اهلنديَّ ُتُوفِّ الثوار. ُعنيِّ وزيًرا للمعارف ف احلكم الوطني. 

يدرِيِّ الرشيف. احلَ

المطبوُع: 

اليعقويّب، . 1 عيّل  حممد  الشيخ  وحتقيق  مجع  الكربالئّي،  املحاسن  أيب  ديوان 
295ص.  1963م،  ـــــ/  1383ه األرشف،  النجف  الـــزهـــراء،   مطبعة 

ط2، بريوت، 2000م.
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بة عل  )بدأ بصفحات ترجم له فيها تلميُذُه اليعقويّب. وقصائد الديوان مرتَّ
ةِ(. يَّ ُروف اهِلجاِئ احلُ

أوراق ضائعة من ديوان أيب املحاسن الكربالئي، إعداد د. عبود جودي احليل . 2
ود. حممد عبد احلسني اخلطيب، جملة جامعة كربالء، العدد 13، كانون األول 
2005م، ص 69-103، وُطبَِع ف كتاٍب خاص َوَقَع ف 129 ص. وضم)45( 

قطعة.
3- أمحد صالح السالمّي)9( 

)ت 1426ه�/ 2005م(

أمحد بن صالح بن مهدي بن طعان.
ُولَِد ف كربالء سنة 1367هـ/ 1946م. عمل موظًفا ف النجف سنة 1966، 
ِة كربالء، وأُِحيَل عل التَّقاُعِد سنة 1990م. حرض  َي ِة لرتب ِة العامَّ ُثمَّ ُنِقَل إىل املديريَّ

املجالس احلسينية واملهرجانات.
»ديوان  األصيل«، وحتقيق  العراقي  الرتاث  من  كربالء -  »بساتني  أعمله:  من 

. السالميات احلسينية« لكاظم السالميِّ
المطبوُع: 

هوية احلق، كربالء 2000م.. 1
بيادر شموس احلسني، كربالء 2003م.. 2

4- أمحد درويش البغدادي)10( 

)ت 1329ه�/ 1911م(

د البغدادّي احلائرّي. الشيخ أمحد بن درويش بن عيل بن حسني بن عيّل بن حممَّ

ُولَِد ف كربالء سنة 1262هـ/ 1846م. كان الغالب عليه حّب العزلة واإلنزواء.
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ِمن أَعَملِهِ: »كنز األديب ف ُكلِّ فنٍّ عجيب«، و«إرشاد الطالبني ف معرفة النبيِّ 
َ ف احلائر احلُسينّي. اِهرين«. ُتُوفِّ ِة الطَّ واألئمَّ

المخطوط: ديوان، ف مكتبة املجمع العلمي العراقي)11(.

5- أمحد سيبويه)12( 

)ت 1426ه�/ 2006م(

أمحد ابن املالَّ عيل ابن الشيخ عباس سيبويه.

من  مجٍع  عل  وحرَض  ٍة،  علميَّ أرَُسٍة  ف  وَنَشَأ  1337هـــ،  سنة  كربالء  ف  ُولَِد 
العلمء. من مؤلفاته)هداية الطالبني( و)جمالس الواعظني(.

المخطوط: ديوان.

ّي)13(  6- أمحد كاظم الرشت

)ت 1295ه�/ 1876م(

السيد أمحد ابن السّيد كاظم ابن السّيد قاسم الرشتي احلائري.

ُقتَِل غيلًة مع ُمالزِمِه الشيِخ حممد فليح ف كربالء سنة 1295هـ.

المخطوط: 

ديوان ف مكتبة األديب حسن عبد األمري املهدّي)14(.

7- باقر النقوّي احلائرّي)15( 

)ت 1329ه�/ 1911م(

السيد باقر ابن املولوي السّيد حسني ابن املولوي حممد ابن املولوي عيل سجاد 
النصري آبادي.
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املشاهد  إىل  وهاجَر  وغريه،  أبيه  عن  وأخذ  1265هـ،  سنة  آباد  نصري  ف  ُولَِد 
َ فيها. سة ف العراق سنة 1279هـ، وأقام ف كربالء وأخذ عن علمئها، وُتُوفِّ املقدَّ

المخطوط: ديوان)16(.

8- جعفر حممود اجلرجفجي)17( 

)ت 1343ه�/ 1925م(

جعفر بن حممود اجلرجفجي.

ُولَِد ف كربالء سنة 1300هـ/ 1882م.

دَرَس عل والِدِه َمبادئ الكتابة والقراءة، وَحفَظ القرآَن الكريم، اشتغل بالعلوم 
َ ف كربالء. الدينية، وقاَم بتدريِسَها. ُتُوفِّ

د حسن. المخطوط: ديواٌن لَدى َوَلِدِه حُممَّ

9- د. جليل أبو احلب)18( 

)ت 1430ه�/ 2010م(

ُولَِد ف كربالء سنة 1927م، ونشأ متأثًرا بأعمل جدِّ والده الشيخ حمسن أبو 
احلب الكبري، أهَنَى دراسَتُه اإلعدادية، وحصَل عل بكالوريوس ف علوم احلرشات 
جامعة  من  واملاجستري  ســنــة1950،  بريكيل  كاليفورنيا/  جامعة  من  الطبية 
سنة  ديفز  كاليفورنيا/  جامعة  من  والدكتوراه  1951م،  سنة  ديفز  كاليفورنيا/ 
ف  ثم  بغداد،  بجامعة  البيطري  والطب  الزراعة  كليتي  ف  أستاًذا  عمل  1960م، 
متمرس.  أستاذ  برتبة  تقاعده عام 2009  املستنرصية، حتى  اجلامعة  الطب،  كلية 

َ ف بغداد. من مؤلفاته)احلرشات الطبية والبيطرية(. ُتُوفِّ
المخطوط: جمموعة شعرية.
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10- جواد بدقت)19( 

)ت 1281ه�/ 1864م(

ُه إىل بني أسد. احلا	 جواد بن حممد حسني آل بدقت، ينتهي نسُب

ُولَِد ف كربالء سنة 1281هـ. تتلمذ عل أبيه، اتَّصل بأرسة آل الرشتي وَمَدَح 
سينّي. َ ف كربالء، وُدفَِن ف الرواق احلُ رجاالتا. ُتُوفِّ

المطبوُع: 

مؤسسة  طعمة،  آل  هادي  سلمن  حتقيق  األسدي،  بدقت  جواد  احلا	  ديوان 
املواهب، بريوت، 1419هـ/ 1999م. 184 ص.

ُق بالديوان فنَّني أدبيَّني، مها: الروضة، وتشتمل عل 28 قصيدة،  )أحلَق املحقِّ
وملحمة ف مناقب آل البيت ف 1265 بيًتا(.

11- جواد الكربالئي)20( 

)ت 1432ه�/ 2011م(

الشيخ جواد ابن احلا	 عباس.

ُولَِد ف كربالء سنة 1346هـ/ 1925م، ودرس ف حوزتا، وتتلمَذ ف النجف 
َ هناك. األرشِف عل السّيد اخلوئّي، انتقَل إىل طهران، وُتُوفِّ

المخطوط: ديوان)21(.

12- جواد اهلندي)22( 

)ت 1333ه�/ 1913م(

املشهوِر  احلائرّي  األَصفَهايّن  سينّي  احلُ عيّل  د  حممَّ السّيد  ابن  جواد  السيد 
. باهلنديِّ
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عل  ودرس  اهلجري،  عرش  الثالث  القرن  من  الثاين  النصف  ف  بِكربالء  ُولَِد 
. َ ف كربالء بعد عودته من احلجِّ ا. ُتُوفِّ يًب علمء عرصه، وشبَّ َخطِ

امَلازندرايّن)ت  احلسن  أيب  املوىل  رثاء  ف  قصائد  عل  يشتمل  ــوان)23(،  دي له: 

1306هـ(، ومل يصل إلينا.

من  الشاعر  قصائد  بجمع  الطعمة  هــادي  سلمن  األُستاذ  الباحُث  وقــام 
املجاميع اخلطية واملطبوعة)24(.

13- حسن االسرتابادي)25( 

)ت 1366ه�/ 1947م(

د حممد حسن ابن السّيد عيل ابن السّيد مصطفى االسرتابادّي احلسيني  السيِّ
احلائري.

يخ املالَّ عباس سيبويه،  ُولَِد ف كربالء سنة 1282هـ، وَحرَضَ عل أعالِمها كالشَّ
مة. قام بالوعظ واإلرشاد، وكانت له مكتبة قيِّ

َ ف كربالء. ُتُوفِّ

المخطوط: جمموع شعري)26(.

14- حسن الشريازّي)27( 

)ت 1400ه�/ 1980م(

السيد حسن ابن السّيد املريزا حممد املهدي ابن السّيد حبيب اهلل الشريازّي.

أبيِه، وأسهَم ف كثرٍي من  ُولَِد ف كربالء سنة 1352هـ/ 1934م، ودرَس عل 
املناسباِت. انرَصََف ف َشعرِه إىِل اإلشادة بآل البيت ف العراق وسوريا ولبنان 

وبعض الدول اإلسالمَية. اسُتشهد ف بريوت، وُنقل ُجثمُنُه إىل ُقم، وُدفَِن فيها.
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و  1985م  السنوات  ف  مٍة  منجَّ ُطبعت  متعددة،  شعرية  19جمموعة  له: 

حممد  حسني  الشيخ  للنَّرِش  جمتمعًة  ها  أعدَّ ثــمَّ  و2003م،  و2002م  1999م 
حسن  د  السيِّ ــام  اإلم السعيد  الشهيد  اهلل  آيــة  )ديــوان  بعنوان  الفاضيّل  عــيّل 
بريوت، سلوين،  دار   - البالغ  مؤسسة  الكاملة(،  الشعرية  /األعــمل   الشريازّي 

1426هـ/2005م، ف 464ص.

15- الشيخ حسن حممد الصغري)28( 

)ت 1418ه�/ 1998م(

الشيخ حسن ابن الشيخ حممد بن حسن الصغري.

النجف األرشف سنة 1348هـ/ 1930م. ودرس ف مدارسها، وختر	  ُولَِد ف 
معلًم، ثم انتقل إىِل كربالء سنة 1930م واستقرَّ هبا، ُثمَّ انضمَّ إىل ُمديرية األوقاف 

والشؤون الدينية حتى وفاته.

لُه: ديوان)29(.

16- السّيد حسني األعرجّي)30( 

)ت 1417ه�/ 1998م(

السيد حسني بن عبد الكريم ابن السّيد حسني ابن السّيد جواد ابن السّيد 
حمسن احلسينّي احلائرّي.

ُولَِد ف كربالء سنة 1347هـ/ 1948م، ونشأ فيها. دخل االبتدائية واملتوسطة 
وأهنامها، وَدَرَس ف الصحِن احلُسينيِّ الرشيِف عل أعالِم َعرِصهِ.

له: ديوان صغري مجع فيِه »قسًم كبريًا من شعره«.
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17- الشيخ حسني البيضاين)31( 

)ت 1395ه�/ 1975م(

المخطوط: ديوان)32(.

18- حسني الرضوي احلائرّي)33( 

)ت 1156ه�/ 1743م(

احلائري،  النجفي  الرضوي  قاسم  السّيد  ابن  رشيد  املري  ابن  حسني  السيد 
.Aينتهي نسبه إىل اإلمام عيّل بن حممد النَّقّي

َ فيها. ًة، وُتُوفِّ َرَحَل إىل كربالء فتتلمذ عند السّيد نرص اهلل احلائرّي مدَّ

المطبوع: )ديوان حسني الرضوي احلائري(، دراسة وحتقيق وتذييل سعد حممد 

حسني احلداد، رسالة ماجستري، كلية الرتبية- جامعة بابل، 1420هـ/ 1999م.

َعُه ف  اعُر)ذخائر املال ف َمْدِح امُلصَطَفى واآلل(، وقد مَجَ ُه الشَّ وهذا الديوان سمَّ
َمُه عل مخسة فصول. حياتِِه، وقسَّ

19- حسني العلوّي)34( 

)ت 1364ه�/ 1945م(

السيد حسني ابن السّيد حممد عيل ابن السّيد جواد ابن السّيد مهدي ابن 
السّيد هاشم املوسوي.

ُولَِد ف كربالء، ونَشَأ ف بيئٍة فقريٍة كادحٍة، واخَتَلَف إىل مساجد كربالء وحلقات 
بالفصحى  نظم  املطهرة.  العباسية  الروضة  خدمة  ضمن  وكان  العلم.  أهل 

ة. اشتَهَر بَفنِّ التاريخ الشعري. والعاميَّ
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المخطوط: )ديوان السّيد حسني العلوّي(

الديوان، واستطاَع د. سلمن هادي آل طعمة احلصول عل بعِض  ضاع هذا 
َع َبعَضَها اآلخر ممَّا ُنرِشَ ف املجالت. قصائدِه من ابن الشاعر السّيد إبراهيم، ومَجَ

مدح  ف  قصائَد  ويضمُّ  القواف.  أو  املوضوعات  عل  مرتَّب  غري   الديوان 
النبيq، ف 58 ورقة.

