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٧ تصدير الطبعة الثانية  

تصدير الطبعة الثانية

ال نودُّ التحدثَ - في هذه العجالة - عن مؤلِّف هذا الكتاب (شعراء القطيف)، 
سماحة الشيخ علي المرهون قدس الله روحه الشريفة، وطيب مثواه، فهو حديث 
نزعم -ونحن  أن  وبوسعنا  العجالة،   هذه  تحتمله  ال  بما  واإلطالة  اإلسهاب  يحتم 
القبس  هذا  سيرة  في  وأفاض  المتحدث  أسهب  مهما  بأنه  االطمئنان-  تمام  في 
الخوض  سنترك  لذلك  واألدب؛  العلم  على  حقه  من  بشيء  يفي  فلن   - المقدس 
بسيرته J؛  المختصة  تلك  سواءٌ  الكتب،  بطون  به  حفلت  لما  المؤلف  سيرة  في 
األستاذ  تأليف  حياة)  وتجربة  مجتمع  رواية  المرهون:  علي  (الشيخ  كتاب:  مثل 
سردٌ  المرهون -  علي  بـ: (الشيخ  الموسوم  اآلخر   الكتاب  أو  التاروتي،  اإلله  عبد 
ا. أو الموسوعات وكتب السير عامة  بيبليوجرافي) لألستاذ عبد اإلله التاروتي أيضً
بالمملكة  للدراسات  الحسيني  المركز  عن  الصادرة  الحسينية  المعارف  دائرة  مثل 
الكتب  من  غيرها  أو  الكرباسي،   صادق  محمد  الشيخ  الدكتور  بإشراف  المتحدة، 
التي اعتمدت كتاب: (شعراء القطيف) كأحد مصادرها المهمة، ناهيك عن مؤلفاته 
هو، أو المؤلفات التي اهتم هو بطباعتها، فإن عشقه وولعه برعاية الكتب يتجلى في 
اهتمامه الشديد بالسعي لطباعة كل ما يتيسر له من المخطوطات على الرغم مما هو 
العمل،  هذا  بمثل  القائمين  سبيل  تعترض  التي  والعقبات  الصعوبات  من  معروف 

ا في حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن الميالدي الماضي. خصوصً
المبكر  اهتمامه  وهو  أال  الشيخ،  سيرة  من  تجاوزه  يحمد  ال  مما  آخر  شيء 





٩ كلمة املؤلف  

كلمة املؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم
د وآله الطاهرين. والحمد للَّه رب العالمين، وصلى اللَّه على محمّ

أمرها،  فيهون  يسير  وقت  وليدة  تكن  لم  القطيف)  وضع (شعراء  فكرة  إن 
أهمها  الُمور  واإلحجام؛  اإلقدام  بين  إليها  بالنسبة  فيها  كنت  أعوام  وليدة  لكنها 
كل  على  األديب  خ  والمؤرّ المؤلّف  بها  يستعين  التي  المصادر  من  بأيدينا  ما  قلة 
الجمود  أن  غير  اليد،  مكتوف   - كان  مهما   - اإلنسان  يقف  وبدونها  يريد،  ما 
الذي يأتي على ذلك عفواً قد ال يكون من الراجح، ولكن الطلب والكدّ والتعب 
والبحث والتنقيب إلى غير ذلك من العوامل تولد خيراً كثيراً؛ سواء في العلم أم 
ين والكادحين ينتجون الشي ء  العمل، مهما كان دينيا أو دنيويا؛ لذا تر المجدّ
فال  صالحة؛  أعمال  من  خلدوا  بما  يموتون  ال  وقد  ولغيرهم،  لهم  النافع  الكثير 

يزال ذكرهم يعطر األندية وكلٌّ بحسبه:
على قدر أهل العزم تأتي العزائمُ

نها، ولو بقينا على تلك الفكرة  ومهما تكن من صعوبات، فاإلقدام عليها يهوّ
هيّأ  شيئاً  أراد  إذا  تعالى  اللَّه  أن  غير  القطيف)،  (شعراء  الوجود  حيز  إلى  خرج  لما 
ن علينا الصعوبات حاولنا في وضعه أن  أسبابه. ولما هيّأ اللَّه سبحانه األسباب، وهوّ

، وإن كان «رضا الناس غاية ال تدرك».  يكون بشكل مُرضٍ



شعراء القطيف ج١  ١٠
ورتبناه ترتيباً متّصالً بما قدره اللَّه تعالى، لنخرج من عهدة التقديم والتأخير 

والمسؤولية المزعومة على عاتق المؤلف، وقسمناه إلى قسمين:
األول: شعراء القطيف من الماضين، ورتبناه على حسب وفياتهم، فمن كانت 

وفاته أقدم كان في الترتيب أسبق.
فمن  المواليد،  حسب  على  بناه  ورتّ المعاصرين،  من  القطيف  شعراء  الثاني: 

كان ميالده أقدم كان في الترتيب أسبق.
) ليوافق االسم المسمى، وجعلناه  وأسميناه (شعراء القطيف قديماً وحديثاً
مقدميه  غيرهم،  إلى  فيه  نتجاوزهم  لم  ة،  خاصّ  A البيت  أهل  على  وقفاً 
نَا  سَّ مَ يزُ  زِ الْعَ ا  هَ أَيُّ ا  قائلين: {يَ  K محمد الرسول  هم  جدّ إلى  متواضعة  كهدية 
ي  زِ يَجْ هَ  اللَّ إِنَّ  يْنَا  لَ عَ قْ  دَّ تَصَ وَ يْلَ  الْكَ لَنَا  فِ  أَوْ فَ اةٍ  جَ زْ مُ ةٍ  اعَ بِبِضَ ئْنَا  جِ وَ رُّ  الضُّ نَا  لَ أَهْ وَ

.(١){ قِينَ دِّ تَصَ الْمُ
أو  أو لغيره،  إما بقلمه  موجزاً من حياته كتعريف عنه؛  وقد ذكرنا لكلّ شاعر 
الكاتب نفسه إن توقف الحال على ذلك. وغير خفي أن كثيراً من الماضين ال تكاد 
تُعرف وفياتهم إالّ على حدّ التقريب، فلعلك أيها القارئ تعلم شيئاً يخالف ما تقرؤه؛ 

فإن السبب هو ذاك، فـ:
الخلال ــدَّ  ــس ف عــيــبــاً  تــجــد  وعـــال(٢)إن  فيه  عيب  ال  مــن  ــلّ  ج

تحمل  كانت  إذا  أواخرها  من  إالّ  نعرفها  نكاد  ال  قصائدهم  من  كثيراً  أن  كما 
الخمول  أوجب  الذي  األمر  أسمائهم،  ذكر  من  حتى  يختشون  كأنهم  ناظمها،  اسم 
 ير ممن  كثير  اليوم  ويوجد  منسيا.  نسياً  بين المجموعة  البالد  ترك  مما  والذهول؛ 
فقد  حال  كلّ  وعلى  تعالى.  اللَّه  عند  فالعلم  مصيب،  أو  مخطئ  أنه  إما  الرأي،  هذا 
تيه أكثر من ثمانين شاعراً في أكثر من مئتي قصيدة  جاء كتابنا وللَّه الحمد يضمّ بين دفّ

(١) يوسف: ٨٨.
(٢) الشرح الكبير ٨: ٦٢٧.



١١ كلمة املؤلف  
نْ أَتَى  نُونَ * إِالَّ مَ الَ بَ الٌ وَ عُ مَ نْفَ مَ الَ يَ وْ كلّها في أهل البيت A؛ ليكون لنا ذخراً {يَ

.(١){ لِيمٍ لْبٍ سَ هَ بِقَ اللَّ

المؤلّف
القطيف 

في ٩/ ١٠/ ١٣٨٤ هجري

(١) الشعراء: ٨٨ - ٨٩.





١٣ املقدمة  

املقدمة

وتحتو على موادّ ال غنى للقارئ عن االطّالع عليها: التاريخ، الموقع والحدود، 
الثقافة  العلم،  العمران،  حركة  الزراعة،  وأعمالهم،  السكان  المساحة،  المناخ،  السطح، 

واألدب. تلك عشرة كاملة توقفك على ما تروم بإيجاز غير مخلّ كما يقتضيه الواقع.
بسم الله الرحمن الرحيم

عنهم  اللَّه  أذهب  الذين  الطاهرين  وآله  محمد  على  اللَّه  وصلى  الحمد،  وله 
رهم تطهيرا: الرجس وطهّ

١- التاريخ. القطيف من المدن القديمة العهد، البعيدة األثر، يرجعان بها إلى 
ما قبل الميالد بكثير، حتى الفينيقيّون من قبل أن يسكنوا السواحل الشرقية من البحر 
المتوسط كانوا يسكنون القطيف وجزيرتها «تاروت» المعروفة سابقاً «عشتاروت»، 

وهو اسم صنمهم األكبر.
قد  الفرس  كانت  اإلسالم  وقبيل  كثيرة،  سياسية  مراحل  القطيف  على  مرت 
مدت سلطانها عليها ردحاً من الزمن غير قصير، فلما جاء اإلسالم ودخل الناس في 
رجالً   K محمد اللَّه  رسول  اإلسالمية  الدعوة  صاحب  أرسل  أفواجاً،  اللَّه  دين 
يقال له العالء بن عبد اللَّه بن عماد الحضرمي إليها(١). وإلى مجاوريها يدعوهم إلى 
اإلسالم، فأسلموا جميعاً إالّ قليالً منهم، أما النصار واليهود والمجوس الذين يسكنونها 

(١) في المنتظم ٢: ٨، وغيره أنه: ضماد. 



شعراء القطيف ج١  ١٤
. وكان ذلك في سنة ثمانٍ من الهجرة، وهكذا تم دخولها في الدولة اإلسالمية. حينئذٍ

وتعاقب عليها الخلفاء الراشدون خلفاً عن سلف، فاالُمويّون فالعباسيون إلى 
غيرهم من ملوك العرب، حتى سنة (١١٧٩)هـ حيث حكم ابن سعود الثاني [إذ] 
دخلت كغيرها تحت سلطته، وتعاقبت عليها أدوار أُخر، يتداولها الملوك حتى سنة 

(١٣٣١)هـ [حيث] دخلت تحت الحكم السعودي وال تزال.
ا موقعها وحدودها، فهي تقع في الجهة الشمالية الشرقية من األحساء،  ٢- أمّ
أي على الساحل الغربي للخليج العربي، وتحدّ به شرقاً، أما الشمال والغرب فبرمال 

ها جزء من الصحراء ورمال الظهران. متّصلة برمال الدهناء، أما من الجنوب فيحدّ
ا سطحها، فيرتفع عن سطح الماء ببضعة أقدام فقط، والقسم األعظم  ٣- وأمّ
من مساحتها رملي مشبع بالمياه الكثيرة من العيون العديدة في المنطقة. كما تكثر 
الملوحة في أرضها؛ ولذا عملت الحكومة العليّة مشروع تصريف المياه لتقلّ نسبة 

الرطوبة والملوحة. كما يحيط بها بعض التالل القليلة االرتفاع.
وفي  السنين،  أغلب  في  األمطار  قليلة  وهي  بالرطوبة،  فمشبع  مناخها،  ا  وأمّ  -٤
بعضها تهطل أمطار غزيرة شتوية. وحر صيفها شديد نوعاً ما، كما أن شتاءها معتدل بارد.

واحتها  طول  إذ  التقريب،  على  مربعاً  ميالً  بخمسين  ر  فتقدّ مساحتها،  ا  وأمّ  -٥
ط العرض ثالثة أميال، وفي وسط هذه المساحة تقع القطيف(١). ثمانية عشر ميالً، ومتوسّ
ا عدد سكانها وأعمالهم، فال يقل عن مئة ألف نسمة، يقوم قسم كبير منهم  ٥- وأمّ
ار. ويشتغل عدد قليل بصيد  ة، ومنهم تجّ ال لشركات البترول العامّ بالزراعة، وآخرون عمّ
األسماك، وبعض المصانع في البالد، وآخرون إلى عهد قريب يشتغلون صيفاً بأعمال 
الغوص إلخراج اللؤلؤ والمرجان الذي انقرض أو كاد، حيث حلّ محله عمل البترول.

التمر.  هو  الرئيسي  وصادرها  النخيل،  ها  فأهمّ وصادراتها،  زراعتها  ا  وأمّ  -٧
تمتد  فهذه  المنطقة،  القطيف  يشمل  وال  المركزية،  الواحة  حيز  هو  التحديد   هذا  أن  يخفى  ال   (١)

حدودها من الكويت شماالً حتى قطر جنوباً . اللجنة



١٥ املقدمة  
إلى  الجنوب  من  أميال  ستة  ببعد  المدينة  من  الغرب  في  يمتدّ  المزروع  والجزء 
الشمال، وتوجد فيها األراضي الزراعية المتقطّعة التي تزرع فيها بعض الخضروات.
ر بمستقبل أفضل؛ فقد  ماً باهراً يبشّ مت تقدّ ا حركة العمران فيها، فتقدّ ٨- وأمّ
زم  ست فيها مصانع للثلج والطوب الالّ قامت فيها كثير من المباني والعمارات، وأسّ
ة المعبّدة، كما قامت  للبناء. كما قامت الحكومة العلية بشقّ عدد من الشوارع العامّ

بإنارتها بالكهرباء وهي إلى األمام آخذة في التقدم واالزدهار.
البلدان  سائر  من  غيرها  في  كما  األعالم  العلماء  من  ففيها  العلم،  ا  وأمّ  -٩
األُخر، بل ربما كانت أفضل من غيرها؛ ففي العقد الخامس من المائة الرابعة بعد 
له  دينيا  رجالً  أربعين  من  أكثر  وفاضل  ومراهق  مجتهد  بين  ما  فيها  اجتمع  األلف 
في  ذلك  عن  بياناً  بقاه)  اللَّه  الوالد (أطال  كتب  وقد  المجتمع.  في  ومكانته  أهميّته 

كتابته لموجز حياة ابن معتوق فراجع؛ فالكتاب في متناول يد الجميع.
١٠- وأما الثقافة واألدب، فهي في صفّ غيرها إن لم تزد، فقد نبغ منها شعراء 
فون قديماً وحديثاً، بل تساير غيرها على مرّ العصور. وأدلّ دليل على ذلك  وأُدباء ومثقّ
هذا الكتاب الماثل بين يديك تحت عنوان (شعراء القطيف) الذي ضم أكثر من ثمانين 
صه مؤلّفه لمأساة أهل البيت A، ولم يشأ  شاعراً من الحديث والقديم، الذي خصّ
اً فيضم المديح والنسيب والغزل إلى غير ذلك. وهدفه من ذلك أن يجعل  أن يجعله عامّ
نْ  نُونَ * إِالَّ مَ الَ بَ الٌ وَ عُ مَ نْفَ مَ الَ يَ وْ اً بهم (سالم اللَّه عليهم)؛ لينتفع بعمله {يَ كتابه خاصّ

}، مد اللَّه في عمره طويالً، ونفع به كثيراً، والحمد للَّه(١). لِيمٍ لْبٍ سَ هَ بِقَ أَتَى اللَّ
رب العالمين.

محمد الشيخ علي المرهون
القطيف

في ٧/ ١٠/ ١٣٨٤ هجري
(١) الشعراء: ٨٨ - ٨٩.





١٧ أمحد بن منصور 

 ]١[ 
أمحد بن منصور
املتوّفى سنة (٤٨٠هـ)

ل  هو األديب الشاعر أحمد بن منصور بن علي القطّان القطيفي البغدادي. ترحّ
من بالده القطيف إلى بغداد وسكن بها، ومدح أُمراءها كما مدح ورثى أهل البيت 
A. ومازال في بغداد مقيماً حتى مات بها ودفن في مقابر قريش. وجاء عنه في 
التاريخ ما نصه: «وكان القطيفي المذكور من الرافضة، لكنه تستر بالتقية، ثم خرق 

ذلك الستر المسدول بقوله: «عنه ال أحول» كما في قصيدته».
أقول: الظروف القاسية قد يضطر اإلنسان فيها إلى ارتكاب ما ال يعتقده حفظاً 
لنفسه وناموسه ودينه، فيبقى على ذلك سنين كالمترجم، فقد يموت على ذلك، وقد 
يبوح قبله. وعلى كل فهو مأجور. وفي التاريخ على ذلك من الشواهد كثير وكثير 

. قديماً وحديثاً، والمتتبع يجد ذلك جليّاً واضحاً
توفّي أول شاعر من (شعراء القطيف) في حدود سنة (٤٨٠) كما عن الطليعة 
من  قوله  المذكور  القطّان  شعر  ومن   .F لألمين  الشيعة)  و(أعيان  للسماوي، 

:C قصيدة في رثاء الحسين
ــزل الــمــحــيــلُ ــن ــم ــا ال ــه ــجــر هــطــولُيـــا أي ــن ــع ــث ــك م ــالـ غـ
ــا لــمّ ــان  ــزمـ الـ عــلــيــك   ــك الــرحــيــلُأود ــل ــن أه ــاك م ــج ش



شعراء القطيف ج١  ١٨
ــم ــل واع ــان  ــزم ــال ب ــرر  ــت ــغ ت تــســتــطــيــلُال  الـــدهـــر  يـــد  أن 
ــا قـــصـــار ــ ــن ــ ــال ــ ــولُفــــــإن آج ــطـ ــه آمـــالـــنـــا تـ ــ ــي ــ وف
يفنى ــس  ــي ول الــلــيــالــي  ــزولُتــفــنــى  تـ حــســرتــي  وال  ــي  ــوق ش
فأسلو مــنــصــف  ــب  ــاح ص وصـــــولُال  حـــافـــظ  وال  ــه  ــ ب
جفينا ــا  ــن ــال ب ــا  مـ ــوم  ــ ق ــا  ــولُيـ ــ رسـ وال  ــاب  ــتـ كـ وال 
ــا وجــدنــا ــدوا بــعــض م ــ ــو وج ــوال ــول ــح ــا ولــــم ي ــون ــب ــات ــك ل
ــاً ــق ــدود رف ــص ــال ــي ب ــل ــات ــلُيـــا ق ــي ــل ــا غ ــهـ ـ ــفّ ــة شـ ــج ــه ــم ب
ــوم ــلُـ ـ ــه كُ ــ ــح ب ــريـ ــي قـ ــب ــل ــلُق ــي ــح ــك ــك ال ــرفـ أفــتــنــه طـ
حتى ــواك  ــ ه جــســمــي  ــل  ــح ــلُأن ــي ــح ــن ــرك ال ــصـ ــه خـ ــانـ كـ
مالت حيث  ــان  ــب ال ــن  م ــه يــمــيــلُغصن  ــح الـــخـــزامـــى بـ ــ ري
لحظ ــغــنــج  ب عــلــيــنــا  ــســطــو  ــلُي ــي ــق ــف ص ــ ــره ــ ــه م ــ ــأن ــ ك
ــوم أُصـــــولُكــمــا ســطــت بــالــحــســيــن ق لــهــا  مـــا  أراذل 
ــمْ غــدرتــم ــان لـِ ــوف ــل ك ــا أهـ ــولُي ــكـ بــــه وأنــــتــــم لــــه نـ
ــاً ــب ــه كــت ــيـ ــم إلـ ــت ــب ــت ــم ك ــتـ ــولُأنـ ــ ــا ذحـ ــاتـــهـ ـ ــي طـــويّ ــ وفـ
ــا فـــريـــداً ــهـ !قــتــلــتــمــوه بـ ــيــلُ ــرد الــقــت ــف ــم ــي ال ــأب يـــا ب
ما إذا  غـــد  فـــي  عـــذركـــم  ــده الــذحــولُمـــا  ــد جـ ــت لـ ــام ق
ــصــور لـــي لــســان ــن ــن م ــا ابـ يستطيلُأنـ ــر  ــش ال ذوي  ــى  ــل ع
اعتقادي وال  ديني  الــرفــضُ  ــولُمــا  ــ أحـ ال  عـــنـــه  ــي  ــن ــن ــك ل
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املتوّفى سنة (١٠٢٨)

هو العالم الفاضل، أبو البحر شرف الدين الشيخ جعفر بن محمد بن حسن بن 
مة  علي بن ناصر بن عبد اإلمام العبدي من عبد القيس الخطي. أحد المشاهير، عالّ
فاضل من الصلحاء األبرار، وكان - مع وفور تقواه - أديباً رقيقاً، وشاعراً مطبوعاً، 
جزل اللفظ، منسجم األُسلوبِ قويّ العارضة، من شعراء أوائل القرن الحادي عشر، 
وأحد المعاصرين لمفخرة الشيعة الشيخ بهاء الدين العاملي. ورد عليه في أصفهان 
عصماء،  بقصيدة  ومدحه   C الرضا موسى  بن  علي  األئمة  لثامن  زيارته  خالل 
وجاراه في رائيّته في مدح صاحب الزمان (سالم اللَّه عليه)؛ حيث اقترح عليه ذلك، 

فقال على البديهة، وفي مجلس البهائي:
للدارِهي الدار تستسقيك مدمعَك الجاري كان  ما  الدمع   فأجد فسقياً 
مصونه تريق  دمعاً  تستضع  وأحــجــارِفال  نُـــؤي  بين  مــا  ته  لعزّ
جارها كنت  قد  باألمس  امرؤ  الجارِوأنت  على  علمت  قد  حقّ  وللجار 

إلى آخرها، وهي مماثلة لقصيدة البهائي التي مطلعها:
قارِشر(١) البرق من نجد فهيَّج تذكاري وذي  والعذيب   بحزو عهود 

(١) شر: لمع.
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له من اآلثار المنشورة بين الناس ديوان شعره المشهور، نقتطف منه ما يخص 

:C اإلمام الحسين
هــوامــدُ بــاألبــرقــيــن  المعاهدُمعاهدهم  تلك  المزن  عهادَ  رزقن 
لها النبعثت  الدمع  احمرار  ــدُولوال  رواع بالحنين  ــع  دم سحائب 
كأنني حولي  والوحش  بها  حاشدُوقفت  الجند  حوله  مليك  بهن 
أر ال  الطرف  أكنافها  في  ح  الوالئدُأُســرّ أمس  ته  شجَّ أشعث   سو
جثّماً كالحمائم  ــاً  ــالث ث العوائدُوإالّ  الذاهبات  عفته  ونــؤيــاً 
تحرْ لم  وهي  أهلها  عن  ؟وأسألها  ناشدُ العجمَ  يستنطق  وهل  جواباً 
دمنة بحلمك  تذهب  ال  الخير  األوابدُلك  واستوطنتها  البلى  محاها 
بمجيبة خاطبتها  إن  هــي  واجدُفما  أنت  ما  تشفِ  لم  جاوبت  وإن 
سيّد رزء  في  الخطب  هلم  ــدُولكن  وراك جــار  والــمــاء  ظمأ  قضى 
ــن رجــالــه ــة م ــلّ ــي ث ــه ف اللوابدُكــأنــي ب األُســود  بالليث  حفّ  كما 
وكأنه الوغى  بحر  بهم  ــاردُيخوض  ب المجاجة  ــذب  ع لـــوارده 
دوا وجرّ الرماح  سمر  اعتقلوا  األســاودُإذا  البطون  أعارتها  سيوفاً 
مراكز ــصــدورَ  ال إالّ  لها  مغامدُفليس  ــرؤوسَ  الـ إالّ  لها  وليس 
بأنفس الكماة  ات  ـــدَ شَ الشدائدُيالقون  عليها  هانت  غضبت  إذا 
عــواضــدُإلى أن ثووا في األرض صرعى كأنهم ــدٍ  أيـ أمالتهن  نخيل 
بهم سمت  فاظ  الحَ أرباب  إلى الغاية القصو النفوسُ المواجدُأُولئك 
واحداً الناس  واحد  إالّ  يبقَ  يكابدُولم  ــا  م ــه  ــدائ أع ــن  م يكابد 
كأنهم ــه  عــن فــيــنــثــالــون  ــكــر  شــواردُي الضاريات  خلفهن  مهاً 
مجاهداً الطاهرات  وراء  المجاهدُيحامي  المحامي  ذاك  وبي  بأهلي 
يج على الطَّو المساعدُفما الليث ذو األشبال هِ قــلّ  حين  منه  بأشجع 
سامع أُذن  وال  أُذنــي  سمعت  واحــدُوال  وهــو  اللقا  في  منه  بأثبت 
نفسه والضرب  الطعن  أسال  أن  ساجدُإلى  األرض  إلى   أهو كما  فخرّ 
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صادر منهن  والخيل  له  وواردُفلهفي  دماه  من  الحوامي  خضيب 
ــة أُمــيَّ خــيــول  ــت  ظــلّ فتى  وتــطــاردُفــأي  جثمانه  على   ــعــاد ت
على له  شمراً  أن  شــيء  مقاعدُوأعظم  النبي  ابــن  صــدر  جناجن 
بسيفه يَفري  حين  ــداه  ي المقالدُفشلّت  إليه  تُلقى  مــن  مقلَّد 
شلوه الشمر  ــز  مــيّ قتيالً  ــيــة فــاقــدُوإن  ــرم مــفــقــود يــبــكّ ــ ألك
ورأسه شلواً  الطف  بمحاني  مائدُلقىً  الــخــطّ  مــن  ــدن  ل ــه  ب يــنــوء 
وحماتِه ــصــاره  أن على  مــوائــدُولهفي  الــفــالة  لسراحين  ــم  وه
فكأنهم أجــســادهــم  خة  مجاسدُمضمّ الدماء  حمر  من  عليهن 
كربالء عرصة  أكناف  بهم  ومشاهدُتضيء  ــع  أربـ منهم  وتظلم 
وربما السماءَ  طِلْتِ  كربال  قاعدفيا  السعي  ذي  حظَّ  عفواً،  تناول، 
ن ، نلت مِ الفراقدُألنت، وإن كنت الوضيعةَ تنله  لــم  مــا  ــم  ه ــوارِ ج
وساءني آنسوك،  أن  بهم  رتِ  ــرِ ومساجدسُ أُوحشت  منهم  محاريبُ 
أهلها بين  ما  ــام  األي قضت  ــذا  فوائد)(١)(ب قوم  عند  قوم  مصائب 
لطيبه ثــراك  أمسى  أن  الخرائدليُهنِك  الجنان،  في  منه،  رُ  تَعطَّ
كأنها النساء  ــسَ  أن ال  ــسَ  أن هاجدُوإن  وهو  ــاره  أوك من  ــعَ  ي رِ قطاً 
بعدها وهــي  أبياتها  من  ــوارج  مواقدُخ بالحريق  حرب  ألرجــاس 
لوجوهها ما  الصون  بعد  وســـواعـــدُسوافر  أذرع  إال  بـــراقـــع 
ــددت جُ القالئد  سلّبن  هــن  قالئدُإذا  أعناقهن  فــي  األســر  مــن 
معاضد أعضادهن  على   المعاضدُوتلو منها  تبتزّ  إذ  الضرب  من 
سمعنها الجبال  أن  لــو  سواجدُنـــوادب  فهي  أعاليهن  تــداعــت 
كأنها الجسوم  أبصرن  هــنّ  ــدُإذا  رواك الفالة  ظهر  على  نجوم 
تقلّها كالبدور  ــاً  رؤسـ ــمــن  موائدُوشِ ــيّ  ــرك ال كأشطان  رمــاح 

(١) البيت للسراج الوراق عمر بن محمد بن حسن، من مقطوعة مطلعها:
داً جِ سْ مَ هِ  اللَّ ن  مِ   وً قْ تَ علَى  نَيْتُمْ  دُبَ اجِ سَ المَ ابِدينَ  العَ بَاني  مَ يْرُ  خَ وَ
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بعولة الــخــدود  يلطمن  الجالمدُتداعين  القاسيات  منها  ع  تصدّ
كأنها وجوهاً  باأليدي  ناقدُويخمشن  بــالــحــكّ  ــالهــن  أب دنــانــيــر 
كأنما الــمــنــاحَ  ــردّدن  ــ ي الفواقدُوظــلــن  الحمام  منهن  تعلّم 
ها فِراخَ البُزاةُ  تها  بزَّ رقُ  ــوُ ال صائدُفما  الوكر  ومة  حَ عن  ها  وحألَّ
قلوبُها تــكــاد  ــمٌ  ــي هِ حٌ  زَّ رُ الــمــواردوال  لهنَّ  ــنَّــت  عَ إذا  تطيرُ 
هــا ــمَّ يــردُّ ــاء ث ــم رد ال ــمُّ بـــوِ ــهُ ذائــدُتً البسالة  مــرهــوبُ  قُ  ــرِ ــيْ أُخَ
تني ال  وهي  ــا  رده وِ عن  المعانديدافعها  ــدُّ  األلـ ــو  وه تــدافــعــه، 
كأنما القلوب    ــرَّ ح عها  واقدفيُرجِ النارَ  أحشائها  في  ج  يؤجِّ
وهذه ــا،  نــوحً تلك  منها،  جوامدبأكثر  والــعــيــون  ــا  وأنـ حنيناً، 
مثلها الدهر  أحــدث  ما  وقعة  خالدُفيا  وهــو  ها  ذكرُ الليالي  بيد  يُ
ة ذلّ ــواب  أث الدين  هــذا  جدائدُأللبست  ــي  وه ــام  األيـ لها  تــرثّ 
إنني عيالنَ  قيسَ  ا،  يسً قَ الله  حاقدلحا   ، شاشةِ الحُ لمسجورُ  عليهمْ 
هاشمٍ ــبُ  ذنْ ما   ، الويالتُ همُ  يساعدوا؟ألمِّ لم  إذا  وا  فُّ كَ أما  عليهم، 
بينَكم أواصـــرَ  فحلَّلتم  عاقدأغــرتــم،  الدهر،  سالف  من   ، مُضرٌ لها 
محمدٍ النبيِّ  ــفــنَ  جَ قاعدوأبكيتمُ  ــةَ  أمــيَّ مــن  كلبٌ  ليضحكَ 
جنى فما  ــراك،  ك من  بِّي  هُ  ، راقدأميَّةُ مثلُك  وهــو  ــانٍ  ج كفعلك 
بعدما هاشمَ  مــي  رَ في  والفراقدألغرقتمُ  هى  السُّ حيث  مُ  أحلُّوكُ
ا معً أنكمو  غيرَ   ، شــيءٍ غير  وساعدعلى  كفٌّ  األنسابُ  ل  صِّ حُ إذا 
نفوسكم من  بكم  أَولى  أنهم  شاهدخال  واللهُ  التنزيل،  من  بنصٍّ 
إلههم نِلكم  يُ ــم  ل ــا  م ــالــهــمُ  حاسدأن ــداوة  ــع ال بـــادي  فكلكم 
تي مدَّ ــر  تــأخُّ ال  لــو  ــي،  وأبـ ــا  كائدأم الله  ه  يقضِ لم  ــذي  ال وأن 
كأنهم ــالٍ  رجـ فــي  دأللفيتموني  ــوارِ حَ الــنــزال  ستنِّ  بِمُ ــيــوثٌ  لُ
متونها ــأنَّ  كـ ــضٌ  ــي بِ مباردُبأيماننا  ــنَّ  ــه ــواهُ أم اطَّـــردت  إذا 
كأنما المتون  ــلــسُ  مُ ــيــةٌ  ــطِّ دوخَ فاصِ مَ ــذن،  ــحِ شُ مما  أسنَّتُها، 
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بَتْ نَ فإن  بهذي  عنهم  نُكم  نُطاعِ نجالد  بتلك  لنا  مِ ــهــا  ــلُ عــوامِ
كم نصرُ عزَّ  إن  الخطيِّ  أبي  القصائدلعمرُ  عليه  ز  تعزُ فلم  عليه، 
األسى من  الخليَّ  دنِينَ  يُ الَّالء  من  واجد  وهو  الحشا،  ثلوجَ  مَ كنَ  ويترُ
ا ــدً ــرائ ف الــنــبــي  آلَ  ــمُ  ــك ــدون الفرائدف لكِهنَّ  سِ في  لها  لَّ  ــذُ ـ تَ
هٍ رَ كْ مُ إبــاءةُ  غيري،  على  قائدلهن،  لــيَ   ، طــاعــةٍ عن  ويقتادُها،  ربيعةٍ فـــروع  مــن  األماجديزيركموها  الرجالُ  فيه  قت  عرَّ فتى 
العلى ــد  أم ــى  إل بعيه  بضِ ووالديــمــدُّ   ، كريمٌ جدٌّ  انتمى،  ما  إذا 
مدحكم بمضمار  جاراني  شئت  طاردإذا  الدهرَ  يشآهما  ال  ــوادان  ج
منهما المصلِّيَ  كــان  ركضا  ماجدإذا  الفحلَ  والسابقَ   ، حسنٌ الفتى 
ا يافعً الرشد  ة  رَّ دَ أرضعاني  ــدُهما  راش لــلــه،  والحمد  أنـــذا  فها 