ة برقم)50()35(. منه صورٌة ف دار خمطوطات العتبة العباسيَّ

20- حسني عيّل الكربالئي)36( 

)ت 1328ه�/ 1909م(

انتقَل إىل  ُثمَّ  ُولَِد ف كربالء سنة 1281هـ/ 1866م. درس عل علمِء َعرصهِ، 
. عبيِّ عر الفصيح والشَّ َع بنَي الشِّ مدينة)الشطرة( ف النارصية، ثم رجع إىل مدينته. مَجَ

المطبوع: ديوان حسني الكربالئي نابغة األدب الشعبي العراقّي، مَجْع وحتقيق 

سلمن هادي الطعمة: 

	 1، ط 1، مطبعة أهل البيت، كربالء، 1379هـ، 64 ص.
ط 2، مطبعة اآلداب، النجف األرشف، 1963م، 68 ص.

	 2، مطبعة اآلداب، النجف األرشف، 1383هـ/ 1964م، 66 ص.
	 3، مطبعة الغري احلديثة، النجف األرشف، 1968م، 40 ص.

21- حسني فهمي اخلزرجّي)37( 

)ت 1435ه�/ 2015م(

ون بن نارص بن حسني بن نارص بن  حسني فهمي بن عيّل بن غالب بن حسُّ
حسني.
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ُمنُذ ِصَغِرهِ.  ُولَِد ف كربالء سنة 1349هـ/ 1930م، واختلف إىل ُدوِر الُكتِب 
أكمل دراسته الثانوية ف النجف األرشف، ونرش مقاالته ف املجالت، وعني ُمدرًِّسا 
شهادة  ونال  كربالء.  معارف  مديرية  ف  فموظًفا  االبتدائّي،  التعليم  مالك  عل 

احلقوق سنة 1966م.

له: ديوان.

22- حسني املرعيش الشهرستاين)38( 

)ت 1408ه�/ 1987م(

السيد حسني بن مرتىض بن حممد بن حسني ين حممد عيل بن حممد حسني 
احلسيني املرعيش الشهرستاين.

ٍة، وحرض حلقات  ُولَِد ف كربالء سنة 1340هـ، ونشأ ف أحضان أرسٍة علميَّ
َ َمسموًما، وُدفَِن ف مقربتِِه اخلاصة بوادي كربالء. ًها. ُتُوفِّ ا ُمَفوَّ الدرس، وكاَن َخطيًب

المخطوط: ديوان)39(.

23- محزة أبو العرب السالمي)40( 

)1430ه�/ 2010م(

محزة بن خضري بن عباس أبو العرب.

احلكومة  مدارس  ف  درس  1939م،  سنة  بغداد(  ة)باب  حملَّ ف  كربالء  ف  ُولَِد 
ًم ف ناحية)عني التمر(، ُثمَّ تقاَعَد، وامتهَن  َ ُمعلِّ ثم انتقل للدراسات الدينية، ُعنيِّ

اخِلطابَة.

المخطوط: ديوان)41(.
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24- محيد اخلفاجي)42( 

)ت 1381ه�/ 1961م(

الشيخ محيد ابن الشيخ حممد جواد.

ُولَِد ف قضاء اهلندية سنة 1316هـ/ 1896هـ. امتَهَن اخلطابَة، وَفَتَح حَمالًّ لبيع 
عرِ. أُِصيَب بَِخطِف  الكمليات وأدواِت الكهرباء، وانرصَف إىِل التأليِف وَنْظِم الشِّ

غاِر ثمَّ بموِت اآلخر. ِمن مؤلفاتِه)اإلنسان الكامل( و)كلكم راع(. أحِد أوالدِه الصِّ

المخطوط: 

ديوان اخلطيب ف الوعظ والرثاء والتهذيب.

يقع ف 14 ورقة.

مدِح  ف  قصائد  آخرِه  وف  مشهورة،  لقصائد  الشعري  التذييل  عليِه  يغلب 
أئمة أهل البيت ورثائهم.

َرة ف  توجد نسخة ديوانه)43( ف مكتبة األستاذ عبد الرَُّسول اخلََفاِجّي، وُمَصوَّ
داِر خَمُطوطات العتبة العباسية برقم)44()44(.

25- درويش عيل البغدادّي)45( 

)ت 1277ه�/ 1861م(

درويش عيل بن حسني بن عيّل بن أمحد.

ف  َل  َتنقَّ بعدما  1246هـ  سنة  كربالء  إىل  انتقل  1220هـ.  سنة  بغداد  ف  ُولَِد 
بعض مدن العراق، وجالَس هبا علمءها. من آثاره)جمالس الواعظني( و)الشهاب 

َ ف كربالء. الثاقب(. ُتُوفِّ
لُه: ديوان شعر.
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26- رشيد الرساج)46( 

)ت 1385ه�/ 1965م(

احلا	 رشيد بن حسني بن مهدي الرسا	 األسدي احلائري.
ف  ــارك  وش أعالمها،  عل  ودرس  1898م،  ـــ/  1316ه سنة  كربالء  ف  ــَد  ُولِ

َ ف كربالء. املناسبات الدينية. وُتُوفِّ
المخطوط: ديوان لَدى ابنه عبد اهلادي)47(.

27- رضا صادق النقيب)48( 

)ت 1406ه�/ 1986م(

السيد رضا ابن السّيد صادق ابن السّيد جعفر بن كاظم بن عبد احلسني بن 
مهدي بن حسن امُلوسوّي احلائرّي.

ُولَِد ف كربالء سنة 1340هـ/ 1925م. أكمل دراسته املتوسطة، ُثمَّ انرَصََف إىل 
َ ف كربالء. الوظيَفِة. ُتُوفِّ

المخطوط: ديوان)شدو العندليب()49(.

28- زكي الرصاف)50( 

)ت 1417ه�/ 1996م(

زكي بن عبد احلسني بن مهدي بن محود بدكت األسدّي.
ُولَِد ف كربالء سنة 1351هـ/ 1932هـ. حصل عل الدكتوراه من جامعة عني 

َ ف لندن. ة. ُتُوفِّ شمس 1972م. شاعر، يتقُن الفارسية واإلنجليزيَّ
المطبوع: 

1- ديوان »ليايل الشباب«، مطبعة األهرام، بغداد، 1956.53 ص. 
2- األعمل الشعرية الكاملة، دمشق، 1998م.
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29- شاكر عبد القادر البدري)51(

عائلته  مع  انتقل  عمره  من  عرشة  احلادية  وف  1936م،  سنة  العمرة  ف  ُولَِد 
عل  ُحُصولِه  َبعَد  مدارسها  ف  مدرًِّسا   َ ُعنيِّ ثمَّ  فيها،  الثانويَة  فأكمَل  كربالء،  إىِل 

ِة احلُُقوِق، وزاوَل املحاماَة. م الدراسَة ف كليَّ البكالوريوس من جامعة بغداد، وأتَّ

المطبوع: 

ــت، . 1 ــي ــب ال أهــــل  ــعــة  مــطــب ـــعـــات،  ـــرب وم ــد  ــائ ــص ق الـــكـــحـــالء؛   زوارق 
1965م. 112ص.

ملن يبتسم الصباح، مطبعة اآلداب، 1969م. 160 ص.. 2
اخلطوات، وزارة األعالم، بغداد، 1977م. 111 ص.. 3
الفنية احلديثة، بغداد، . 4 الكوفة وكربالء، مطبعة سلمى  الطرماح بني   أغاين 

1988م. 79 ص.

المخطوط: آخر كلمت احلُسني.

30- صاحب جابر الشاهر)52( 

)ت 1402ه�/ 1982م(

ى تعليَمُه ف كربالء، ُثمَّ التحَق  ُولَِد ف كربالء سنة 1373هـ/ 1953م، وتلقَّ
ف  الثانوية  باملدارس  ُمَدرًِّسا  عمَل  فيها.  ــرََّ	  وخَتَ بغداد،  جامعة  اآلداب/  بكلية 

َ فيها. كربالء، وُتُوفِّ

الثقافة  وزارة  للنرش،  الرشيد  دار  الشاعري«،  الوطن  »أهيا  ديوان  المطبوع: 

واإلعالم، دار احلرية للطباعة، بغداد، 1980. 117 ص.
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31- صادق حممد رضا آل طعمة)53( 

)ت 1403ه�/ 1982م(

السّيد  ابن  مهدي  حممد  السّيد  ابن  رضا  حممد  السّيد  ابن  صادق  السيد 
سليمن ابن السّيد مصطفى املوسوّي احلائري.

ُولَِد ف كربالء سنة 1347هـ/ 1928م، ودرس عل أبيِه وعلمِء َعرصهِ. امتَهَن 
. من مؤلفاتِِه)احلركة األدبية املعارصة ف كربالء(. استشهد ف  التعليَم، وبرَع ف اخلطِّ

سجن النظام السابق.

المطبوع: 

ديوان)نفحات()54(.

ط 1: مركز كربالء للدراسات والبحوث، 1437هـ/ 2016م. 376 ص. وهو 
ف ثالثة أقسام: أهل البيت، والعلمء واألصدقاء، والوطنيات.

32- صدر الدين احلكيم الشهرستاين)55( 

)ت 1412ه�/ 1992م(

السيد صدر الدين ابن السّيد حممد حسن ابن السّيد مهدي.

أعالِم  َيِد  عل  ُثمَّ  والده،  عل  َدَرَس  1933م،  1351هـ/  سنة  كربالء  ف  ُولَِد 
جملة)رسالة  أَصدَر  اليونايّن.  الطب  ف  حاذًقا  وكان  ًها.  ُمَفوَّ ا  يًب َخطِ وَصاَر  َعرصهِ، 

الرشق( طيلة 15 عاًما.

المخطوط: ديوان)56(.



اـّـچـبا  نبه ساب. .د.م.أ

51

)2
2( 

رابع
د ال

عد
/ ال

دس
سا

د ال
جملــلَّ

 / ا
سة

ساد
نة ال

الس
20م

19
ول  

ن األ
كانو

هـ /
14

41
ول 

ع األ
ربي

33- ضياء الدين أبو احلب)57( 

)ت 1402ه�/ 1981م(

ضياء الدين بن حمسن بن حممد حسن بن حمسن ابن احلا	 حممد أبو احلب.

سنة  ف  املعارف  وزارة  ف  ُمفتًِّشا   َ ُعنيِّ ـــ/1913م  1334ه سنة  كربالء  ف  ُولَِد 
َ ف البحرين، وُنِقَل رفاُتُه  1967م، وسافر إىل القاهرة للحصول عل الدكتوراه. ُتُوفِّ

إىِل كربالء.

المخطوط: ديوان)58(.

34- عباس أبو الطوس)59( 

)ت 1378ه�/ 1958م(

عباس بن مهدي ابن احلا	 محادي ابن احلا	 حسني.

ُولَِد ف كربالء من أرسة فقرية سنة 1349هـ/ 1930م، درس ف مدينته والنجف 
األرشف، وجاهد االستعمر، فدخل السجن عل إثر وثبة 1952م، وتنقل ف سجون 

َ ف كربالء. بغداد والكوت وبعقوبة. ُتُوفِّ

المطبوُع: 

صوت العقيدة، القسم اخلاص بأهل البيت من ديوان الشاعر عباس أبو . 1
احليدرية،  املكتبة  انتشارات  الطعمة،  هادي  سلمن  وحتقيق  مجع   الطوس، 

قم، 2001م.

ة الكاملة)عباس أبو الطوس(، مجع وتعليق د. سلمن هادي . 2 عريَّ األعمل الشِّ
آل طعمة، منشورات املكتبة احليدرية، 1432هـ/ 2011م. 195 ص.
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أغاين  من  الشالل،  هدير  الظافر،  النشيد  اآلتية:  الشعرية  املجاميع  )يضم 
الشباب، ف حمراب باخوس، رباعيات(.

بخصوص جمموعة)هدير الشالل( فقد رجع فيه جامعه الكريم إىل نسختني، 
زميله  لدى  واألخرى  بقلمه،  التصحيحات  بعض  وعليها  الشاعر،  بخط  األوىل 

املحامي مهدي عباس.
35- املوىل عباس اليزدي)60(

)ت 1329ه�/ 1911م(

األخوند املوىل عباس بن حممد رضا بن أمحد اليزدّي احلائرّي املعروف باألخفش.

.Aُدفَِن ف حجرٍة بِصحِن العباس

المخطوط: ديوان)61(.

36- عبد األمري املرشدي)62( 

)ت 1412ه�/ 1992م(

عبد األمري بن جعفر املرشدّي.