البهائي  قصيدة  بها  مجارياً  فرجه)  اللَّه  الزمان (عجل  صاحب  مدح  في  وقال 
F كما أسلفناه:

للدارِهي الدار تستسقيك مدمعك الجاري كان  ما  الدمع   فأجد فسقياً 
مصونة تريق  دمعاً  تستضع  وأحــجــارِفال  ــؤي  ن بين  ــا  م تــه  لــعــزّ
جارها باألمس  كنت  قد  امرؤ  الجارِفأنت  على  علمت  قد  حقّ  وللجارِ 
سنَا على  فيها  ات  اللذّ على  وأقمارِعشوت  يغبن  ما  وجــوه  شموس 
وأبكارِفأصبحت قد أنفقت أطيب ما مضى ــونٍ  عُ بين  فيها  العمر  من 
الدجى على  أفضن  لو  بِيضٍ  سناهنَّ الستغنى عن األنجم السارينواصعَ 
بأوجه األُصـــول  رن  ينصُ أحــرارِحرائر  النضارة  ــأمــواه  ب تغصّ 
لطيمة في  يدٌ  تغمس  لم  عطّارِمعاطير  ونة  جُ استعبقن  وال  لهنّ 
ــوازالً ن الوصال  ممنوع  ــارِأبَحنك  وأمّ شاء  كيف  ــاهٍ  ن حكم  على 
مدامةً الثغور  تستسقي  بــتّ  بأزهارِإذا  الــخــدودُ  فحيّتك  أتتك 
مآربي وســوق  ــي  ات ــذّ ل ــوســمَ  أوطاريأم ومنهب  لباناتي  ومجنى 
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بأوعارِسقتك -برغم المحل- أخالفُ مزنة سهوالً  جاشت-  -إذا  تلف 
حشوتُه جال  المَ شــاء  كما  ــجٍّ  ارِوفَ ــرّ ك الهول  على  اد  عــوّ بعزمة 
تركنه حتى  بــاألســفــار  س  ــمــرّ الباريت أرهــفــه  ح  ــدْ كــالــقِ لدقته 
الور انتسب  إذا   يُعز ماجد  أخيارِإلى  أمــاجــدَ  بيضٍ  معشر  إلــى 
ه قميصُ رَّ  زُ بالفضل  ــرارِومضطلع  أسـ وعيبة  ــار  آثـ كنز  على 
وأمينه المصطفى  النبيّ  وإصدارِسميّ  حكم  إيراد  في  الدين  على 
به وانتصبت  يل  المَ بعد  قــام  هارِبه  جــرفٍ  على  كانت  قد  دعائم 
داره بــاب  على  بي  أناخت  أسفاريفلما  مغبّة  أذمــم  لم  مطاياي 
داره الــرواقــيــن  بمغشي  زوارنزلت  وكــعــبــة  اقٍ  طُـــــرَّ مــثــابــة 
بمغدفٍ نزلت  إذ  نزولي  على المجد فضل البرد عارٍ من العارِفكان 
مشربي الحوادث  رغم  على  إمرارِأساغ  بعد  لي  العيش  ورد  وأعذب 
بعدما الدهر  قبضة  من  ــارِوأنقذني  ــف ــيّ وأظ ــل ــاب ع ــي ــأن ألـــحّ ب
هلت على معروف فضلي فلم يكن مقداريجُ يعرف  ــوام  األق من  سواه 
أظنه فيما  ــقَ  ــب ي ــم  ل أنـــه  أخباريعــلــى  تطبّقه  لم  برٌ  شِ األرض  من 
شهرةً أكبر  فاإلكسير  ــروَ  غ أستارِوال  تحت  به  جهل  من  زال  وما 
بآسف فلست  كــفّ  بي  بــلّ  ودينارِمتى  أنله  لم  إن  ــم  دره على 
مُ عليهِ الوصي  أثنى  األُلى  بن  إنكارِفيا  يــدُ  وجهه  تثني  ليس  بما 
أوليائه من  يَلفَ  لم  إذ  ين  ارِبصفِّ فــرّ غير  للوغى  ناب  عضّ  وقد 
تهافتوا حرب  ــنَّ  جِ منهم  على الموت إسراع الفراش إلى النارِوأبصر 
يرونها الحروب  داعي  إلى  أعمارسراعاً  مورد  اإلعمار  شربها  على 
على واتّكلوا  البيض  غمود  ارِأطاروا  فُجّ الحقّ  فارقوا  قوم  مفارق 
بى ارِوأرسوا وقد الثوا على الركَب الحُ ــوه لــجــزّ ــرك ــاً كــهــدي أب ــروك ب
نفسه هنالك  طابت  ــد  وق إقــرارِفقال  أيَّ  عينَه  وأقـــروا  رضــاً 
جنة) باب  على  اباً  بوّ كنت  آثارِ(فلو  صحيحات  عنه  أفصحت  كما 
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أكن فلم  بالصنيع  ظهري  ــارِألثقلتَ  ــ ــلــن وأوق ــاء ثــقُ ــأعــب أنـــوء ب
بعدما وراءك  جــريــاً  الجاريوكلفتني  يقف  دونــه  مكاناً  بلَغتُ 
ينالها ال  ــة  خــطّ طيّارِفجشمتنيها  الجناحين  مستوفي  توثّب 
ياً مجلّ ميتِ  الكُ مــجــاراة  ــن  مضمارِوأي كلّ  في  السبق  شأو  تناول 
مدحته لو  ــرئٍ  ام مدح  أشعاريوألزمتني  عنك  دع  اء  حوّ بني  بشعر 
ه يستحقّ ما  مقدار  عن  وإكــثــاريلقصرت  ســواء  فإقاللي  ــاله  ع
انتمى إذا  يــفــيء   ، ــرٍ ــه ط ــام  أطهارِإمـ الشمائل  غــرّ  ــادة  س إلــى 
فصاعداً نسبتَ  ــا  م لــبــرّ  ــرارِوبَـــرّ  أبـ غير  ه  ينمِ ــم  ل آدم  ــى  إل
وقته ــه  ــلَّ ال ـــر  أخّ ــا  م وإظهارِومنتظر  حقّ  ــراز  إب  سو ء  لشي 
ة وهمّ القضاء  تثني  عــزمــة  ــه  الضاريل واألسد  الشاة  بين  تؤلف 
نتضى ويُ الغمود  أغبّته  ــارِوعضب  وأوتـ سبقن  ــارات  ثـ إلدراك 
لّ عصابة ارِأبا القاسم انهض واشفِ غِ كفّ كلّ  ظلمها  من  وطــراً  قضى 
وانتظارنا المنى  ــام  وحــتَّ امطارِإالمَ  دون  أظللننا  قد  سحائب 
وآذنت الجميل  الصبر  نضرة  وإنــظــارِذوت   تــمــاد وإهــمــال  بيأس 
جنابه المنيع  الجور  حــرم  ارِأبــح  جــرّ األرض  يمأل  خميس  بجرّ 
مظهر العزيمة  مسجور  كــل  جبارِبــه  هيبةَ  الجبّار  خشية  على 
ــارِإذا انحطم الرمح انتضى السيف معمالً ــتّ ــض ب ــي ــال وأب ــسّ ــرَ ع ــم ألس
يكن فلم  الثناء  ــنــزورَ  مَ جزائي على مقدار شعري، ومقداريأزرتُـــك 
مثلَها لُ  تَجْ لم  ــذراءَ  ع أفكارفدونكها  ــار  أســت إالك  أحـــدٍ  على 
واصالً المهيمنُ  تسليمُ  زال  وأبــكــار وال  عشييٍّ  ســيــرا  بــه  إلــيــك 
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الشيخ حسني العمران

املوجود سنة (١٠٦٥)

عمران  بن  اللَّه  عبد  بن  يحيى  بن  محمد  بن  حسين  الشيخ  الورع  الفاضل  هو 
القطيفي. كان F عالماً فاضالً تقيا ورعاً، أحد شعراء أهل البيت A المعروفين، 
ئيت بخطّه الجميل الذي امتاز به. ومن المؤسف [أننا]  رثاهم بكثير من القصائد، رُ

لم نعثر على مصدر يزودنا بمعلومات عن حياته.
وعام وفاته، وأكثر ما أفادنا عنه أنه موجود في سنة (١٠٦٥)، وعلى كل حال 
فهو أحد أعالم القرن الحادي عشر (تغمده اللَّه برحمته). وإليك ما اقتطفنا من شعره 

:C في رثاء الحسين F احة يقولها وردة فوّ
دواثـــرُ القطين  بعد  هامرُمرابعهم  المزن  من  وحيّاها  سقاها 
سر إذا  النسيم  معتلّ  زال  ــره ويــبــاكــرُوال  ــي ســي ــا ف ــه ــراوح ي
أجد فلم  النزيل  أدعو  بها  األعاصرُوقفت  عفته  قد  دارٍ  رسم   سو
بى والرُّ المعاهد  تلك  في  ؟فناديت  النواضرُ الوجوه  هاتيك  أين  أال 
وجوههم كــأن  قوماً  بها  ــرُعهدت  زواه النجوم  أمثال  مصابيحُ 
الرد حادث  بها   أود ما  الدوائرُفسرعان  الديار  تلك  على  ودارت 
وللعال  مأو للمجد  تكن  لم  سامرُكأن  قــطُّ  بها  يسمر  ولــم  محال 
بقي فقد  وشطّوا  عنها  رحلوا  ــرُلئن  ومــآث لــهــم  تفنى  ال  مــحــامــد 
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مُ القوم ال يشقى الجليس بهم وال مفاخرُهُ العالمين  في  يفاخرهم 
كريهة لدفع  ــودوا  ن إن  القوم  ــمُ  وبادرواهُ المستغيث  صراخ  أجابوا 
الهد منبع  مُ  هُ  التقو منبع  مُ  مواطرُهُ بٌ  حْ سُ الدهر  أزمات  وفي 
معارفاً الجليس  زقوا(١)  جلسوا  قساورُإذا  أُسد  الخيل  صهوات  وفي 
الوغى في  جحاجيح  الألوا  في  عاكرُمساميح  الضاللة  ليل  إذ  مصابيح 
الند معدن  العِدا  رجم   الهد يحاذرُنجوم  من  مُ  يدعوهُ  األذ لكفّ 
فأصبحوا المنون  ريب  ــرُتخطّفهم  ــاف ــمُ وأظ ولــلــدهــر نــاب فــيــهِ
ديارهم خــالل  في  عصاه  المسافرُوألقى  عصاه  ألقى  كما  مقيماً 
محألّ وبــيــن  مــقــتــولٍ  بين  المطامرُفهم  حوته  قــد  أسير  وبين 
وقعة الخطب  ن  هــوّ ولكن  ــرُإليك  ــرائ ــر مــنــهــا مــهــجــة وم تــفــطّ
بفادح منه  الــديــن  أُتــيــح  الــدوائــرُويـــوم  السماء  ــالك  أف ــل  ــطّ وعُ
جيبها المنيرة  الشمس  له  قّت  المشاعرُوشَ واستشعرته  أسى  لعظم 
أسى بعده  من  الدهر  ثغر  افتر  متحادرُوال  أجله  مــن  العال  ــع  ودم
بملتقٍ ليس  اإلســالم  دعا  جابرُوصــدع  ــدهــر  ال ــه  ل ــا  م ــاه  طــرف ــه  ب
والعناصرُمصاب ابن بنت المصطفى مفخر العال أحسابه  كرمت  ومــن 
عصابة ــعْ  م كربال  فــي  بــه  ومغافرُكأني  بأسهم  مــن  جنن  لهم 
جراءة الغضوب  كالليث  صوابرُمغاوير  الحروب  نيران  مساعير 
الذخائريرون المنى خوض المنايا إلى الرد نعم  ــه  الــلَّ فــي  وقتلهم 
الوغى حومة  في  أردَوه  مارق  وغادرُفكم  رجس  البوغاء  في  وغودر 
القنا دوا  قصَّ بعدما  من  قضوا  أن  البواترُإلى  ــدراك  ال الضرب  من  ــلّ  وفُ
العِدا زمر  المصطفى  بسبط  الشواجروحفت  الرماح  فيه  عت  رِّ شُ وقد 
أنه تحسب  الموت  يخوض  كاسرُفظل  انقضّ  إذا  صقر  أو  الليث  هو 
والبصائرُويمشي إلى الهيجاء ال يرهبُ الرد بل  األبصار  زاغت  وقد 
حماته أُبــيــدت  مكثوراً  أرَ  المظاهرُفلم  قــلّ  حين  منه  بأشجع 

(١) في المطبوع: يحبوا، وهو لحن.
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القضا قلم   جر ا  لمّ  ثو أن  الــمــقــادرُإلى  هــنــاك  وخــانــتــه  عليه 
متسنّماً  الــثــر فــي  ملقى  !فللَّه  الحوافرُ تطاه  العليا  غارب  على 
السما تحسد  بالعرا  ــارٍ  ع !وللَّه  مقابرُ فيها  ته  ضمّ إذ  األرض  به 
لفقده والعوالي  المعالي  والمنابرُتنوح  التقى  عين  له  وتبكي 
تفتّتي عليه  ــاً  حــزن كــبــدي  عــاذرُفيا  فيه  تتلفي  لم  إن  لك  فما 
صابه لمَ أسى  ذوبــي  مهجتي  هاجرُويا  لك  إنني  عيني  غمض  ويا 
غائرُويا أعين السحب اسعديني على البكا الــرزيــة  عظم  مــن  فدمعيَ 
لمهجتي أذيبي  أحشائي  نار  ضائرُويا  المصيبة  هذي  في  هو  فما 
لْ ، نوميَ ارتحِ لْ ، جسمي انتحِ لْ يْ انتقِ لُوّ ساهرُسُ الخليّون  ــام  ن إذا  فإني 
مْ ، صبريَ انصرِ مْ صابرُغرامي أقم، دمعي انسجِ الوجد  من  المضنى  قلبي  فما 
جسرة كوماء  فوق  من  راكباً  األباعرُأيا  الوجيف  في  عنها  ر  تقصّ
محمد النبيّ  قبر  على  :أنخها  هوامرُ منك  العين  ودمــوع  وقل 
تّلوا قُ ــك  آل ــه  الــلَّ رســول  يــا  ــرُأال  وأواصـ ــة  ذمّ فيهم  ــرعَ  ـ تُ ــم  ول
ثاوياً أصبح  الكون  عين  الضوامرُوسبطك  الجياد  تعدو  جسمه  على 
منهل للوحش  والماء  ظمأ  صـــادرُقضى  ــر  وآخـ منهم  وارد  ــه  ب
وحماته أبـــنـــاؤه  قتلت  ــد  والعشائرُوقـ كــربــال  فــي  ــه  ــرت وأُس
حرائر الطفوف  أرض  في  ثمَّ  حرائرُوكم  الــكــرام  الغر  النسوة  من 
النهى ذوي  الذيول  العفيفات  والمعاجرُوتلك  مسلوبة  ــهــا  ــعُ ــراقِ بَ
ردائــهــا لسلب  لــكــعٌ  حواسرُيجاذبها   أسر الصون  عقيب  فهن 
نعة مِ بعد   ــور ال بين  ما  السوافرُسوافر  الــوجــوه  تلك  بأبي  أال 
يكن لم  األســاور  منها  سلبت  ــاورُإذا  أسـ الــقــيــود  إالّ  ــدالً  بـ لها 
الخبا مــن  خــرجــن  لما  ــمُ  نوافرُكــأنــهُ العرين  االُســد  من  ظباء 
ــة ــروع ــة أكـــبـــادهـــن م ــه ــولّ (١)م والمعاجرُ مسلوبة  براقعها 
النسا ســيــدة  ــالــزهــراء  ب ونشاطرُينادين  البال  نقاسمك  تعالي 

(١) تقدمت هذه القافية قبل ٤ أبيات وهو إيطاء.



شعراء القطيف ج١  ٣٠
الرد حادث  بنا   أود فقد  ي  الفواقرُهلمّ المعضالت  حالفتنا  وقد 
مصونة كالهالل  خدر  بنت  ؟!وكم  ــرُ ــســوات وال مهتوكة  أكِلّتها 
عزيزنا ذلّ  اه  جـــدّ ــا  أي ــادي  ــن نحاذرُت  ، قبلُ ــان،  ك ما  بنا  ــلّ  وح
األذ من  جاراً  أنت  لي  تكن  لم  أُجــاورُإذا  ذا  من  ــام  األيّ على  وعوناً 
بُعدكم بَعد  أقفرت  سروري  عامرُربوع  ك،  وحقّ اتــي،  لــذّ ربــع  ومــا 
أصونه غزير  ــع  دم بعدكم  مخامرُفلي  وداء   ، ــاتٍ ــمّ شُ مخافة 
للبكا بالمستطيعة  مقلتي  ــا  والمحاجرُوم أجفانها  حرقت  فقد 
الحمى عن  غائبين  يا  لكم  نــاظــرُفهل  فيسعد  ــاً  ــوم ي ــة  أوبـ ــه  ل
ل هــزّ ــوق  ف بنا  يسري  إذ  ــرُفتنظر  زاج ويــزجــر  عنفاً  بها  يحثّ 
كافل غير  من  البيد  في  بنا  خافرُيسار  ــحــاذر  ن مما  لنا  ولــيــس 
وهاشم  كسر بين  ما  فتى  الخناصرُوإن  عليه  تثنى  من  وأفضل 
فاجر نحو  العال  رغــم  على  صاغرُيقاد  وهو  العنا  قيد  في  ويؤسر 
النسا سيدة  حجر  في   ثو العواهرُورأســاً  المومسات  عليه  تغني 
وليدها  يــنــاد إن  مــا  نكبة  ــاه لــهــا ونــظــائــرُفيا  ــب لــقــد عـــزّ أش
خافقاً يقدم  المنصور  العلم  ظاهرُمتى  والحقّ  العصر  ــام  إم ــام  أم
به وانطمست  الجور  بحر  فاض  دواثـــرُفقد  فهي  ــه  ــلَّ ال ــن  دي معالم 
متصنّع جــاهــل  إالّ  يــبــقَ  قاصرُولــم  وهو  العال  قطب  نفسه   ير
خديعةٍ ـــدنُ  وخِ مكر  أخــو  مكاشرُوإالّ  خليل  أو  نفاق  وربّ 
الذي ما  أدرِ  فلم  أمري  في  أُعاشرُتحيرت  ذا  ومــن  منهم  أقتدي  به 
الور على  العظام  اللَّه  حجج  الكبائرُأيا  الذنوب  تمحى  مُ  بهِ ومن 
أتى إذا  النجاة  يرجو  بكم  }(١)حسين  ائِرُ رَ بْلَى السَّ مَ تُ وْ بكم عائذاً في {يَ
ـــه وأُمّ أبــيــه  عــن  يــرجــو  ــرُوللعفو  وواف وافٍ  فالفضل  ــه  وإخــوان
شارق رَّ  دَ ما  اللَّه  ســالم  طائرُعليكم  ــة  األراك أعلى  في  ناح  وما 

(١) الطارق: ٩.



٣١ ي  الشيخ فرج اخلطّ

 ]٤[ 
الشيخ فرج اخلّطي
املتوّفى سنة ١١٣٥

المعاصر  بالمادح،  المعروف  الخطّي  محمد  بن  فرج  الشيخ  مة  العالّ هو 
أحد  ة.  الهامّ العلمية  الكتب  من  وأمثالِها  مؤلّف (الحدائق)  يوسف  الشيخ  مة  للعالّ
علماء آل عمران، ذكره مؤلّف (أنوار البدرين) بما نصه: «ومنهم األديب األريب، 
 A من شعراء أهل البيت F الشاعر الصالح، الشيخ فرج المادح الخطّي. كان
هذا  من  كثير  شعر  على  له  وقفت  وقد  ومبغضيهم،  أعدائهم  وهاجي  ومادحيهم، 

القبيل في المدح لهم A والهجاء ألعدائهم»(١). انتهى ما فيه.
بالرحمة  اللَّه  تغمده   ،(١١٣٥) سنة  حدود  في  تعالى)  اللَّه  (رحمه  توفّي 

والرضوان. ومن مراثيه في الحسين C قوله:
ــاحِ الــتــفّ روائـــح  شممت  األشــبــاحِهــالّ  خــامــس  بقبّة  ــراً  ســحَ
عنده يشرق  ــه  الــلَّ ــور  ن المصباحِورأيـــت  نيّر  د  تُخمِ كالشمس 
بلوعة المهول  مصرعه  فاحِوبكيت  السّ بدمعها  العيون  تغري 
لمصابه باكياً  ليلك  األصــبــاحِوســهــرت  لفالق  ذاك  وشــكــوت 
أمره أيسر  تُ  استشعرْ إذا  األفـــراحِخطب  مسالك  ــيَّ  عــلَ عسرت 

(١) أنوار البدرين ٢: ٨٠ / ٥.
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خطيره ــر  ذك عند  ألعجب  ــي  ــق األبـــــدان بـــــاألرواحِإن لــتــعــلّ
ه قومُ بــأحــمــدَ  فتكت  ــد  وق ــه وصـــفـــاحِآهٍ  ــ ــي آل ـة فـ بــأســنـّ
أظهروا أحمد  وبعد  النفاق  ــصــراحِكتموا  ــم ونــفــاقــهــم ب ــحــاده إل
له ــاء  ــن أب الكفر  بسيف  ــاحِذبــحــوا  ــح أض ــدون لــإليــمــان ذب ــه يَ
مُ منهُ الجاهلية  بــثــأر  ــذوا  شحاحِأخـ قلوب  مــن  وبــيــالً  أخـــذاً 
وا على المولى الحسين بخيلهم ــاحِوعدَ ــوارم ورمـ ــ جــلــهــم وص وبــرَ
ــاؤه وم الــفــرات  ورد  مــن  مباحِمنعوه  أيّ  والــخــنــزيــر  للكلب 
الظما كرب  على  يكافحهم  وكــفــاحِفغدا  بصولة  القمين  وهــو 
محمد النبيّ  كريمات  احِيحمي  النُّصّ ال  اب  النُّصّ قومه  من 
ــب قــومــه ورجــالــه ــائ ــر أط ــاحِويـ ري سافيات  كستهم  صرعى 
فأحرزوا النفوس  اللَّه  على  ــاحِباعوا  األربـ أعظم  بــل  المنى  نيل 
سيدي مهجة  النصاب  جـــراحِوتــعــاور  ــم  ــي ألِ فتلقاها  ــاً  ــرب ض
بقلبه المشوم  السهم  سفاحِفأصابه  ابــن  من  أتــى  العلوم  كنز 
الخنا شمر  كريمه  لقطع  ي!وجثا  مناحِ ــول  وط واأســفــي  فبراه 
وحبيبه مــحــمــد  ــي  ــب ــن ال ــن  ؟أيـ ــاحِ ــذبّ ال يــد  فــي  المنية  يلقى 
القنا ــوق  ف ــه  ورأسـ النبي  ــن  ؟أي ــاحِ الــوضّ بنوره  الظالم  يجلو 
على تجري  وخيلهم  النبي  ؟أيــن  ــاحِ ــي جــولــة وجــم أعــضــائــه ف
وقطعها اليدين  عن  النبي  ــن  ؟أي ــاحِ ــم وهــمــا مــحــلّ كــرامــة وسَ
وقرعها الثغور  عــن  النبي  ــن  ؟أي أقـــاحِ مثل  ــن  وه بــالــخــيــزران 
حبيبه رأس  وحــول  النبي  ــن  ؟أي ــراحِ ــال ب ــره  ــدي ي اللعين  ــأس  ك
ــي مــحــمــد وبــنــاتــه ــب ــن ؟أيـــن ال ــاحِ ــب ــرّ ق ــيــدي أشـ مــضــروبــة ب
أسرهم في  ونوحها  النبي  ــن  ؟أي احِ ــوّ ــ ــع ن ــلّ مــفــجّ ــك يـــزري ب
في السجاد  الفتى  عن  النبي  ؟أين  جــنــاحِ كسير  طير  أغــاللــهــم 
ــدعــو به ــب ت ــن ؟أيـــن الــنــبــي وزي ورواحِ نوحها  مــن  ــدوة  غ فــي 



٣٣ ي  الشيخ فرج اخلطّ
ــا ــداؤه ون محمد  الــنــبــي  ؟أيـــن  ــالحِ ف لخير  يدعو  من  خير  يا 
أرضنا علينا  ضاقت  قد  جــدّ  !يا  فــســاحِ أي  للكفر  حت  وتفسّ
جميعهم بنيك   أرد قد  جــدّ  نجاحِيا  سبيل  بهم  سلكت  ــوم  ق
وراءهم الكتاب  نبذوا  قد  جدّ  صالحِيا  بعد  األرض  في  أفسدوا  بل 
أسواقهم بنا  طــافــوا  قــد  ــدّ  ج وبــطــاحِيــا  بــأنــجــدٍ  ــدور  ــخ ال بعد 
أسرهم في  بنا  يربع  لم  جــدّ  بــمــراحِيا  بنا  يــرفــق  ــم  ول  مــغــد
أجسادنا ــوا  ق ــزّ م ــد  ق ــا  ن ــاجــدّ وســـالحِي بمفتّل  ــم  ــره أس ــي  ف
نجد لــم  عنا  غبت  مــذ  نــا  جــدّ الحِيــا  أو  معاند  غير  الــدهــر  فــي 
تغلّقت الجنان  وأبــواب  الفتّاحِتعِسوا  مــن  يئسوا  ــد  وق عنهم 
بأنهم الطويل  اللعن  مُ  سجاحِفعليهِ بقول  عقائدهم  عقدوا 





٣٥ الشيخ عبد احلسني أبو ذيب 

 ]٥[ 
الشيخ عبد احلسني أبو ذيب

املتوّفى سنة (١١٥١) تقريبًا

الحسين  عبد  الشيخ  الخيّر،  األديب  ه: «الشاعر  نصّ بما  البدرين)  ذكره (أنوار 
البيت  أهل  شعراء  ومن  المذكورين،  واُدبائها  المشهورين  شعرائها  من  ذيب.  أبو 

A، له قصائد في الرثاء مشهورة»(١).
توفّي F في حدود العقد السادس من المئة الثانية بعد األلف (تغمده اللَّه 
بالرحمة، وصب على قبره شآبيب الرضوان). ونكتفي من قصائده بذكر نونيّته في 
رثاء الحسين C، وهي من الغرر التي رثي بها سيّد الشهداء (صلوات اللَّه عليه):

هتّانا الدمعُ  سقاك  الطلولِ  ما أفظع الخطب لو أفصحت ما كانا!عجمَ 
ملتئماً الربع  فيك  أعهد  كنت  فجيراناقد  جيراناً  المعاهد  مــلء 
تبيانادارت على القطب أيدي النائبات فما للقوم   الرد صروف  أبقت 
مثالً مضوا  حتى  معاهدهم  أحــزانــاأقوت  وللعانين  للمستبين 
بها أُطيق  ال  فيها  الطرف  أزماناأُقلّب  حاولت  ولو  الوقوف  حتى 
نضارتها الدنيا  أبقت  فما  كثباناحالت  الممطور  روضها  لت  وحوّ

ــت -لـــــك الـــخـــيـــر-  ــ ــان ــ ك

(١) أنوار البدرين ٢: ٢٣٠ / ٤٦.
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ــد إيمانالـــلـــعـــافـــي ســـحـــاب نـ العتب-  -عداك  والمؤمنين 
ساحتها اف  ــوّ ط أصبحت  ال تختشي من صروف الدهر طوفاناوكعبة 
فانقلعت السوء  مرجفات  بها  خاناخانت  لمن  بؤساً  ــا  وي بالنائبات 
أحبّتها أضحت  تكن  لم  وأشجاناكأنها  شجواً  بها  والقاطنون 
هانافي كلّ صقع لهم في األرض فادحة بها  سلّى  إذا  اللبيب  خطب 
تطلبها دهر-  -يا  التي  الترات  ووحداناأي  مثنى  لها  قصدت  حتى 
بما المرسلين  أزكى  خطوبك  مَت  غدرانارَ بالدمع  العال  عيون  يقذي 
أرومته في  المنايا  سهم  دت  وشبّاناســدّ يباً  شِ لــه  أصبت  حتى 
إلى أذاك  من  غويّ  أشقى  دت  موالنافقُ اللَّه  أمين  العباد  ــى  أزك
لقيت كم  الحوراء  ة  الحرّ نيراناوالبضعة  األحشاء  في  ج  يؤجّ هوناً 
حوادثه من  عشير  عشر  صبّ  النالو  جلمد  أو  راســيــة  رأس  فــي 
ت دَ وإحساناوسبطه الحسن الزاكي الذي شهِ تفضيالً  اآلي  بفضله 
نسباً لــه  ترعي  لــم  الــســمّ  ــه  عرفاناأذقــتِ والمجد  شرفاً  العال   شأ
قسطله النقع  مثير  كــلّ  اناوسقت  دُخَّ الترب  يحيل  الطفوف  يوم 
وانصبغت الزرقاء  القبّة  به  ألــوانــاحالت  ــدمّ  ــال ب بسيطتها  غــبــرا 
شرذمة غير  تحطه  ــم  ل أكفانابمفرد  الدم  نجيع  من  لت  فَصَّ قد 
أبداناتمثّلوا شخصهم في الخلد وارتحلوا الطفّ  محاني  في  وخلّفوا 
وولــدانــاوصافحوا صفحات البيض واعتنقوا حـــوراً  مُ  ممساهُ قبيل 
مُ نفوسهُ السامي  األسل  على  قرباناسالت  لألجسام  النحر  بوا  فقرّ
مردية وهي  المواضي  قراع  وريحاناظنّوا  وحــاً  رَ القنا  وباسقات 
لمعركة يوماً  نحوا  إن  ظلمانا(١)تخالهم  الهيجاء  في  و  العدْ ة  بشدّ
رشفت وما  فراداهم  الجموع  قِدحانايثني  باألفواه  الماء  سائغ  من 
حاناكادت على الجيش أن تأتي بواترهم قَد  اآلجال  على  القضاء  لوال 
سة مقدّ أرواحــاً  اللَّه  على  أثماناباعوا  الخلد  دار  غير  رضــوا  وما 