ــُه  ــَت دراس ـــى  وأهنَ ــا،  هب ونــشــأ  1935م،  ـــــ/  1354ه سنة  ــالء  ــرب ك ف  ُولِــــَد 
هناك،   َ ــُوفِّ وُت ــران،  إي إىل  هاجر  1974م  سنة  وف  بغداد.  ف  والثانوية   االبتدائية 

وُدفَِن ف مدينِة ُقم.

له: 

ديوان)قناديل السحر()63(.. 1
نحل وعسل.. 2
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37- عبد اجلبار عبد احلسني اخلرض)64(

)ت 1412ه�/ 1992م(

عبد اجلبار بن عبد احلسني ابن احلا	 خرض بن قنرب بن خضري.
وأكمل  الكوفة،  ف  االبتدائّي  حتصيله  وتلقى  1935م،  سنة  كربالء  ف  ُولَد 
 َ الدراسة الثانوية ف كربالء. ختر	 ف دار املعلمني ف األعظمية سنة 1955م، وُعنيِّ

ًم عل املالك االبتدائي. ُمعلِّ
البيــت،  أهــل  مطبعــة  الالجئني)ملحمــة(،  خيــام  ف  شــهرزاد   املطبــوع: 

كربالء، د. ت. 61 ص.
المخطوط: ديوان)65(.

ارمّي)66(  38- عبد احلسني الدَّ

)ت1386ه�/ 1966(

عبد احلسني ابن الشيخ حممد ابن الشيخ أمحد التميمّي.
النجف  مــدارس  ف  ل  وتنقَّ ــدهِ،  وال عل  درَس  1908م.  سنة  العمرة  ف  ُولــَد 
مة  األرشف، ينهُل ِمن ُعُلوِم رَِجاالِتا. ثم هاجر إىل كربالء وأرَْشََف عل مدرسة العالَّ

َ ف كربالء. اخلطيب، فضاًل عن تدريسه فيها أصول الفقه اإلسالمّي. ُتُوفِّ
له: ديوان)67(.

39- عبد احلسني احلويزي)68( 

)ت 1377ه�/ 1957م(

ار  عبد احلسني بن عمران بن حسني بن يوسف بن أمحد بن درويش بن نصَّ
اط، و »احلويزي« نسبة إىل احلويزة التي هاجر منها جده من  الليثّي، وُيعرف باخليَّ

األهواز إىل العراق.
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ُولَِد ف النجف األرََشف سنة 1287هـ/ 1867، وكان أبوه بزاًزا، فالزَمُه واحرتَف 
والفقه  البالغة  علوم  عليهم  قرأ  وقد  وُعلمِئِه،  َزَمانِِه  ُشعراِء  عل  وتتلمَذ  مهنَتهُ. 
وُدفَِن ف  فيها،   َ ُتُوفِّ أَْن  إىل  إىل كربالء وسكنَها نحو نصف قرن  انتقَل  واألصول. 

النجف األرََشف.

المطبوع: 

ديوان عبد احلسني احلويزّي.

ُطبَِع جزٌء منُه ف املطبعة احليدرية، النجف األرشف. 70 صفحة. وضمَّ قافيتي 
اهلمزة والباء.

و:  َق عليِه محيد جميد هدَّ َعُه وعلَّ الديوان، مَجَ

ف  أشعاَرُه  وضمَّ  ص،   265 1964م،  احلياة،  مكتبة  دار  بريوت،  األوَّل،  اجلزء 
والوصف  واالجتمعيات  واإلخوانيات  والوجدانيات  واحلمسة  والفخر  السياسة 

َقات. واملراثي واحِلَكِم والتَّخميِس والتأريخ واملتفرِّ

اجلزء الثاين، مطابع النعمن، النجف األرشف، 1966م، 224 ص. وَضمَّ َمدائح 
ف آل البيت ومراثيهم.

40- الشيخ عبد الرضا الصايف)69( 

)ت 1409ه�/ 1989م(

الشيخ عبد الرضا ابن الشيخ عيل ابن الشيخ حممد حسني الصاّف الكربالئّي.

ف  ثمَّ  الرسمية،  املدارس  ف  انخرط  1933م.  1352هـ/  سنة  كربالء  ف  ُولَِد 
املدارس الدينية، وَدَرَس عل أعالمها. وكان يقيم جملًسا للوعظ، كان وكياًل لإلمام 

.)من مؤلفاته)بالغة اإلمام احلسن . احلكيم واإلمام اخلوئيِّ
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المخطوط: 

1- ديوان
ُه ناظُمُه ف ثالثِة َدفاتر. َب كت

.)70( عريِّ م واحلَمسة والتاريخ الشِّ ثاِء والذَّ َتنَوََّعْت أَغَراُضُه بنَي امَلْدِح والرِّ
الدفرت األوَّل، ضمَّ القصائَد التي َنظَمها من سنة 1388هـ إىل سنة 1402هـ. 

َوَقع ف 34 ورقة.
الدفرت الثاين، َضمَّ القصائَد التي َنَظَمَها من سنة 1402هـ إىل سنة 1409هـ. 

َوَقَع ف 35 ورقة.
الدفرت الثالث نسخُه ابنه الشيخ أمحد، وأورَد فيِه القصائد نفسها املوجودة ف 

األوَّل، وأضاف إليها جمموعة من التخاميس والقصائد. ووقع ف 59 ورقة.

وتوجد هذه الدفاتر ف دار خمطوطات العتبة العباسية برقم)53()71(.

2-)حلساب من(، وهي ملحمٌة سياسيٌة وطنيٌة تقع ف 376 بيًتا، َنَظَمَها سنة 
1403هـ، وتتألف من 47 مقطًعا)72(.

41- عبد الصاحب جميد آل طعمة)73( 

)ت1411ه�/ 1992م(

عبد الصاحب بن جميد بن حممد عيل بن جميد بن سليمن آل طعمة.

ًم ف مدارسها حتى تقاعده.  ُولَِد ف كربالء سنة 1343هـ/ 1934م، عنّي ُمَعلِّ
َ ف بغداد، وُدفَِن ف مسجد براثا بالكرخ. ُتُوفِّ

المطبوع: 

ديوان)فتوح ورصوح(، حّققه د. سلمن هادي الطعمة.
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42- عبد عيل احلائري)74( 

)ت 1429ه�/ 2008م(

الشيخ عبد عيّل بن عبد الرضا بن حممد بن مصطَفى احلائرّي.

ودخل  الدينية،  مدارسها  ف  ودرس  1925م،  1343هـ/  سنة  كربالء  ف  ُولَِد 
من  تقاعد.  حتى  كربالء،  ف  ُمَدرًِّسا   َ ُعنيِّ ُثمَّ  األرشف،  النَّجف  ف  الفقه  ة  كليَّ

مؤلفاته)اإلسالم وتفسري األحالم(.

له: ديوان شعر)75(.

43- عبد الكريم الكربالئي أبو حمفوظ)76( 

)ت 1385ه�/ 1965م(

ُولَِد سنة 1305هـ. شاعر شعبي وفصيح.

1387هـ/   - 1368هـ  األرشف،  النجف  احلسينية«،  »املنظومات  المطبوع:  

1948- 1967م.

َعَها سلمن هادي الطعمة. المخطوط: أشعاٌر مَجَ

44- عبد الكريم النايف)77( 

)ت 1365ه�/ 1945م(

الشيخ عبد الكريم ابن املال كاظم بن نايف الكبييس احلائري.

اتِهِ. سافَر إىِل أقطار  ُولد ف كربالء سنة 1313هـ. امتهن الزراعَة ف مطلِع َحَي
َ ف كربالء. عَر ف وقٍت مبكٍر من حياتهِ. ُتُوفِّ اخلليج العريّب، وَنَظَم الشِّ

له: جمموعة شعرية)78(.



اـّـچـبا  نبه ساب. .د.م.أ

57

)2
2( 

رابع
د ال

عد
/ ال

دس
سا

د ال
جملــلَّ

 / ا
سة

ساد
نة ال

الس
20م

19
ول  

ن األ
كانو

هـ /
14

41
ول 

ع األ
ربي

45- عبد المنعم الجابرّي)79(

)ت 1386ه�/ 1966م(

عبد املنعم بن عبود بن جميد بن مرهون بن جاسم اجلابري.

ُولَِد ف كربالء سنة 1354هـ/ 1935م. زاول التعليم ف مدارس بغداد واملوصل 
َ ف كربالء. والديوانية. ُتُوفِّ

المخطوط: ديوان)اجلابريات( لدى شقيقه كاظم.

46- عبد الوهاب الخطيب)80(

)ت 1363ه�/ 1943م(

السيد عبد الوهاب ابن السّيد أمحد حبيب بن حممد حبيب بن عبد اهلل بن 
سليمن الشهري باملشهداين النقشبندي احلسيني البغدادي.

َ ف بغداد. اْختِرْيَ إماًما وخطيًبا ف جامع العباسية ف كربالء. ُتُوفِّ

سنة  طبعْت  البوصريية(،  اهلمزية  ختميس  ف  الوهابية  )املنح  المطبوع: 

1327هـ/ 1919م.
47- عدنان حمدان)81(

)ت 1412ه�/ 1991م(

عدنان بن محدان بن جروان الكبييس.

ُولَِد ف كربالء سنة 1366هـ/ 1947م، وتلقى تعليمه االبتدائي واملتوسط ف 
مسقط رأسه، ثم التحق بدار املعلمني االبتدائية وختر	 فيها سنة 1966م، وعمل 

معلًم ف مدارس كربالء، ثم استقال.
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املعايل  »شمس  و  به«  عورضت  وما  ته  والمّي »الطغرائي  املخطوطة:  آثارِه  من 
َ ف كربالء إثر حادث مؤسف. قابوس بن وشمكري«. ُتُوفِّ

ونقل  طعمة،  آل  هادي  سلمن  إليِه  أشاَر  الصمت(،  ديوان)رنني  المخطوط: 

نمذَ	 منهُ.
48- عدنان غازي الغزالي)82(

)ت 1438ه�/ 2017م(

عدنان بن غازي بن خضري بن جاسم بن حسني الغزايل.

ُولَِد سنة 1355هـ/ 1937م ف مدينة سّدة اهلندية، وأكمل دراسته االبتدائية 
كلية  من  النفس  الرتبية وعلم  بكالوريوس  إىل كربالء. حصل عل  وانتقل  فيها، 
وعمل  الرتبوي،  واإلرشاد  التدريس  مارس  1967م.  سنة  بغداد  جامعة  اآلداب/ 

مديًرا لتحرير جملة)الرائد(. من مؤلفاته)الغزل ف شعر كربالء املعارص(.

المطبوُع: 

عبري وزيتون، مطبعة متوز، كربالء، 1966. 79 ص.. 1

أرجوحة ف عرس العمر، مطبعة متوز، كربالء، 1972، 87 ص.. 2

العودة إىل مرافئ احللم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1987، 117 ص.. 3

الصهيل 1988.. 4

الطريق إىل غابة الشمس، 1999م.. 5

بالورد ننترص، 2002م.. 6
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49- علي البازّي)83(

)ت1387 ه�/ 1967م(

عيّل بن حسني بن جاسم بن إبراهيم.
ُولَِد ف النجف األرشف سنة 1305هـ/ 1888م، وانتقل إىل طويريج، واتَّصل 
العراقية  الثورة  ف  مشاركة  وله  األدبية،  الرابطة  أعضاء  من  القزوينّي.  آل  ادة  بالسَّ
ضد اإلنجليز. نرَش شعرُه ف املجالت العراقية. من مؤلفاته)أدب التاريخ( و)وسيلة 
الدارين(.وقد خصصت له ساحة باسمه ف مدخل جرس الكوفة الثابت، حسب 

أمر مترصفية لواء كربالء)84(.
المطبوع: أدب التاريخ ]تاريخ شعرّي[، حتقيق وتوثيق وتقديم د. كامل سلمن 

اجلبوري، مؤسسة املواهب، بريوت، 1440هـ/ 2019م. 706 ص.
50- علي غالب الخزرجّي)85(

)ت 1402ه�/ 1982م(

ون بن نارص اخلزرجّي. عيل بن غالب بن حسُّ
ُولَِد سنة 1323هـ/ 1904م ف بيٍت فقريٍ، ودرَس عل أعالم عرصهِ، ثم سافر إىل 
سامراء. انخرط ف الوظيفة ف بلدية كربالء، ثم ُنقل إىل عني التمر، ثم إىل كربالء. 

من آثاره)مصباح الظلمتني(.
له: ديوان قريض، وآخر شعبي.

51- علي محمد الحائرّي)86(

)ت 1420ه�/ 1999م(

عيل ابن الشيخ حممد ابن الشيخ حممد عيل بن زين العابدين.
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ُولَِد ف كربالء سنة 1933م. أهَنَى ِدَراَسَتُه فيها، وعني معلًم، ثم ختر	 ف كلية 
ى َوَفاته ف كربالء. اآلداب، ومارَس التعليَم حتَّ

المطبوع: 

ديوان)أغنيات ف سهر شهرزاد(، مطبعة العاين، بغداد، 1986م. 125 ص.. 1
بابل، . 2 الفرات،  دار  الطعمة،  هادي  سلمن  د.  وتقديم  مجع  الضائع،  الركب 

1434هـ/ 2013م.
المخطوط)87(: قناديل ف أروقة الليل.