(١) جمع ظليم: ذكر النعام.
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أعاصرها تعدو  الصبا  وريح  أرداناأمسوا  األشــالء  على  فيضفي  ثوباً 
شرفاً ــوا  أب لما  روسهم  خرصاناتسنّمت  الخطّي  القنا  شاهقات  من 
منفرداً الــدار  بَعيد  وتــراً  إنساناوراح  العلم  ين  لِعَ يدعى  كان  من 
ساحتها شطر  المنايا  قلّدته  وإخواناقد  أهالً  أهلكت  ما  بعد  من 
مكترث غير  المواضي  حدّ  غضبانايذوذ  وافاك  إذا  العفرنى(١)  مثل 
به قذفت  لو  ضرباً  الجيش  أركانايستأصل  منه  ألوهــى   رضــو جبال 
بزغت لها  إن  الليالي  سود  آناتضيء  هاماتها  على  المواضي  بيض 
مسرعة النقع  ظــالل  تحت  ففرساناتثير  فرسانا  الصفّ  على  تأتي 
ته بغرّ للظامي  يُستسقى  عطشاناأغــرّ  الطفّ  أرض  ة  بشقّ أمسى 
سالبها ــات  ــراي ال ــة  ــوي أل ــاد  عرياناعــقّ النصر  سليب  خليا  أضحى 
له الشامسات  الجامحات  جثماناتقبّل  بالرمضاء  السنابك  تحت 
علم القنا  مــطــرور  ــوق  ف كيواناكريمه  علياه  فــي  يناطح  ســـامٍ 
مضض على  شعثاً  أهله  ــادروا  وإعالناوغ إســـراراً  الكف  تقلّب 
شواغلها ألجتها  الليل  دجــا  ممساناإذا  حيّيت  ال  فتهتف  حزناً 
ما يخبر  ــه  ــلَّ وال أوائــلــنــا  أحزاناكــانــت  تلقاه  ما  وتحذر  تخشى 
بعدت وإن  ننساها  ليس  محنة  نسيانايا  لإلنسان  يُحدث  والبعد 
نصباً الوغى  في  أورثتنا  وأقصاناووقعة  أدنــانــا  صبر  على  يأتي 
به شرقت  خطب  على  دهري  أصماناأذمّ  البغي  قصيّ  عــن  ــه  ألن
شاخبة الطفّ  في  أحبّتنا  أسراناأمست  األنضاء  وعلى  أوداجــهــا 
عارية كلّ  في  الفال  ظهور  وغيطاناتطوي  آجاماً  المفاوز  تطوي 
لنا حوّ الــتــرك  رعــايــا  مــن  أوالناكأننا  ــرار  األش إلى  الزمان  ريب 
يقدمنا للنظّار  الوجه  فبلدانامكشوفة  بلداناً  الركائب  ــوص  خُ
يكتمها الظلماء  أشخاصنا  أفشاناالليلَ  للنظّار  الصبح  إذا  حتى 
مسرانافي األسر نرفل في قيد الحديد على الشامات  إلى  الفيافي  سفن 

(١) العفرنى: األسد. لسان العرب ٤: ٥٨٧ - عفر.
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ومن الثاكالت  طعام  من  غدراناغذاؤنا  الــبــرّ  مألنا  قــد  دموعنا 
من الحقائق  سلطان  الناس  أحظاناوواحد  الرحمن  طلعته  بيمن 
فتى خير  ام  الصوّ الساجد  ــاالعابد  ــران وأُخ دنــيــانــا  كهف  ه  ــدّ ــع ن
جامعة لألسر  جامعة  ــر  أس ريعانافــي  للعمر  قصمت  تخالها 
مهجنة ــدي  أي حت  طوّ إذا  ولــيّــانــايدعو  مــطــال   ــو ولـ بجسمه 
لة مثقّ بـــؤت  ــد  ق أُمــيّــة  ــي  ــبّ خسراناه اللَّه  عطاء  من  الجزا  يوم 
قنعت وما  البغضا  أوائلك  وعدواناأبدت  ظلماً  لنا  قصدت  حتى 
وقلت واستأجرت  وسبت  رعيانافقتّلت  البعث  في   للور رعت  وما 
نحسبه ــه  ــلَّ ل أمـــرنـــا  ــمــا  وأحيانالــكــنّ موتانا  ــه  ــلَّ ال ـــة  ذمّ فــي 
مضر من  والسادات  العواتك  بن  وقحطانايا  عدناناً  الخيل  والمقحمي 
شرفاً العال  هام  على  عمراناوالمشرفات  والمحمود  الحمد  شيبة  عن 
داعية الطفّ  يوم  أسمع  كنت  سلطانالو  الحقّ  لداعي  أجيبوا  تدعو 
انتعلت الوغى  في  كالسعالي  دتها  وتيجانالقُ هامات  القوم  مفرق  من 
على المشفقات  هات  األُمّ ض  ذؤباناتحرّ الصفّ  تدانوا  ال  أبنائها، 
معركة هيجاء  ولــجــوا  إذا  ــوم  أشطاناق الصدر  في  القنا  صدور  ظنوا 
لهم ناجذيه   أبد الشرّ  إذا  ووحــدانــا)(قوم  زرافـــات  إليه  طــاروا 
يندبهم حين  أخاهم  يسألون  برهانا)(ال  قال  ما  على  النائبات  في 
فمضى بي  ـــام  األيّ تأخرت  حسبانالكن  والمجد  ظفراً  المنى  من 
بما الثاكالت  سمع  ــر  أُوق ــافبتّ  آذان للباكين  وأخــطــب  يشجي 
آنسة األمـــثـــال  شــــاردة  فرقانابــكــل  الــشــعــر  بــلــغــاء  هــا  تــعــدّ
قد المحبّة  إنجيل  ــوراة  ت ألحاناأسفار  النوح  ــور  زب من  تعلّمت 
بها فنلت  مرضاها  نلت  رضواناذيبية  الحشر  في  يتحفني  رضوان 
كما الثناء  أرواح  فتنفث  أوطاناتتلى  األهلين  ــازح  ــن ال ــر  تــذكّ
فغدت بكم  آمالي  حوض  حرماناأوردتها  ــه  ــلَّ وال تختشي  ال  تثير 
كما السالم  تضاعيف  من  تبياناحملتها  الــودّ  لطيف  من  ضمنتها 
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املتوّفى سنة (١١٥٢)

الشيخ محسن بن فرج النجفي (القطيفي). ذكره مؤلّف (شعراء الغري) عن 
صاحب (الحصون المنيعة) قال: كان فاضالً كامالً أديباً شاعراً، ولم يسمع له شعر 
إالّ في مدح أهل البيت A. توفّي في النجف األشرف في حدود سنة (١١٥٢) 
تقريباً، ودفن فيها. وقد جاء شعره في الكتب التي كفلت مراثي اإلمام أبي عبد اللَّه 

:C فمن قوله فيه ،C الحسين
الصدودُ وال  البعاد  ما  ــودُلعمرك  ــم ه ــع  ــ رب وال  قـــنـــي  يـــؤرّ ــدمــوع حــداء حــادٍ ــجــرِ ال ــم يُ ــودُول ــع ت ال  لـــيـــالٍ   ــر ــ ذك وال 
خطب العينين  أســبــل  الــجــديــدُولــكــن  يخلقه  لــيــس  عظيم 
علي ــو  ــن ب ــطــفــوف  ــال ب ــورودُعــشــيــة  الـ لها  يــبــاح  ال  عطاشى 
قوم وويـــل  ــرات  ــف ال عــن  ؟تـــذاد  تـــذودُ مــن  أتعلم   ، ـــمُ تـــذودهُ
استهلّت وال  الــفــرات  ــل  وي !أال  عــــودُ رَ ــة  ــارق ب جنبيه  عــلــى 
قد أن  ــه-  الــلَّ -لــحــاه  يعلم  ــم  الشهيدُأل بجانبه  عطشاً  قضى 
ــراه ــ ــمَّ بــجــنــبــه ضـــيـــفٌ قِ ــ تميدُألـ وخـــرصـــان  ــا  ــه ــوارم ص
عبد ــن  ب ــرب  ح بنو  غـــدرت  ــه  العبيدُب الــمــولــى  آفـــة  ــم  ــظ وأع
ــداً ــع وب ــرا  ــ س ــت  س ــدّ ق ال  ــمــودُأال  ــدت ث ــع لــتــابــعــهــا كــمــا ب
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فيه ــه  ــلَّ ال ــول  رسـ حفظت  ــاك ومـــا تــقــادمــت الــعــهــودُفما  هــن
أرادت قــد  ــو  ل مــا  استامته  ــا الــمــزيــدُبــل  ــوزه ــداً فــيــه أع ــزي م
ــت ــلّ ــه وق ــب ــان ــزّ ج ــ ــة ع ــدُعــشــي ــرشــي ــد ســفــه ال ــه وقـ ــع ــواب ت
مطيع يــمــنــى  بــســطــه  ؟أرادت  ــا تــريــدُ ــم ــا م ــه ــيُّ وأيــــن أب
هول الــحــرّ  نفس  هــوان  ــع أدنــــاه الــولــيــدُودون  ــوق يــشــيــب ل
ظى يقْ الطف  في  يومهم  ــودُفأظلم  ــــمُ رقـ ــه وهُ ــوم وأصــبــح ي
يعلى بـــدن  بـــال  رأس  ــن  ــم ــان يــكــفــنــه الــصــعــيــدُف ــم ــث وج
وكانت اقتطعت  قــد  أيــدٍ  ــن  الــوفــودُوم انتجع  إذا   ــد ن بحار 
أسير ومـــن  ــاح  ــب ي ــل  ـ رحْ ــودُومـــن  ــي ــق ــه ال تـ ــرّ عــلــيــل قـــد أضـ
الفيافي بها  يــجــوب  ــرة  ــاس ــريــدُوح مَ ــدٌ  ـ وغْ المطا  ــزل  ه على 
والــبــرودُظــعــائــن كــاإلمــاء تـــذلّ حــزنــاً الــمــقــانــع  وتستلب 
قولي ــلّ  وق العفاء  الدنيا  يفيدُعلى  ــل  وه العفاء  الدنيا  على 
ــاءً دمـ يبكى  أن  ــلّ  قـ ــصــاب  ــخــدودُم ال ــه  ل ــفّ  ــاألك ب وتلطم 
إالّ يــمــحــوه  وال  ــراً  ــب ص ــدودُمــحــا  ــح ــه ال ــام ب ــق ــام فــتــى ت ــي ق
تقفو ــه  ــلَّـ الـ أنــبــيــاء  ــودُإمـــــامٌ  ــن ــج ــة ال ــك ــالئ ــم لــــواه وال



٤١ الشيخ يوسف أبو ذيب 

 ]٧[ 
الشيخ يوسف أبو ذيب

املتوّفى سنة (١٢٠٠)

هو أحد األعالم الكبار، والشعراء العظام الذين تزيّن بهم القرن الثاني عشر. 
على  تدلّ   C الحسين في  ومراثيه  والمعاجم،  الدواوين  من  كثير  في  ذكره  جاء 
عظيم عبقريته ونبوغة، فله فيه القصائد الرنّانة والمالحم العصماء المنقطعة النظير. 

وقد اخترنا منها الميمية والبائية، فسرح بريد نظرك فيها ترَ العبقرية الفذة.
الشيخ  ابن  محمد  الشيخ  ابن  اللَّه  عبد  الشيخ  ابن  يوسف  الشيخ   F فهو 
أحمد آل أبي ذيب، من آل المقلّد المنتسبين إلى قصي بن كالب أحد أجداد النبي 
K، وجاء في كتاب الطليعة ما نصه: «كان فاضالً مشاركاً في العلوم، تقيا ناسكاً، 
 . الخطّ حسن  هاً  مفوّ وكان  عارضة،  ذا  االُسلوب،  قوي  الشعر،  جيّد  شاعراً؛  أديباً 
سنة  حدود  في  توفّي  ذيب.  أبي  آل  من  جماعة  مع  للعلم  طالباً  وأقام  العراق  ورد 

(١٢٠٠)». ومن جملة شعره:
غــالــبْ عليك  الــمــنــون  (١)حــكــم  تـــغـــالـــبْ لـــم  أم  ــه  ــت ــب غــال

إلى آخرها، فراجعها بعد الميمية.

(١) هذه القصيدة نسبها الشيخ فرج العمران إلى الشيخ عيسى بن مانع. انظر: الروضة الندية، ص: 
.٧١ - ٧٥
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C في رثاء الحسين F قال

أقــامــوا بالغميم  ــم  نــعْ آل  ــم  ــامُنــعَ ــق ــكــن عــفــا ربـــع لــهــم وم ول
مُ عنهُ الربع  أسأل  المطايا  كالمُحبست  الــدريــس  للربع  أيــن  ومــن 
عاً مروّ ــزال  ي ال  قلباً  اللَّه  أساموارعــى  حيث  الغادين  مع  يسيم 
اللو بمنعرج  سلمى  دمنتي  سالمُعلى  المحبَّ  يشفي  وهل  سالم 
ساعة عمر  ولو  بي  عوجا  ــرامُخليليّ  وغـ لــوعــة  غريمي  بحيث 
ــةً رام ــه  الــلَّ أبعد  ال  ــةٍ  رامـ ركــامُعلى  الملثّ  الغيث  من  سقاها 
سفحها ن  بأيمَ ــانــاتِ  ب عند  ــامُلنا  ــهــن هــي ــلــب كــلّ ــات ق ــان ــب ل
ــل رواح لــلــفــراق  حــنّــت  (١)عشيّة  حيامُ الفريق  لترحال  وهاجت 
متيّماً بــانــوا  ــوم  ي مثلي  أرَ  مــنــامُفلم  لــهــن  ــا  م كجفوني  وال 
لعهدها ــاء  وف ال  كالليالي  ــرامُوال  ــا بــالــعــهــود حـ ــاه كـــأن وف
حرة ــن  الب ــة  ذمّ يــومــاً  تــرعَ  ــامُفلم  ذم النبي  ــن  الب ــي  ع رُ ال  كما 
صحائف العراق  ــاس  ألرج ختامُأتته  والنفاق  ــدء  ب الــوفــق  لها 
وسيّد مولى  أنــت  إلينا  ــدم  اق غــالمُأال  ــان  ــزم وال عبد  الــدهــر  لــك 
شيعة لــك  إننا  علينا  اقــدم  ــامُأال  إم األنـــام،  دون  لــنــا،  وأنـــت 
غياثنا ــت  أن ــه  ــلَّ ال رعـــاك  عصامُأغثنا  النائبات  فــي  لنا  ــت  وأن
يزل ــم  ول دعـــوه  ــا  لــمّ ــمُ  ــاهُ ــرامُفــلــبّ ك الصارخين  دعـــاء  يلبّي 
الـ على  مُ  كأنهُ غلباً  لهم  تمامُفساق  الكمال  في  بــدور  ـعوادي 
غالب بن  لؤي  من  حرب  ــامُمساعير  ــم يــثــنــهــنّ زمـ عــزائــمــهــم ل
الند أبحر  أنهم  إالّ  الصيد  ــمُ  غمامُهُ للمجدبين  أنــهــم   ــو س
حت وطوّ الجياد  أيدي  بهم  ــوامُترامت  ــ ــق وس ــي ــهــم لــلــمــنــايــا أن ب
كربال بعرصة  فيها  سهم  أقاموامعرّ حيث  والكرب  البال  أقــام 

م وحوائم، وجمعها هكذا تساهل. (١) اإلبل العطاش حوَّ



٤٣ الشيخ يوسف أبو ذيب 
لها وقــائــدهــم  فيها  ــمُ  همامُزعــيــمــهُ الجبين  ــاح  ـ وضّ فــبــورك 
نبعها الطهر  أحمد  من  همم  ــدامُأبو  ـ وصِ صــولــة  عــلــيٍّ  مــن  لها 
حوله اللجب  والجحفل  به  ــامُكأني  ــه وكــــلّ لــهــام يــقــتــفــيــه ل
جيشه الجأش  ثابت  بقلب  ضــرامُيعبي  فيه  شــبّ  عباب  لخوض 
غــارةٍ مغاوير  ــا  زج بهم  سهامُويرمي  القسيّ  عــوج  من  زجّ  كما 
فكأنه الــوغــى  تغشى  جة  لحامُمدجَّ الضروس  للحرب  الهول  على 
ظماً على  الهياج  نحو  بهم  عظامُأهاجت  كرمن،   ، نفيساتٌ نفوس 
الوغى حومة  في  د  كاألُسْ برحوا  ــامُفما  أج ــاحُ  ــرم ال ــاتُ  ــيّ الــيــزن لها 
يوفهم سُ ماة  الكُ هامات  كالمتكلم  لهنَّ  ــمٌ  ــجْ عُ عجبٍ  ــن  وم
وشيدت بالعوالي  تداعوا  أن  وخيامُإلى  ــع  أرب المعالي  فــي  لهم 
نصيره وحيداً  أفــدي  وبي  سامُبأهلي  وحُ ــل  ذاب لــدن  الــروع  على 
بمربع منه  الضيم  يحلّ  أن  يضامُأبــى  كيف  الفخر  ربّ  وهيهات 
على ده  ــرِّ ــج ي ــو  ل ــاً  ــزم ع د  ــجــرِّ شمامي منهم  ساخ  شمامٍ  هضاب 
كأنه ــدِ  نْ ــرَ ــفِ ال مصقول  ظالموأبــيــضَ  سناه  عــن  تجافى  صــبــاحٌ 
ه بكفٍّ  ٰ لوَ يُ الصلِّ  مثل  ــام(١)وأسمرَ  سـ الــزاعــبــيــة  ــي  ف ونفثته 
له بدت  حين  الغاب  كليث  نعامُيصول  الشعاب  بين  ــبٍ  ــغَ سَ على 
حقها البسالة  معطي  يا  تسامُحنانيك  تكاد  ال  نفس  ومــرخــص 
مطلب المنية  وصل  في  لك  ؟أهل  مــرامُ الحياة  قطع  في  لك  وهل 
وساغباً الفؤاد  صادي   الرد وطعامُوردت  حال  شــرب   الــرد كــأن 
زؤامُوأمسيت رهن الموت من بعد ما جر للكماة  مـــوت  ــك  بــكــفّ
ت قراك الخيل من بعد ما غدت رمامُورضّ فهي  منك  صرعى  الخيل  أُولو 
الوغى في  م  كهّ السيف  إالّ  أنت  كهامُفما  فاعتراه  المواضي  حــدود 

ت كانت كأن كعوبَها يجري  زَّ (١) الزاغبية: رماح منسوبة إلى زاغب؛ بلد أو رجل، أو هي التي إذا هُ
بعضها في بعض. والسام: الموت.



شعراء القطيف ج١  ٤٤
ونابه الــمــنــون  ــاه  تــغــشّ ــامُولــيــث  ــاء وسـ ــدم ــل وظـــفـــراه فــيــه ل
تقطّعت حاربتك  أكــفــا  ــذامُفليت  ج جــاولــتــك  بغي  ــل  وأرجـ
شوازباً عليك  تردي  عدت  ــلــو لــهــن لــجــامُوخيالً  ــال ي عــقــرن ف
نيّر ات  الــمــســرّ ــوم  ي فــال  ــشــامُأُصــبــت  ي لــيــلــهــن  فـــي  ــمــر  ق وال 
رايــة بــعــدك  للدين  رفــعــت  ــوامُوال  ق الشريف  للشرع  ــام  ق وال 
فاطم ابن  ذبح  بعد  مجد  المجد  ــامُفال  دع إليه  مــرفــوع  الفضل  وال 
العلى دهى  يوم  أي  يوماً  إن  ــامُأال  ــق ــجــثــى لــهــا وي وفـــادحـــة يُ
مرفقاً الدين  من  شلّت  ورغامُوقارعة  حصى  العافي  مفرق  على 
جليّة والــمــنــايــا  حسين  ــداة  ــامُغـ ــث ول ــع  ــرق ب عليها  ــس  ــي ول
والظبى األسنّة  أطراف  بين  أُوامُقضى  لــظــاه  يــذكــي  حشا  بــحــرّ 
وصحبه أبــيــه  أبــنــا  حــولــه  ــن  حمامُوم غالهن  األضــاحــي  كمثل 
ــوامُعلى األرض صرعى من كهول وفتية وت الصفا  حــرّ  على   فـــراد
ــة ــة األجــســاد مــثــل أهــلّ ــل جهامُمــرمّ الــريــاح  ــور  م مــن  عــراهــن 
كأنها الطاهرات  النساء  حيامُوتلك  الطفوف  ــراع  أج بين  قطاً 
سادة العرانين  ــمّ  شُ على  كــرامُيطفن  الوجوه  بيض  ــمُ  وهُ قضوا 
هاً تولّ النواصي  باأليدي  بْنَ  رِّ سجامُيُضَ كالمعصرات  وأدمعها 
أشمط ــأروع  ب مروعات  عــامُوتهوي  تعبّس  إن  المحيّا  طليق 
ــده وري دامٍ  البوغاء  على  جامُعفير  الحوادث  دهم  يدي  من  قي  سُ
ــارة وت عليه  ر  دوَ لها  ــوراً  ــطَ ــن قـــعـــود عـــنـــده وقـــيـــامُف ــه ل
مصابها فــي  أنها  شــيء  وضــرامُوأعــظــم  حرقة  حشاها  وحشو 
أعبد باألصبحيَّات(٢)  لــئــامُتُكنِّعها(١)  ــاع  ــن ــق ال منهن  وتــســلــب 
بذلّة تستهان   أســـر فيشامُحــواســر  ــم  راحـ ــن  م لها  ولــيــس 

عه، أي ضربه حتى اعوجت أكواعه. (١) كنَّعه: كوَّ
(٢) األصبحيات: السياط.



٤٥ الشيخ يوسف أبو ذيب 
حمامُيطارحن بالنوح الحمائم في الضحى الدموع  ــذري  تُ فهل  ــى  وأنّ
فَخارها أنَّ  عــدنــانَ  بلغٌ  مُ ــام؟فمن  ــن م مــنــه غــــاربٌ وس ــدَّ ــه ت
حجاله عن   نأ عنها  الحجى  تام؟وأنَّ  قَ سناه  أخفى  ــا  ده ــؤدَ وس
فمٌ وال  لديها  للعليا  ــفَّ  ك وهــامفــال  مات  للمكرُ ســاعــدٌ  وال 
الهد به  صيب  الله  لعمرُ  قاممَصابٌ  سَ منه  ــالمَ  اإلسـ ــرا  ع زءٌ  ورِ
شمسها عبدُ  هاشمٍ  من  لَّها  غِ طَغامشفت  الغليلَ  تَشفي  حزنًا  كفى 
محمدٍ عهدِ  نكثُ  ال  لو  ودِالم!فوالله  حبترٌ  قــدمــاً،   ، ــنَّ سَ ومــا 
ــةً أذِلَّ حربٍ  بن  صخرِ  بنو  ــاملكانت  غ ــام، رَ غ ــرَّ ــوق ال وآنــافــهــا، ف
كلُّها المشيئات  الله  إلى  ومــالمولكن  شـــاءه  ــا  م ــي  ف عتب  فــال 
بي تروح  العراق  وادي  إلى  هل  يام؟أال  حِ النسوع  رخيَّات  وتغدو 
كأنها جانِ  الهَ األرحــبــيَّــات  عاموامن  الحضارة  في  سفنٌ  اآلل  على 
قوائماً خبِّهنَّ  فــي  ــشــرت  نَ وأكـــامإذا  تحتها  ــادٌ  ــ وه ت  ــوَّ ــط ت
فافها خِ في  موثقٌ   آو ابــنَ  بُغامكــأنَّ  نَّ  رَ حصباءَ  وطــئــت  إذا 
(١) نزيفةً ترامت  الحادي  زمزم  ــداموإن  مُ ــحــداة  ال صــوتَ  لها  ــأن  ك
ا على السر سهامأساهمها، في األين، شوقً ــزارِ  ــم ال شــوق  ــي  ول لهنَّ 
حاجةً يَّات،  رِ الغاضِ في  بها،  قضي  ــامألِ ــم ول زورةٌ  إال  هـــي  ومـــا 
بسفحها تَستهلُّ  جفونٍ  أواموسفح  ــنَّ  ــه شــفَّ قـــبـــوراً  ي  أروِّ
جــذوةً بقلبيَ   أور لها  نيامحنين  ــام  ــ واألنـ عيني  ــر  ــه وأس
أُلبست اءَ  ــرَّ غ الدين  رعــاة  نِــظــامإليكم  ــنَّ  ــهـ زانَـ رٍّ  دُ يــتــيــمــاتِ 
لغيركم تُجلى  ليس  ولكن  ــامعروساً  ــورة وذمـ ــخــف ــةٌ م ــرم لــهــا ح
بديعها وحـــرٌّ  معانيها،  ــقٌ  ــي قامرق عِ ــان  ــزم ال أمَّ  مثلَها  عــرا 
يوسفٍ ذئب  أبي  من  تقبلوها  ــاه إثــامفإن  ــ ــا رج ــمَّ ــه ع ــن ــث ــلــم يَ ف
ومطلبي الزمان  في  رامي  مَ م  الكُ ــراموَ ــ ــذا مــطــلــب ومَ تــبــارك هـ

.(١) زيفة:  سكر



شعراء القطيف ج١  ٤٦
كرامةٌ الكريم  الله  من  سالمعليكم  الــســالم  الله  مــن  عليكم 

C وله في رثاء الحسين
غــالــبْ عليك  الــمــنــون  ــبْحــكــم  ــال ــغ ت لـــم  أو  غــالــبــتَــه 
ســـهـــامـــه أن  شـــــك  ــة صـــوائـــبْال  ــي ــاح ــلّ ن ــ ــي ك فـ
ــك هـــاجـــمـــاً حاجبْفـــلـــيَـــطـــرقـــنـّ ألــف  ــك  دونـ كــان  ــو  ل
الــجــنــو ــوت  ــمـ الـ تـــدفـــع  ــواضــبْال  ــق وال ــة  األســـنـّ وال  دُ 
ــو ــع ــال ــط ــوك ال ــلـ ــمـ ــن الـ ــ والــمــغــاربْأيـ الــمــشــارق  على  ن 
ــم يــخــلــقــوا ــأن لـ ــ ــوا ك ــبـ ــار ذاهـــبْذهـ ــ ــلّ فـــي اآلثـ ــكـ والـ
وال ــى  ــقـ ــبـ يـ ثــــابــــت  ــاربْال  هـ ــان  ــدث ــح ال ــن  م ينجو 
ــه ــو ل ــقـ ــتـ ــالـ ــبْفـــاعـــتـــدّ بـ ــواق ــع ــي نــظــر ال ــحــزم ف ــال ف
ــقــى ــت ال فـــي  الـــســـالمـــة  المعاطبْإن  ــرك  ش ــن  م ــن  ــدي وال
المنيـ ــى  ــ الق ــن  مـ ــاز  ــ ف ــد  ــبْقـ ــواق ــع ــو مــحــمــود ال ــة وهـ ـ
ـــكـــاً بــــــوالء عــتــر غــالــبْمـــتـــمـــسّ آل  مـــن  ــد  ــمـ أحـ ة 
ــا ــق ــم ــبْأهــــل الــمــنــاقــب وال ــرواتـ ــب والـ ــرات ــم ــب وال ن
ــا ــزمـ الـ ــاورك  ــ ــعـ ــ تـ ــوائــبْوإذا  ــن ــال ب ــوك  ــح ن ــاج  ــ وه ن 
ــم بــعــر ــه ــت ــب ــصــي ــر م ــ ــاذك ــ المصائبْف ــسَ  ــن ت ــال  ــرب ك ــة  ص
الــحــســيـــ أنـــســـى  ال  ــه الــركــائــبْتــالــلَّــه  ــفــن ب ــن وقـــد وق ـ
قا األرض  ــا  مـ ــراً  ــب ــخ ــت ــس ــبْم ــائ ــن األط ــا ب ــال ي ــرب ــوا ك لـ
ــإذا الــكــتــا ــ ــوا فـ ــ ــزل ــ ــال ان ــ ــه تــتــلــو الــكــتــائــبْق ــول ــبُ ح ئـ
ــادرت أنــــصــــاره ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيــن الــثــعــالــبْفـ ــد مــا ب ـ ــاألُسْ كـ
ـــ ــ ــا األس ــذهـ ــواجـ ــد نـ ــ ــ ـ مخالبْأُسْ لــهــا  ــوف  ــي ــس وال ـــنــة 
ــم ــهـ ــاحـ ــب ثــواقــبْبـــيـــض كــــــأن رمـ ــه ــم ش ــه ــوف ــي وس
ــا ــج ــع الــغــيــاهــبْفــكــأنــهــم تـــحـــت ال تــحــت  ــب  ــواك ك ج 