52- علي ناصر السالمي)88(

)ت 1300ه�/ 1883م(

الشيخ عيل بن نارص بن حسن بن صالح بن فليح بن حسن السالمّي.
ُولَِد ف كربالء سنة 1250هـ، ودرس عل علمء عرصه، واشتغَل َورَّاًقا. وأسهَم 

َ ف كربالء. ف كثري من األندية األدبية. ُتُوفِّ
المخطوط: ديوان ف مكتبة الشيخ حممد عيل اليعقويب)89(.

53- فليح حسون الجشعمي)90(

)ت 1296ه�/ 1879م(

ون بن رحيم بن ثويني بن عبد العزيز بن حبيب بن  الشيخ فليح بن حسُّ
صقر بن محود بن كنعان بن نارص بن مهنا.

َذ ف غرفٍة ِمن صحِن العباسA حَماَلَّ  َ ال ُتعرُف سنُة والدتِِه حَتديًدا، لكنَُّه اختَّ
لِدَراَستِهِ. امتهَن َخطَّ املصاحف الرشيفة. ُقتَل ولده الشيخ حممد مع السّيد أمحد 

ا مًعا ف بعِض قصائده. الرشتي سنة 1295هـ، فرثامُهَ
َمُه عل أربعة أقسام)91(. المخطوط: ديوان خمطوط لدى أرسته، قسَّ
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54- فضولي البغدادّي)92(

)ت 963ه�/ 1556م(

حممد بن سلمن.

 َ ُولَِد ف كربالء نحو سنة 900هـ. َقَرَض الشعر العريّب والرتكّي والفاريّس. ُتُوفِّ
ُه عل عرشة أبواب وخامتة  َب ف كربالء بمرض الطاعون، من آثاره)حديقة السعداء( رتَّ

ف سبي العرتة الطاهرة.

المطبوع: 

1- ديوان)مطلع االعتقاد والقصائد العربية(، إعداد وتقديم د. محيد أراسيل، 
يَد  أكاديمية العلوم ف)باكو( بأذربيجان 1958م، وضم 12 قصيدة ف 465 بيًتا، وأُِع
ف بغداد بَِتصِحيِح عبد اللطيف بندرأوغلو، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

1995م. 125 ص.

2- فضويل البغدادي وشعره العريب، مجع وحتقيق ودراسة حممد زكي سعيد، 
القصائد  بغداد، 1427هـ/ 2006م، وضم  اآلداب، جامعة  كلية  رسالة ماجستري، 

الواردة ف)مطلع االعتقاد( وأخرى ف كتابه اآلخر)كليات(.

المخطوط)93(: 

3- ديوان فضويل، كانت نسخته موجودة عند السّيد عبد احلسني آل طعمة 
سادن الروضة احلسينية، وقد قّدمه هدية إىل الوايل مجال باشا الذي زار كربالء سنة 
1329هـ، ويقع ف 365 بيًتا، ف مدح الرسول األعظم حممدq وابن عمه اإلمام 

.Aواحلسني Aعيّل بن أيَب طالب
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55- قاسم الخطيب)94(

)ت 1405ه�/ 1984م(

السيد قاسم ابن السّيد حسن ابن السّيد هاشم املوسوي.
ُولَِد ف اهلندية سنة 1322هـ/ 1901م، وَدَرَس عل علمئها، وكان خيتلف عل 

َ ف اهلندية وُدفَِن ف النجف األرشف. كربالء ويلتقي بعلمئها. ُتُوفِّ
لُه: ديوان)خواطر اخلطيب()95(.

56- كاظم الهر)96(

)ت 1330ه�/ 1912م(

كاظم ابن الشيخ صادق احلائري املعروف باهلرِّ.
ة، وأكبَّ عل دراسة الفقه واملنطق  ُولَِد ف كربالء سنة 1257هـ من أرسة علميَّ

عر. والنحو والرصف، ثم مال إىل الشِّ
المخطوط: ديوان، يقع ف 100صفحة، وتاريخ القصائد بني سنة 1300هـ إىل 

سنة 1314هـ، ف مكتبة األديب حسن عبد األمري مهدي)97(.
57- كمال نصرت)98(

)ت 1394ه�/ 1974م(

كمل نرصت بن توفيق بن طه بن ياسني بن رسول.
األعظم،  اإلمام  بكلية  التحق  1906م.  1334هـ/  سنة  كربالء  مدينة  ف  ُولَِد 
ق لنيِل شهادتا. أصدر جملة »الرصافة« املصورة.  فدرس أربع سنوات، ولكنَُّه ملْ يوفَّ
ة. عمل كاتًبا ف  ات ِعدَّ كانت له مواقفه الوطنية التي أَدَّْت إىل ُمطارَدتِِه وترشيِدِه مرَّ
وزارة العدلية ثم ف وزارة التموين، ثم ف أمانة العاصمة حتى تقاعده سنة 1963م. 

َ ف بغداد. ُتُوفِّ
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ــداد،  ــغ ب الــبــرصي،  دار  مطبعة  ــــرصت«،  ن كـــمل  »ديــــوان   ال��م��ط��ب��وع:  

1388هـ/ 1968. 376 ص.
َم لُه إبراهيم  )الديوان مرتب عل 13 باًبا، األول: الوطنيات، واألخري: األغاين. قدَّ

الوائيل، كم كتب عبدالقادر الرباك مقدمة أخرى(.
58- مجيد العسكرّي)99(

جميد بن عيل أكرب بن احلسني بن عسكر احلائري.
ُولَِد ف كربالء سنة 1346هـ/ 1925م، وسمع عن مجلة من املشايخ، ثمَّ انتقَل 

إىِل حلب، ولُه فيها نشاطاٌت دينيٌة واسعٌة.
له: ديوان شعر)100(.

59- مجيد الهر)101(

)ت 1409ه�/ 1988م(

الشيخ جميد ابن الشيخ محيد ابن الشيخ كاظم ابن الشيخ صادق ابن الشيخ 
حممد األسدّي احلائري.

َزَمانِهِ.  رَِجاِل  وعل  والِدِه  عل  َدَرَس  1910م.  1328هـ/  سنة  كربالء  ف  ُولَِد 
َ ف كربالء. له)مشهد احلسني وبيوتات كربالء(. ُتُوفِّ

الطعمة،  هــــادي  ــمن  ــل س ــه  عــلــي ـــف  وق ــري  ــع ش ــوع  ــم جم  ال��م��خ��ط��وط: 

ونقَل خمتارات منُه)102(.
60- محسن أبو الحب الصغير)103(

)ت 1369ه�/ 1950م(

الشيخ حمسن ابن الشيخ حممد حسن ابن الشيخ حمسن أبو احلب، وُيقال له 
ِه الشيخ حُمسن أبو احلب الكبري. الشيخ حمسن الصغري متييًزا له عن جدِّ
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حفَظ  ــرصهِ.  َع وأســاتــَذِة  َوالــِدِه  عل  وَدَرَس  ـــ،  1305ه سنة  كربالء  ف  ــَد  ُولِ
(. تعدَّت شهرُتُه إىل البالد العربية وإيران. أسهم ف ثورة العرشين  كتاب)أدب الطَّفِّ

ا مفّوًها، وله دوٌر كبري ف مجعية)ندوة الشباب العريب(. خطيًب

حمسن  الشيخ  العالمة  الكبري،  العراقي  الشاعر  احلب  أبو  ديوان  المطبوع: 

أبو احلب خطيب كربالء، حتقيق سلمن هادي الطعمة، مطبعة اآلداب، النجف 
األرشف، 1385هـ/ 1966م. 240 ص.

61- محسن أبو الحب الكبير)104(

)ت 1305ه�/ 1888م(

حمسن بن حممد احلويزي احلائري.

ُولَِد ف كربالء سنة 1225هـ. وأخذ العلم عن حممد عيل كمونة وجواد بدقت 
، حتى  الطَّفِّ معركِة  بمأساة  ًة  عِر، وخاصَّ الشِّ وبرَز ف  اخلطابِة،  ونبَغ ف  وآخرين، 

ُعِرَف بشاعر املأساة.

المطبوُع: 

احلب، . 1 أبو  كريم  جليل  د.  حتقيق  الكبري،  احلب  أبو  حمسن  الشيخ  ديوان 
طهران، 2003م، 206 ص.

ديوان الشيخ حمسن أبو احلب الكبري، حتقيق د. جليل كريم أبو احلب، بيت . 2
العلم للناهبني، بريوت، 1424هـ/ 2003م.

ديوان الشيخ حمسن أبو احلب الكبري، حتقيق د. جليل كريم أبو احلب، مركز . 3
كربالء للدراسات والبحوث، العتبة احلسينية املقدسة، دار الوارث للطباعة 

والنرش، كربالء، 1436هـ/ 2015م. 276 ص.
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الديوان 85 قصيدة، وف هناية كل قصيدة جاءِت)التعليقات( اخلاصة  ضمَّ 
ببعض األبيات.

62- محسن األشيقر)105(

)ت 1428ه�/ 2007م(

د بن  السيد حمسن ابن السّيد مصطفى ابن السّيد حممد عيّل بن أمحد بن حممَّ
عيّل األشيقر امُلوَسوّي.

البكالوريوَس من كلية اآلداب/  نال  ُولَِد ف كربالء سنة 1351هـ/ 1932م. 
جامعة بغداد، وعمل حُمَاِسًبا ف مديرية تربية كربالء حتى تقاعده.

المطبوُع: ديوان، 	 1، 1977م. 106ص، 	2، 1978م.

63- محمد تقي الطبرّي الحائرّي)106(

)ت 1366ه�/ 1946م(

الطربي)الطربستاين(  عيّل  احلــا	  ابن  حسن  حممد  الشيخ  ابن  تقي  حممد 
املازندراين.

ُولَِد ف كربالء سنة 1289هـ، ونشأ ف بيت اشتهر بالعلم والتصدي لألمور 
وكان  فيها،  وشارَك  هناَك  األََدِب  جمالَس  وَحرَضَ  واألُُصوَل،  الِفقَه  َدَرَس  الدينية، 

فقيًها وشاعًرا وأديًبا.
َ ف كربالء. ُتُوفِّ

المطبوُع: 

سلمن  السّيد  حتقيق  احلائرّي،  املازندراين  الطربي  تقي  حممد  الشيخ  ديوان 
شؤون  قسم  كربالء،  تراث  مركُز  َفَهارَسُه  ووضَع  وضبَطُه  راجَعُه  الطعمة،  هادي 

املعارف اإلسالمية واإلنسانية، كربالء، 2018م. 172 ص.
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ًبا عل الَقَواف. َرتَّ ا ملختلف األغراض، وُم َضمَّ 35 نصًّ
د حممد هادي بن حممد مهدي آل  يِّ اعتمد ف التحقيق عل نسخٍة بَِخطِّ السَّ

طعمة املوسوّي، وَقعْت ف 84 صفحة، وُنِسَخْت سنة 1367هـ.
64- محمد رضا السّيد صادق القزويني)107(

)ت 1437ه�/ 2017م(

السيد حممد رضا السّيد حممد صادق ابن السّيد حممد رضا ابن السّيد هاشم 
ابن السّيد حممد عيّل املوسوَي.

مرتىض.  السّيد  أخيه  رعاية  ف  ونشأ  1940م.  1360هـ/  سنة  كربالء  ف  ُولَِد 
َ حماسًبا، ثم انتقل إىل الكويت. خترََّ	 ف املعهد العايل للمصارف، وُعنيِّ

للطبع والنرش، بريوت،  العريب  القارئ  دار  ديوان)عبق من كربالء(،   المطبوُع: 
1426هـ/ 2005م. 296 ص.

ونة األسدي)108( 65- محمد علي آل كمُّ

)ت 1282ه�/ 1944م(

حممد عيل ابن الشيخ حممد ابن الشيخ عيسى كمونة.
الرواق  ف  ودفن  اهليضة،  بوباء  كربالء  ف   َ ُتُوفِّ 1202هـ.  نحو  كربالء  ف  ُولَِد 

احلسيني.
َعُه  مَجَ عرصه،  ف  الكبري  وأديبها  كربالء  شاعر  كمونة  آل  ديــوان  المطبوُع: 

َق عليِه حممد كاظم الطرحيي، مطبعة دار النرش والتأليف، النجف األرشف،  وعلَّ
1367هـ/ 1948م، 32: 119ص.