٤٧ الشيخ يوسف أبو ذيب 
ــب الــفــضــا ــح ــت س ــم ــراك ــت ــبْف ــواك ــك ــلــك ال ــبــت ت فــتــحــجّ
ــعــد ــي الــحــســيــن مــع ال ــق ــيــن الــســحــائــبْوب ــدر مــا ب ــب ــال ك
ــراً ــبّ ــك ــى الـــصـــفـــوف م ــق ــل خاطبْي الهامات  فــي  والسيف 
ــيـــث فــــي وثـــبـــاتـــه ــلـ ــالـ ــن الـــمـــضـــاربْكـ ــي وثـــبـــاتـــه ب
ــاقـــب ــو بــــعــــزم ثـ ــطـ ــسـ الــضــرائــبْيـ مصقول  كالسيف 
ــه ــرج ــن س ــ ــو ع ــ ــاربْحـــتـــى هـ غـ ــدر  ــب ــال ك أو  كــالــنــجــم 
ــوق الـــثـــر ــ ــه فـ ــ ــي ل ــف ــه ــبْل ــوان ــج ــدّ ال ــه ــن ــود م ــط ــال ك
ــه ــمـ ــريـ ــي لـــــه وحـ ــفـ ــهـ ــوادبْلـ ــ ــول مــصــرعــه ن مـــن حـ
ــع ــ ــدام ــ ــم ــ ــه ب ــ ــن ــ ــدب ــ ــن ــ ــان ســواكــبْي ــفـ ــرّ أجـ ــ مـــن ح
هــنــا ال  بـــعـــدك  ــيـــن  مــشــاربْأحـــسـ ت  لــــذّ وال  ــش  ــي ع
ل ــدّ ــجـ ــك مـ ــنـ ــم مـ ــسـ ــجـ ــبْالـ ــرائ ــت ال منعفر  ــرب  ــت ال ــي  ف
ــا وقــد ــيـ ــبْمـــا أوحـــــش الـــدنـ ــواع ــن ــفــرقــتــك ال نــعــبــت ب
ـــ ــا غــري ــن بـــعـــدك يـ ــح ــا ن ــبْهـ ــرائ ـــب الــــدار أمــســيــنــا غ
شهيـ ــا  يـ الـــشـــدائـــد  العصائبْوعــلــى  شدينا  ــفّ  ــط ال ــد  ـ
ــى ــرط األسـ ــ ــن فَـ ــول مـ ــقـ ــاء الهـــبْوتـ ــش ــألح ــو ل ــج ــش وال
ــه ــدو ب ــ ــع ــ ــا راكـــــبـــــاً ت ــ النجائبْيـ ــود  الــقُ ــن  م ــاً  ــرف ح
على ــف  ــ وق بــالــغــري  ــج  ــ جانبْعُ ــاس  ــن ال أحــمــى  عتبات 
ــا ــنـ ــا راعـ ــ ــه م ــ ــن فــعــل الــنــواصــبْواشـــــــرح ل ــف م بــالــطّ
ــازبْواقـــصـــر فــمــا عـــن صـــدره ــ ــار ع ــبـ ــر مـــن األخـ ــب خ
ــك قـــاصـــداً ــان ــن المذاهبْواقـــصـــد ع شمسَ   الــهــد قمر 
ــلـــى أعــتــابــه ــس عـ ــ ــب ــ ساكبْواح ــع  ــدم وال ــل  وق ــدب  وانـ
ــور ــ ــا كـــهـــفَ ال ــوالي يـ ــ ــهــم وغــائــبْمـ مـــن شــاهــد مــن
ــرب بــالــحــســيـــ ــ ــاربْفــجــعــتــك ح ــ ــرة واألقـ ــعــشــي ــال ـــن وب
ــحــشــا ــرة الــســالهــبْتـــركـــوه مــطــعــون ال تــحــت الــمــضــمّ
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ــو بــــأطــــراف األســـنــــ ــل ــع ــوض الــمــنــاكــبْي ــه عـ ــ ـــة رأس
ــه الــحــرو ــرع ــص ــم ــي ل ــك ــب ــمــحــاربْت ال ــه  ــدب ــن وت أســـى  ب 
ــا ــم ــس ــي ال ــك ــب ــده ت ــقـ ــفـ خــاطــبْولـ ــألرض  ــ ل ــع  ــدم ــم ب ء 
ــاً ــح ــال ــى ك ــسـ ــرة الـــذوائـــبْوالــــبــــدر أمـ ــاش ــشــمــس ن وال
عليـ ــو  ــج ش مـــن  ـــســــاهُ  ذوائــــبْونـِ ــاد  ــبـ أكـ ذوات  ــه  ــ
الـ لظى  ــن  م ــاذب  ــج ت ــاذبْأمــســت  ــج ــت ت ــس أنــفــاس مــا أم
ــج ســـالـــب ــلـ ــن عـ ــيـ ــا بـ ــ ــاربْمـ ــ أســـالبَـــهـــن وبـــيـــن ض
ــم تــجــد ــ مــجــاوبْمــســتــصــرخــات ل أحـــداً   ــصــد ال غير 
غا لــيــوث  ــن  ــ أي ــحــن  صِ ــيــوث غــالــبْإن  ــب صـــاح أيـــن ل ل
ــو ــي ــق ــر وال ــواهـ ــعـ ــو الـ ــنـ الــجــنــائــبْوبـ ــود  قـ ــا  ــوده ــق ت نِ 
ــت لــه ــلّـ ــد غـ ــ ــل ق ــضـ ــفـ دت الــمــواهــبْوالـ ــدٍ تـــعـــوّ ــ أيـ
ــا ــهـ ــر إنـ ــ ــبـ ــ ــه أكـ ــ ــ ــلَّ ــ ــ !ال ــغــرائــب والــعــجــائــبْ ــن ال ــمِ لَ
ــراً ــاشـ ــعـ المطالبْيـــســـتـــأصـــلـــون مـ أقــصــى  بهم  بلغوا 
ــنْ ــ ــل مَ ــت ــق ــرون ب ــ ــاه ــ ــظ ــ ــبْوي ــرات ــم ــمُ ال ــفــهِ نـــالـــوا بــســي
ــا ــم ــم ــي وال ــراثـ ــمـ ــنـــي الـ ــاقــبْأبـ ــمــن وال ــي  ــال ــع ــم وال دح 
مــصــابــكــم ذكـــــرت  إن  ــبْمـــا  ــصــائ م ــي  لـ ــج  ــيّـ وهـ إالَّ 
ــن ولـــعـــي بــكــم ــ ــاربْفـــكـــأن م ــق ــن أضـــالعـــي ع ــي مـــا ب
ــم ــدك ــب ــن ع ــ ــمُ م ــ ــكُ ــ ــي ــ ــبْوإل ــاع ــراف ك ــ ــ ة األط ــوّ ــل ــج م
ــف حــســنــهــا ــق ــل ــاربْحـــســـنـــاء ي ــ ســحــر األعـــاجـــم واألعـ
ـــ ــا طــــــوراً أه ــص ــع ــي ال ــه ــآربْف ــي فــيــهــا مـ ــهــا ولـ ــشّ ب ــ
ــم مـــحـــزونـــة ــكـ واجـــبْبـــــــرزت لـ ــدب  ــن ال عليها  فـــرض 
ــكــم ــي ل ــ ــأت ــ ــا ت ــ ــبْالبـــــــدّ مـ ــائ ــرغ ــال ــكــم ب ــعـــود مــن وتـ
ــمُ ــكُ ــي ــل ــبْصـــلّـــى اإللــــــه ع ــتَ الــلَّــه راكـ ــي ــجّ ب مــا حـ
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الشيخ عبد اهللا العّوى اخلّطي

املتوّفى على التقريب سنة (١٢٠١)

 الخطي.  مة الشيخ عبد اللَّه بن حسين بن درويش المعروف بالعوّ هو العالّ
تلك  في  فحدثت  البحرين،  تسكن  درويش،  بآل  قبل  من  معروفة  قبيلة   العو آل 
ل إلى القطيف. وكان ذلك أواخر  الظروف حوادث أدّت بهم -كغيرهم- إلى الترحّ
البشري،  له  يقال  بستاناً  وعائلته  حسين  م  المترجَ والد  فنزل  عشر،  الثاني  القرن 
الدور  إلى  بالنسبة  المتعارف  من  بأكثر  البالد  عن  بعيداً  وكان  حاليا،  الموجود 
اله الذين يعملون معه في الغوص إذا  المتقاربة، فكان أصحابه وجماعته وقومه وعمّ
جاؤوا قد يسألون: إلى أين؟ فيقولون إلى العو. وكذا غيرهم من أهالي البالد إشارة 
معلوماته (حياة  عن  راجع   ، عوّ جمع  العواوي -  إالّ  تسكنه  ال  الذي  المكان  إلى 
درويش).  (آل  األول:  لقبهم  الناس  ونسي  عليهم،  فذهبت   - للدميري  الحيوان) 
وقد  به،  عرف  ء  شي  من  أكثر  من  أساس  على  وحديثاً  قديماً  كثير  هذا  مثل  ويوجد 

يكون من غيره كما هو صريح هذه الحكاية.
وبعد سنيّات قالئل من نزول والده القطيف توفّي في حدود التاريخ المذكور، 
والتقى،  والصالح  العلم  في  باهراً  نبوغاً  نبغ  علي،  بالشيخ  يدعى  ولداً  وخلف 
ات الشرعيّة، فكان أحد أعالم أوائل القرن الثالث  وأُسندت إليه في زمانه سائر المهمّ
المراثي  من  قيّماً  أثراً  أيضاً  وخلف  والرضوان).  بالرحمة  الجميع  اللَّه  عشر (تغمد 
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ألهل البيت A نقتطف منه هاتين القصيدتين. في رثاء الحسين C، األُولى:

فاقصري األماني  طلب  عن  نفس  رييا  وتبصّ غــداً  العقبى  ــري  وتــذكّ
النجا فيه  مخرجاً  تــريــدي  ــا  األخطرِإمَّ القبيح  فعل  ري  فتذكّ
تجاوزوا الذين  عمل  يوتجاوزي  واصبرِ إلهك  يرضي  ما  فعل  عن 
الهنا لــمــن  ببصيرة  ــي  ــل ــأمّ مسعرِوت أو  ــداً  غـ ــداً  ــ أب م  لمنعّ
لــمــنــازل ــر  ــذكّ ــت ب ــلــي  ــشــغَ تُ بمضمرِال  خصصن  أحباب  أُنْــسِ  أو 
مشهورة بوقعة  سمعت  األطهرِأفــمــا  النبي  ديــن   ــر عُ ثلمت 
ما قبل  من  محمد  لقلب  يكبرِصدعت  لم  ما  وقبل  الحسين  ولــد 
نت ضمّ قد  صحائفاً  إليه  بريكتبوا  منه  ورشدهم  الرشاد  طلب 
فإننا ــدوم  ــق ــال ب إلــيــنــا  ــل  ــجّ يمطرِع لــم  مزنُها  أرض  ــال  أمــث
إمامنا الــتــقــيّ  ــدرة  حــي ــرِوأبـــوك  مــؤمّ ــل  ك أمــيــر  الــعــلــوم  بحر 
مسارعاً اليعمالت  يحثّ  يذكرِفغدا  لــم  مثلُه  هــولٌ  والقصد 
بأهله الطفوف  أرض  أتــى  بالعسكرِحتى  ضائق  منها  والــرحــب 
ومــنــاشــداً ــالً  ســائ إليهم  ؟فنحا  األنهرِ مجاري  على  الوقوف  ماذا 
م مــحــرّ ــر  ــي األم إن  ــه  ل ــوا  ــال رِق فتأخّ مُ  عليكُ الشطوط  ورد 
فإنه ــاد  الــعــب ربّ  ــوا  ــق ات يظفرِقـــال  لــم  ــراده  مـ دون  رام  ــنْ  مَ
كتبكم أتتنا  حتى  جئتكم  ــا  ــرِم واألصــغ كبيركم  أمــيــر  أنــي 
لمأمني أرجــعــنّ  سبيلي  ــوا  مستفجرِخــلّ عاجز  حرفة  فالغدر 
ـــ اإلل لطف  ــه  ــات ف ــن  م فاقصرِفــأجــابــه  حتماً  المقتول  بأنك  ـه 
على حــرصــاً  كــربــال  نزلنا  للمحشرِإنــا  بتربها  تسكننّ  أن 
وخيبرِكيف الخالص وحشو رحب صدورنا ــر  ــري ــه وال بــدر  ــاد  ــق أح
جر ا  عمَّ صحبه  يخبّر  األكــبــرِومضى  المهول  لــألمــر  ويبِين 
كربال منازل  وذي  الطفوف  يجسرِهذي  لــم  لسابقي  تــرون  ــال  أف
ــد قـــال جـــدي هـــذه أوطــانــنــا كاألبحرِق ــا  ــاؤن دم تسيل  وبــهــا 
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أحمد نسوة  الخسف  تسام  أكفرِوبها  طعنة  الدين  تصيب  وبها 
فارحلوا مني  الحل  في  المسفرِلكنكم  الصباح  ــالج  إب قبل  من 
وسيره الصباح  ــت  أن لــه  رِقــالــوا  متبصّ لــعــاقــل  ــصــالح  ال فــيــه 
أحــمــداً أتينا  إذا  ــقــول  ن ــاذا  ؟مـ الكوثرِ عند  ــراء  ــزه وال وأبــاك 
نفوسنا الرسول  نفس  يا  بمحضرِتفديك  تــراق  أن  ــيء  ش وأقـــلّ 
عاجالً قصدك  تحظَ  بأمرك  األكبرِفاصدع  القتال  من  الصحيح  وتــرَ 
علوا لــمــا  نــفــوســهــم  در  ــه  ــلَّ رِل الضمّ والخيول  السوابق  فوق 
كواكب الخيول  ــوق  ف والمشتريفكأنهم  يخها  مرّ على  تسمو 
هوت قد  رجوماً  مُ  خيلهُ ــأن  رِوك مكفَّ ــلّ  وكـ لشيطان  ــاً  ــم رج
ــةً أذيّ النبال  رشــق  يحسبوا  بمذعرِلــم  ــاح  ــرم ال طعن  وال  ــالّ  ك
ذادة عــصــاة  مــن  ــادوا  ــ أب كاألنسرولــكــم  وأقبلوا  ــدروع  ال لبسوا 
زاخــر بحر  الكفر  جيش  مؤثّرِلكن  غير  قتاله  مــن  والنقص 
القنا مشتبك  بين  ما  قضوا  ينصرِحتى  لــم  ــرداً  ــف م حسين  وبقي 
الحشا حرّ  من  الصعداء  الممطرِفتنفّس  كالسحاب  تهمي  والعين 
موصياً النساء  نحو  إلــى  األصغرِومضى  بالعليل  زينب  لألُخت 
ــة ورقــيّــة ــن ــم وســكــي ــاط ــف أطهرِوب شخص  ــكــلّ  وب وصــفــيّــة 
كربال في  نسوتي  هذي  أُخــت  مجترِيا  شوم  غَ من  عليها  أخشى 
ــارزاً ــب م للطغاة  سأمضي  ــي  وتصبّريإن فحولقي  قُتلت  ــإذا  ف
ققي تشْ ال  تلطمي  ال  تخمشي  ال ترفعي الصوت المصون وتنشريال 
أن علي  حسين  يــا  عزيز  وبمنظريقالت  بمسمعي  المنون  ترد 
وقبلت الشريف  لملثمه  يّرِفأتت  الحُ اليتامى  كهف  يا  تدعوه 
تحوطنا والخطوب  ر  التبصّ رِكيف  الضمّ بالخيول  جسمك  حيط  إذ 
كافل مــن  لها  مــا  نــســاؤك  ــذي  (١)ه مجترِ من  عاصم  أو  راحــم  أو 

(١) إيطاء.
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القضا نزل  إن  أُخت  يا  اصبري  ريقال  فتذكّ هــالــك  ء  شــي  ــلُّ  ــك ولَ
هكذا ــا  ــران ي أن  ربّـــك  ــاء  ش رقــد  معفّ ــن  ــي وب ــور  ــأس م بــيــن  ــا  م
مبايعاً الممات  سوق  إلى  األوفـــرِومضى  بالنعيم  نــفــســاً  ــه  ــلَّ ل
الظما كظّنيَ  ــوم  ق يــا  ــمُ  األبــحــرِفــدعــاهُ مــيــاه  مــن  غليلي  ــوا  ــلّ بُ
لقتاله ــلــوا  عــجّ سعد  ــن  اب ــال  (١)ق ممقرِ حتف  كأس  فوراً  واسقوه 
كأنهم بــالــســيــوف  ــادروه  ــب ــت األنهرِف ورد  طلبن  الطيور  عطشى 
بالـ لــيــفــوز  هــالكــه  ــد  ــري ي ــل  المفتريك اللعين  الرجس  من  ـقربى 
لزلوا فزُ الحروب  ليث  مُ  حيدرِفأتاهُ مــغــارة  مــن  خيبر  ــزال  زلـ
مجرورة فانثنت  األســنّــة  العسكرِرفعوا  رؤوس  عامله  جــرّ  في 
المها مثل  شملهم  د  تــبــدّ جريحتى  ليث  عاطفاً  عليها   ــو أه
أتــى حــتــى  دأبـــه  هـــذا  زال  ــا  مفترِم رجس  بسهم  المنون  داعــي 
على البوغاء يحفصُ في الثر رِفهو المتعفّ الساجد  مثل  والــوجــه 
صدره يركب  الشمر  إليه  ــى  األدهــرِوأت قديم  من  المعالي  صدر 
جــواده النساء  خيم  إلــى  منكرِومضى  ــال  ح ــوء  س فــي  بصهيله 
خدرها من  بدت  قد  سكينة  األطــهــرِفــإذا  أبــيــهــا  بلقا  مشغوفة 
الخبا من  الخدور  ربّات  األكــبــرِوخرجن  المهول  لــألمــر  ينظرن 
وسرجه الــدمــوع  ــذري  ي به  ــإذا  مقفرِف ظهر  ــوق  ف مــن  متنكّس 
زينب المصائب  أُمّ  لــه  (٢)قالت  األدهــرِ في  مالذنا  الحسين  أين 
زينب ــا  ي ــالً  ــائ ق يحمحم  يذكرِفــغــدا  لم  وخطبه  الحسين  قتل 
فوقه ــاثٍ  جـ والــشــمــر  المنحرِفأتينه  فضاء  في  يغمد  والسيف 
عمادنا ــلِّ  خ شمر  ــا  ي نخفرِفــزجــرنــه  لــم  ــده  ــع ب نــســاءٌ  ــا  ــ إنّ
ــه ــشــمّ المفتريكـــل تــريــد وداعـــــه وت الخبيث  الشمر  فيذودها 

(١) الممقر : المر.
(٢) إيطاء.
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قفاً من  ظلماً  السبط  رأس  مجترِفاحتزّ  ــم  ــي زن ــن  م ــداه  يـ ــت  شــلّ
عــافــراً ــه  رأتـ إذ  لزينب  بأحمرِلهفي  المشيب  مخضوب  بالترب 
ويا سندي  ويــا  كهفي  يا  المبصرِتدعوه  العيون  نــور  ــا  وي ركني 
أُمــيّــة بيض  حـــدود  قبّلتك  وحيدرِقــد  البتولِ  تقبيل  بعد  مــن 
بعدكم من  أخــي  يا  احتيالي  أصغرِقــلّ  وطفل   ــر أس نسوة  فــي 
على السامي  وجسمك  السلوّ  العثيرِكيف  سافي  عليه  الــرمــال  حــرّ 
مجرداً اللباس  مسلوب  تقبرِأسلوك  لم   الثر في  طريحاً  ملقى 
ردها بجُ العظام  مرضوض  مفترِأسلوك  ــم  ــي زن أفّــــاك  ــلّ  كـ مــن 
غدت وقد  الحسين  لنسوان  مستنكرِلهفي  مــزنّــم  ــكــل  ل ــاً  ــب ــه ن
ماتها حُ فقد  بعد  من  لها  األصفرِلهفي  بنات  تُسبى  كما  تُسبى 
المطا فــوق  بت  كّ رُ إذ  لها  تسترِلهفي  لــم  روســهــا  ستر  غير  مــن 
وجوهها ــؤمّ  ت قتالها  مزجرِورؤوس  بعنف  يحدوها  والشمر 
بوكرها كالطيور  حنين  رولــهــا  بتحسّ صوتها  بعالي  يــدعــو 

C وله في رثاء الحسين
مِ محرّ شهر  ــلّ  ه لنفس  مِعجباً  ــرِ ــح تُ ــم  ل أرزاءه  ــرت  وتــذكّ
والهنا ة  المسرّ ثــوب  وتندمِفلتنزعنْ  الــســواد  ــوب  ث ولتلبسنْ 
أُخبرت إذ  عــذرهــا  مــا  لها  ــرمِتبا  األك آل  ــســادات  ال بمصائب 
ــادة ــ ــام وق ــألنـ ــداة لـ ــ ــوم هـ ــ يعلمِق لــم  هديهم  ــوال  ل ــديــن  وال
منبأ كــلّ  أصــل  ــن  م لهم  ة فــاعــلــمِقــوم  ــوّ ــب ــن ــال ال ــه نـ ــرّ ب سـ
وآدم النجاة  في  ــوح  ن فلك  ومريمِهم  والمسيح  موسى  فلك  هم 
ــمُ وإلــيــهُ خليقة  ــلّ  ك فلك  المستعصمِهــم  ــة  والي ــه  اإلل أعطى 
كلّها والفوائد  الفضائل  تسلمِجمعوا  ــورك  ــ أُم ــمْ  ســلِّ ــمُ  فــإلــيــهُ
لمحمد ــوا  وفـ ــا  م لــقــوم  أقـــدمِتعساً  بعهد  ــقــربــى  ال آلـــه  ــي  ف
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أسقطوا وللزكية  الوصيّ  مؤلمِغالوا  ســمّ  بسقي  الزكيّ  وقضى 
األعظمِغدروا الحسين بما جر من حقدهم النبيّ  بــن  يــا  ونفاقهم 
لكربال ــه  ــي ف ســـار  يـــوم  ــه  ــلَّ األسهمِل حــادثــات  ترمى  وعليه 
سائالً فــالهــا  فــي  ــط  تــوسّ تنتمي؟حتى  اســـم  وألي  هـــذه  ــا  م
وبأرضها كــربــال  ذي  لــه  ــوا  ــمِقــال وســلّ اســتــعــدَّ  فله  الــبــال  ــزل  ن
ــوره ــ ــه أُم ــإلل ــوض ل مسلّمِفــهــنــاك فـ ــه  ــإلل ل راضٍ  تــفــويــض 
ــة أُمــيّ جــنــود  دارت  حــولــه  ــن  مِم الــحــوّ النسورِ  مثل  أعالمهم 
بينهم ــن  م صحبه  ــع  م مظلمِفــكــأنــه  غــمــام  ــي  ف ــط  ــوسّ ت بــدر 
واعــظــاً فيهم  ــام  ق إذ  ــه  ل ــمِلهفي  ــؤلّ م للقلوب  وعـــظ  ببليغ 
بنبيكم المصطفى  ي  جــدّ كان  ــه أعــلــمِما  ــن إلـ ــيّ م ــ ــي وص ــ وأب
الهد فيه  ل  نزّ بمُ جــاءكــم  جهنّمِقــد  ــار  ن ورد  عــن  لــيــذودكــم 
نبيّكم جــنــاه  ــا  وم جنيت  األعظمِمـــاذا  الفخار  ذو  عليّ  ــي  وأب
خيولكم راكــبــيــن  أتيتم  أسهمِحتى  مع  رماحكم  مشرعين  لي 
ــور ال ربّ  تتقوا  إن  أشــأمِلكنكم  يــوم  شــرّ  ــن  م مُ  ينجيكُ
بعصبة الجميل  الوعظ  ينفع  عليهمِلم  الــشــقــاء  غلب  ملعونة 
ــه وحــمــات رجـــالـــه  رّ  دَ المبرمِلــلَّــه  للجهاد  ــداروا  اســت حين 
وتقلّدوا صبرهم  عزيمة  تحجمِلبسوا  ــم  ل بــســوابــق  بسيوفهم 
أجسادهم وصيّروا  الحسين  واألســهــمحاطوا  القنا  مــن  يقيه  ســـدا 
مارق في  سطوا  فما  النزال  للمعصمِوسطا   الثر في  د  توسّ إالّ 
مُ عليهُ ــام  اإلم حــقّ  قضوا  المنعمِحتى  خلد  لجنان  لوا  وتنقّ
العد بين  مفرداً  حسين  تثلمِوبقي  لــم  بعزيمة   ــرد الـ يلقى 
ــف عــريــنــه ــ ــد أخ ــ ــه أس ــأن ــك وتحتميف ــه  ــي إل ــأوي  تـ أشــبــالــه 
المصطفى النبيَّ  يحمي  حيدر  المخذمِأوَ  بالحسام  الكريهة  يــوم 
عال إذ  البسيطة  أرض  بهم  مِضاقت  مشكّ الحروب  لمرتجز  ظهراً 
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أســمــراً ــاً  ــح ورم سيفاً  مبسمِمتقلّداً  بثغر  نـــواجـــذه  ــدي  ــب ي
بأسه مخافة  مــن  وا  ــرّ فـ مِفهناك  ــزّ ــه ال الــنــعــام  مثل  ــوا  ق ــرّ ــف وت
المرتضى الوصيّ  شبل  مُ  المنومِفعالهُ المنون  كــأس  مُ  وسقاهُ
بنبلهم ــوه  ــخــن أث ــد  ق منهمِلــكــنّــهــم  غيث  مثل  دمــاء  فجرت 
بنبلة الفواد  وســط  في  بأسهمِوأُصيب  الجواد  ظهر  عن  فانحطّ 
الثر على  ــاه  دم قاني  ــمــرزمِمتسربالً  ال العيون  باكية  وعليه 
مهره ــا  ــاه أت إذ  لــزيــنــبٍ  دمِلهفي  مــن  ســيــول  نواصيه  وعــلــى 





٥٧ الشيخ حسن بن جميل 

 ]٩[ 
الشيخ حسن بن جملي
املتوّفى سنة (١٢٠٢) تقريبًا

مة الفاضل الشيخ حسن بن مجلّي الخطّي. أحد أعالم القرن الثاني عشر،  العالّ
 سو شيئاً  عنه  يذكر  ولم  غديره(١)،  من  الثاني  الجزء  في  األميني  مة  العالّ ذكره  وقد 
تخميس بيتين من قصيدة «الُم عمرو». والظاهر أنه كما ذكرنا من أعالم سنة (١٢٠٢).

وآل مجلي من أهالي القطيف، لهم مكانتهم وأهميّتهم في المجتمع برجالهم 
األماثل، غير أنهم - يا لألسف - انقرضوا حتى ال نكاد نعرف أحداً منهم في زماننا 
هذا. غير أن الشيخ حسناً المذكور خلّد لهم ذكراً ال يبيد بتخميسه «الحميرية» حتى 
القطيف.  شعراء  صفّ  في  يكون  اليوم  وهاهو  الغدير.  شعراء  صفّ  في  بها  أصبح 
وعليه فيكون هذا التخميس أفضل ما عمل في حياته؛ إذ هو وحده الذي أوجب هذا 
الذكر الجميل لقبيلة بادت وانقرضت ومرت عليها األعوام الكثيرة، فهي في عمرها 

 .(٢){ ونَ تَنَافِسُ يَتَنَافَسِ الْمُ لْ لِكَ فَ فِي ذَ الثاني الذي يساير األبد، {وَ
وإليك نموذجاً من تخميسه:

أزمــعــوا ــرة  جــي إن  تــنــكــروا  قطّعواال  قد  الوصل  وحبل  هجراً 

(١) الغدير: ٢: ٢٠٣.
فين: ٢٦. (٢) المطفّ
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ــزعُ ــج مــربــعُكـــم دمــــن خـــاويـــة ت  ــو ــل ــال ب ــرو  ــم ع (ألُمّ 
( ــعُ ــق ــل طــامــســة أعـــالمـــه ب

ــةً ــيّ ــس ــود أُن ــ ــل ال ــأه ــت ب ــان موشيةًك ــروض  ــ ال ــزهــر  ب ــزهــو  ت
منسيةً ــم  ــرغ ــال ب وحشيةًفــأصــبــحــت  الــطــيــر  عنها  ــروح  ــ (ت

( تــجــزعُ خيفتها  ــن  م ــد  ــ واألُس
ــسُ ــبُ الــمــيّــسُســألــتــهــا أيـــن الــظــبــا الــلــعّ ــعّ ــك ــدات ال ــاه ــن ال
سُ ــدرّ ــ ــع ال ــ مــؤنــسُفــجــاوبــتــنــي األرب ــهــا  ب مــا  دار  (بــرســم 

( ــعُ ــ قَّ وُ  ــر ــث ال ــي  ف صـــالل  إالّ 
ــا ــه ــذاتِ رت صـــفـــوات ل ــدّ ــكـ ــت بــالــرغــم عــاداتِــهــاتـ ــارق ــذ ف م
ــهــا ــاتِ بــحــاف إالّ    تُـــــرَ نفثاتِهافـــال  الــمــوت  يخاف  (رقـــشٌ 

( ــهــا مــنــقــعُ ــاب ــي والــســم فــي أن
ها سلمِ على  الموت  رحى  هادارت  نُعمِ وال  بنى  لُ مــن  يــبــقَ  لــم 
ها غمّ عــلــى  ــمّ  غـ ــي  ف ــس  ــي هاول رسمِ في  العيس  وقفن  ا  (لمّ

( ــعُ ــدم ــه ت ــان ــن عــرف ــن م ــي ــع وال
ــهِ كــربِ لــظــى  ــن  م قلبي  نحبِهِوذاب   مـــد ــن  م ــو  ــدن ي وكـــاد 
صــبِّــهِ ــن  ع يــنــفــكّ  ال  بِــهِوالــدمــع  ألهو  كنت  قــد  ــنْ  مَ (ذكـــرت 

( ــوجــعُ ــقــلــب شـــجٍ م ــتّ وال ــب ف
ني مضّ قــد  والتبريح  الهنيفالوجد  عيشي  التفريقُ  ــص  ونــغّ
فني ــومــي  ون الجسم  ــنــيوانــتــحــل  ــا شــفّ ــم ــار ل ــن ــال (كــــأن ب

تــلــذعُ كــبــدي   أرو حـــبّ  ــن  م
عدا دهــر  ريــب  ــن  م عجب  الـــردال  ــام  ــســه ب رمـــانـــي  إذا 
ــل الــنــد ــأه ــاث ب أحمدافــطــالــمــا عـ أتـــوا  ــوم  ق مــن  (عجبت 

( ــا مــوضــعُ ــه ــس ل ــي ــة ل ــطَّ ــخ ب
نا مّ ضُ مضمونها  ــي  ف ــدر  ــغ والخناال بها  ــويّ  ــط م والــنــكــث 
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ــا ــلّ دن ــ ــوا طُـــــرا وكـ ــل ــب ــأق أعلمتناف شــئــت  ــو  ل ــه  ل ــوا  ــال (ق

( ــزعُ ــف ــم ــة وال ــاي ــغ ــى مــن ال إلـ
نا مسّ مشكل  خطب  كــلّ  ــن  أمــرنــاع ــي  ف يحكم   تـــر ومـــن 
لنا أمـــر  كـــلّ  ــي  ف ــاوالــمــرتــجــى  ــن ــت ــارق وف تُـــوفـــيـــت  (إذا 

( يطمعُ ــن  م للملك  ــمُ  ــهُ ــي وف
البنا ــاد  ــش ي ــه  ــي ف  ــر تـ ــن  ــة مـــن ربــنــاومـ ــجّ ــح ومـــن لـــه ال
دنا أو   ــأ ن ن  ممّ  الـــور معلناعلى  أعلمتكم  ــو  ل ــال  ــق (ف

تصنعوا) أن  فيه  عسيتم  كنتم 
وافقواكــمــثــل قـــوم مــثــلــكــم نــافــقــوا ــا  وم الــحــقّ  عــن  ــادوا  حـ
واثقوا الــذي  العهد  نكثوا  فارقواإذ  إذ  العجل  أهــل  (صنيع 

( أودعُ لـــه  ــرك  ــت ــال ف ــارون  ــ هـ
فطنْ مــن  يــا  الفكر  بعين  المؤتمنْانظر  المصطفى  جــواب  إلى 
كمنْ ــا  م ه  ــرّ سـ مــن  لهم   لمنْأبـــد ــان  ــي ب قـــال  ــذي  الـ ــي  (وفـ

( يــســمــعُ أو  يــعــقــل  إذن  ــان  كـ
ــة ــمّ ــمُ غ ــ ــهِ ــ ــت ب ــ ــمّ ــ ــم أل ــ ظلمةث ــم  ــه ب ـــت  حـــفّ ــا  ــم ــأن ك
همة ــه  ــعــث ــب ت ــى  ــف ــط ــص ــم ــةوال عــزم ذا  ــد  ــع ب أتـــتـــه  ــم  ــ (ث

( ــعُ ــدف ــا م ــه ــيــس ل ــه ل ــ مـــن ربّ
المبتغى ــو  ــهُ ف عــلــيــا  ــصــب  طغىان فيمن  ــه  ــلَّ ال حــســام  ــو  وه
الوغى بــيــوم  الهيجا  مبلغاوفـــارس  تــكــن  ــم  ل وإالّ  ــغ  ــل (أب

( يمنعُ ــاصــم  ع منهم  والـــلَّـــه 
ــذِ ــف ــم وان ــغ بــال مــهــل وقـ ــل هـــذي(١)أب أو  منهمُ  جـــافٍ  لكل 

رذي(٢) رجس  كيد  من  تخف  ــبــي الــذيوال  ــن ــام ال ــدهــا قـ ــعــن (ف
(١) الذي يهذي لمرض أو غيره.

(٢) ضعيف.
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( ــره يـــصـــدعُ ــأمـ ــا يـ ــم ــان ب ــ ك

وصفه ــن  ع يكشف  ــراً  ــمّ ــش ــرفــهم ــذا عَ ــش ــا ب ــراي ــب ــدي ال ــه ي
ــاً كــالــســيــل فـــي وكــفــه ــغ ــلّ ــب هم كفّ وفـــي  مـــأمـــوراً  (يــخــطــب 

( ــراً يــلــمــعُ ــاهـ ــي ظـ ــل كـــفّ ع
به  اإلتيان  من  معتذرين  مظانّه،  من  فليطلبه  أراده  ومن  التخميس،  آخر  إلى 

بكامله؛ لضيق مجال الكتاب(١).

عام  النجف،  النجف،  مطبعة  العمران.  حسن  بن  فرج  الشيخ  فضيلة  كامالً  التخميس  حقق   (١)
١٣٨٧هـ.
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 ]١٠[ 
الشيخ حممد العمران
املتوّفى سنة (١٣٠٣) تقريبًا

مة الشيخ محمد ابن الشيخ عبد اللَّه بن فرج الخطّي، المتوفّى سنة (١٣٠٣)  العالّ
واإلتقان، (تغمده  اإليمان  ذوي  عمران  آل  من  األعيان  العلماء  أحد   F كان  . تقريباً

:F اللَّه بالرحمة والرضوان). له من الشعر الجيّد الشي ء الكثير نقتطف منه قوله

C في رثاء الحسين
الضياءُ ذاك  ــروق  ــب ال ــقُ  ــري الظباءُأب ســفــرن  أم  الح  سنا  أم 
ــلٍ ــي ــلَ ــرّ بِ ــل الــنــســيــم مـ ــي ــل األرجـــاءُوبَ بــه  ضاعت  شــذاهــا  أم 
أراكٍ ــصــون  غ الــنــقــا  الــقــنــاءُوأراكَ  منها  ــدّ  ــق ي قــــدوداً  أم 
عليالً غـــدوت  ــبــا  الــظِّ الضناءُوبلحظ  ــراك  ع الظُّبى  بفتك  أم 
طروباً عــدت  الحديث  ــاءُوبعذب  ــورق ال أيكها  ــوق  ف شــدت  أم 
منه كنت  قــد  الغيداء  الصهباءُورضـــاب  ــك  ب نشت  أم  ثــمــالً 
ذكر دت  ــدّ ج باء  الصَّ نسيم  انقضاءُيا   لذكر وهل  ليلى  عهد 
ــنــة وعـــذاب ــاءُهـــي لــلــقــلــب فــت ــنّ ــة غ ــ ــي لــلــعــيــن روض وهـ
منها يسمح  الــخــيــال  أن  الــلــقــاءُليت  منها  عـــزّ  إن  ــوصــال  ب
غــرام ــار  ن ــؤاد  ــف ال فــي  ورت  الضياءُقــد  منها  فيه  ــفــود  ال فــبــدا 
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الوصـ أورق  أزمناً  اللَّه  رعى  الجفاءُيا   وأخــو مونقاً  بها  ـل 
كرهاً البعد  بيننا  حــال  يكن  ثـــواءُإن  الــقــلــوب  ــي  ف كـــان  فلها 
يوماً العهد  ذلــك  حــال  يحل  انثناءُلم  لــي  مُ  عنهُ ــان  ك وال  بــل 
هم وإن  ــاء  ــوف ال على  بـــاقٍ  ــا  ــاءُأن ــوف وال عندهم  العهد  ــض  ــقِ نُ
حرب أرجاس  نقض  العهد  ــاءوانقضوا  ج السبط  ــى  إل بها  لعهود 
ــاة عــصــبــة غــدر ــص والجفاءُكــاتــبــتــه ع قولها  لف  خَ لفها  خُ
طــروس ســطــور  بــغــوا  إذ  ــداءُبعثوا  ــعــهــود نـ ــال ــهــنّ ب ــي ــان ف كـ
ــاً بــــذاك وأنّـــى ــقـ الوفاءُفــأتــى واثـ النفاق  ذوي  من  يُرتجى 
منهم ــان  ك عندهم  ــلّ  ح إذ  واألرزاءُثــم  الــعــهــود  تــلــك  حـــلّ 
دعــاهــم داعٍ  دعـــاء  ــدواءُوأجـــابـــوا  ــ ــع ــ ــه ال ــل ــي ــيّ ســب ــدعـ لـ
ــوا وحــلّ ــرجــس  ل بيعة  ــدوا  ــق ــداءُع ــت االق بــه  هم  فرضُ ــنْ  مَ عقد 
ــام إم ــال  ــت ق ــغــوا  ب إذ  ــغــوا  ب ــد  الــشــرفــاءُق مــجــده  دون  نكصت 
مقامي كرهتم  هــل  ــال  ق ؟فلهم  خــفــاءُ عليكم  ــه  ب مقامي  أم 
أتقى ــاك  ــن ــرف ع ــد  ق ــوه  ــاب ــأج الغبراءُف  ــور الـ فــي  أقلّته  مــن 
النا إلى  الرسول  المصطفى  ك  ــراءُجدّ ــزه ال ــــك  وأُمّ جميعاً  س 
ــوع يــزيــد ــ ــا نــريــد ط ــ ــر أن ــي ــن أمـــره إلــيــنــا انــثــنــاءُغ لــيــس ع
فبايعـ لــلــنــجــاة  ــت  رمـ ــإذا  ــ ــواءُف ــ األسـ ــوردك  ــ فـ وإالّ  ــــه 
سحقاً ــوم  ــق ال أيــهــا  ــال  ق الظُّباءُفلهم   تــرو ذاك  دون  ــمُ  لــكُ
ــذلِّ ب ــســام  ي أن  ــه  ــلَّ ال أبـــى  ــد  العالءُق الــعــالء  سما  فــي  لــه  مــن 
ــداةٌ ــاطــت بــه الـــغـــداة عـ ــأح إحــصــاءُف هــا  لــعــدّ ــا  م طغت  ــد  ق
الـ وتلك  رفعاً  سمرهن  اللواءُعملت  حاز  والنصب  جزماً  ـبيض 
مزناً والــزمــاجــيــر  النقع   الــدمــاءُفــتــر تلك  والغيث  ورعـــوداً 
الـ بليل  تضيء  الظبى  الضياءُوالبروق  الــظــالم  جلّل  قــد  ـنقع 
قبيل لــخــيــر  قـــائـــالً  ــثــنــى  النجباءُفــان ــمُ  هُ بل  المجد  ذوي  من 
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فحلٌّ الــذهــاب  مُ  منكُ دْ  ــرِ ـ يُ الفناءُمــن  تــدانــى  فقد  ذمــامــي  مــن 
ما إذا  عـــذر  أيّ  (١)فــأجــابــوه  ــداءُ ــع ال ــاط  أح إذ  تركناك  قد 
ــدول ــدل والــرشــاد ع ــع ــاءُأمــن ال ــن ف ــاء  ــن ــف ال ــذا  بـ إالّ  ــيــس  ل
غيل ــاد  ــ آس ــزال  ــن ــل ل ــنــوا  ــث الــدمــاءُفــان والـــورود  الــخــطّ  غيلها 
هــوام غيوث   الــنــد ليوث  ــاءُهــم  ــوث إبـ ــي ولــيــوم الــوغــى ل
ـ اسْ ما  إذا  حمر  النزال  في  لقاءُبيضهم  منهم  ــد  ــ واألُسْ نقعٌ  ـــودَّ 
عبير فيهم  الــحــديــد  ــداء  ــ شــذاءُوص منهم  النجيع  ومسيل 
القفـ ففي  األنــيــس  جيرة  غناءُإنهم  أُنــس  ــلّ  ك عــن  لديهم  ـــر 
الـ دالص  فــوق  للقلوب  ناءُلبسوا  المُ المنونَ   رأ حتى  ــزرد  ـ
إالّ ـــمَّ  ثَ بيضهم  غمد  يكن  الطالءُلــم  وتلك  الخنا  ــل  أه ــام  ه
ــت ودال الوطيس  حمي  ا  لمّ ــجــور وادلــهــمّ الــبــالءُثم  ــة ال دولـ
حتى الفتك  مُ  عنهُ انفكّ  ما  ــه مـــارق وحـــان الــقــضــاءُثم  ــال غ
مضيء كبدر   الــثــر فــي   ــراءُفهو ــث ــار ال ــن ــــهِ ف ــن أوجِ خـــرّ م
ــــالً بـــدمـــاه ــوه مــــرمّ ــ ــرك ــ ــاءُت طـ وِ والصعيد  ــرب  ــت ال ولــه 
فأبد بالدماء  الــوجــه  ب  ــجــالءُخضّ ان للصباح  مــنــه  شــفــقــاً 
ورداً ــال  ن ــا  وم ظــامــئــاً  رواءُوقــضــى  ــاه  دمـ ــن  م الــبــيــض  لــكــن 
فرات ردَ  وِ رمتَ  حُ قد  تكن  الــصــداءُإن   ــرو ي الرحيق  فــبــورد 
نعيم فاني  حرمت  قــد  تكن  ــا لـــك الــنــعــمــاءُأو  ــق ــب فـــبـــدار ال
تريباً ملقى  القفار  في  تكن  فــلــك الــقــاصــرات والــــألالءُأو 
حزيناً للنساء  الــطــرف  ــداءُومضى  ــي ــب ال صهيله  مــن  مــلــئــت 
رأوه ــا  ولــمّ ــراً  ـ ــسّ حـ والشجاءُبــــرزوا  وجــدهــم  طــال  عــاريــاً 
حتى الندب  على  ندبهم  البكاءُوعــال  ــالــدمــوع  ب ــخــدَّ  ال ــدد  خ
لوجد ــا  ــاه أخ ــب  ــن زي ــت  ــع النعاءُون يفيد  وهــل  ــا  ــاه ده ــد  ق

(١) العد مقصور، وإنما جاء بها هكذا لضرورة القافية.



شعراء القطيف ج١  ٦٤
منيف مجد  شمس  كنت  أخي  الخفاءُيا  واعتراها  الخسف  غالها 
المنايا بــغــرب  أمــســى  ــالالً  داءُوهـ ــرَّ ــ ــاك الـ ــن ــه ه ــال غـــاربـــاً غ
طرا الناس  على  أظلمت  أخي  ــور بــهــا االهـــتـــداءُيا  ــل ســبــل ل
والمعالي الــعــال  دابـــر  البناءُقطعوا  للضالل  ــيــد  شِ أن  بعد 
المـ وعين  ثغور  للخنا  (١)ضحكت  البكاءُ منها  طال  بالوجد  ـجد 
الـ لريب  أرتجيك  كنت  أخي  الرجاءُيا  ذاك  فخاب  حصناً  ـدهر 
دهاقاً الممات  كــأس  ساقي  ــرداءُدار  الـ الكماة  سقى  قــد  وبها 
الـ ــام  إم لحقّ  قضت  إذ  العلياءُفقضت  لــه  قضت  قــد  مــا  ـحق 
صرعى الفيافي  في  األُســد   ــاء الــفــضــاءُفتر ــ كــنــجــوم بــهــا أض
جموعاً يــالقــي  ــرداً  ــف م اللقاءُفبقي  يــرعــه  لــم  القلب  ثــابــت 
الجمـ انصرف  الظبى  أُعمل  اإلمـــالءُومتى  بكسرها  ت  وجـــرّ ــع  ـ
كمسيل الوغى  في  والقوم  و  ــاءُفهْ ــث ــه مـــن الـــكـــالء غ ــي مـــر ف
ريح عــاصــف  ــه  ذرتـ كثيب  ــاءُأو  ــب ــو ه ــ ـ نــســفــتــه فـــعـــاد وهْ
فتكاً كـــاألُســـد  ــاك  ــن ه ــراه  ــ ــالءُوت األشـ أُســـودهـــا  ــن  م قنصه 
ــر ــك زب ــال ــن ــه ه ــب ــل ــأنْ ق ــكـ ــاءُفـ ــمّ ص ــد  ــالم ج أو  طــبــعــت 
ــه وظُـــبـــاه ــ ــرف ــ ــراه وط ــ ــت ــ الفضاءُف بالعجاج  ــودّ  اسـ ــد  وق
ــدر ــك ب ــال ــن ــا ه ــه ــاء ب ــم ــس ــألالءُك ال الدجى  في  منه  ــدا  ب قد 
بعضب ــرداء(٢)  ال  العد أذاق  ــه لــلــمــنــايــا انــطــواءُقد  ــي ــه ف ــرب غ
بضرب ــكــمــاة  ال ل  جـــدّ ــد  ــق ــاءُول ــأس ــب ــم بـــه ال ــه ــسّ ــود م ــ أس
غيث ــة  ثــمّ الـــدمـــاء  ــاءُفــكــأن  ــفـ تــــــه مــزنــة وطْـ ــد أدرّ قـ
ــن بــحــار ــاد ســف ــي ــج ــأن ال ــ واإلرتـــقـــاءُوك ــخــفــاض  اإلن فلها 
ــة صــدر ــلّ ــغ والــظــمــاءُفــشــفــا بــالــظــبــى ل  الـــرد ورده  ــه  شــفّ

(١) إيطاء.
(٢) الرد بمعنى الهالك مقصورة ، وجاء بها مهموزة ضرورة إلقامة الوزن.
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مذاقٍ عــذبَ  فيه  الموتَ   رأ الــوكــاءُقد  ــلّ  ـ وحُ كأسه  فاحتسى 
اللـ ــرضــا  ب نفسه  ــاع  بـ ــد  ــق ــراءُول ــش وال بيعه  طــاب  وقــد  ــه  ـ
الود واكــف  بعدكم  بعد  همى  الــنــداءُال  اســتُــهــلّ  وال  بــروض  ق 
ــالل ظِ للمعالي  كــان  وال  ــل  حــمــاءُب ذاك  بــعــد  لــلــجــود  فــيــه 
قتيالً الحسين  تبصر  ــو  ل ــدُّ  ــه الــبــوغــاءُج ــائ ــن دم ــت م ج ــرّ ضُ
حيـ ــد  وق ــاً  ــالث ث بــالــعــرا  ــاً  ــاوي كساءُث العوالي  ربــى  من  له  ـك 
بصدر ــدو  ــع ت الــعــداة  ــاد  ــي العلماءُوج علومه  عــن  صـــدرت 
صبا كنت  بــل  عليك  ــذا  ه ــزّ  ــزاءُع ــع ــه ال ــي ــلــقــى إل ــاً يُ ــاب ــص ومُ
ــا الــســفــهــاءُوســبــايــا عــلــى الــمــطــايــا عــرايــا ــوده ــق لــلــبــغــايــا ت
حيار  أُســـار بهم  ســاروا  غطاءُثم  لهن  ــا  وم  الصحار فــي 
تعالت كالشموس  الــروس   ــاءُوتر ــح األن بضوئها  فــأضــاءت 
غـ ــد  وق  ــســر يُ العباد  اءُوبــزيــن  ــداه ونــالــه الـــضـــرّ ــ ــت ي ــلَّ ـ
مصاب وجـــلّ  نكبة  والــســمــاءُعظمت  ــره  إثـ األرض  بكت 
ــداءً ــك كــنــت فـ ــي ــي إل فـــداءُلــيــت أنـ ــاً  ــوم ي لــلــكــرام  يــكــن  إن 
حسامي انتضاء  فاتني  يكن  انــتــضــاءُإن  فــيــه  ــكــون  ي فلساني 
وجنا تسنّم  قــد  العيس  األفـــداءُســائــق  مسيرها  ــن  م ــت  ــوي طُ
الـ رســول  وبلّغ  طيبة  على  ــج  ــداءُعُ ــعِ ال بنيه  ــن  م نــال  ــا  م ـله 
فتكاً األهــل  في  جــزوك  قد  له  ــجــزاءُقل  ال ذاك  فــســاء  وانــتــهــاكــاً 
صدور الصدورَ  مُ  منهُ شفت  والشحناءُقد  الــشــقــاق  فيها  قــرّ 
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 ]١١[ 
الشيخ حسن التارويت

املتوّفى سنة (١٢٥٠)

هو الشاعر المفلق الشهير، الطائر الصيت الشيخ حسن بن محمد بن مرهون 
التعريف  عن  واستغنى  واشتهر  صيته  ذاع  ن  ممّ األفذاذ،  الشعراء  من  كان  التاروتي. 
ا وصل إلى النجف األشرف رأ ذات ليلة  والبيان. حكي أنه سافر إلى العراق، فلمّ
في المنام أمير المؤمنين C فقال له: «اقرأ عليّ قصيدتك العينية» فقرأ فيها، حتى 

إذا وصل إلى قوله:
ــدره ص ــي  ف الــشــمــر  قــعــد  ــعِإذا  ــوض ــودك مـــن م ــع ــق ــا ل ــم ف

بكى أمير المؤمنين C بكاء شديداً وقال: «يعزّ علي، ماذا أصنع وقد شاء 
اللَّه ذلك؟».

وله غير العينية قصيدتان تماثالنها، أُوالهما البائية ومطلعها:
قبا على  الطالعات  القباب  بىلمن  الرُّ ــوق  ف إنها  إالّ  كالشهب 

والثانية بائية أيضاً ومطلعها:
لبابا الشحوب  على  تذقها  ــاال  ــاب ــت ــم األع ــث ــل ــضــو وت هـــي ن

كان F يحمل فضيلة مشفوعة بتقى وصالح، يمتهن صيد السمك والزراعة 
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جميل  كان  كما  مضيافاً،  وكان  الناس.  أيدي  في  ا  عمّ واستغناء  عاً  ترفّ الزرع  وسقاية 

الوجه حسن الصورة.
توفّي في أواسط القرن الثالث عشر عن هذا األثر القيم والسفر الخالد الذي 
في  يعيش  أن  له  أوجب  مما  البيت A؛  أهل  مراثي  وهو  أال  منه،  نبذة  إلى  أشرنا 
عمره الثاني المؤبّد. وقد اخترت منه عينيته؛ لما فيها من مزيّة من طلب أمير المؤمنين 

C لها كما ذكرت لك، وإليكها:

C في رثاء الحسين
عِ ــبـــيـــة بــــاألجــــرَ ؟ألـــلـــراعـ ــم تــهــجــعِ ــل ــة وجـــد ف ــاب صــب
ــورداً م ــت  وأت اســتــوجــدت(١)  ــجــرعِأم  ــم ت ــه ولـ ــن تــمــضــمــض م
ــى األس  ــو دعـ ليس  ــا  ــن تسجعيأجــارت أو  الكفّ  تخضبي  بــأن 
الحمى ــرع  ــ جُ ــةَ  ــام حــم ــيّ  ــ عــيإل يــدّ كــمــن  ــشــجــيّ  ال فليس 
له ــاً  ــن ــي حــن ــطــعــت  اســت ــيفــإمــا  دع وإالّ  ــا  ــاي ــن ــح ال ــف  ــل ي
تــنــوره فــــار  إذا  ــاً  ــ ــع ــ اقلعيودم جفوني  يــا  ــل  أق لــم  دمــاً 
ــمــا ــريَ مـــن مــــارج كــلّ ــذيـ أضلعيعـ في  شبّ  مسمعي  صغى 
ــى ــ ــم األس ــ ــي ــ ــة وزع ــلـ ــائـ مسمعيوقـ ــا  ــه ــول ق عــن  د  يــســدّ
ــع ــي أربـ ــف عــيــنــيــك فـ ــن ــع ــيأت ــع فــقــلــت وعـــن عــنــفــي أرب
تعي ــا  ــم ول جهلت  إن  ــعــيســلــي  ــة قـــد نُ ــم ــاط بـــأن ابـــن ف
حامل ــي  ف ــن  ــدي ال  رأ ــداة  ـــرفـــعغـ ــم يُ ــ ــاه ولـ ــنـ ــرّ قـ ــجـ يـ
للهد ــا  ــن ــت ائ ــاه  ــ دع دُعـــيوداعٍ  إذ  ــة  ــاب ــي ه ــكُ  ــ ي ــم  ــ ول
ــا دع إن  تــبّــع  حــولــه  ــن  ــ ــعِوم ــبّ ـــن دعـــا ت ــا حــمــيــر مِ ــم ف
تهتدي ــم  ــه ب ــوم  ــج ــن ال مطلعِكـــأن  ــي  ف ــدر  ــب ال ــهــا  حــلّ إذا 

د وهو  منقع الماء. جْ (١) استوجدت: طلبت الوَ



٦٩ الشيخ حسن التارويت 
يجد ــم  ل  ــد ــن ال بـــوادي  ــدعِفــحــلّ  ــخ ــم ي ــه لـ ــي ــة ف ــق ــا ث ــ أخ
مرجعاً بينهم  مــن  اســطــاع  بالمرجعِفما  األســر  فــي  ــان  ك ــا  وم
فكن يـــزيـــداً  ــا  أطــعــن ــوا  ــال ــق مهيعِف ــي  ف ــضِ  ــ وام طــائــعــاً  ــه  ل
ــعْ ــ ــم ولــمــا أطِ ــت ــع ــعِفــقــال أط ــم ــم أس ــ ــم ول ــت ــع ــه وســم لـ
لها جــيــدي  ــان  ك إن  ــه  ــلَّ ال ــى  معيأب ي  ــدّ ــ وج ــي  بــكــفّ وســيــفــي 
بينهم ومـــن  ــوا  ــاتـ وبـ ــات  ــب ــرعِف ــاألقـ ــرع بـ ــقـ مـــواعـــدة الـ
على ــه  ــ ذويـ قـــلـــوب  ــا  ــوطّـ أورعِفـ ــى  ــق ت فـــي  أروع  ــا  ــق ل
ــرب أقــرانــهــا ــح ــدعِفــمــذ دعـــت ال ــاألخ وقــارنــت الــعــضــب ب
دارع ــن  مـ أُولـــئـــك  ــت  ــ أدرعِرأيـ ــن  ــ وم ــاج  ــي ــه ال يــــؤمّ 
فاشرعي أال  ــاح  ــرم ــل ل فاقطعيدعـــوا  أال  الــصــفــاح  وبــيــض 
الــدجــى ــدّ  ــ أُع ــد  ق خيلنا  واطــلــعــيويـــا  ــارة  ــ ت ــهــم  ب فغيبي 
ــى الــوفــا ــل ــام وأع ــذم ــى ال ــوفّ اللّمعِف على  أُســيــلــت  ــوسٌ  ــف ن
ــوف األُلـ تهله  ــم  ل فــتــى  ــلّ  المجمعِوظـ فــي  بــالــفــروقــة(١)  وال 
ــبــدة ــذي ل ــ ــردّ الــكــمــاة ك ــ ــعِيـ ــ ــ ــائـــمـــة رتّ أغـــــــار بـــسـ
ــمــاً ــا جــثّ ــه ــن ــي ــران ــوي ع ــه ــت (٢)ف ــرمــعِ ــي ال فــي  العرانين  يــجــرّ 
بطنه عــلــى  يمشي  ذاك   ــى األربـــعتـــر ــل ــر يــمــشــي ع ــ وآخ
يكن ــم  ل تَــــبٍ  رُ ــن  م ــن مــطــمــعِفحسبك  ــهــن مـ ــي ــرك ف ــي ــغ ل
ثلمة ــم  ــاءهـ سـ ــوا  ــت ــب ث ــعِوإن  ــرق ــان ولـــم ت ــزمـ يــشــيــب الـ
سيفه مـــن  ــه  ــاديـ أعـ ـــــة األضـــــرعِفــحــســب  وصـــعـــدتـــه ذلّ
رتبة فــي  ــتـــاج  والـ ــان  كـ ــأن  ــي مــوضــعِبـ ــرّ ف ــس ــن ال وكـــان م
علّة ــن  م ــت»  ــي «ل ــا  ومـ بالمقنعِفليت  الــســهــم  ــك  ــال غ وال 

(١) الفروقة: الخائفة.
(٢) اليرمع: حجارة بيض هشة سريعة التفتت.



شعراء القطيف ج١  ٧٠
جهله ــن  م الــشــمــر  ــر  شــمّ (١)وال  ــوعِ ــ أك ســاعــد  ــن  ع لذبحك 
ــا ــداره إص الــخــيــل  ت  ــرّ كـ !وال  بــمــقــدس صـــدرك واألضــلــعِ
ــدا ــح ب ــ ــت فــــارع رم ــي ــا ل ــ !وي ــم يــرفــعِ ــك لـ ــرأسـ يــنــوء بـ
العاسالت الجمل  شــابــه  المطلعِمتى  شــرف  في  الشمس  بها 
ــا ــ ــه ــ ــاء ودارات ــم ــس ــل ــل ل ــق قعيف منها-  القطب  ــع  -وق وقــد 
التالع فاخرتك  إن  ــنــقــاب عــلــى الــبــرقــعِوللشهب  ــردي ال فـ
من ــور  نـ ــن  م نـــورك  ــان  كـ ــيإذا  ــا فـــال تــلــمــعِ ــه ــي تــــألأل ف
تلعة ــي  ف ــدر  ــب ال أشـــرق  ــعِمــتــى  األرفـ الفلك  ــي  ف كــان  وقــد 
الحيا أراد  إن  ارفعِيوصـــارخـــةٍ  أساها  قــال  الخفض  لها 
فــاصــدعــي ــة  ــل ــاك ث ــنــت  ك فاهجعيإذا  ــة  ــاكــل ن كــنــت  وإن 
ــا ــه ــائ ــش ــأح بالمدمعِأتــــت نـــحـــوه وب ــار  ــن ال ــد  ــوق ي  جـــو
الثغور حــمــيّ  ــا  ي أخــي  ــقــول  ــرك واألربـــــعِت ــف ــع ــبٌ ب ــريـ غـ
صبية مــن  ــلُـــوك  أهـ ــتِّـــت  ـ ــعِوشُ ــيّ ض نـــســـوة  أو  عــبــاديــد 
الــرد نحاها  ــد  ق ــة  دوحـ ــزعِويــا  ــزعـ ــد الـ ــي ــا ب ــهـ ــزعـ وزعـ
ــالً ــائ ــا ق ــه ــلّ ــة مــســتــنــجــعِوأصـــحـــر مـــن ظ ــ ــر راحـ ــفـ وأصـ
ــالً مــا مــشــى لــلــقــراع ــط ــا ب (٢)ويـ ــعِ ــل ــي ــه ال الــوجــل  بنهنهة 
ــجــالد ال وأم  جـــديـــالً  ــعِأراك  ــقــن ــر قـــراعـــك لـــم ت ــي ــغ ب
ــعِتــغــيــم فــتــمــطــر هـــام الــكــمــاة ــمّ ــل وتـــرعـــد فـــي بــــارق ال
تمتطي ــال  فـ حــمــاك  ــح  ــيـ تسمعِأُبـ فــلــم  ــادي  ــن ــم ال وبُــــحّ 
ــن شــفــرة ــت مـ ــف ــرشَّ ــالم ت ــ ــرعع ــت ـلــى مُ ــأس طـِ ــ ــه ك ــذاقـ مـ
ــيّ األب نفس  الضيم  ـف  ألـِ ــم يـــردعِمتى  ــل ــيّ ف ــدعـ وعــــاد الـ
العال ذروات  ــأت  ــأط ط ــعِمــتــى  ــط ــدُ األق ــهــا يـ ــي ت إل ـــــدّ ومُ

(١) أكوع: ملتوي الكوع.
(٢) الهيلع: الضعيف.



٧١ الشيخ حسن التارويت 
ــار ــدي البلقعلــعــلّــك حــيــن هــجــرت ال ــد  ــدف ــف ــال ب وآنـــســـت 
العطوف قلب  بأهليك  ــتَ  ــعِوكــلْ األمــن بالحمى  وأسكنتهم 
أعـــذاره ــر  ــده ال عــلــى  ــم يــمــنــعِتضيق  ــ ومـــــاذا دعــتــك ول
فعله ــي  ف الــمــلــومــة  ــرعِويــضــحــي  ــق ي ولـــم  ــا  ــن س افـــتـــرّ  إذا 
الــرد عنك  ردّ  ــا  م عــيحنانيك  رُ ــد  ق ــا  م حسب  وحسبانه 
الفخار وعــيــن  المعالي  المصرعِتعين  فــي  الــهــول  بــك  يغص 
أتى صلت  ذاك  إذ  سيف  ــال  ــســرعِف ــك لـــم ي ــي ــات وســـابـــق ه
الوفود ــاب  رك يا   السر ترجعيفخلّ  أن  الــســيــر  ــن  م فخير 
مطعم مــن  لــك   الــقــر فــي  مشبعِفما  مــن  لــك   الــثــر فــي  ــا  وم
النزيل  ــأو ــم ب ــزال  ــن ال يأهــب  فاجزعِ أو  ــجــالدة  ال ي  ــدِ ــأب ف
تبصري أن  دون  ــاً  ــزن ح تسمعيكــفــى  أن  الــمــعــاهــد  ــوّ  ــل خ
ع بـــاب الــنــد ــرّ ــش ــم ي ــأن ل ــرعِكـ ــش ي لـــم  الـــديـــن  أو  ــن  ــه ب
ــة ــر مــجــدول ــه ــاً ظ ــبـ ــا راكـ ــي ــي أربـــعِف ــح ف ــري ــع ال شـــأت أربـ
الحزوم حــزم  ــاطــحَ  األب ـــــرعِتجافى  ــزم األج ــ ــا ح ــهـ عـ ــرّ وجـ
الــغــري طـــور  نـــار  لمعت  فاخلعِإذا   طـــو ــوادي  ــ ب ــت  ــأن ف
واستلم ــلْ  ـ وصِ ــم  وســلّ ــدس أبـــي الــحــســن األنـــزعِوصـــلّ  ــق ل
الصفوف زعــيــم  ــا  ي ــل  وق ــادِ  ــعِونـ ــمـ ومـــركـــز دائــــــرة األجـ
بصمصامة ذراعـــــاً   ــزعِوأقــــو ــ ــطــل األن ــب ــة ال ــام ــى ه عــل
الخطوب أُمّ  الطف  وفي  ــعِقعدت  ــمــوق تــقــعــقــع فـــي ضــنــك ال
ــا بــنــوك ــإزاهـ ــا بـ ــت فــجــث ــث ــعِج ــرف ــب قـــطّ لـــم ت ــ ــى ركَ ــل ع
ــدّ الــســيــوف ــا تــضــايــق مـ ــعِفــلــمّ ــب األض األضــبــع  بمشتبك 
بقعة ــهــم  ب ــت  فــغــصّ ــدوا  ــيـ ــعِأُبـ ــق األب ــم  ف منهم  ــصّ  غـ بــهــا 
ــارك مـــمـــدودة ــظ ــت ــان ــم ف ــق ــعــيــن والــمــســمــعِف ــة ال ــب لــه رغ
نهضت ــا  إمّ المجد  ــم  وس ــد  ــف األجــــدعِوق ــاآلنَـ ــك بـ ــزم ــع ب



شعراء القطيف ج١  ٧٢
قضى فــحــســيــن  نــقــعــهــا  ـــر  ــم تــنــقــعِأثـِ ــاه لـ ــشـ ــة أحـ ــلّـ وغـ
ــرات ــت ــفّ ال ــ ــت الـــرمـــي بــالــمــنــزعِوقـــد وتـــرتـــه أك ــرق ــأغ ف
ــدره ص ــي  ف الــشــمــر  قــعــد  ــعِإذا  ــوض ــودك مـــن م ــع ــق ــا ل ــم ف
مهلك ــي  فـ ــك  ــلـ وأهـ ــك لـــم يــجــمــعِإالم  ــات ــن وشــمــل ب
رأسها على  الــقــطــيــع(١)  ــام  ــعِأقـ ــف ــل ــم ــالءة وال ــ ــمُ ــ مــقــام ال
ــذراع ــ ــن ال ــه ــه ــار أوج ــمـ ــعِوأقـ ــرق ــب ــوض ال ــ ــا ع ــه ــازل ــن م
والطو الظما  اشتكين  ما  ــغــيــاث عــلــى الــمــفــزعِإذا  وعـــزّ ال
الساغبات على  الجياع  عِتنوح  ــب لــلــجــوّ ــواغ ــس وتــبــكــي ال
صعصع(٢) فــي  تسمع  ــكُ  ت المفجعِفلم  ب  ــحــرَ ــل ل ــن  ــي ــداع ت
المرضعات من  الفصال   ــعِكشكو ــرضّ ال على  الفصيل  ونـــوح 
ــغــيــور ال وأيــــن  ــا  ــاهـ وإبـ (٣)أال  كالزيلعِ السبي  فــي  ــنَّ  ــراهُ يَ
جمعن مــا  ــا  ــاده ــي أج ــزعِيــنــازع  ــن ــة األســــر لـــم ت ــع ــام وج
ــن األيـــن واالغـــتـــراب ــعِتـــأنّ م ــلَـ ــارب األَضـ ــ ــهــا غ ــوء ب ــن ي
ثمود ــى  ــق أش ذنـــب  ــا  م ــعِاُمـــيّـــة  ــبّ ت مـــن  ــل  ــع ــن ال ــــة  زلّ وال 
ــا صــبــغــتِ ــم ــوة ل ــب ــن ــدم ال ــ ــعِك ــلُ ــاب واألض ــن ــد ال بــهــا حــاق
ــرتِ ــذي أس ــة ه ــام ــدي اإلم تقطعيوأيـ أن  ــتِ  ــي آل ــك  ــي ــات وه
ــراب ــغ تقلعِفــبــوئــي بــهــا كــجــنــاح ال لـــم  ــوداء  ــ سـ ــوجــهــك  ب
عــارهــا مـــن  ــك  ــف أن ــاء  شـ يسطعِإذا  لـــم  الــخــزامــة  ــكّ  ــف ي
الحسين ــأر  ث عند  ضحكت  عِإذا  ــاً شـــرّ ــن ــزاز ق ــتـ ظُـــبـــىً الهـ
تسمعيوكــبّــر فــيــهــا كــأُســد الــعــريــن أن  ــك  ــ وأوش رجـــال 
للقضا مــلــك  بــهــا  ــدم األطــــــوعِوقـــــام  ــ بــمــقــدمــه قـ

: السوط المنقطع طرفه. (١) القطيعُ
(٢) الصعصع: بفتح األول والثالث وضمهما: المتفرق.
(٣) الزيلع: سكان الزيلع، وهو بلد بساحل بحر الحبشة.