ُنرِشَ ف جملة)املوسم(، العدد 125، 2016م، ص 123.
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امّي)109( د علّي آل مرتَضى الشَّ 66- محمَّ

)ت 1426ه�/ 2006م(

السيد حممد عيل ابن السّيد حسني ابن السّيد عيل ابن السّيد حممد صالح 
امّي آل مرتىَض. الشَّ

ٍة. ُولَِد ف كربالء سنة 1340هـ/ 1923م، وَنَشَأ ف بيئٍة دينيَّ

من مؤلفاته)منتخب املهمت ف األحكام واحلكميات(، و)نظرة ف األدب وهنج 
للصواب(.

له: ديوان)الآللئ املنظومة()110(.

د حسين خير الدين)111( 67- محمد علي ابن السيِّ

)ت 1394ه�/ 1974م(

حممد عيل ابن السّيد حسني خري الدين.

ُولَِد ف كربالء سنة 1313هـ، ودرَس الفقه واألُصول عل والده، ُثمَّ سافَر إىل 
ف  أديبٍّ  جملس  عن  فضاًل  كبرية،  خزانة  لُه  مدينتهِ.  إىل  عاَد  ُثمَّ  األرََشف،  النََّجف 

.Aاجلهة اليمنَى من صحن العباس

المطبوُع: 

ة من  ِعدَّ قُه  الدين، حقَّ السّيد حممد عيل خري  مة  العالَّ ديوان  النِّسيان،  آللئ 
كربالء  املقَدسة،  ة  اسيَّ العبَّ العتبة  مكتبة  ف  راسات  والدِّ التَّأليف  وحدة  األدباء، 

سة، 1437هـ/ 2016م. 275 ص. املقدَّ

 ،بيته ومصائبهم النبّي وأهل   )جزءان ف جملد واحد، 	 1: ف مناقب 
	 2: ف املراسالت مع اإلخوان، وغريها من األغراض(.



ياالببچ . ءاب. لا .يب. د ُمجعم

68

كمة
حمـ

ية 
�صل

ة ف
جمل

  -
الء 

كرب
ث 

ترا

68- محمد علي الخفاجّي)112(

)1943م/ 2012م(

حممد عيل بن عبد عون بن بديوي بن جاسم.

ُولَِد ف كربالء، وأكمَل فيها ِدَراَسَتُه االبتدائية والثانوية، وخترَّ	 ف اجلامعة سنة 
انوّي. 1966م، ومارس التدريس الثَّ

المطبوُع: 

شباب ورساب، مطبعة النعمن، النجف األرشف، 1964م. 124 ص.. 1
َمهًرا لعينيها، مطبعة النعمن، النجف األرشف، 1965م. 191 ص.. 2
لو ينطق النابامل، مطبعة أهل البيت، كربالء، 1967م. 128 ص.. 3
األرشف، . 4 الــنــجــف  ــمن،  ــع ــن ال مطبعة  ــاب،  ــب ال خــلــف  وهــــواك   أنـــا 

1970م. 103ص.
مل يأت اليوم سأقابله الليلة، مطبعة اجلمهورية، بغداد، 1975م. 146 ص.. 5
البقاء ف البياض، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2005م. 111 ص.. 6
م، مطبعة الزوراء، 2008م.. 7 اهلامش يتقدَّ
حيدث بالقرب منَّا، 2009م.. 8

69- محمد علي داعي الحق)113(

)ت 1439ه�/ 2018م(

الشيخ حممد عيّل داعي احلق بن حسني القرييش.

ُولَِد ف كربالء سنة1360هـ/ 1940م. خترَّ	 ف مدرسة بادكوبة، وَدَرَس ف كلية 
العلمية واملدارس  ة احلديثة واحلوزة  الرَّسميَّ املدارس  التعليم ف  الرشيعة، ومارس 
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َفاتِهِ: )ضحايا عزاء طويريج(. ُل عراقيٍّ وعريبٍّ َخطَّ الُقرآَن. ِمن ُمَؤلَّ الدينية، وهو أوَّ

َ ف كربالء. ُتُوفِّ
المخطوط: 

1. الديوان األول: )ديوان داعي احلق(.
.وأهل بيته الطاهرين qخاص بمدح الرسول األعظم

َوَقَع ف نحو 700 بيت. تاريخ النظم 1421هـ.
النسخة ف 45 ورقة. منه صورٌة ف دار خمطوطات العتبة العباسية برقم)45()114(.

نسخة أخرى من اجلزء األول: 
داِر  ف  ُصورٌة  منُه  اآلخر.  ناقصة  ورقة.   29 ف  ووقع  1422هـ.  سنة  ُنِسَخت 

ة برقم)46()115(. خمطوطاِت العتبِة العباسيَّ
2. الديوان الثاين: )ديوان داعي احلق(

يضمُّ 57 نًصا، ف خمتلف املوضوعات.
يقع ف 140 ورقة. منه صورة ف دار خمطوطات العتبة العباسية برقم)47()116(.

3. الديوان الثالث: أفراح وأتراح
ضم 23 قصيدة، وف آخر النسخة فهرس بعناوين القصائد.

َيقُع ف 8 أوراق.

تاريخ النظم 1421هـ.
منه صورة ف دار خمطوطات العتبة العباسية برقم)48()117(.

4. الديوان الرابع/ ديوان داعي احلق
 ،ورثائه، ورثاء مسلم بن عقيل qضمَّ جمموعًة ِمن الَقصائد ف مدح النبي

وجمموعة من املؤرخات الشعرية.
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له قصيدة نظمها سنة 1992م. أوَّ
82 ورقة.

منه صورة ف دار خمطوطات العتبة العباسية برقم)49()118(.
70- محمد القريني)119(
)ت 1397ه�/ 1977م(

الشيخ حممد بن عبد اهلل بن حممد.
ُولَِد ف البرصة سنة 1316هـ/ 1897م، ونشأ ف عائلة حمافظة، وف سنة 1912م 
ى َوفاتِهِ. رحل إىل النجف األرشف، وف سنة 1934م انَتَقَل إىل كربالء واستقرَّ هبا حتَّ
1938م.  األرشف،  النجف  الراعي،  مطبعة  احلياة(،  ديوان)تغاريد  المطبوُع: 

192 ص.
71- محمد بن أمير الحاج)120(

)ت 1180ه�/ 1766م(
ار احلائرّي. د بن حمسن بن عبد اجلبَّ السيد حممد بن احلسني بن حممَّ

تتلمذ عل السّيد نرص اهلل احلائرّي. له)جمالس املناقب(.
المخطوط)121(: 

1. ديوان)تاريخ نور الباري(، ف نظم تواريخ األئمة، َفرََغ ِمن َنظِمِه سنة 
1177هـ.

ذكرُه الشيُخ أََغا ُبزرك، وقال إنَّ ُنسَخَتُه »ف مكتبة الشيخ حممد السموّي«.
2. اآليات الباهرات ف معجزات النبّي واالئمة اهلداة، منظوم فيِه لُِكلِّ َواحٍد 

.منهم تسع آيات ومعجزات باهرات بعدد اآليات للكليم
د عيّل اخلونَسارِّي. منه نسخة ف مكتبة املوىَل حممَّ
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72- محمد الخطيب)122(

)ت 1380ه�/ 1960م(

الشيخ حممد ابن الشيخ داود ابن احلا	 خليل بن حسني بن نرص بن زيد بن 
معان.

ُعلمِء  عل  وَدَرَس  عامِلٍ،  أٍب  أحضاِن  ف  ونشأ  1301هـــ،  سنة  كربالء  ف  ُولَِد 
ًة َيِفُد إِليها طالب العلم. وله إسهامات كبرية  يَّ َذ ِمن دارِه مدرَسًة ِعلِم َ َعرصهِ، واختَّ

ة(. ضد اإلنجليز. من مؤلفاته)الدروس الفقهيَّ
له: ديوان.

73- محمد السراج المعلم)123(

)ت 1361ه�/ 1942م(

حممد بن حمسن الشهري بأيب مخرة األسدّي.

ِة. ُولَِد ف كربالء سنة 1219هـ/ 1879م، وكان شاعًرا بالفصحى والعاميَّ

ة لَدى نجله الشاعر عبد الزهراء. يَّ المخطوط: جماميع خطِّ

74- محمد صالح الحائرّي)124(

)ت 1391ه�/ 1971م(

الشيخ حممد صالح ابن املرزا فضل اهلل ابن املوىل حممد حسن ابن املوىَل عيّل 
د. حممَّ

ُولَِد ف كربالء سنة 1298هـ، وَدَرَس عل أعالم النََّجف األرشِف، ُثمَّ انتقَل إىل 
َ هناك. من مؤلفاته)الباقيات الصاحلات(. مشهد، وُتُوفِّ

له: ديوان شعر.
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75- محمد صالح الَقزوينِّي)125(

)ت 1375ه�/ 1956م(

القزوينّي  طاهر  حممد  السّيد  مهدي  حممد  السّيد  ابن  صالح  حممد  السيد 
امُلوسوّي احلائرّي.

ٍة حُمَافَِظٍة. من  ُولَِد ف كربالء سنة 1318هـ، َدَرَس عل َوالِدهِ، وَنَشَأ ف بيئٍة دينيَّ
مؤلفاته)املوعظة احلسنة(.

َ ف مشهد وُدفَِن فيها. ُتُوفِّ

د باقر)126(. د حممَّ يِّ المخطوط: جمموعٌة شعريٌة خمطوطة لَدى نجِلِه األكرب السَّ

76- محمد الفلفل)127(

)ت 1271ه�/ 1854م(

السيد حممد بن مال اهلل بن حممد. من أهل القطيف.

َ ف كربالء. ُتُوفِّ

د الّسموّي. المخطوط: ديواٌن ف مكتبة الشيخ حممَّ

77- محمد فليح الجشعمي)128(

)ت 1295ه�/ 1878م(

الشيخ حممد ابن الشيخ فليح بن حسون رحيم.

ا ف حادث ُمَروٍِّع  ُولَِد ف كربالء سنة 1272هـ، وترعرع ف أرسة أدبية، ُقتَِل َشابًّ
إثَر دِفاعِه عِن السّيد أمحد نجل السّيد كاظم الرشتّي سنة 1295هـ.

المخطوط: ديوان شعر خمطوط لدى د. سلمن هادي الطعمة)129(.
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ّي الحائرّي)130( 78- محمد مهدي القزوين

)ت 1351ه�/ 1933م(

القزوينّي  مهدي  السّيد  ابن  طاهر  حممد  السّيد  ابن  مهدي  حممد  السيد 
املوسوّي احلائرّي.

ُولَِد ف كربالء سنة 1287هـ، وترعرع ف أحضان أرسة علمية.

المخطوط: )القصائد البهية ف النصائح املهدية()131(.

79- محمد هادي آل طعمة)132(

)ت 1396ه�/ 1976م(

السيد حممد هادي ابن السّيد حممد مهدي بن سليمن املوسوّي الفائزّي.

د رضا. ولع  أخيِه حممَّ ُولَِد ف كربالء سنة 1313هـ/ 1902م، ونشأ ف كنِف 
من  والرتكية.  الفارسية  باللغتني  إملام  له  احلسينية.  الروضة  ف  التعزية  بقراءة 

آثاره)منتخب الدعوات( و)كنوز املعارف اإلهلية(.

َ ف كربالء. ُتُوفِّ
.المخطوط: جمموعة شعرية)133( ف مدح املعصومني

ّي)134( د هادي الشربت 80- محمَّ

)ت 1415ه�/ 1994م(

حممد هادي بن حممد ابن احلا	 كاظم بن حسن.

يّل عن طريق  ى حتصيله األوَّ ُولد ف كربالء سنة 1931م من أرسة ُمعدمٍة، وتلقَّ
سينّي. أكمل الدراسة اإلعدادية بعد انقطاٍع. وكانت حياُتُه  حن احلُ الُكتَّاب ف الصَّ

كَوى واألملِ. مليئًة بالشَّ



ياالببچ . ءاب. لا .يب. د ُمجعم

74

كمة
حمـ

ية 
�صل

ة ف
جمل

  -
الء 

كرب
ث 

ترا

المخطوط: 

ديوان)أهازيج اجلنوب()135(.

مذكرات فلكلورَية)136(.
81- مرتَضى الَوهاب)137(

)ت 1392ه�/ 1973م(
السيد مرتىَض ابن السّيد حممد ابن السّيد حسني.

ُولَِد ف كربالء سنة 1336هـ/ 1916م. أكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة، ُثمَّ 
َ ف كربالء. َبَل عل املحافل األدبية. ُعِرَف بـ)الشاعر املؤرِّخ(. ُتُوفِّ َرَكَها وأَق َت

المطبوُع: 
ط1،  الطعمة،  هادي  سلمن  وحتقيق  مجع  الوهاب،  مرتىض  السّيد  ديــوان 

انتشارات املكتبة احليدرية، قم، 1421هـ/ 2001م. 112 ص.
أَُخر  وأماكن  واملجالت  الُكُتِب  ِمَن  الكريُم  ُقُه  حُمقِّ َعُه  مَجَ لذا  متناثر،  )شعره 

متفرقة(.
82- مهدي جاسم الشماسّي)138(

)ت 1400ه�/ 1979م(

 َ بغداد، وُعنيِّ االبتدائية ف  املعلمني  دار  ُولَِد ف كربالء سنة 1920م. خترَّ	 ف 
اإلدارة  ف  موظًفا  وعمل  مدارسها،  إلحدى  مديًرا  ُثمَّ  كربالء،  مدارس  ف  ًم  ُمَعلِّ
َة. من أعمله قصص)العمة لؤلؤة(، و)مع  املحلية ملدينة كربالء. أتقَن اللغَة الفارسيَّ

الشعب اإليراين(.

َ ف كربالء، وُدفَِن ف النَّجف األرََشف. ُتُوفِّ
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المطبوُع: 

»الشاعر . 1 هو  مستعار  اسم  حتت  طبعت  شعرية،  ملحمة  املسنون،  احلمأ 
املجهول«، القاهرة، 1952م.

األرشف، . 2 النجف  احلــديــثــة،  ــري  ــغ ال مطبعة  وفــاكــهــة،  ــال  ــب وج ــون  ــي  أف
1954م. 34 ص.

المخطوط: حدث ف الشارع)139(.
83- مهدي السّيد خليل الحكيم الشهرستاني)140(

)ت 1318ه�/ 1900م(
السيد مهدي ابن السّيد خليل بن إبراهيم بن حممود بن عبد اهلل بن عمران 

بن إدريس.
الدينية.  ُولَِد ف كربالء سنة 1929م. خترََّ	 ف مدرسة الشيخ حممد اخلطيب 

َ ُمَعاوًنا. وهو طبيٌب حاذٌق، وشاعٌر. انخرط ف السلك الرتبوي، وُعنيِّ
َ ف كربالء. َفاتِِه)الطب املجدول( و)الترب	(. ُتُوفِّ ِمن ُمَؤلَّ

.)141( هرستايِنّ ين الشَّ د صدر الدِّ يِّ المخطوط: ديواٌن ف مكتبِة حفيِدِه السَّ
84- مهدي شمس الفقهاء)142(

)ت 1381ه�/ 1961م(
السيد مهدي ابن السّيد عيّل ابن السّيد حسني ابن السّيد يونس ابن السّيد 

.ُه إىِل اإلمام الكاظم إسمعيل، ينتهي نسُب
القضاء  ــَوىلَّ  َت علمية.  بيئة  ف  نشأ  1877م.  ـــ/  1297ه سنة  كربالء  ف  ُولِــَد 

الرشعّي، وُعِرَف بـ)نائب اجلعفرية(. ولُه خزانُة كتٍب نفيسة.
َ ف كربالء. ُتُوفِّ

له: ديوان السّيد مهدي شمس الفقهاء.
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85- موسى الفالحي)143(

)ت 1289ه�/ 1872م(

موسى حسن أمحد حممد حمسن عيل الفالحي.

ى ُعُلوَمُه األوىل ف مدينته،  ُولَِد ف مدينة كربالء سنة 1239هـ/ 1823م. تلقَّ
دينية  افتتح مدرسة  العلم.  أهل  ليأخذ عن بعض  النجف األرشِف  َدَرَس ف  ثمَّ 

خاصة. له اهتمم بعلوم اجلفر والرمل واحلروف.

من مؤلفاته: »رسالة ف وجوب اإلخفات ف الركعتني«.

َ ف كربالء. ُتُوفِّ

المخطوط: ديوان شعر.

86- نصر الله الحائري)144(

)ت 1166ه�/ 1753(

نرص اهلل بن احلسني بن عيّل بن إسمعيل آل طعمة املوسوّي الفائزّي.

إىل  الُكُتِب. سافَر  بَِجْمِع  ُمغًرى  كاَن  ُولَِد ف كربالء سنة 1109هـ/ 1697م. 
إيران مراًرا. بلغ مرتبة االجتهاد والفتيا، وكان حيرض جملسه املئات من طلبة العلم. 

استشهد ف سفارة عن حكومة إيران إىل القسطنطينية.

من آثاره)آداب تالوة القرآن(.

الكرماين،  عباس  وتعليق  َنرْش  احلائري،  احلسيني  اهلل  نرص  ديوان  المطبوُع: 

مطبعة الغري احلديثة، النجف األرشف، 1373هـ/ 1954م. 257 ص.
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ّي)145( 87- نعمة البيضان

)ت 1386ه�/ 1966م(

الشيخ نعمة بن صالح بن غايل بن مزيعل بن حميسن بن منصور بن شاهني 
بن عبادة بن املعلَّ امللقب باألبيض.

ُولَد ف النجف األرشف سنة 1325هـ، ودرَس عل أعالمها، وف سنة 1356هـ 
 َ انتقل إىل كربالء مع زوجة أبيِه وابنه وإخوته، ودرس الفقه والبحث اخلارجّي، وُتُوفِّ

فيها.

له: ديوان)146(.

88- هادي الخفاجي)147(

)ت 1412ه�/ 1992م(

الشيخ هادي ابن الشيخ صالح بن مهدي بن درويش اخلفاجي.

احلوزَة  وارتاد  كربالء،  إىل  أبواُه  وانتقل  1908م.  1326هـ/  سنة  بغداد  ف  ُولَِد 

َة، وكاَن َخطيًبا مصقًعا. وقد غلُب عل شعره الطابع الدينيُّ العلميَّ

َعُه نجُلُه الشيُخ عالء  المطبوُع: ديوان الشيخ هادي اخلفاجي الكربالئّي، مَجَ

البالغ، بريوت،  املهاجر، مؤسسة  الشيُخ عبد احلميد  لُه  َم  ، وقدَّ الكربالئيُّ الدين 
1424هـ/ 2003م.
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الهوام�س
الحركة األدبية المعاصرة 1/ 172، وَوَرَدْت َنَماذُ	 منُه في الصفحات 187-175.. 1
شعراء كربالء 1/ 52-55، تصريح وإيضاح 679.. 2
المرجع نفسه 1/ 20.. 3
المرجع نفسه 1/ 98.. 4
ُينظر: تحقيق النصوص األدبية واللغوية ونقدها 172 وما بعدها.. 5
ة . 6 وأفادني د. سلمان هادي آل طعمة – مشكوًرا - بمعلومات عن بعضهم، أوردُتها معزوَّ

إليِه.
ترجمتــُه في: األغاني 4/ 5-89، تاريخ مدينة الســالم بغداد 7/ 226، وفيات األعيان . 7

1/ 198، الوافي بالوفيات 9/ 185، األَعالم 1/ 321.
فين الِعَراقيِّيــن 3/ 138، معجم رجال . 8 ترجمتــه في: تــراث كربالء 199، معجــم المؤلِّ

الفكر واألدب في كربالء 193، معجم الشعراء العراقيين المتوفِّين416-412.
ترجمتُه في: شعراء كربالء 1/ 72-94، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 21.. 9

ترجمتــه فــي: أعيــان الشــيعة 4/ 234، طبقات أعــالم الشــيعة 1/ 98-99، معارف . 10
الرجال 1/ 306، األعالم 1/ 123، معجم المؤلفين 2/ 6، شــعراء كربالء 1/ 55-
62، البيوتــات األدبية في كربالء 149-152، معجم رجــال الفكر واألدب في كربالء 

20، معجم األعالم 39.
فهــرس مخطوطات المجمــع العلمي العراقي 2/ 395-397، وينظر: شــعراء كربالء . 11

1/ 55، ولْم ُيِشْر إِلى ِديوانِِه.
ترجمته في: شعراء كربالء 5/ 29-37، تصريح وإيضاح 679.. 12
ترجمته في: طبقات أعالم الشيعة)الكرام البررة( 2/ 102، شعراء كربالء 1/ 72-63، . 13

البيوتــات األدبية في كربالء 301-305، معجم رجــال الفكر واألدب في كربالء 23.
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شــعراء كربالء 1/ 67، ونقل منه نماذ	، ووردت قصيدتــان له في: البيوتات األدبية . 14
.305-303

ترجمته في: شعراء كربالء 1/ 103-106، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 30.. 15
الذريعة 1/ 65، 140.. 16
ترجمته في: شعراء كربالء 1/ 112-114، تصريح وإيضاح 676.. 17
معجــم المؤلفيــن العراقيين 1/ 262، تصريــح وإيضاح 682، معجــم رجال الفكر . 18

واألدب في كربالء 41.
ترجمتُه في: طبقات أعالم الشيعة)الكرام البررة( 2/ 278، ماضي النجف وحاضرها . 19

1/ 61، البابليات 2/ 95، شــعراء الحلَّة 2/ 71، شــعراء الغري 11/ 400، شعراء 
كربــالء 1/ 152-176، معجم المؤلفين 3/ 168، معجم رجال الفكر واألدب في 

كربالء 44.
ترجمته في: أعيان الشــيعة 6/ 393-395، شــعراء كربالء 1/ 186-194، معجم . 20

رجال الفكر واألدب في كربالء 43.
شعراء كربالء 1/ 187.. 21
ترجمُتُه في: خطباء المنبر الحسيني 1/ 48، شعراء كربالء 1/ 186-194، البيوتات . 22

األدبية في كربالء 653-658، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 44.
الذريعة 1-9/ 208.. 23
ا جمعُه منه.. 24 شعراء كربالء 1/ 206-221، وقد اختار ممَّ
ترجمتُه في: شعراء كربالء 1/ 232-222.. 25
شعراء كربالء 1/ 225.. 26
ترجمتــه في: شــعراء كربــالء 1/ 239، البيوتــات األدبية في كربــالء 399-395، . 27

الحركة األدبية المعاصرة 2/ 28-14.
ترجمته في: شعراء كربالء 1/ 248-264، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 54.. 28
شعراء كربالء 1/ 248.. 29
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ترجمته في: شعراء كربالء 1/ 268-266.. 30
ترجمته في: البيوتات األدبية 155-158، خطباء المنبر الحســيني 4/ 106، الحركة . 31

األدبية المعاصرة 2/ 29-39، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 60.
شــعراء كربــالء 1/ 270-295، البيوتــات األدبية في كربــالء 156-158، الحركة . 32

األدبية المعاصرة 2/ 32-38، وفيها نماذ	 من شعره منقولة منُه.
ترجمته في: أعيان الشيعة 10/ 7، شمامة العنبر 212-215، نخبة المقال 1/ 143، . 33

تاريــخ األدب العربــي 2/ 171-174، شــعراء كربــالء 1/ 296-307، البيوتات 
األدبية في كربالء 309-314، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 60-59.

ترجمته في: الشــعراء الشــعبيون فــي كربالء 47، شــعراء كربــالء 1/ 314-307، . 34
البيوتات األدبية في كربالء 473-475، وفيها نماذ	 من شــعره، معجم رجال الفكر 

واألدب في كربالء 67.
رة 77-75.. 35 فهرس المخطوطات المصوَّ
ترجمته في: شــعراء كربالء 2/ 92-106، البيوتات األدبية في كربالء 526-525، . 36

معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 61.
ترجمُتــُه فــي: الحركة األدبيــة المعاصــرة 311-323، البيوتات األدبيــة في كربالء . 37

فُه إلى ديوان الشــاعر ونقل منــُه، أعالم العراق الحديث  235-242، وفيــه رجع مؤلِّ
1/ 289. وفي: شــعراء كربالء 1/ 232 أنَّ له)المجموعة الشعرية الكاملة(، معجم 

رجال الفكر واألدب في كربالء 63.
ترجمُتُه في: تراث كربالء 151، خطباء المنبر الحسينّي 1/ 249، شعراء كربالء 2/ . 38

6-17، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 68.
شعراء كربالء 2/ 8-17، إذ انتخب مؤلفُه قصائَد من ديوان الشاعر.. 39
ترجمتــه في: شــعراء كربــالء 2/ 57-66، الحركة األدبية المعاصــرة 2/ 45-40، . 40

معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 70.
شعراء كربالء 2/ 59-56، إذ انتخب منه مؤلفه قصائد من ديوان الشاعر.. 41
ترجمته في: شعراء كربالء 2/ 67-73، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 71.. 42
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وردْت منتخبات من ديوان الشاعر في كتاب: شعراء كربالء 2/ 73-68.. 43
رة 70-69.. 44 فهرس المخطوطات المصوَّ
ترجمتُه في: الذريعة 12/ 306، شعراء كربالء 2/ 77، معجم رجال الفكر واألدب . 45

في كربالء 75.
ترجَمُتُه في: شعراء كربالء 2/ 80-84، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 77.. 46
شعراء كربالء 2/ 81-84، إذ انتخب منه مؤلفه قصائد من ديوان الشاعر.. 47
ترَجَمُتــُه في: شــعراء كربالء 2/ 85-89، البيوتات األدبيــة في كربالء 594-591، . 48

معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 79-78.
َلين قصائد من ديوان الشاعر.. 49 َوَرَدْت في المصدرين األوَّ
ترجمتُه في: شعراء كربالء 2/ 92-106، دراسات أدبية 2/ 31، معجم رجال الفكر . 50

واألدب في كربالء 81.
ترجمُتُه في: البيوتات األدبية في كربالء 121-128، معجم رجال الفكر واألدب في . 51

كربالء 91.
وذكر لي د. سلمان هادي آل طعمة َأنَّ الشاعَر ُتُوفَِّي قبل سنوات.