٧٣ الشيخ حسن التارويت 
أمضه ذا  قـــال  ــا  م عُ  ــــدْ يَ ــذا دعيفــلــم  ــال ه ــا ق ــم يــمــضِ م ول
ــه ــأس ــن ب ــ ك م ــرّ ــ ــف ــ ــن م ــأيـ عيفـ للمدّ الحكم  أصــبــح  ــد  وق
موقف ــي  ف قـــام  أن  تركعيفحسبك  أن  البيض  بــه  ــت  وصــلّ
الصدور ملء  الغيض  ما  األضلعِهنالك  فــي  الــوجــد  ــذوة  ج وال 
بنا مْ  وأكـــــــرِ ــا  ــن م ــوه  ــف ــق ــعِســت ــرض ــم ــوالدة وال ــ ــ كــــرام ال
ــرســول ال آل  ــه  ــلَّ ال صــفــوة  تقطعِفــيــا  لـــم  ــالءِ  ــ الـ وأســبــابــه 
الوجود هــذا  موجود  أصــل  ــا  المبدعِوي الــمــبــدئ  ــن  م ولــطــفــاً 
ــن أتــى ــعِوبـــاب رضـــاه الـــذي م ــن ــم ــه لـــم يُ ــن ــه م ــت ــاج ــح ب
ــهــتــي ــمُ ســادتــي وجْ دُعــيجــعــلــتــكُ مــولــى  خير  ــا  ي قلت  إذا 
المنى ــل  ــي ون األمـــانـــي  ــالغ  مفزعيبـ ــن  م ــن  ــ واألم بــدنــيــاي 
في ــن  ــظ ال حــســن  ــمُ  ــدكُ ــب ــع ــعِف ــ ــمُ األوس ــكُ ــضــل ــع ف ــاي صــن
بكم ــم  ــك ــي وف مــنــكــم  ـــــيَ  معيوإن فــكــونــوا  إلــيــكــم  عليكم 
ــيَ فــي دِيــنــكــم ــاع ــن قنعيكــشــفــت ق مُ ــم  ــرك ــي غ دِيــــن  ومـــا 
أصبحت وإن  ــي  ــان أم ــو فــلــم أجـــزعِرضــاكــم  ــرض ــي ك ــوب ذن
الــصــالة ــم  ــدي م ــالة  صـ يــا  فــارجــعــيأال  ـــمُ  بـــكُ ــدأت  ــ ب إذا 
ــا ســـالم الــســالم ــيومـــن طـــرب ي ــع بـــروضـــة أرواحـــهـــم رجّ





٧٥ الشيخ عيل بن حبيب التارويت 

 ]١٢[ 
الشيخ علي بن حبيب التارويت
املتوّفى سنة (١٢٥٠) تقريبًا

جاء في (أنوار البدرين) قوله: «ومنهم العالم األديب، الشاعر األريب، الشيخ 
علي بن محمد بن حبيب التاروتي القطيفي. وكان من شعرائها المجيدين، وفصحائها 
المادحين الراثين، وهو أيضاً من العلماء الفاضلين». وذكره الشيخ يوسف البحراني 
في كشكوله(١) فأطراه، وذكر له هذه القصيدة مبتدئاً فيها بالغزل، متخلّصاً منه لمدح 
ته  ة شاعريّ موالنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C، وهي بحقّ تدلّ على قوّ

وعبقريته:

C في مدح أمير المؤمنين
هجرِ من  الهفّوف  مهفهفة  الوترِسمعاً  ــة  رنّ أم  ذي  الصوت  أنغمة 
فائحه اآلفـــاق  عطّر  ــذي  ال المطرِوذا  نفحة  أم  أنفاسكِ  ترديد 
مسفرة منك  تبدو  الوجه  ة القمرِوصفحة  أم قرص شمس الضحى أم غرّ
منسدل الظهر  متن  فوق  الذي  الشعرِوذا  دجنة  أم  مرتخٍ  الدجى  ستر 
أم ك  خــدّ الحمراء  الوجنة  القدرِوهــذه  مــن  بــدعــاً  فــال  بثلج  ــار  ن
أم ن  كوّ الخدّ  فوق  الخال  هو  والقدرِ وذا  الكون  مليح  مسك  قيراط 

(١) ج٣/ ١٣١ - ١٣٤.



شعراء القطيف ج١  ٧٦
أم العقيقة  فيك  في  ثغرك  ــدررِوذاك  وال المنظوم  د  البرَ من  عقد 
معتصرِوذا الذي فوق ملعوس الشفاه جر صهباء  أم  ريقك  رحيق 
أم الجوانب  مصقول  الجيد  هو  الكدرِوذا  المنزوعة  ة  الفضّ سبيكة 
أم صــدرك  بلّور  في  نهدك  الثمرِوذاك  أحسن  من  هما  انتان  رمّ
ـخصر النحيل كخصر النحل مختصرِوذا الحرير أم البطن الخميص على الـ
به اإلزار  ضاق  خلفكِ  الذي  المدروذا  من  حقفٌ  أم  كفلك  مرتجُّ 
به النسيم  ماس  الذي  الرطيب  الشجرِوذا  بانة  ذي  أم  غصنك  أُملود 
ساحتكم حل  من  على  بخلت  بالنظرفإن  يرضَ  التداني  خمر  برشف 
تجبي فلم  جهراً  أخاطبك  ذا  البطَر؟كم  من  ذا  أم  سكرانةٌ  أأنــت 
ومن األسير  قتل  لك  أحــل  تحريفمن  لم  يهواك؟  من  قتل  في  أفتاك 
معي بالكوؤس  ودوري  السهرفنادميني  إلى  ألجاني  طرفك  فنعس 
بقيته فاسقيني  الكأس  أحتسي  عمري!ال  وفي  نفسي  في  الله  الله 
رقته الماء  تضاهي  عليك  الحجرقلبي  من  أقسى  خلته  وقلبك 
تبتعدي لقياك  ــى  إل دنــوت  تنتهري(١)إذا  منك  وصالً  سألتك  وإن 
زائــرة بالطيف  ولــو  بوصل  نّي  بالمطرِمُ يحظَ  لم  من  بالطل  فليرضَ 
مفتتناً عيناك  سحرت  لو  غــروَ  وترال  بــال  يرمي  حاجبكِ  فقوس 
أم أنفك  الحدّ  رقيق  الصقيل  البشرِوذا  سيد  علي  كسيف  سيف 
جـ العساكر  دمّ  من  البواتر  والظفرِمروي  الفتح  مولى  الحناجر  از  ـزَّ
والسورِقرم الحروب وكشاف الكروب وعالّ اآلي  جمال  الغيوب  م 
ـاد الرؤوس مزيل البأس والكدرِوهو العبوس إذا اصطاد النفوس وحـ ـصّ
ور االُلوف  اب  ووهّ الرؤوف  والغيرِوهو  الكفر  ألهل  األُنــوف  ام  ـغّ
حـ الفضائل  ينبوع  ل  الفواضِ لُ المشاكل أوج المجد من مُضربحر  ـالَّ
ـمعروف بالفضل والمعروف بالغير وهو العطوف على الملهوف والملك الـ

(١) حذف نون المخاطبة من تبتعدين، وتنتهرين لحن ألجأته إليه الضرورة.



٧٧ املتوىفّ سنة (١٢٥٠) تقريباً 
ومقـ الجياد  ومصدام  الجهاد  للحفرِليث  القرم  ومهدي  الجالد  ـدام 
جر(١) مبدي السرائر في روس المنابر مصـ جر والحَ ـباح المشاعر فخر الحِ
أميـ المسلمين  كهف  الدين  يَرِومظهر  الحِ ظلمة  وجالي  المؤمنين  ـر 
مال المؤمنين  محكّ  المبين  سقرِوهو  من  الخلق  مجير  الهالكين  ذ 
إما والمرسلين  األنبيا  الخيرِووارث  خيرة  وأعلى  المتّقين  م 
رِسل المحاريب عنه والحروب هو الـ اك في الحرب والبكاء في السحَ ـضحّ
على الهجير  ام  وصوّ األسير  الغررِمعطي  السادة  ووجه  الشعير  قرص 
راحته الهامات  أسقطت  جال  كالمطرِإن  الجود  منه  يسقط  جاد  أو 
وفتّـ المنون  وساقيها  القروم  منتصرِمردي  أي  نصير  الحصون  ـــاح 
شجاعته عن  فسلها  سلع  بالخبرِفتلك  تخبرك  خيبراً  واستخبرنْ 
ودا العنكبوت  ومردي  تبوكٍ  متَّزروسل  النحر  بــدمِّ  مار  الخِ ذا  عي 
م ولكَ فَنى،  صفٍّ  من  ينَ  بصفِّ زجروكم  مع  األحزاب  لذي  ا  حزبً أباد 
نفروا  الرد خوف  نفرٍ  من  عنه  ركم  مُ كالحُ عنه  تولَّت  ــودٍ  أُسُ وكم 
وسقى ه  قصَّ ودٍّ  بن  عمرو  مر  وعُ الذكر  بالصارم  ة  ــرَّ مُ  ــرد ال ــرَّ  مُ
والحضرالمرتضى الفارس الكرار واألسد الـ البدو  أهل  سيد  ـمغوار 
أهـ سيد  الحلم،  بيت  العلم،  والبطَروعيبة  الظلم  أُسِّ  قالع  الحكم،  ـل 
بمهجته ــه  ــادي وف الــنــبــي  الحذرصــنــو  من  فيه  وما  الفراش،  فوق 
ـقال العياب لعاب الحرب، أي جريالفلكُ والباب داحي الباب حامل أثـ
لمنكِبه الراقي  المصطفى  رخليفة  كَ الفِ صاحبَ  يا  لمركبه،  فانظر 
وطـ البالء  علم  وذو  القضاة،  الخطرقاضي  ذروة  وراقــي  الثنايا  ـــالَّع 
بُروافي النذور الفتى الليث الصبور وممـ والزُّ الصور  ومولى  الزبور،  ـدوح 
الـ آيتُه  داعيه،  السما،  ربِّ  البشرولــيُّ  على  العظمى  وحجته   ـكبر
نقمته ــافُ  ــيَّ س رحمته  ــواب  القدرثـ أغلوطة  حكمته،  اَن  ــزَّ ـ خَ

ر األسود. (١) هذا حذف اكتفاء، والمراد: حجر إسماعيل والحجَ



شعراء القطيف ج١  ٧٨
ناصبَها اإلســالم  ــة  راي رافــعــاً  بالشرريا  الكفر  حركات  وجازما 
ــه وارث الله  حبيب  حبيب  بَريأبلغ  عداك  من  حبيبٍ  نجل  ابن  أن 
الـ إلى  بالرسول  عليه،  بالقبول  دْ  والوطَرجُ المأمول  غاية  مع  ـمسؤول   
ملكٍ إلــى  ــدا  ض وهجا  قلى  حريإذا  منه  فباإلكرام  عليه  مثنٍ 
معاً عليك  طفال  دلني  لمن  رواشفع  خَ مذَّ خير  يا  شاركني،  فيك  مَن 
فقد العسكري  يابن  الوعد  منتظروأنجز  خير  يا  فقم  انتظاري،  طال 
شجر على  ما  عليكم  اإللــه  شجرصلى  على  من  تغنى  أو  عال  طير 



٧٩ الشيخ حممد بن سلطان 

 ]١٣[ 
الشيخ حممد بن سلطان

املتوّفى سنة (١٢٥١هـ)

اللبيب...  الشاعر  الكبار  شعرائها  «ومن  نصه:  ما  البدرين)  (أنوار  في  جاء 
محمد بن سلطان القطيفي» انتهى.

أمير  مدح  في  لكتابنا  اخترناها  التي  العصماء  رائيته  منه  اشتهر  كثير  شعر  له 
المؤمنين C ورثاء الحسين C، ورائية اُخر في رثائه C مطلعها:

ــيــت أخــلــع لــلــزمــان عـــذاري آل
وعينية مطلعها:

المرابعُ تلك  نعم  ــا  ي مرابعنا 
وال  يقرأ  ال  أُمّي  رجل  المعاصرين؛  في  كالكوفي  الماضين  في  سلطان  وابن 
في  توفّي  عشر.  الثالث  القرن  أعالم  أحد  وهو  مفلق،  وشاعر   ، فذّ عبقري  يكتب، 
إليه  فلنستمع  الرضوان).  شآبيب  عليه  وصبّ  بالرحمة،  اللَّه  تقريباً (تغمده  أواسطه 

:C يقول مادحاً ألمير المؤمنين متخلّصاً لرثاء الحسين
!سر البارقُ المفتضُّّ ختمَ المحاجرِ حاجرِ ألوطار  واهاً   ، حاجرٍ على 
ني يستفزَّ لم  الشوق  انبعاث  ــيــس الــديــاجــرِفلوال  ــام بِــعِ ــسّ ــقُ ب ــألّ ت



شعراء القطيف ج١  ٨٠
الكر ني  بزّ ــدٍ  رائ من  له  طائرِفبُعداً  أيُّ  ه  خلفَ وقلبي  ــارَ  وطـ
غدا ولو  الفوات  قبل  من  لي  عامرِفمن  عبَ  شِ عدا  ما  وظنّي  وباً  عُ شَ
بطائلٍ عليها  صبري  ما  الــدار  بقاصرِهي  عليها  شجوي  يكن  لم  كما 
عاذلٍ بين  ما  والصحب  ها  وعاذرِاُعارضُ شجون  من  بي   ير ما  على 
بأرضها أدرَّ  عينِي  من  أرَ  (١)فلم  خائرِ البَوِّ  على  ــوت  ألْ كرائمة 
ودهشةً ــذاراً  ح يحابي  كأُصَ خــادرِوال  ــزأرة  ب  عز المِ كمذعورة 
ومشفقٍ ــؤاداً  ف مثلي  ناشدٍ  ن  كالمحاذرِفمِ والمبتلى  نفسه  على 
البَال على  تعهداني  ــا  إمّ صابرِخليلي  غيرُ   النو في  فإني  صبوراً 
وقلّما األمــانــي  وتعليل  لي  خاطرِفما  لّة  عِ تَ ــن  مِ التمنّي  أفــاد 
النو لوعة  من  يعَ  رِ صبا  الله  المجاورِرعى  الخليط  نأي  من  ولط  وخُ
به وما  نان  الجَ مخمورٍ  بَّ  رُ مخامرِفيا  داء  بَّ  رُ ولكن  جنون، 
دأبها العين  كما  عين  من  الله  باألزاهرِلي  ال  الزهرَ  النجوم  تراعي 
أنه غير   الــكــر صيد  لــةً  نافرمــحــاوِ ختلُ  الدجى  في  شيءٍ  ألعنفُ 
كأنه وهناً  النجمِ  واخــتــالجِ  الضمائرِأمــا  في  ما  أدراك  وما  ضميري، 
الجو ما  الخليّون  يدرِ  لم  يصادرِعشيَّةَ  لم  من  حاء  البُرْ من  وأيــن 
خالياً ع  بالجزْ بات  من  على  ساهرِلهان  بتيماء  شــوق  أخــي  مبيتُ 
ها! شأوَ الله  أبعد  ال  با  الصَّ (٢)فلوال  بخابرِ األخالّ  طيب  عن  كنت  لما 
غدت وإن  ريا  ف  رْ عَ أتحفتني  العباهرِأجل،  ذوات  ــاهــا  ــريّ ب ــمّ  ــن ت
حاضرِولوال ارتياعُ النفس ما استدرك الفتى  حكمَ  غائبٍ  لــبٍّ  ح  ــروِّ ت
جيرة ــراط  ــإف ب مــنِّــي  ــةٍ  ــاع ــرت غافرِوم خير  ــه  إن ربـــي،  لــغــفــران 
ها: خفض عليك! وما درت التساعرِدعت، ويحَ ــبَّ  غِ الــنــار  بَـــواخ  ــأن  ب

: ولد الناقة، وجلد الحوار يحشى ثماماً أو تبناً  (١) الرائمة: الناقة تعطف على ولدها فتلزمه، والبوُّ
فيصير في هيئة الحوار.

(٢) خابر: عالم.



٨١ الشيخ حممد بن سلطان 
ــوادرِحنانيكَ يا بن العم ما أنت والجو؟ ــب ــرُّ ال ــواء ش ــ ــادرة األه ــب ف
فربَّما ــراً  خــي ــام  األيـ مــن  د  ــزوّ المسافرِتـ زاد  دنياك  من  يفوتك 
هفوة كلّ  ن  مِ المقتَ  يأمننَّ  بالزواجرِفال  يتّعظ  لم  مَن  وحاشاك 
الفتى يحمل  ربما  إليها،  وب(١) المحاذرِفعنِّي  على كاهل البغضاء حُ
رها(٢) وْ شَ  ، مُ التهكّ لوال  ربما،  التشاورِويا  قبل  اللعن،  أبيتَ  يسوغ، 
ها أسرَّ لم  إذا  العتبى  لها  الظواهرِعليّ  بأسنى  واشيها  رغم  على 
جاللةً مثلي  الدين  بوفور  وافرِكفى  غيرَ  الدنى  في  حظّي  كان  وإن 
أكن ولــم  مني  الجاه  لوّ  عُ ؟فأين  بشاعرِ المؤمنين  أمير  لغير 
فإنما حسبي  السبطين،  أبو  وحاضرِفحسبي  لبادٍ   القصو الغاية  هو 
غياثُه البعيدُ  ــان  ك وإن  للخواطرِإمـــام  المنى   نجو من  ألقربُ 
السما رابع  في  الشمس  أن  ترَ  ؟ألم  وظاهرِ خــافٍ  كلّ  في  ها  وتأثيرُ
بدا لــو  الله  ــة  آي مــن  عجبٌ  باهرقــال  كلُّ  ــراره  أس من  الخلق  إلى 
قاذفًا أحمدَ  كتف  وامتطاه  األظافرأمــا  قذف  األوثــانَ  الكعبةَ  عن 
كعبُه الشهبَ  طــاول  لو  أنه  بقاصرِعلى  عنها  كــان  ما  زحــل  ولــو 
دونــه تــضــاءلُ  فخرٍ  مــن  لــك  !فيا  كابرِ إثر  كابراً  المعالي  رؤوس 
الذي عن  فضالً  الله  بمديح  جابرِكفى  بإسناد  مسعود  ابــن  رواه 
ه قدسَ الله  به  باهى  امـــرءاً  ــإن  مفاخرِف ــلُّ  ك علياه  عــن  ليخسأ 
ه وضعُ الله  كعبة  في  فتى  الطواهرِوإنَّ  ألزكى  يُنمى  من  ألطهرُ 
غالبٍ آل  من  العلياء  ــذروة  ال عامرِله  فخر  عليائها  عن  تقاعسَ 
يزل لــم  النقيبة  ميمونُ  سافرِوأبــلــجُ  أيَّ   للهد نهج  بعزمة 
نبيَّه ــهُ  ــ اإللـ آخـــى  بـــه  ــامٌ  ــ والمهاجرِإمـ ها  أنصاريِّ رغــم  على 
علمهم بعد  به  وا  همّ األُلــى  قادرِفليت  حلم  بل  للعجز  ال  تغاضيه 

(١) الحوب هنا: الهالك والبالء، والمرض.
ور: العسل المشار، أي المجني. (٢) الشَّ



شعراء القطيف ج١  ٨٢
أبَوا فإن  الحسنيين   إحد فيه  التناظرِرأوا  دون  الحقُّ  وإالّ  كفافاً 
عمه ــن  اب ــقــام  مَ عــن  دفــعــوه  ؟بما  تصاهرِ أو  دونـــه  قــربــى  بــأيــة 
جاهلية أم  اإلســـالم  ــةُ  ــق !أســاب للمناكرِ يا  بالمعروف؟  األمر  لها 
ة محجّ االجتماع   بدعو هل  !فيا  لبصائرِ لَ يــا  الله  لنص  تنافي 
عصمةٌ اإلمامة  شرطَ  تكن  لم  ؟إذا  وفاجرِ ــرٍّ  بَ بين  فيما  الفرق  فما 
أهله الحقّ  ينصر  لم  من  كان  ؟وإن  بناصرِ سواه  ال  فيمن  الرأي  فما 
نبوة(١) كلّ  من  اإلسالم  حمى  الفواقرِحسام  المشرقات  في  بنبواته، 
أنه غير  المصطفى  دين  المكاسرِويعسوب  لب  صُ اللين  في  به  ما  على 
ــه ربَّ الله  جــاور  حتى  زال  لجائرِفما  ــامٌ  ــم حِ أو  ــوار  ـ جِ حمي 
ة بحجّ الغدير  مثل  ما  غــادرِوناهيك  كــلُّ  قوةً  شَ عنها  حــاد  وإن 
ــةٌ ــي ــةٌ ووص ــ ــه لـــوال آي ــل ــوال ماكرِف نَهزة  ــر  األم ــي  وال كــان  لما 
بارئ حكمة  الخلق  في  تكن  لم  بكافرِولو  عليٍّ  مــن  نــاجٍ  ــاد  ع لما 
بالءه ــدر  ب أمثال  في  عنك  خيابرِفــدع  حديث  ــا  مَّ حديثاً  ولكن 
به ــا  دح ــذراع  الـ عبلِ  فتىً  ــأي  القناطرِف  أقو بعد  ويغدو  تاجاً  رَ
مثلِه نــامــوسَ  األقـــوام  زعــم  ؟فــإن  عامرِ وابن  مرحبٍ  عن  مُ  فأُنبِئُهُ
يا ولّ ــرَ  ب ــدُّ ال بالراية  من  الدوابرِفشتّان  قطعَ  ــداءَ  األع بها  لٍ  ــوْ ومُ
ــراً ــدبُّ ت كالبكرتين  نكصا  ــا  بصوت رغا فحلٍ على الشول(٢) هادر؟أم
رخيصةً ليست  األعمار  يُخاسرِولكنها  لم  بها  ن  ممّ عجباً  وال 
فتى» وال  الفقار  ذو  إالّ  سيفَ  القساورِ«فال  ــردي  مُ ار  الكرّ كحيدرة 
كربال! مثل  عن  غاب  ال  ليته  !فيا  الكبائرِ أُمُّ  اللهِ  لعمرُ  فتلك، 

(١) النبوة: عدم االنقياد.
(٢) الشول، جمع شائلة، من اإلبل: ما أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فارتفع ضرعها 

وجف لبنها. 



٨٣ الشيخ حممد بن سلطان 
الغو عيطل(١)  من  جّ  زُ بسهم  واترِفأبعدْ  قوس  من  اللهِ  دين  لتصميم 
مبادراً النبي  ابــن  ثــار  حين  الجرائرِعلى  لجرِّ  ال  البرايا  لرشد 
ــةٌ ــيّ اُم أنــشــبــتــه  ــن  م ــي  ــأب ب واألظافرِأال   ــرد ال أنياب  بمنشب 
أنه غير  شاخصٍ  من   ــرد ال المعاشرِأقيه  ــرام  ك أمــجــاد  بصحبة 
عليهم الصريخ  غوثُ  ال  القوم  حائرِهم  رشد  من  يألون  وال   ، دٍ كْ بمُ
سالحهم نضح  غير  فيهم  عيبَ  غوامرِوال  نــداهــم  مــن  كــأكــفٍّ  ــاً  دم
خلَت فإن  داجٍ  والليل  بهم  المغائرِعليك  في  مُ  فاطلبهُ محاريبُهم 
فنوا وإن  القياد  يعطوا  لن  المقادرِفثمة  لطوع  انقادوا  إنما  بلى 
نت وَّ هَ الجاللة  أخطار  رام  المخاطرِومن  في  توريطَها  نفسه  على 
تراضعوا صدق  إخوان  من  المآثرِفيالك  ــهــات  أُمَّ من  الوفا  ــديَّ  ث
ثالثة الظهير  نعم   الهد مظاهرِوحسب  وابن  يس  والعرّ الفضل  أبو 
لحظة ريث  اُمهلوا  لو  وأبــي  الدوائرِأما  رفُ  صِ للكفر  بهم  لديرت 
شاءهم للَّه  والحكم  النهائرِولكنهم  موجبات  عن  القضا  مهاد 
لربّهم شكراً  األذقــان  على  وا  وشاكرِفخرّ بالقضاء  ــراضٍ  ل فطوبى 
ناصرِبنفسي حميّ الضيم من غير ما حمىً غير  من  الله  ديــن  وناصر 
حفيظة ذي  عن  الحاكون  حكت  التشاجرِفما  دون  منه  جأشاً  بأربطَ 
غائراً العذارين  مرخيّ  ثــار  للمعاذرِوال  مبلياً  ثـــأر  ب  ــالّ ــط ب
والقضا كرّ  إن  العزمِ  ذي  من  بظافربأنجد  السابقين  أيَّ  تــدرِ  فلم 
عرينَه الكالبُ  فاجأن  الليث  !وال  غائرِ صولةَ  الله-  -وقاك  فصال 
يزل لم  الدين  على  ليثٍ  من  الكواشرِبأشجع  المنون  ألنياب  قريعاً 
والقنا الصوارم  بيض  فعلت  ضافروال  الذراعين  مشبوح  كسطوة 
بها رمى   وأُخــر الدنيا  رمت  !يد  ــادرِ ق ــدرة  ق للَّه  يا  الدين  على 
نفسه بتجريد  إالّ   ــو ث إن  عافرِفما  هنالك  ــامٍ  س مــن  لــك  فيا 

(١) العيطل: كل ما طال عنقه، ومراده القوس. 