ترجمته في: كربالء في الذاكرة 136، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 93.. 52
ترجمته في: شعراء كربالء 2/ 121-153، البيوتات األدبية في كربالء 444-437، . 53

معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 95-94.
شعراء كربالء 2/ 155-182، إذ انتخب منه مؤلفه قصائد من ديوان الشاعر.. 54
ترجمته في: شعراء كربالء 2/ 541-182، البيوتات األدبية في كربالء 201-197، . 55

معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 98.الحركة األدبية المعاصرة 1/ 252-226.
ُفُه َقصائَد من ديوان الشاعر، وكذلك . 56 شعراء كربالء 2/ 124-153، إذ انَتَخَب منُه ُمَؤلِّ

في الكتاب األخير.
ترجمته في: شعراء كربالء 2/ 182-198، الحركة األدبية المعاصرة 1/ 167-146، . 57

البيوتــات األدبية في كربالء 31-37، معجــم رجال الفكر واألدب في كربالء 101.
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شعراء كربالء 2/ 198.. 58
ترجمته في: شــعراء كربــالء 2/ 203-221، الحركة األدبيــة المعاصرة 2/ 198-. 59

207، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 109.
ترجمته في: الذريعة 9-2/ 681، شعراء كربالء 2/ 245.. 60
الذريعة 9-2/ 681، شعراء كربالء 2/ 245.. 61
ترجمتُه في: األدب العربي المعاصر في إيران 174، شعراء كربالء 2/ 260-255، . 62

معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 110.
شعراء كربالء 2/ 256.. 63
ترجمتــه في: الحركة األدبية المعاصــرة 1/ 340-348، البيوتات األدبية في كربالء . 64

249-257، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 111-110.
البيوتات األدبية في كربالء 257، وفيِه َنْقٌل ِمن ديوانِِه المخُطوِط.. 65
ترجمته في: البيوتات األدبية في كربالء 287- 291، تصريح وإيضاح 686، معجم . 66

رجال الفكر واألدب في كربالء 117.
جاء في المصدر الســابق نفسه 533 – ترجمة جاسم الكلكاوي – أنَّ الديواَن بَِشْرِحِه . 67

اِعِر، وهو ينقُل ِمن ديوانِِه. وتَحقيِقِه، ولكنَُّه لْم ُيِشْر إلى هذا في ترجمِة الشَّ
ترجمُتُه في: الحصون المنيعة 9/ 317، نقباء البشــر 3/ 1062، األعالم 3/ 278، . 68

شعراء الغري 5/ 231-266، شــعراء كربالء 2/ 274-309، البيوتات األدبية في 
كربالء 219-226، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 116.

ترجمته في: خطباء المنبر الحســيني 2/ 178، شــعراء كربالء 3/ 14-57، الحركة . 69
األدبيــة المعاصــرة 2/ 95-104، معجــم رجــال الفكر واألدب فــي كربالء 123، 

المنتخب من أعالم الفكر واألدب 244.
ُتوجد مختاراٌت من ِقَصاِئِدِه في كتاَبي: )شعراء كربالء( و)الحركة األدبية المعاصرة(.. 70
رة 74-73.. 71 فهرس المخطوطات المصوَّ
المرجع نفسه 214-213.. 72
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ترجمُتُه في: شعراء كربالء 3/ 16/ 70، السّيد سلمان هادي آل طعمة حياته الفكرية . 73
واألدبية 60، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 124.

ترجمُتُه في: معجم المؤلفين العراقيين 2/ 92، شــعراء كربالء 3/ 71-76، معجم . 74
رجال الفكر واألدب في كربالء 127-126.

ُتوجُد مختاراٌت من قصائده في كتاب: شعراء كربالء 3/ 76-72.. 75
ترجمُتُه في: معجم المؤلفين العراقيين 3/ 313، شعراء كربالء 3/ 81-92، معجم . 76

رجال الفكر واألدب في كربالء 128.
ترجمتُه في: شــعراء كربالء 3/ 92-109، البيوتات األدبية في كربالء 570-567، . 77

خطباء المنبر الحسيني 2/ 275، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 128.
ُتوجُد مختاراٌت من قصائده في الكتابين المذكورين.. 78
ترجمته في: شعراء كربالء 3/ 109-129، البيوتات األدبية في كربالء 176-173، . 79

الحركــة األدبية المعاصرة 2/ 116-121، وفيها مختارات من ديوانه، معجم رجال 
الفكر واألدب في كربالء 132.

ترجمته في: شعراء كربالء 3/ 145-148، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 135.. 80
ترجمتــه في: شــعراء كربــالء 2/ 162-187، الحركة األدبيــة المعاصرة 2/ 105 . 81

-110، وفيهما نقٌل من ديوانِه، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 137-136.
ترجمته في: شعراء كربالء 2/ 92-106، صور ودراسات أدبية 195-204، معجم . 82

رجال الفكر واألدب في كربالء 137.
ترجمتــه فــي: ماضــي النجــف وحاضرهــا 3/ 118، األعــالم 4/ 282، شــعراء . 83

الغــري 9/ 363، موســوعة أعــالم العــراق فــي القــرن العشــرين 3/ 176، معجم 
 رجــال الفكــر واألدب 1/ 200 -201، المنتخب من أعالم الفكــر واألدب 322، 

أدب التاريخ 63-60.
باعتبــار أنَّ الكوفــة ناحية تابعة لقضــاء النجف الذي كان تابًعا للــواء كربالء في ذلك . 84

الوقت. من رسالة د. سلمان هادي الطعمة إلى الباحث.
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ترجمتــه في: البيوتات األدبية في كربالء 243-246، وفيه َنقَل من ديوانه المخطوط . 85
من القريض، ديوان شعراء كربالء الشعبيين 1/ 49.

ترجمته في: شعراء كربالء 3/ 208-249، البيوتات األدبية في كربالء 348-343، . 86
الحركة األدبية المعاصرة 1/ 324-332، صور ودراسات أدبية 175-164.

شعراء كربالء 3/ 208.. 87
ترجمته في: شعراء كربالء 3/ 250-263، البيوتات األدبية في كربالء 360-357، . 88

معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 159.
الذريعــة 9-2/ 82، ونقــل منه ســلمان هادي الطعمــة بعًضا من قصائــده في كتابه: . 89

شــعراء كربــالء 3/ 252-263، ودعا إلى إصداره، وَوَرَدْت نماذُ	 من ِشــعرِه أيًضا 
في: البيوتات األدبية 360-358.

ترجمته في: شعراء كربالء 4/ 24-37، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 168.. 90
َر سلمان هادي الطعمة نسخة من الديوان، ونشر مختارات من قصائده في كتابِه: . 91 صوَّ

شعراء كربالء 4/ 37-36.
وجاء في: البيوتات األدبية في كربالء 179-183 أنَّ ديوانه بتحقيق جاسم الكلكاوّي، 

وفيه نقٌل منُه.
ترجمتــه في: ريحانة األدب 3/ 222، معارف الرجال 3/ 315، شــعراء كربالء 4/ . 92

10-19، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 167.
شعراء كربالء 4/ 15، 19.. 93
ترجمته في: خطباء المنبر الحسيني 2/ 312، شعراء كربالء 4/ 42-38.. 94
مدينة الحسين 4/ 390، شعراء كربالء 4/ 40.. 95
ترجمته في: أعيان الشيعة 13/ 184-185، شعراء كربالء 4/ 60-102، البيوتات . 96

األدبيــة في كربالء 642-645، فيه نمــاذ	 كثيرة من ديوانه المخطوط، معجم رجال 
الفكر واألدب في كربالء 172.

ينظر: شعراء كربالء 4/ 63-102، ففيه نماذ	 كثيرة.. 97
ترجمته في: شعراء العراق في القرن العشرين 190-192، معجم الشعراء العراقيين . 98
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355-360، صور ودراسات أدبية 128-123.
ترجمته في: شعراء كربالء 4/ 110-104.. 99

شعراء كربالء 4/ 105.. 100
ترجمته في: شعراء كربالء 4/ 110-119، البيوتات األدبية في كربالء 648-646، . 101

معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 177.
شعراء كربالء 4/ 119-111.. 102
ترجمتُه في: شعراء كربالء 4/ 166-184، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 179.. 103
ترجمته في: الطليعة 2/ 169-171، طبقات أعالم الشيعة)نقباء البشر( 17/ 127، . 104

أدب الطف 8/ 54-57، معارف الرجال 2/ 182، معجم رجال الفكر واألدب في 
كربالء 178.

ترجمته في: شعراء كربالء 4/ 119-132، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 179.. 105
ترجمتــه فــي: أدب الطف 9/ 309، شــعراء كربــالء 4/ 218-221، معجم رجال . 106

الفكر واألدب في كربالء 188.
ترجمته في: شعراء كربالء 5/ 326-333، البيوتات األدبية في كربالء 511-509.. 107
ترجمتــه فــي: معــارف الرجــال 2/ 314-315، شــعراء كربــالء 5/ 168-145، . 108

البيوتات األدبية في كربالء 548-543.
ترجمتــُه في: تصريح وإيضاح 678، شــعراء كربــالء 5/ 122-128، معجم رجال . 109

الفكر واألدب في كربالء 219.
شعراء كربالء 5/ 124.. 110
ترجمته في: شــعراء كربــالء 5/ 87-115، معجم رجال الفكــر واألدب في كربالء . 111

218، محاسن المجالس في كربالء 260-258.
ترجمته في: أعالم العراق في القرن العشرين 2/ 211.. 112
ترجمته في: الحركة األدبية المعاصرة في كربالء 2/ 170-177، تصريح وإيضاح 677.. 113
رة 71-70.. 114 فهرس المخطوطات المصوَّ
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المرجع نفسه 72-71.. 115
المرجع نفسه 73-72.. 116
المرجع نفسه 74-73.. 117
المرجع نفسه 75-74.. 118
ترجمته في: دراسات أدبية 2/ 111، شعراء كربالء 5/ 191-198، صور ودراسات . 119

أدبيَّــة 57-69، معجم رجال الفكــر واألدب في كربــالء 215، المنتخب من أعالم 
الفكر واألدب 542، أعالم العراق في القرن العشرين 3/ 232.

ترجمته في: تاريخ المناقب 2/ 92، شعراء كربالء 4/ 200-195.. 120
الذريعة 1/ 44، 3/ 292، شعراء كربالء 4/ 200-196.. 121
ترجمتــه فــي: تراث كربــالء 159، البيوتات األدبيــة في كربــالء 261-264، وذكر . 122

ُفــُه أنَّ مجموعته الشــعرية تضــّم قصائد قليلــة، معجم رجال الفكــر واألدب في  مؤلِّ
كربالء 204-203.

ترجمته في: شعراء كربالء 5/ 29-37، تصريٌح وإيضاٌح 676.. 123
ترجمتــه في: أحســن الوديعة 2/ 253، شــعراء كربــالء 5/ 63-71، معجم رجال . 124

الفكر واألدب في كربالء 213.
ترجمته في: شعراء كربالء 6/ 170-183، البيوتات األدبية في كربالء 514-512، . 125

معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 214.
شعراء كربالء 5/ 74.. 126
ترجمته في: شعراء كربالء 5/ 310، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 229-228.. 127
ترجمته في: شعراء كربالء 5/ 279-287، البيوتات األدبية في كربالء 187-184، . 128

معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 226.
شــعراء كربالء 5/ 280، ونقل منــه نماذ	، وأخبرني بذلك فــي 30/ 6/ 2018م، . 129

وكذلك يوجد نقل من ديوانه في المصدر اآلخر.
ترجمته في: شعراء كربالء 5/ 220-247، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 234.. 130
شعراء كربالء 5/ 221، ونقل منه مختارات كثيرة.. 131
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ترجمتــه في: كربالء فــي الذاكرة 10، معجم رجال الفكــر واألدب في كربالء 236، . 132
تاريــخ القزويني 27/ 394-397، الســّيد ســلمان هــادي آل طعمة حياتــه الفكرية 

واألدبية 23-20، 74.
مخطوطات األدب في مكتبة المتحف العراقّي 560.. 133
ترجمته في: البيوتات األدبية في كربالء 363-371، شعراء كربالء 6/ 233-183.. 134
البيوتات األدبية 365-371، ونقَل منُه َبعَض القصاِئِد، شعراء كربالء 6/ 233-183.. 135
البيوتات األدبية 371.. 136
ترجمته في: شعراء كربالء 6/ 7-23، البيوتات األدبية 664-668، صور ودراسات . 137

أدبية 152-161، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 239، المنتخب من أعالم 
الفكر واألدب 645.