شعراء القطيف ج١  ٨٤
وجهه حرّ  على  كابٍ  وبي  للفواقرِبأهلي  حلبة  الهوينى  ضجيع 
كأنما الــعــدوّ  مها  يجشّ لم  عاقرِكــأن  عقر  ليتها  ــدواً  ع من  تجشّ
غمرة كــلّ  خائض  من  له  غامرِفــواهــاً  مظنة  يغدو  أن  اُحــاشــيــه 
العد عادية  بين  ملقى  الله  ناظرِله  خير  الخبا  نحو  ــاظــرة  ون
شلوه يقلّبن  ثـــاوٍ  مــن  الشواجرِفديتك  لثم  دون  من  الظبى  حدود 
الشجا يبعث  والشجا  لقومي  يا  جــازرِأال  كأكباش  حواليه  لصرعى 
مُ بكتهُ بيض  أجفان  ــدأت  ه المناحرِفال  انتجاع  حيث  ضحكها  على 
حرائر لقومي  يا  شجاني  ا  الحرائرِوممّ هتك  ــه  لــلَّ فيا  هتكن 
هالك ــوث  غ ــه  ب حــي  ال  قاهرِعشية  بــرأفــة  مقهور  يحظَ  ــم  ول
ــراز آلــه ــ ــه، إب ــلَّ ــا ل ــجــمــل، ي !أي حواسرِ من  لها  والهفا  حواسر 
سفورها حال  اإلسالم  خجلة  !فوا  سوافرِ صون  ــات  ربّ من  الله  لها 
وإنها النضير  الــروض  كما  ناظرِوجوه  ــلّ  ك دونها  حياءً  ليغضي 
شموسها غبن  األقــمــار  دياجرِولكنها  في  أرزائــهــا  من  فأشرقن 
رت عِّ سُ الكفر  من  نار  خسئت  بقلب الهد في حرق تلك المخادرِأال 
أهلها فضل   سو آثاثاً  تبقِ  ذخائرِفلم  من  ربّهم   تقو غير  وال 
خفراته عــن  ــومَ  ــي ال النبي  خافرِفأين  غير  من  القوم  بأسر  يراها 
ثوبها وُ ــأن  ك نــضــواً  موجفاً  نافرِفيا  الصيد  من  وحشي  توثّب 
كأنه شخص  غير  من  شبحاً   ــر طائرِيُ الجن  من  عفريت  بصهوة 
ناعياً بمكة  ج  عــرّ الدجى  العشائرِكفلْكِ  وشيخ  الهيجا  أبي  ابن  فتى 
عزمه يثنِ  لم  الغايات  إلى  المحاذرِمشيحاً  وقــوع  أو  مــزاد  خلوّ 
مثارهم قبل  القوم  وجوه  عن  غ  ثائرِوزِ أول  يــرديــك  ال  مداهيش 
العد أوردوا  يؤذنوا  أن  لو  مصادرِفاُقسم  من  لها  يلفى  ال  مــوارد 
ــداً واف الله  إلــى  هاجر  درك  المهاجرِففي  بفوز  تحظَ  المصطفى  على 
مسلّماً العثار  مــأمــون  مه  جائرِفيمّ كلّ  من  الغوثَ  ــادِ  ون عليه 



٨٥ الشيخ حممد بن سلطان 
رزية أدهــى  كــان  ما   ،الهد كافرِنبي  كــلّ  من  ــالم  اإلس رزئ  بها 
له فيا    المفدّ السبط  في  األجر  !لك  غادرِ كل  من  البغي  بسيف  صريعاً 
عقائرِفعهدي به والصحب في طفّ كربال من  عقرهم  في   للقر كما 
أرؤس غير  من  القوم  جسوم  التشاجرِكأن  في  آالتها  نَصلت  قناً 
ها ترضّ ــدوراً  ص الرائي  ليتك  صادرِفيا  بعد  وارداً  األعادي  عوادي 
عرائهم عن  با  الصَّ عاينت  ساترِوليتك  غير  بــالــذي  ولكن  ــفّ  ــلُ تَ
لهم وما  النجيع  غير  غسلهم  مقابرِفما  مــن  ــا  ــي األول قلوب  بغير 
ظما إهالكهم  األشياء  أعظم  والبواترومن  القنا  ريُّ  دمهم  ومــن 
الربى تمهيدها  كان  شي ء  المفاخروأعظم  حجور  في  تدلل  لم  كأن 
ثالثة تظلّ  أن  المعالي  لليعافرِبرغم   الثر عفر  على  مــزاراً 
جاللها ــاد  ــك ي أشــبــاح  ــه  الــســرائــرِفــلــلَّ خــفــيّ  لرائيها  يبين 
وطائر وحــش  تحليق  لها  ــأن  الهواجرِك ولفح  الصحرا  عن  وقاء 
سؤدد أقمار  الله  ــوار  ج في  الحفائرِأال  في   الهد رغم  على  أفلن 
غدت إذ  للفواطم  نفسي  لهف  عاهرِويا  ــاء  ــوك ن ــل  ك ــا  ــن أب غنائم 
كأنها للمؤسرات  رحــمــة  ــوا  آسرِف كلّ  يدي  في  المهاري  قطار 
ر السُّ بُهرج  في  كالرهبان  ــرِهوادر  ــاع األب ــامَ  ــن س ــرٌ  ديـ لها  كــأن 
حيائها من  العرا  وحاشاها  والمعاجرِعــراة  أطمارها  من  غير  فما 
ومعصماً جيداً  بالصفد  واألســـاورِمعوضة  أطواقها  عن  هنالك 
تجلّداً الشامتين  يـــن  أَرَ ساخرِفمهما  كل  من  الغيض  كظم  عن  تجرّ
البوادرِوإن سرت الشكو حذاراً وشت بها الدموع  غمر  من  ــوادر  ب
كأنها الضائعين  حــال  ســوء  خيابرِفــوا  يهود  ــدي  أي فــي  قرائين 
ومالها كالحجيج  ضجيج  المشاعرِلهن  في  هروالها  عن  مواقف 
حداتها عشوا  خبط  عن  عجباً  الزواهرِفيا  بتلك  وحدواهم  ضالالً 
الهتدوا الغواية  نهج  نكبوا  البصائرِفلو  غير  األبصار  عمى  ولكن 
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جزاؤها قوم  شرّ  اً  شــرّ الله   عامرِجز ام  مجير   شرو  الهد نبي 
ومنتهى المعاد  يــوم  وآمــرِفميعادهم  ــاهٍ  نـ خير  ــا  ــراي ــب ال اُمـــور 
وإنــهــا الــنــبــي  آل  بــكــم  ــاجــرِيميناً  ف ــيّـــةُ  ألـِ ال  ــرّ  ــ بَ ــيّـــةُ  ألـِ
بدينكم مولى  مواله  ن  يدُ لم  خاسرِلئن  ــن  واب خاسر  إالّ  هو  فما 
رايَكم(١) الله  حكمة  منعتني  بهاجرِوإن  الوصال  ممنوع  كل  ومــا 
لكم أقد  لم  إذا  بموالكم  الضمائرِفلست  جياد  من  لكن  ضوامرَ 
ظهورها مــوقــرات  من  مُ  المعاذرِفدونكُ عياب  من  ولكن  ثناءً 
لربها األماني  يقنصن  ــالءِ  ال الكواسرِمن  الرعان(٢)  عقبان  تقنّص 
لنحوكم تطير  ــادت  ك أنها  المقادرِعلى  شطون(٣)  لوال  بقائدها 
للمنى األريــحــيــات  بمثار  ثائرِكفى  ــة  هــمّ دون  ولــكــن  نــتــاجــاً 
وقلّما ــي  ــان األم ــاتُ  مــطــيّ ظافرِفهن  غيرَ  الممتطي  بهن  يعود 
مدحه تجارة   ــد أه من  المتاجرِفخيبة  أسنى  اآلل  ومدح  لئيماً 
تُر أن  العصر  لسلطانية  الجماهرِوحاشا  الملوك  غير  ــؤازرةً  مـ
فبعضهم كالبحور  إالّ  الناس  للجواهرِوما  معدن  وبعض  عقيمٌ 
الـ فإنها  ــوالء  ال أهــلَ  لنا  العناصرِفطوبى   بأقو  والبشر ـمفازة 
إننا للَّه  والحمد  إذن،  عاثرِسعدنا،  ــدّ  ج مــن  اللهم  بــك  نعوذ 

(١) جمع راية: علم الجيش، وهي أكبر من اللواء.
ن: الجبال الطوال. عْ (٢) جمع رَ

طَن: الحبال. (٣) شطون، جمع شَ
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الشيخ حممد الشويكي

املتوّفى سنة (١٢٥٤)

علمائنا  وأحد  والصالح،  والورع  بالتقى  معروف  فذ،  وأديب  شهير،  مة  عالّ
األعالم في القرن الثالث عشر. والشويكي نسبة إلى بلده ومحلّ توطّنه (الشويكة) 
مدخل مدينة القطيف من الجهة الجنوبية. معاصر للمشهدي اآلتي ذكره، ومجارٍ له 
في أدبه، (تغمده اللَّه برحمته، وصب على قبره شآبيب الرضوان). وإليك من أدبه 

قصيدته الرائعة التي قالها:

C في رثاء الحسين
البالقعِ الديار  تلك  على  وسامعِمــررت  مجيب  من  لي  هل  فناديت 
فأجابني ــه  حــال ــن  ع للمسامعِيخبرني  خــارق  بصوت  مجيب 
نازل شــكّ  ال  الموت  فــإن  ظ  بدافعِتيقّ عنك  المال  وليس  عليك 
بقاءها ــإن  ف الدنيا  مــن  ر  مطامعِتــحــذّ مــن  بها  يبقى  ــا  وم فناء 
ملكه ن  تمكّ قد  مليك  من  نواقعِفكم  كــؤوس  من  سموماً  سقته 
ع ــورّ ــت ــد م ــاب ــن تــقــي ع جامعِوكـــم م كلّ  في  الخلق  إله  يناجي 
خدعها كنانة  مــن  بسهم  والصوامعِرمته  محرابه  عــن  فأُبعد 
من رقاب  المالكون  الملوك  الخواضعِفأين  الرقاب  كلّ  مالكاً  غدا 
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غدا ومن  الشامخات  القصور  صانعِوأين  كــل  بها  جــهــداً  وال  هباء 
بفضلهم وجارت  سادوا  األُلى  ومانعِوأين  منيع  من  طــرا  الناس  على 
ومغرباً شرقاً  األرض  ملوك  المرابعِوأين  الحصون  تلك  في  هي  ومن 
فأصبحوا المنون  ريح  عصفت  المصارعِبهم  في  جثّماً  نخل  كأعجاز 
بمكره الخؤون  الدهر  غدر  المخادعِبهم  الزمان  فعل  من  غرو  فال 
جيوشه النبي  آل  على  وشــارعِأجــاش  وادٍ  ــلّ  ك فــي  قــهــم  وفــرّ
د مشرّ وبين  مسموم  بين  قاطعِفمن  بأبيض  مقتول  بين  ومــن 
محمد سبط  الطف  شهيد  وشافعِومنهم  مولىً  خير  عليّ  ونجل 
صحبه ينظر  الطف  بــأرض  على الترب صرعى كالنجوم اللوامعِفريداً 
مبارزاً سرعاً  ســار  إذ  ه  أنسَ مسارعِولــم  أي  النسوان  خيم  ــى  إل
مسدل الخدّ  في  والدمع  والفواجعِفودعهم  للبال  صبراً  ــلُ  أه أيــا 
مت وتصرّ آجــالــنــا  قــربــت  بالفظائعِلقد  ــامــهــا  أي ــا  ــارن ــم ألع
ومعشري صحبي  األعداء  ذبح  (١)فقد  بالفواجعِ مصبوغة  وأجسامهم 
الً مجدَّ وأُضحي  عطشاناً  ــح  بناجعِوأُذب دمائي  من  شيبي  ويصبغ 
بأضلعي الظالمين  خيول  وأُضحي على الرمضا كسير األضالعِوتجري 
بحسرة قلبي  أوجعت  أبي  المصارعِفنادت  بذكر  أحزاني  وهيّجت 
محمد حريم  يحمي   تر ذا  وراضــعِفمن  صغار  ألطفال  ذا  ومــن 
وقلبه يبكي  بالطفل  له  ــوادعِفجاؤوا  لـ أي  والــصــيــف  ظمأ  ــه  ب
يمينه فوق  والطفل   العد  ومــســارعِفناد مُ  فيكُ مغيث  مــن  ــا  أم
موته قبل  شربة  رضيعي  بضائعِليسقي  ليس  ــه  ــلَّ ال عند  فــذلــك 
لنحره سهماً  الطفل  لنحو  شافعِفراشوا  خير  يدي  في  صريعاً  فخرّ 
ه بدمّ غسيالً  الرمضا  على  مخادعِطريحاً  شقي  من  بسهم  ذبيحاً 
الثر في  يفحص  السبط  رآه  ومانعيفحين  ي  عدوّ من  ي  بحقّ خذ  دعا 

(١) في القافية إيطاء لورود القافية لفظياً ومعنىً في البيت قبل السابق.
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مُ فيهِ يحمل  األعــداء  على  النواقعِوصال  السموم  كأس  مُ  فأسقاهُ
بأسه سطوة  خوف  هزيماً  وا  متابَعِفولّ بطعن  ــاً  ضــرب فأتبعهم 
موا وحرّ الفرات  ماء  حموا  أن  شارعِإلى  المَ جميع  من  وروداً  عليه 
معطشاً وحيداً  ــرداً  ف به  دارعِوحاطوا  أطلس(١)  غير  منهم  يلقَ  ولم 
سهامهم الحسين  نحو  بوا  صوّ شارعِوقد  أسمر  كلّ  من  وأرماحهم 
لسيّد وا حسرتاه   هــو أن  المراضعِإلــى  خبيث  من  المنايا  بسهم 
خالياً المطهر  ميمونُ  ــر  ــأدب مــســارعِف أي  لــبّــيــن  ــســوة  ن إلـــى 
بكربال الحسين  نحو  إلى  طالعِفجئن  غير  آفـــالً  بـــدراً  فــعــايــنّ 
نحره شدّ  وقد  شمر  صــدره  لــيــنــحــره ظــلــمــاً بــأبــتــر قــاطــعِوفي 
بقتلنا فابدأ  ويــك  يا  به  الضوائعِفصحن  للحريم  كفيالً  ــلِّ  وخ
ــم مراجعِفــدافــعــهــم عــنــه بــضــرب مــؤلّ غير  السبط  كريم  ــزّ  وح
في تأسّ ــول  وط وا لهفي  ه  !وعــالّ ــعِ راف ــذل  ألن ال  عسّ رأس  على 
شانعِوخلّف منه الجسم ملقى على الثر فعل  من  النحر  بفيض  غسيالً 
بالدما المفارق  منهن  خن  السواجعِفضمّ الحمام  نوح  له  ونُحن 
لي مؤمّ يا  أخي  يا  تدعو  صارعيوزينب  رزؤك  صار  قد  منيتي  ويا 
ملجئي حصن  ويا  سؤلي  يا  المصارعِفديتك  في  ثاوياً  ذبيحاً  طريحاً 
القنا على  الكريم  محزوز  األضالعِفديتك  كسير  مذبوحاً  فديتك 
أر وال  يومي  حان  قد  ليتني  !فيا  الفواجعِ بجار  مخضوباً  لشيبك 
بذلّة اليتامى  حال   تر لو  البراقعِأخي  جميع  عنها  سلبوا  وقــد 
خيامنا عناداً  ــدا  األع ق  حــرّ الشوارعِأخي  جميع  في  شتّتونا  وقد 
بضربهم منا  األجساد  أوجعوا  مدافعِأخي  مــن  لنا  مــا  سبايا  ونحن 
محمد حريم  يحمي   تر من  الضوائعِأخي  الضائعات  لليتامى  ومن 
عيشتي ر  وكدّ دهري  خانني  مدامعيأخي   وأجــر نومي  وأحرمني 

(١) األطلس: الذئب األمعط في لونه غبرة إلى السواد.
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الً مجدّ ــراك  ت ال  عيني  ليت  مسامعي!فيا  مني  الدهر  صمّ  ليت  ويا 
أخي يا  لك  الفدا  كنت  ليتني  قامعي!ويا  قبلك  الموت  سهم  ليت  ويا 
وتشتفي تأتي  النفس  سرور  يا  ؟متى  البضائعِ ــردّ  ب أيــامــي  وتسمح 
أخي يا  المصائب  غيم  ينجلي  ؟متى  جامعِ لألحبّة  بشمل  وتبقى 
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 ]١٥[ 
الشيخ عبداهللا املشهدي

املتوّفى سنة (١٢٠٥)

هو الفاضل الشيخ عبد اللَّه بن علي بن حسين بن علي بن مشهد بن محمد بن 
في  العريقة  العرب  قبائل  من  قبيلة  المشهدي  آل  بـ(المشهدي).  المعروف  مكتوم 
السراة،  واألفذاذ  الكرماء  الرجال  منهم  اآلن،  حتى  موجودون  والنسب،  الحسب 
مسقط رأسهم ومحل توطّنهم قرية «عنك» المساحلة للجهة الجنوبية من القطيف. 
غيرهم  أو  المشهدي،  آل  سواء  بالعليوات؛  يعرفون  الشيعة  من  القرية  هذه  وسكان 

وإلى يومنا هذا من شهر شعبان سنة (١٣٨٤).
سائر  من  غيرها  من  أقدم  ولعلّها  التاريخ،  قديمة  األثر،  بعيدة  «عنك»  وقرية 
القر القطيفية. والذي يقرأ ديوان المشهدي الذي هو أحد أعالم قرية «عنك» أوائل 
ا  ممّ أكثر  العصر  ذلك  في  واألدب  العلم  ازدهار  أن  جيداً  يعرف  عشر  الثالث  القرن 
هو عليه اليوم وحتى في البلدان الريفية. إذن فقد خلّد المشهدي بذكره الجميل ذكر 
 ،A آل المشهدي وقريتهم «عنك»، ولوال ما عثرنا عليه من ديوانه في أهل البيت
فما الداعي لذكره دون غيره؟ فليحيَ المشهدي بديوانه، إنها حياة ثانية ال تبيد. توفّي 
F على التقريب أوائل القرن الثالث عشر، (تغمده اللَّه برحمته) تاركاً وراءه ديوانه 
الوردتين  هاتين  كنموذج  منه  وإليك   .A البيت أهل  ومدائح  مراثي  في  الضخم 

الفواحتين:
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C في رثاء الحسين

مِ بمحرّ  جر ما  واذكــر  العيد  مِدعِ  بمحرّ بــعــده  مــن  أســفــي  فما 
مالبس من  به  ما  واخلع  العيد  مِدعِ  مؤلّ سقم  ــوب  ث فيه  فلبسك 
مت! تصرّ للدواهي  يــا  امه  مقدمِفأيّ ــأم  أشـ ــور  ــاش ع لنا  وأم 
به  جر مصاباً  واذكــر  أسفاً  (١)فنُح  الغشمشمِ نجل  اللَّه  رسول  بسبط 
محمد بنت  الطهر  البتول  أكرمِوفــرخ  نجل  المجتبى  الزكي  وصنو 
بكربال أضحى  الطهر  حسين  وضيغمِغداة  شهم  كــل  مــن  وعترته 
الحمى عن  الطريد  ذاك  بأبي  يرتميأال  والحزن  السهل  في  بأُسرته 
مجاهداً الحنيف  الدين  ناصر  عميأتى  قد  الحق  منهج  عن  نْ  ومَ طغاة 
له أتت  الطفوف  أرض  في  حطّ  مفعمِفمذ  بــاألســنــة  كبحر  جــيــوش 
الـ فأصبح  المياه  تلك  على  ضميوحطوا  قد  والكل  الحق  وأهل  ـإمام 
بنينو الغريب  ــدي  أف بأبى  فريداً لهيف القلب عن وردها حمي!أال 
عــاً مــودّ ــاً  ــام إم أفـــدي  بــأبــي  !أال  مسلّمِ الشقيق  تــوديــع  ألهليه 
بقوله ــدور  ــخ ال ــات  ــربّ ل مييشير  وتقدّ اسرعي  كلثوم  أُم  ــا  أي
رقية ــا  ي ــاطــم  ف ــا  ي ــنــب  زي أرتميويـــا  قبل  من  أُوصيكن  تعالين 
العد بيد   الرد حتف  نالني  فنوحوا جميعاً وامزجوا الدمع بالدمِإذا 
قضى بعدما  العفا  الدار  على  التكرموقولوا  ذو  المصطفى  حبيب  غريباً 
فأبلغوا المدينة  ربع  كم  ضمّ المعظمِوإن  المرسلين  لخير  سالمي 
الـ فإنه  بنجلي  خيراً  مُ  وسلّميوأُوصيكُ إليه  فانقادي  ـخليفة 
محمد سبط  التوديع  قضى  أدهمِفلما  صهوة  فوق  لألعادي  غدا 
غمامة برقَ  السيف  وميض  (٢)تخال  وبَ حياهمِ ار صَ وجاري طُلَى الكفّ

(١) الغشمشم: الجريء، الماضي في أموره.
(٢) الطُّلى: األعناق، الحبا: المطر، والصوب: االنصباب، وفي القافية سناد تأسيس.



٩٣ الشيخ عبداهللا املشهدي 
بأسه خيفة  الجمع  ــرّ  ف كــرّ  ميمتى  رُ قد  الجنادل  تلك  على  أن  إلى 
والعال المجد  ذروة  ت  خرّ خرّ  مِفمذ  يقوّ لم  بعده  من   الهد فركن 
شهدته الطفوف  ــومَ  ي ليتني  مخذمِفيا  وطعنة  نبل  مــن  ألفــديــه 
عصره ــر  تــأخّ قــد  حظّي  مي!ولــكــنّ  تندّ يجدي  كان  لو  ندمي  فيا 
جواده عن   هو مذ  حسيناً  أســهــمِفديت  ونــبــلــة  ــال  ــسّ ع لطعنة 
راً معفّ ملقى  خــرّ  مذ  قىً  لَ وراحمي(١)فخرّ  إلهي  يا  أغثني  يقول 
بالبكا يعلن  السبط  ــواد  ج للمخيّمِفــآب  ــاصــداً  ق كئيباً  حزيناً 
سكينة ــا  ي زيــنــب  ــا  ي أال  ــنــادي  مقدميي حال  انظري  كلثوم  أُمّ  ويا 
فاطم ابنة  يا  الجيب  عليه  ي  فالطميوشقّ المصيبة  عظم  من  ك  وخدّ
الرد حادث  غاله  قد   الند المعظمِفبحر  مصاب  فابكوا  البال  بكرب 
بكاءه الــطــاهــرات  سمعن  (٢)فلما  ــمِ وأيّ ثاكالت   حيار خرجن 
حواسراً الرسول  بنيّات  مِبنفسي  المتألّ ــه  ــوال ال حنين  تــحــنّ 
الور خيرة  رأت  لما  لها  بالدمِفواهاً  والنحر  الشيب  خضيب  عفيراً 
بحسامه ــم  جــاث عليه  بمخذمِوشــمــر  الــكــريــم  أوداج  يهبّر 
ذواهــالً الوجوه  حرّ  على  عمِسقطن  من  ــك  أُم ويــل  شمر  ــر  زواج
فإنه فينا  ــه  ــلَّ ال راعِ  شمر  واحلمِأيــا  أمــرك  طوع  فخذنا  حمانا 
ظما على  الحسين  موالنا  حميأتقتل  وال  ســواه  مولىً  لنا  فليس 
به سما  ثــم  السبط  كــريــمَ  المقومِفحزَّ  السنان  رأس  على  سنان 
تفطّري سماء  يا  سيخي،  أرضُ  ميفيا  تهدّ جبال  يا  غيبي،  شهب  ويا 
غدت زيــنــبٌ  ــراً  عــاف رأتــه  مغنميفلما  بعدك  نلتُ  ال  أخي  تنادي 
ومعصميأخي أنت كهفي في الخطوب وملجئي دهري  جار  ما  إذا  وعوني 
بتثلّمِأخي كنت لي عضباً أصول على العد  الــرد ــرف  صَ غاله  وقــد 

(١) في القافية سناد تأسيس.
(٢) لحن، وحقه النصب.



شعراء القطيف ج١  ٩٤
ومفزعاً وغوثاً  عوناً  لي  كنت  وملزميأخي  أُمي  بن  يا  مالذي  وأنت 
وسؤدداً وفخراً  ذخراً  لي  كنت  مِأخي  بتبسّ بــدا  ــا  م ثــغــري  فبعدك 
تي مسرّ ابتهاج  شمس  رت  وّ كُ أنجميأخي  بعدك  الحزن  بترب  وغابت 
مسلمِأخي انطمست أعالم بِشري وأظلمت كلّ  على  الدنيا  وأوحشت 
بعولة الــخــدور  ــات  بــربّ ــمِونـــادت  وتــألّ لوعة  مــن  الحشا  تذيب 
فاسرعي رقية  يا  قومي  ميسكينة  وتقدّ انهضي  كلثوم  أُم  ــا  وي
رحيلنا قبل  للتوديع  نلثمِتعالين  وللخدّ  قلب   صــد نبلَّ 
فاطم بالبتولة  تــدعــو  ــنــب  بصيلمِوزي الخطوب  تنا  هدّ أُم  ــا  أي
وشاهدي ثــراك  من  قومي  أُم  وللفمِأيا  لليدين  ملقى  حبيبك 
محمد المرسلين  بخير  ــادت  المكرمِون العالمين  ــه  إل حبيب 
ودموعها المرتضى  أباها  الكميوتدعو  الفارس  أيها  يا  الحيا  كوكف 
إننا الطهر  حيدر  يا  والــدي  ــا  أعظمِأي الــبــريــة  فــي  بـــرزء  رمينا 
راً معفّ الحسين  أضحى  والدي  ولهذمأيا  ــدنٍ  ل فــوق  من  رأســه  وذا 
لحالنا ــت  رأي أن  لو  والــدي  ــا  أزنمِأي كل  يدي  في   أُســار ونحن 
حواسراً هدايا  سرنا  ــدي  وال ومجرمِأيــا  خبيث  رجــس  كافر  إلــى 
بشره راحـــات  صــكّ  رآنــا  بمطعمِفلما  يهنا  البشر  ــراح  ل وراح 
بنا وقعت  قــد  شنعاء  وقعة  علقمِفيا  كمطعم  ــرٌّ  م فمطعمها 
وملجئي عــمــادي  يــا  طــه  آل  مقدميفيا  يوم  تي  شدّ في  تي  عدّ ويا 
ومطعمِ بشرب  أهنا  ــأن  ب ــرام  مِح والتنعّ بالهنا  ثــغــري  ويفترَّ 
الهد لبني  اغضبي  اللَّه  غيرة  ــرمِفيا  وأكـ ــا  ــراي ــب ال ــى  أزكـ تنا  أئمّ
سادة خير  ويــا  الهادي  عترة  ومرزمِفيا  السماك  فوق  وعلوا  سموا 
فأنتُمُ وحبّي  ودّي  صفا  قد  عمادي وعوني في الخطوب ومعصميلكم 
ثابت الـــذرّ  عالم  مــن  ــمُ  سر في ضميري في حشاي وأعظميوحــبّــكُ
كربال وقعة  شاهدت  أنني  ضيغمِفلو  صولة  األعداء  على  لصلت 



٩٥ الشيخ عبداهللا املشهدي 
مشهد آل  من  باألمجاد  (١)وناديت  أال فانهضوا نهض الهزبر الغشمشمِ
لوا الـ والتكرمِوصولوا على األعدا جميعاً وجدّ بالهنا  لنحظى  ـطغاة 
ــوم مــعــادنــا ــال يـ ــآلم ــبــلــغ ل جهنمِون نـــار  حـــرّ  يعترينا  وال 
المال خيرة  المصطفى  النبي  ملزميأيابن  أرجوك  اللَّه)  (عبد  بيدك  عُ
مغرم نــاح  ما  اللَّه  ســالم  وما حطّ ركب الحاج في أرض زمزمِعليكم 

C وله أيضاً في رثاء الحسين
بخاطري السرور  الح  فما  بناظريدعني  السهاد  ــف  ألِ وال  ــالّ  ك
فإنه عـــذول  ــا  ي ــومــك  ول الــعــاذرِدعــنــي  ــالم  م ــى  إل أصــم  سمعي 
ما عظم  من  تصبّراً  أستطيع  الفاقرِال  المصاب  عظم  من  قاسيت 
بكربال والحسين  التصبّر  الكافرِكيف  الزنيم  عصب  به  فتكت 
الـ أشرف  ة  األيمّ أبو  اإلمــام  الطاهرِوهو  للنبي  ســبــطٌ  ـثقلين 
مردي العد علم الهد الباترِبحر الند والــحــســام  بالسمهرية 
ر فاخرِكهف الور مولى القر ليث الشَّ طهر  وخير  العلوم  ــاب  ب
ــادرِحامي الحمى بحر طمى مروي الظما ق رب  بحكم  المعاد  ــوم  ي
الور خير  أحمد  عن  روي  غــافــرِولقد  إلـــه  وعـــن  جبرئيل  ــن  ع
مضيّنا بعد  يصاب  الحسين  ــرِأن  ــواق بــمــصــائــب ونـــوائـــب وف
كربال بعرصة  ظلماً  الظما  العاشرِيُسقى  بيوم  عــاشــورا  شهر  في 
لنصره النفوس  بذلوا  صحبة  بقاصرِفي  ــجــزاء  ال ــوم  ي مُ  منهُ مــا 
فاطم البتولة  الطهر  لــه  هامرِفبكت  ــع  دم بعزيز  الحجا  ذات 
كريمه يــحــزّ  ذا  مــن  ــدي  والـ ــا  الباترِي والــحــســام  بالمشرفيّة 
منـ يحزّ  األنـــام  شــرّ  النبي  ــال  !ق غـــادرِ مــن  ــه  ل فيا  للكريم  ــه  ـ
ويزيدها زيــادهــا  نجل  ــر  أم جائرِعــن  ــدوّ  عـ ــن  م ــدواهــي  ــل ل ــا  ي

: األسد، والغشمشم: الجريء. رُ بْ زَ (١) الهِ



شعراء القطيف ج١  ٩٦
حيدر معَ  المصطفى  النبيّ  محاجرِفبكى  بفيض  حسن  والمجتبى 
للنعا ــدت  أب ــزهــراء  ال مشاعري!والبضعة  عمادَ  يا  بك  وا فجعتي 
لَقىً يضحي  خاطري  مهجة  ناصرِوياله!  مــن  لــه  ــا  وم الــرغــام  ــوق  ف
بعده تصبح  الخفرات  خافرِوبناتي  من  لها  ما   حسر بالذلّ 
نابني ما  على  يسعدني  كــان  ــرِمن  اآلخ بــيــوم  بالحسنى  ليفوزَ 
شيعة تأتي  لسوف  النبي  ــال  بعناصرِق مــحــتِــداً  طــابــت  اء  ــرّ غـ
عاجالً بالمنيّة  بعدك  عــت  ــرّ ومرائريجُ مهجتي  رزؤك  شقّ  قد 
فوقه ــوادٌ  ج وال  الــجــوادُ  ذاعــرِومضى  بصوت  يدعو  النسا  نحو 
فاطم ــا  ي وســكــيــنــة  ــب  ــن زي ــا  ــةُ بـــادريي ــي قــمــن إلـــيّ ويـــا رق
منكر بحال  مُ  نحوكُ جئت  أصاغرِقــد  رؤوس  له  تشيب  ــالٍ  ح
لنعيه الــخــدور  ربّـــات  ــرِفخرجن  ــع هــام ــدم ــه يــبــكــي ب ــن ــرأي ف
ثواكالً الذيول  في  عواثر   ــرِأســر ــواث وع ــل  ــكّ ثُ ــن  م لها  لهفي 
ويله ــا  ي ــاً  ــح ذاب ــراً  شــم ــن  ــرأي !ف باترِ سيف  بحدّ  ــد  ــوري ال منه 
ــن لـــه أال ــل ــه وق ــن ذخائرِفــدفــعــنــه ع خير  فهو  الذخيرة  خــلّ 
وعــمــادنــا نا  كفيلَ تــذبــحــنّ  الغادرِال  الزمان  في  سوء  كلّ  عن 
به وســمــا  كريمه  ــزّ  وحـ العامرِفقسا  ســنــان  على  وافجعتاه 
بعدما من  زينب  ــادت  ون ــرِفبكت  زاه فجر  كبدر  الكريم  رأت 
أر أن  حياتي  من  حسبي  ــيَّ  الساترِأأُخَ بغير  عــريــانــاً  للجسم 
غبتُمُ لما  السعد  غــاب  ـــيَّ  ناظريأأُخَ عن  أخي  يا  الجنادل  تحت 
خيالكم فــقــدتُ  إن  لما  ـــيَّ  خاطريأأُخَ ــي  أُمّ بن  يا  ر  التبصّ عدم 
واألســى ف  التأسّ لــذّ  قد  ــيَّ  ـ بضائريأأُخَ عليك  نوحي  فما  ــداً  أب
انطفا قد  المنير  مصباحي  ــيَّ  عاكرِأأُخَ ــالم  ظ فــي  بــعــدك  فبقيت 
لها كلثوم  أُم  أُخــتــك  ــــيَّ  ساعرِأأُخَ ضـــرام  على  يــزيــد  ــد  وج
الثر حــرّ  على  منعفراً  بحوافرِترنوك  خيولهم  ضتك  رضّ قد 