ترجمتــه في: البيوتــات األدبية في كربالء 381-386، شــعراء كربالء 6/ 70-50، . 138
دراســات أدبية 2/ 108-110، صور ودراســات أدبيــة 106-115، معجم رجال 

الفكر واألدب في كربالء 244، معجم المؤلفين المعاصرين 2/ 789.
دراسات أدبية 2/ 110، البيوتات األدبية في كربالء 386.. 139
ترجمتــه في: الذريعــة 15/ 142، البيوتات األدبية في كربالء 197-201، شــعراء . 140

كربــالء 6/ 109-112، شــخصيات أدركتها 66، معجم رجــال الفكر واألدب في 
كربالء 245.

توجد نماذ	 من شعره في: شعراء كربالء 6/ 112-111.. 141
ترجمتــه في: معجم المؤلفيــن العراقيين 3/ 347، شــعراء كربالء 6/ 123-113، . 142

معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 246.
ترجمته في: طبقات أعالم الشيعة)الكرام البررة( 1/ 305، معارف الرجال 3/ 41، . 143

شعراء الغري 11/ 404، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 248، معجم رجال 
الفكر واألدب في النجف 2/ 951.

ترجمتــُه فــي: الطليعــة 2/ 381-393، أعيــان الشــيعة 10/ 213-220، معارف . 144
الرجال 3/ 188-203، الروض النضر 3/ 130-137، مصفى المقال 482، أدب 
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الطــف 5/ 250-254، األعالم 8/ 30، معجم المؤلفيــن 13/ 95، معجم رجال 
الفكر واألدب في النجف 1/ 383-384، شعراء كربالء 6/ 165-146.

ترجمته في: البيوتات األدبية في كربالء 159-161، شعراء كربالء 6/ 171-166، . 145
معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 253.

لم يرد ِذْكُر »ديوانه” في المصدر الثاني، ولكن وردْت فيِه نماذُ	 ِمن ِشــعرِه، وكذلَك . 146
ل. في الَمصَدِر األوَّ

ترجمته في: شعراء كربالء 6/ 170-183، البيوتات األدبية في كربالء 612-610، . 147
معجم رجال الفكر واألدب في كربالء 257.
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اِدُر واملََراِجُع املَ�شَ
أواًل: الكتب

البازي، حتقيق وتوثيق وتقديم د. كامل سلمن  التاريخ: الشيخ عيل  - أدب 
اجلبوري، مؤسسة املواهب، بريوت، 1440هـ/ 2019م.

)ت 1403هـ(، مؤسسة  ـد جواد شربَّ يِّ : أو شعراء احلسني: السَّ - أدب الطفِّ
التاريخ، بريوت، 1422هـ/ 2001م.

- األدب العريب املعارص ف إيران: جاسم عثمن مرغي، مؤسسة البالغ، بريوت، 
1414هـ/ 1993م.

- األعالُم: خري الدين الزركيل)ت 1396هـ(، دار العلم للماليني، ط4، مطبعة 
كوستوتسوماس، بريوت، 1979م.

َقُه وأخَرَجُه  د حُمسن األمني العاميّل)ت 1371هـ(، حقَّ يِّ - أعياُن الشيعة: السَّ
1420هـ/  بريوت،   ،5 ط  للمطبوعات،  الثقافة  دار  األمني،  حسُن  عليِه  َق  وَعلَّ

2000م.

- األغاين: أبو الفر	 عيّل بن احلسني األَصفهايّن)ت 356هـ(، حَتِقيق د. إحسان 
اس وزميليهِ، دار صادر، بريوت، 1425هـ/ 2004م. َعبَّ

إبراهيم الكربايّس)ت 1421هـ(، مركز  البيوتات األدبية ف كربالء: موسى   -
كربالء للبحوث والدراسات، دار الكفيل، كربالء، 1436هـ، / 2015م.

اس العزاوّي)ت 1391هـ(، دار الشؤون  - تاريخ األدب العريب ف العراق: عبَّ
الثقافية العامة، بغداد، 2001م.
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العراق  ــالم  أع مــن  واملــعــروفــني  املنسيني  تــراجــم  ف  ــّي  الــَقــزويــنِ تــاريــخ   -
بريوت،  الــرتاث،  إلحياء  اخلزائن  الَقزوينِّي،  جودت  د.  ــم)2000-1900(:  ــريه وغ

2012م.

البغدادّي)ت 463هـ(،  الم بغداد: أمحد بن عيل اخلطيب  السَّ َمِدينة  - تاريخ 
اإلسالمّي،  الغرب  دار  معروف،  اد  عوَّ ار  بشَّ د.  عليه  ق  وعلَّ ه  نصَّ وَضبَط  َقُه  َحقَّ

1422هـ/ 2001م.

هاين  عباس  د.  الِعَراق:  ف  ونقدها  َغِوّية  واللُّ األََدبية  النُُّصوص  حتِقيق   -
ن، 2011م. ة، دار صفاء - عمَّ الـچرَّاخ، دار الصادق - احللَّ

- ترصيح وإيضاح حول كتاب البيوتات األدبية ف كربالء: السّيد مصطفى 
الفائزي آل طعمة، )ُنرِشَ ف هناية كتاب: البيوتات األدبية ف كربالء(.

- تراث كربالء: سلمن هادي الطعمة، النجف األرشف، 1964م.

كربالء  مركز  طعمة،  آل  صادق  السّيد  كربالء:  ف  املعارصة  األدبية  احلركة   -
للبحوث والدراسات، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 1435هـ/ 2014م.

د رضا كاشف الغطاء)ت  - احلصوُن املنيعة ف طبقات الشيعة: عيّل بن حُممَّ
ة،  العامَّ الغطاء  الشيخ حممد احلسني كاشف  مة  العالَّ 1350هـ(، خمطوط، مكتبة 

رقم 756.

- خطباء املنرب احلسينّي: حيدر املرجاين، النجف األرشف، 1977-1979م.

- دائرة املعارف احلسينية/ تاريخ املراقد)احلسني وأهل بيته وأنصارهُ(: حممد 
صادق الكربايس، بيت العلم للناهبني، لندن، 1998م.
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- دائرة املعارف احلسينية/ معجم الشعراء الناظمني ف احلسنيA: حممد 
صادق الكربايس، املركز احلسيني للدراسات، لندن، 1419هـ/ 1999م.

- دراسات أدبية: غالب الناهي، كربالء، 1960م.

- ديوان شعراء كربالء الشعبيني: احلا	 جاسم الكلكاوي، كربالء، 1964م.

بزرگ  بآقا  الشهري  حمسن  حممد  الشيخ  الشيعة:  تصانيف  إىل  الذريعة   -
الطهرايّن)ت 1389هـ(، دار األضواء، بريوت، 1403هـ/ 1983م.

أُدباء الَعرصِ: عصام الدين العمرّي)ت 1184هـ(،  النَّرِضُ ف ترمجة  - الروُض 
حتقيق د. سليم النعيمي، بغداد، 1975م.

الفكرية واألدبية: عبد عون صالح  آل طعمة حياُتُه  السّيد سلمن هادي   -
اَعِة املحدودةِ، ُقم، 1439هـ/ 2018م. َب َبى للطِّ النرصاوّي، امُلجَت

- شخصيات أدركتها: صالح الشهرستاين، مطابع الدجوي، القاهرة، 1978م.

ون ف كربالء: سلمن هادي آل طعمة، دار كيان، دمشق،  عبيُّ الشَّ الشعراُء   -
2005م.

- شعراء العراق ف القرن العرشين: د. ُيوُسف عز الدين، بغداد، 1969م.

ات: عيّل اخلاقايّن)ت 1399هـ(، املطبعة احليدرية،  - شعراُء الغري أو النجفيَّ
النجف األرشف، 1373هـ/ 1954م.

- شعراء كربالء: د. سلمن هادي آل طعمة، مركز كربالء للبحوث والدراسات، 
كربالء، 2016م.

- شممُة العنرب والزَّهر امُلَعنرَب: حممد بن مصطفى الغالمي، حتقيق د. سليم 
النعيمّي، مطبعة املجمع العلمي العراقي، بغداد، 1397هـ/ 1977م.
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- صور ودراسات أدبية ف شعراء وأدباء كربالء: حسني فهمي اخلزرجي، دار 
القارئ، بريوت، 1430هـ/ 2009م.

- طبقاُت أعالم الشيعة: الشيخ حممد حمسن الشهري بأقا بزرگ الطهراين)ت 
1389هـ(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1430هـ.

1370هـ(،  السموي)ت  طاهر  حممد  الشيخ  الشيعة:  شعراء  من  الطليعُة   -
حتقيق كامل سلمن اجلبوري، دار املؤرخ العريّب، بريوت، 1422هـ/ 2001م.

مركز  األمينّي،  احلسني  عبد  الشيخ  واألدب:  نَّة  والسُّ الكتاب  ف  الغديُر   -
ة، 1425هـ/ 2005م. الغدير للدراسات اإلسالميَّ

ميخائيل  وفهرسة:  دراسة  العراقي،  العلمي  املجمع  خمطوطات  فهرس   -
اد، مطبعة املجمع العلمي العراقّي، بغداد، 1401هـ/ 1981م. عوَّ

ة، إعداد وفهرسة  ة خاصَّ رة ف مكتبات كربالئيَّ - فهرُس املخطوطات املصوَّ
ة  العباسيَّ العتبة  خمطوطات  لدار  التابع  وفهرستها  املخطوطات  تصوير  مركز 

سة، دار الكفيل، كربالء، 1440هـ/ 2018م. املقدَّ

- كربالُء ف الذاكرة: سلمن هادي الطعمة، مطبعة العاين، بغداد، 1988م.

تراث  مركز  طعمة،  آل  هادي  سلمن  السّيد  كربالء:  ف  املجالس  حماسُن   -
كربالء، دار الكفيل، كربالء، 1437هـ/ 2015م.

النقشبندي  نارص  أسامة  العراقّي:  املتحف  مكتبة  ف  األدب  خمطوطاُت   -
وظمياء حممد عباس، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، معهد املخطوطات 

العربية، الكويت، 1985م.
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آل  مصطفى  حسن  حممد  كربالء:  تاريخ  خمترص  أو   ،احلسني مدينة   -
كليدار، كربالء، 1974م.

بأقا  الشهري  الشيخ حممد حمسن  الرجال:  ُمَصنِّفي علم  املقال ف  ى  - ُمصفَّ
ُمنزوي،  أمحُد  املؤلِف  ابُن  وَنرشِه  بَِتصِحيِحِه  ُعنَي  1389هـ(،  الطهراين)ت  بزرگ 

جابخانة دولتي إيران، 1378هـ/ 1959م.

- معارُف الرجال ف تراجم العلمء واألدباء: حممد حرز الدين)ت 1365هـ(، 
ق عليه حممد حسني حرز الدين، مطبعة اآلداب، النجف األرشف، 1384هـ/  علَّ

1965م.

- معجم األعالم: بسام عبد الوهاب اجلايب، ليمسول)قربص(، اجلفان واجلايب 
للطباعة والنرش، 1987م.

املحجة  دار  طعمة،  آل  سلمن  كربالء:  ف  واألدب  الفكر  رجال  معجم   -
البيضاء، بريوت، 1420هـ/ 1999م.

- معجم رجال الفكر واألدب ف النجف خالل ألف عام: د. الشيخ حممد 
هادي األمينّي، بريوت، 1413هـ/ 1992م.

العرص احلديث وهلم ديواٌن مطبوٌع:  املتوفِّني ف  العراقيني  الشعراء  - معجم 
األرشف،  النجف  البيت،  أهل  جممع  مطبعة  التميمّي،  محودي  صادق  جعفر 

2008م.

- معجم املؤلفني املعارصين ف آثارهم املخطوطة واملفقودة وما طبع منها أو 
َق بعَد َوَفاِتِم: وفيات)1315- 1424هـ()1897- 2003م(: حممد خري رمضان  ُحقِّ

يوسف، الرياض، 1425هـ/ 2004م.
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- املنتخُب من أعالم الفكر واألدب: كاظم عبود الفتالوي)ت 1431هـ(، دار 
املواهب، بريوت، 1419هـ/ 1999م.

- موسوعة أعالم العراق ف القرن العرشين: محيد املطبعّي)ت 1439هـ(، دار 
ة، بغداد، 1996م. الشؤون الثقافية العامَّ

مجعية  حتقيق،  764هـ(،  الصفدي)ت  أيبك  بن  خليل  بِالَوَفَيات:  الواف   -
املسترشقني األملانية، فرانز شتاينر، فيسبادن.

د ابن خلكان)ت 681هـ(،  مان: أمحد بن حممَّ - وفياُت األعيان وأنباء أبناء الزَّ
حتقيق د. إحسان عباس، دار صادر، بريوت، 1968م.

ثانياً: املجالت

جملة)تراث كربالء(، كربالء، العدد األول، السنة اخلامسة، ص 92-63.