٩٧ الشيخ عبداهللا املشهدي 
ودمعها الفاقدات  ــوح  ن متحادرِفتنوح  بى  الرُّ في  كغيث  يجري 
الضنا ثوب  ملبسي  فقدك  ومسامريأأُخــي  ومنادمي  ومــالزمــي 
راعني خليصي  يا  فقدك  ــي  الفاقرِأأُخ بالبالء  بعدك  ــيــت  م ورُ
قومها أطــائــب  تدعو  انثنت  وعشائريثــم  وأرومــتــي  عزوتي  يا 
العِد صنع  بما  خبر  عندكم  الطاهرِهل  العالمين  أزكــى  بالسبط 
نينو بعرصة  منعفراً  ــه مــن عـــانٍ هــنــاك وعــافــرِأردوه  ــدي أف
فإنه الشهيد  لتجهيز  ــوا  ــوم ساترِق ــن  م ــه  ل ــا  م ــاً  ــالث ث أمــســى 
لجنازة شيّعوا  جميعاً  مقابرِقــومــوا  لنحو  ــاً  ــوم ي شيّعت  ــا  م
العدا صنع  وانظروا  جميعاً  ــرِقوموا  ــرائ وح بعقائل  بعدكم  ــن  م
محارم وانتهاك  وسحباً  ــاورِضرباً  وأس خالخل  فصم  بعد  من 
صاغر ة  المعزّ بعد  من  صاغرِوالطهر  مــن  لــه  لهفي  بــه   ــســر يُ
مخالف لنحو  وبهم  بــه   ــســر ــرِيُ ــواه وع أراذل  ــشــرّ  ل ينمى 
الحيا شــام  ال  للشام  ــوا  أت الداثرِحتى  المحيل  مربعها  ــالل  أط
عبدكم ــا  أن محمد  بيت  آل  ــا  اآلخــرِي ــيــوم  ب مُ  بحبكُ حسبي 
لظى من  وانقذوني  بكفّي  جرائريفخذوا  عظيم  يمحى  بكم  فغداً 
زلفة يرجو  (عبداللَّه)  نُّ  وعشائريفالقِ عزوتي  مشهد  آل  مع 
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عبداملحسن امللهوف

املتوّفى سنة (١٢٦٠) على حّد التقريب

األديب الفاضل عبد المحسن الملهوف، أحد أفراد قبيلة في القطيف تعرف 
هذه  إالّ  ذلك  على  يدلّ  ا  ممّ يكن  لم  ولو  فذ،  وعبقري  شاعر،  أديب  اللقب.  بهذا 
في  الورعين  واالُدباء  المجيدين،  الشعراء  أحد  فهو  بها،  لكفى  العصماء  القصيدة 
القرن الثالث عشر المزدهر بالعلم واألدب، (تغمده اللَّه برحمته). ودونك قصيدته 

المشار إليها:

C في رثاء الحسين
ــالــوادي ب عهدها  د  تــجــدّ (١)دعــهــا  ــآدِ ــداء بـــاإلسـ ــي ــب ق ال ــزّ ــم وت
أنها تحسب  الفلوات  ــذرع  ت ــذرع والــتــعــدادِبل  ــال ــت ب ــل كِّ قــد وُ
وشأنها مــيــل  الــذَّ  تهو ــة  ــاف (٢)زيّ ــادِ ووه بــى  رُ من  المفاوز  قطع 
أنــهــا إال  ــمــاء  ــه ــب ال ــأم  ــس ت ــادِال  الــوقّ هجيرها  شموس   تهو
ادِال تهتوي المرعى الخصيب وال إلى الـ ــورّ الـ فــي  تهشّ  الــبــرود  ـماء 
واغتدت إالّ  بالنجم  وكلت  الحاديما  وراها  من  المفاوز  تعطي 

(١) اإلسآد: سير اإلبل ليالً ونهاراً من دون تعريس.
ميل ضرب من سير اإلبل لين. (٢) زيافة: متبخترة، والذَّ
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ادّعــت وال  أتته  قفراً  أنكرت  التبعادِما  ــن  م آلـــت  وال  ــراً  ــس ع
ضغنة(١) فراحت  لها  الحسود  ادِكثر  الحسّ مــن  واألهـــوا  فالبرق 
غدت حتى  أذابــهــا  الهجير  (٢)وقــد  مـــزادِ نِّ  كشَ  الــمــرأ ممقوقة 
إنها حتى  البيد  بقطع  األجــيــادِولــعــت  على  بمسراها  أمنت 
بها تشأم  ال  ــؤمّ  ت ــعــراقَ  ال ــادِدعها  ــج ــوار واألن ــألغ ــافَ ل ــج وت
بمربع اآلمــلــيــن   مـــأو ـــادِفهناك  والـــوفّ الــعــافــيــن  كعبة  ــي  ه
أحـ ونفس  الحسين  جدث  به  الهاديربع  والــوصــي  والزكية  ـمد 
ــرد ال تقاسمت  فئة  حوله  ادِمن  ذوَّ ــوسٍ  ــ أش م  ــرْ ــ قَ ــل  ك ــن  م
ن فمِ العليا  له  رضعت  من  كلّ  ــاض مــكــرمــة وغـــوث مــنــادِمن  ــي ف
أن ــاء  ش لــو  همة  عــالــي  كــل  شــدادِأو  سبع  فــوق  من  رقــى  يرقى 
استُحضروا ما  متى  ضراغمة  ــوادِأُسد  ــع ــدوا ب ــ ــالء نــازلــة ع ــج ل
ــادِخطبوا الوغى مهروا النفوس وزوجوا الـ ــروع بــالــمــيّ ــ ــوم ال ــار يـ ــتَّ ــب ـ
الرد في  فخاراً  وجدوا  متى  ــوادِقوم  ــه صـ ــي ــاد إل ــب ــأك ــوا ب ــض رك
الـ في  وكاألطواد  كاألنوا  الجو  كــاآلســادِفي  ــدام  اإلقـ ــي  وف  ـبلو
فإنما عليك  ــرج  ح وال  ث  ــادِحــدّ ــن ــر األس ــوات ــت تـــروي لــنــا م
وبنعمةٍ لــهــا  ــوا  ــ وفّ ادِفــوبــيــعــةٍ  ــوّ جـ ــب  واهـ ــن  م بها  فـــازوا 
بهذه الــبــقــاء  شـــاؤوا  أنــهــم  ــو  ــادِل األوغـ مــن  ــداً  وغـ يتركوا  لــم 
له وا  ــدّ م القضا  شــاؤوا  انهم  ــادِولــوَ  ــ اإلرع بــدهــشــة  وردّ  ــراً  ــظ ن
الـ وعافت  النفوس  دت  تجرّ ــاحــت إلــى األنــدادِلكن  ـــأكــدار وارت
وتغابطوا استشهدوا  علمت  للباديأفما  ــم  ــره ــي وأخ ــاً  م ــقــدّ ــت م
وذا للمولى  العهد  بقرب  واإلخـــالدهــذا  لــلــجــنّــات  بالسبق 
فاستشهدوا المال  في   فراد ــى مــيــعــادِكانوا  ــل ــمُ ع ــرا كــأنــهُ ــ ط

(١)  ضغنة: عوجاء.
: وعاء من أدم أخلق لقدمه. (٢) ممقوقة: هزيلة، والشنُّ
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ثاكل ــدمــع  ب العليا  مُ  األوالدِفبكتهُ أنــجــب  مــن  ــم  وه ــى  أن
كـ وحمول  البال  على  الصبور  ــدادِوبقي  ــ ــة وح ــن بـــتـــال ألس ــلّ االِ ــ
شأنه لجبن  وال  الــدمــوع  ــذري  ــادِيَ ــج ــم لــمــعــاشــر أن ــ بــل راح
مكاثراً الــزبــون  للحرب  أعـــادِوأتــاح  لجمع  ــردة  ــف م بالنفس 
وبالظبى والــرمــاح  يرمي  ــادِبالنبل  ــقّ ــح بـــأحـــرّ أفـــئـــدة مـــن ال
ة بمحجّ الوغى  في  يخطب  اإلرشـــادِوامتاح  ــن  م هــام  على  بيضا 
ه بكفّ الحديد  مــســرود  داه  ــام جـــوادِورِ ــن ــره س ــب ــن ن وم ــدُ ــ ل
ر ومضمّ ــع  شُ ــرْ جُ المراكل  الهادي(١)نهد  وطــال  له  العذار  ر  قصُ
واغتد إالّ  الجيش  في  ــه  زجّ الـــواديما  غــثــاء  صــادفــه  كالسيل 
الــرد ــه  مــواهــبِ ــى  أدنـ ــرادِومهند  ــ ــدار واإلي ــ ــي حــالــة اإلص ف
ه ــس مــقــرّ ــي ــف كــســر ول ــقّ ــث ــؤادِوم ــ وف مــهــجــة  ــســاحــة  ب إالّ 
كأنه الــلــهــام  الــجــيــش  ــع  ــاديــتــدفّ ــاإلزبـ ــدّ بـ ــ ــمّ خـــضـــمّ م ــ ي
العصا خدمه  ومِ موسى  جــالدِفكأنه  ــوم  ي عند  موسى  ــن  أي بــل 
بنهبه ــزال  ــن ال فــي  ع  ــطــوّ ت ــادِبطل  ــب األك وخلسة  الــكــمــاة  ــام  ه
بسيفه الصفوف  لــدائــرة  األعــدادِيمحو  فاسد  المهندس  محو 
الصبا تنسفه  كالعصف  غدوا  وهــادِحتى  خفيض  وفــي  التالل  فــوق 
انقضت حتى  ــه  دأب هــذا  زال  ــاة وآذنــــت بــنــفــادِما  ــي ــح ــه ال مــن
الثر على  األشمّ  كالطود  ــوادِفانهار  ــ األط ــن  ع معانيه  ــت  ــلّ ج
حاله يمثّل  فما  النظير  ــدم  العاديع الجواد  ظهر  عن  مال  إذ 
له سما  خرّ  حين  موسى  قلت  بجهادِإن  عــابــد  يحيى  قلت  أو 
وذا حــذراً  بدوحة  استكنّ  يناديهــذا  وظــل   هــو ــاق  أفـ ــا  لــمّ
قضى ــا  ــم ل ــل  ــتّ ــب ــت م ــه  ــن ــك تمادِل بغير  شــكــراً   ــو ه فــرضــاً 
عز ــوم  وي الحسين  فيه   ثــو ــادِيــوم  ــي األس طينة  يقبض  ــل  ــي رائ

رشع: العظيم من اإلبل والخيل. (١) النهد: العالي، والمراكل: األرجل، والجُ
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تصدعي جبال  يا  ــوري  مُ (١)فدعوت  بنفادِ وائــذنــي  ــوري  غ وبحار 
ــحــدادِيا شمس فانخفضي ويا شهب اقلعي ب ادّرع  بـــدر  ــا  ي وعــلــيــه 
تهيلي ــشــداد  ال سبع  ــا  ي ــادِوعليه  ــج ــة اإلي ــل ــعــمــاد وع هـــذا ال
الـ علمه  وخـــازن  بقيته  ــوال  عــادِل صــواعــق  النبعثت  ـسجاد 
الـ مصيبة  الضلوع  بشاوية  ــوادِواسمع  ـ بَ كفيلهن  بعد  ـــخــفــرات 
بعده من  القطا  كمرتاع  الصيّادِأضحت  بالة  حِ بــوســط  وقــعــت 
تر ما  أو  قلوبها  المصاب  غــوادِ؟قــدّ  كسيل  دمــاً  الدموع  تهمي 
سراتها وجـــلّ  تــهــا  أعــزّ ســنــادِفــقــدت  ــر  وخــي حيرتها  ومـــالذ 
حلّة أبهى  األرزاء  مــن  ــرة وســــوادِلبست  ــف لــكــنــهــا مـــن ص
زينباً الـــرزايـــا  أُم  وبـــي  ــأبــي  ــاء بــاإليــقــادِب ــش مــســجــورة األح
حسراتها لظى  على  الضلوع  ــادِتطوي  زن كسقط  نفثت  دعــت  مهما 
منعم من  لها  وما  الحسين  فــؤاديتدعو  المصاب  قــدح  كافلي  يا 
تجلّدي فبان  جلدي   قو عماديأوهــى  والفقيد  التجلّد  ــن  أي
بزاخر غرقن  قد  اصطباري  نكاديسفن  وريـــح  ــي  أحــزان يــم  مــن 
بعولة الدميل  في  تهتف  جمادِوتعجّ  ــلّ  ك قلب  ق  تــمــزّ عظمى 
ربعهم بساحة   الجدو ــلَ  الواديأمــؤمّ زرع  وجفّ  القطين  خف 
ربعه أقفر  الجود  بيت  ضيف  بالزادِيا  واحتفظ  رحالك  فاشدد 
ال ــوم  ــي وال أنــعــم  كعبة  ــان  ك ــادِقــد  ب ــن  م وال  فيها  عــاكــف  ــن  م
تصونه الهتون  الدمع  ادِوتــرقــرق  الحسّ شماتة  ــوف  وخ خجالً 
زجاجة وراء  نــظــرت  األبعادفكأنها  على  القتلى  تبصر  كي 
ببنانها الفال  ــه  وج فــي  باإلنشادِوتــخــطّ  الــصــوت  لرفع  صــونــاً 
ر السُّ إلى  تهشّ   (٢) كوماً راكباً  ــاه واألضـــدادِيا  ت عــن األشــب عــزّ

(١) في القافية إيطاء.
(٢) الكوماء: ضخمة السنام.
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به ــاً  جــدث ــداً  ــاص ق لطيبة  ج  ــادِعـــرّ اإلرشـ ومظهر  ــوجــود  ال ــرّ  س
مّل مزّ مــن  عليك  الــســالمُ  ــل  ــاديوق ــب ــفــخــار ال د ال ــرْ ــ ثــرٍ بُ مــدَّ
مخبراً جئتك  ــالم،  اإلس مظهر  عنادِيا  بسهم  مــي  رُ الحسين  إن 
ومــركــزاً هــنــاك  غــرضــاً  ــرادِخلّفته  ــط ــل حــلــبــةً ل ــة، ب ــب ــري وض
وبيضها اللدان  والسمر  مفاديللصفر  وغير  يدعو  همها  ولدُ
معشر أكــرم  الصحب  دِوالطيبون  ــجــالّ ــن حــولــه كــضــرائــب ال م
تحوطها كنت  ء  ــالّ ال ــادِوالطيبات  ــع ومُ ــادر  غـ غنيمة  أمــســت 
فابـ األصداف  في  الدرّ  كمثل  بــالدِكانت  كــل  بــســوق  تــســام  ـتذلت 
كأنها الظهور  بعادية  ــســادِوخــدت  ــدعــة وف ــاءت بــأشــنــع ب جـ
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السيد حممد الفلفل
املتوّفى سنة (١٢٦١) تقريبًا

هو السيد النجيب الشريف، السيد محمد ابن السيد مال اللَّه ابن السيد محمد 
المعاصر  كربالء،  نزيل  القطيف،  من  التوبي  قرية  أهالي  أحد  بالفلفل.  المعروف 
للسيد كاظم الرشتي (عليه الرحمة)، ومن أخصائه المقربين لديه. وقد ذكره صاحب 
الساكبة)،  صاحب (الدمعة  وذكره  عليه،  وأثنى  فأطراه  رقم [٢٩]،  تحت  (األنوار) 
خيار  من  اليوم،  حتى  موجودون  الفلفل  وآل  الهائية.  القصيدة  هذه  هناك  له  وأثبت 
لهم؛  ق  وحُ إليه،  المشار  بشاعرهم  يفخرون  أمثالهم)،  اللّه  وأماجدهم (كثر  السادة 
فلقد كان F على أحسن ما يكون عليه العقالء من أماثل الرجال. توفّي على حد 
ألجداده،  المراثي  من  القيّم  األثر  هذا  وراءه  وخلف   ،(١٢٦١) سنة  في  التقريب 

نقتطف منه هاتين القصيدتين مما عثرنا عليه، فلنستمع إليه يقول:

A في مدح الكاظمين والعسكريين
يداها السير  مــن  ــى  ــدمَ تُ مــداهــاخلّها  ــقّ  شـ فــلــقــد  تعقها  ال 
وانثنت إال   (١) وِّ الـــدَّ في  ت  هــوَ فالهاما  تفلي  كما  الحصبا  تنتقي 

ي. (١) الدو: المفازة ، وتفلي - للشعر والثوب ونحوهما - تُنقِّ



شعراء القطيف ج١  ١٠٦
الضنى فــأبــراهــا  الــشــوق  ضناهاهــزهــا  الشوق  في  تحمد  فانبرت 
كما ــاءً  مـ  ــو ــه ال حــرَّ  غــذاهــارضــيــت  الــســيــر  متلفة  رضــيــت 
يشغلها مــا  كــل  عــن  عماهاعــمــيــت  فــي  فهداها  هــداهــا  عــن 
أثا ــا  مــمّ الــفــال  رحــب  بدجاهاعــكــرت  ضحاها  فــالــتــفّ  ــه  رت
والــذي موسى  الكاظم  نداهاقصدها  بعض  يـــداً  ــنــاس  ال غمر 
أجرها واغنم  النفس  فدتك  فناهاقف  من  سالماً  تحييها  حيث 
لهما ســالمــي  جـــلّ  ــاً  ــغ ــل ــب هداهام فيه  ــا  م للنفس  طــالــبــاً 
باسمه مــوســى  ــم  كــلّ لمن  ــل  عصاهاق ــال  ن جـــوده  مــن  ولــمــن 
ــزوراء هل ــ ي جــانــب ال لظاهاأشــهــيــدَ النفس  مــن  تطفي  زورة 
رأ ــن  ــمّ م ــرة  ــظ ن لعيني  جالها(١)أم  تجلو  كما  قدسِ جدثَي 
غيركم ــاً  ــاسـ أُنـ ــه  ــلَّ ال ــرَ  يـ ــم  ــتــم شــهــداهــال ــادات فــأن ــشــه ــل ل
غيركم ــاً  ــراب ــت اغ نـــال  وال  ــل  غرباهاب فــأنــتــم  نلتم  ــا  م مــثــل 
وأذ قــــدراً  ــم  ــظ أع ــم  ــدك حساهاج كــأســاً  بــعــده  فحسوتم 
بها ــالق  ــ أخ ــدي  ثـ ــم  ــاك ــق شذاهاوس عطر  مــن  ــرآن  ــق ال عطّر 
ـــ ــة إي طهيــا ذواتـــــاً أكــمــلــت عــل والبدء   الور العرش  ذي  ـجاد 
نجا إالّ  بــكــم  راج  ــا  رجـ فتاهامــا  الميامين  والــراجــي  كيف 
على النفس  مــرشــد  ــا  ي عــج  ثراهاثــم  من  ننشق  اء  ــرّ ســام أرض 
ــا ورجــاهــاواعــطــهــا مــقــودهــا حــتــى تــر ــاه ــن ــهــا م ــي ــة ف ــب ق
ر السُّ وعثاء   (٢) لْسَ حِ عنها  عناهاوالقِ  زاد  فقد   الــبــشــر ــل  وق
بها ــالّ  حـ عــال  ي  نــــورَ رضاهافــعــلــى  والخلق  اللَّه  صــالة  من 
باإلجا تظفر  الحاجات  ــأل  ــاهــا وفــنــاهــاواس ــق ــال ب بــة فــي حـ
لي ــوة  ــ ق ــال  فـ ــي  ــضــن ــه أن ــم  عداهاثـ مــن  أبهظتني  هموم  مــن 

الء ، بكسر الجيم : الكحل. (١) الجِ
(٢) الحلس: كساء يوضع تحت البرذعة.



١٠٧ السيد حممد الفلفل 
العد خوفَ   حو سرداب  رجاهانحو  والمعطى  العالم  عصمة 
الـ عسى  تدري  فما  الً  سْ رَ بي  مشتكاهاوامشِ  فــي  دعـــوة  لــبّــى  ــه  ـــلَّ
مستشفعاً خاضعاً  بي  بلقاهاوادخــلــن  ــاً  ــوم ي ــد  ــع أُس بـــأن  ــي  ل
ــدّ ما ــا عـ ــن ــره الــتــســلــيــم م ــق ــه إلـــى يـــوم جــزاهــان ــلَّ خــلــق ال
مد والمعطي  ــه  ــلَّ ال ــي  ول ــا  عطاهاي ــد(١)  ــي ــل إق ــام  ــ األي أمـــد 
الـ في  الحاكم  الشاهدُ   نظراهاوالنظير  من  له  والموصى  ـخلق 
بقي ما  واثبت  اللَّه  اسم  على  امَِّحاهاقم  رامــوا   فالعد رسوم  من 
أبــت ــاد  ــن ــأج ب األرض  ــر  ــهّ منتهاهاط أو  مــبــدؤهــا   يــر أن 
والـ الروح  بعيسى  العدل  سماهاوابسط  بأمالك  محفوفاً  ر  ضْ ـخِ
ــت آذن ــد  ق ــرجــا  ال دوحـــات  نراهاإنَّ  خــضــراً  فمتى  بانحسار 
ــل تــر ــيَّ حــبــالــى ه ــانـ ــراهــاواألمـ ــشّ ــيــد ب ــول مــنــك يــومــاً ب
بني ــارات  ــثـ لـ ــســيــف  ال ــرد  رضاهاجـ في  واجهد  الزهراء  أُمك 
جحفالً عليهم  ــوم  ــق ال ظُباهاجــلــب  دراريـــه  لكن  كالدجى 
بدت للدفع  ــد  ــاألُس ك ظِباهافانثنوا  الخمص(٢)  منتهى  في  مُ  لهُ
ضاحكة  ــعــد ال جيش  بكاهاتلتقي  طــال  دم  من  والمواضي 
الـ حامية  عن  الدفع  في  بحماهاأبلغوا  كــال  الكل  يوصي  ـدين 
جر حتى  الوغى  في  يزالوا  قضاهالم  ــمَّ  حُ مــا  ــدار  األقـ يــد  مــن 
عندما المنايا  كـــأسَ  ــوا  ع ــرّ قناهاجُ ضــئــيــالت  ــجَّ  مـ ــوا  ــرع ك
والعد المعالي  ــبُ  ــطْ قُ رحاهاوبقي  والسمر  والبيض  حوله 
بــأســاً األعــــادي  ــمَ  بُــهْ ــايلتقي  ــراه قِ أيـــام  ــادِ  ـ ــوفَّ الـ ملتقى 
نفسه فــأعــطــى  الــعــلــيــا  لشراهاطــلــب  يسخو  ــرُّ  ــحُ وال ــاً  كــرم
له والـــمـــوتَ  ـــةَ  الـــذلَّ ــل  ــث يضاهىم ال  خطب  األمرين  وكال 

(١) اإلقليد: المفتاح>
(٢) الخمس، مصدر: ضمور البطن، أراد: األحشاء.



شعراء القطيف ج١  ١٠٨
كريـ وهـــو  قــضــى  حــتــى  ــدا  ــع عداهاف ــرَ  مــغــاوي أفــنــى  ــد  ق ـــمٌ 
الـــ ــرة  ــوه ج  ثـــر ــنْ  ـ مِ اشتراهافبكته  حتى  تحصيلها  في  ـعرِ 
(١) فـــاً رّ ذُ المواضي  ألجــفــانِ  شجاهاما  طال  جى  الدُّ ومحاريب 
مطعمها فـــقـــدت  ــا  ــ ــراه ــ دجاهاأت والمحيي  القتل  بضروب 
ًجــو فأشكوه  سمعٍ  أخــو  حشاهاهــل  األبـــيّـــاتُ  منه  قــذفــت 
جىً حِ ــات  ــربَّ ل ــرِ  ــهْ ــمُ ال ــةُ  جاهارحــل حِ جــاء  عندما  منها  ضــاع 
با السِّ خـــوف  مــرتــاعــة  ــبــدت  كراهاف نْ  مِ تْ  عَ ريْ الوكر  في  كالقطا 
أوجهها عــلــى  ــا  م يداهاحـــاســـراتٌ  إالّ  دهــشــة  تكبو  وهــي 
الــجــو ــوالتِ  ـ ــعَ بـ ين  حراها(٢)يتخفّ ينبت  الخطب  وعظيم 
أن خــشــة  بــالــنــعــي  ــواصــى  ــت نُعاهات تقضِ  ولــم  الموت  يهجم 
جا بالشَّ رداهـــا  لــو  ــنْ  مَ ــت  رداهاودع البطن  في  وهي  النتحاها 
نتجعت ا  المعضالت  أن  حماهاغير  ــا  ــآواه ف  ًــأو مـ عندها 
ــتــامــى خــمــدت أصــواتــهــا ــي عناهاوال مــا  تعاني  وهــي   أذ مــن 
بها رْ ضَ في  اختصموا  ــداةُ  ــحُ حداهاوال تشكو  المصطفى  وبناتُ 
األُلــى بعد  من  الكون  ظــام  ن  ــايا  ــراه ــت ســمــاهــا وث ــام ــمُ ق ــه ب
فقدت الــمــعــاري  يتيماتُ  ذُواهـــاذي  ور  ــزُّ ــ وال بــعــدك  سلكها 
وإن أقاصيها  ــي  ن ــدْ تُ يــدٌ  ــل  يــراهــاه ــادٍ  ــرت ــم ل تجلوها  ــزَّ  عـ
الـــ ــم  عــال دراه  ــو  ل دناهابالخطب  ــدنُ  ي ولــم  النــمــاث(٣)  رِّ  ــذَ ـ
لم وار  الـــــدَّ ــكُ  ــل ــف ال ــاهُ  ــ مالهاأوعـ ــطْــب  قُ على  الدنيا  رِ  تـــدُ
مداهاأجــــوادُ الــجــودِ يــنــكــفُّ لــد ــنْ  عَ األيـــادي  ــدي  أي هِ  ـــدِّ مَ
على يــعــلــوهُ  ــن  ــدي ال ــوابُ  ــ خطاهاوص الجهل  في  العالم  حيرة 

(١) جمع ذرافة: التي تذرف الدمع.
(٢) الحرا: صوت التهاب النار.

(٣) انماث: ذاب.



١٠٩ السيد حممد الفلفل 
القضا بُ  ــرْ ــ غَ ــه  فــلّ حــســامــاً  ــا  شباها(١)ي البيض  مــن  ــلَّ  ف ولقد 
(٢) ــهُ تُ ــدَ ــعْ ــرت صَ ــسِّ ــاً كُ قناهاوســنــان ــر  ــمْ لــلــسُّ ــر  ــسِّ كُ بــعــدمــا 
به الـــنـــاسُ  أخــصــب  ــاً  ــع ــي عفاهاورب ــدبُ  ــ جَ ســاحــتــه  فــرمــى 
ـ مْ وسُ رق  والــزُّ الهند  لبيض  شجاهاقل  يربي  ما  والجرد  القنا  ـر 
ـــ وال ــرُ  ــمــوت وال ــاربُ  الــضَّ فراهافقد  والمفري  النجالء  ـطاعن 
وبسيـ ــوري  غـ األرض  ــاه  ــي سماهاوم يا  وموري  دوري   الور ـط 
ولم ــحــمَ  تُ ــم  ول تـــروَ  لــم  بماهاحيث  تسق  ولــم  ــر  خَ إذ  تهو 
لها تنحو  ال  الــفــضــلِ  انتحاهاوأُمــيــمُ  قمُ  فالعُ ــاءِ  ــن األب ــرة  زه
في واألرضُ  ما  والسَّ ــنــادي  نداهاوت مضمونِ  شجو  من  عولةٍ 
رمى لو   (٣) ــاً ــرف ح ــراكــبُ  ال ها  ثناهاأيُّ مــا  ــشــاوٍ  ب ــهــمُ  الــسَّ قلبها 
فصا األرض  ســابــعــةُ  خالهانفضت  ـــلء  مِ ثــامــنــةً  ســمــاً  رت 
هوت أنّـــى  مجذبها  عــن  ــلّ  ـ هواهاخَ ــجــذاب  م طيبةَ  فحمى 
نْ مَ نفضَ  عنها   (٤) األحالسَ سراهاوانفضِ  عــن  فخلَّى  زءُ  ــرّ الـ ــهُ  كــظُّ
نا الضَّ ــوس  ق معتمداً  ـــمْ  قُ ـــمَّ  عزاهاثُ ــزَّ  عَ ــنْ  مَ هيئةِ  في  ــشِ  وام
ـ بالْ واعــتــمَّ  األســى  دَ  ـــرْ بُ حداهاوادَّرع  للرجل  عفَ  الضَّ واهدِ  مِّ  ـغَ
المصطفى ضــريــح  جئت  يتناهىفـــإذا  ال  ــاً  ــج ش ذاك  ــدِ  ــاب ف
باألسى  ــفــر يُ والقلب  ــاً  ــادب وكاها(٥)ن ــلَّ  حُ قد  العين  ــراب  وقِ
بني إن  مــصــطــفــى  يـــا  نينواهاقـــائـــالً  حوتهم  هــرا  ــزَّ ال بِــنْــتِــكَ 
د ــرَّ الـ أمُّ  لهم  فيها  يداهاجثمتْ  نواصيهم  فــوق  تْ  ــوَ ــتَ وال

(١) البيض: السيوف. والشبا جمع شباة: الحد القاطع من السيف.
(٢) الصعدة: القناة المستوية.

(٣) الحرف: الناقة الصلبة العظيمة شبهت بحرف الجبل.
(٤) األحالس: جمع حلس: كساء يطرح على ظهر البعير.

(٥) القراب، كذا جمعها تساهالً إلقامة الوزن، والصواب: قِرب، جمع قربة، وعاء من جلد يتخذ 
ربة. للماء، والوكاء: رباط القِ
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ــاد غـــدا ــنـ ــأجـ ذاهاوأتـــاتـــهـــم بـ غِ والمكر  البهتان  شربها 
طَّشو عَ نكثوهم  ــم  ــدوه ــاه فالهاع ــبَ  حْ رَ عنهمُ  وا  ــدُّ وس ــمْ  هُ
وقد فيهم  الفنا  طير  ــتْ  دع دعاهاقــد  ــنِ  ــمْ ضِ على  الــبــومُ  ــنَ  أمَّ
قد األرض  ــأنَّ  ك شتَّى  رباهافاغتدوا  عمد  أجــســادهــم  طلبت 
د الــرَّ ــفِّ  ك مــن  نَــدَّ  مــا  مبتداهاقضت  عــن  أوســاطــهــا  ــاً  ــاوي ط
المال أرواح  ــوق  فـ ثــراهــافــجــســوم  تــحــت  ــوو  ــه ف جذبتهم 
ــكــافِ والـــ ــرُّ ال هاونــفــوس هــي س ــى  إل قبل  ــا  وم ــاء  ــي وال ـــنــون 
بها األرض  تسقى  أن  صداها(١)حرصت  حال  في  مر  السُّ ريّ  بعد 
تــوا ــو  ل ابــيــنــت  ــذْ  ـ مُ ظلمتاهاورؤوسٌ  شخص  كلَّ  ألخفت  رت 
ــهــا ــكــنّ ــت ل ــب ــل وتقاهاونــــســــاءٌ س ضناها  بُـــردي  لبست 
شجاً الخليّاتُ  منها  اجتداهاتجتدي  معشارَ  تحملُ  ال  ــم  ثَ
وذِهِ ثـــبـــوراً  تـــدعـــو  ــذه  ــ آهاه تظهر  وذي  الــوجــدَ  رُ  مِ تُضْ
أحقادها  الــعــد فيها  ــواع ابــتــالهــاأظــهــرت  ــأنـ ــلــتــهــن بـ ــت واب
جارها حــامــي  قتل  كفاها  ــا  سباهام مــن  أرادت  ــا  م ــيّ  ــول وت
وبالـ بالقتل  تكتفِ  ــم  ل ــمَّ  ـ خباهاثُ قِ  ــرْ ـ حَ عن  لله  يا  بي  ـسَ
تشهيرها  ــو س تـــرضَ  لــم  ـــمَّ  ــرهــاثُ وقُ فضاها  أجــــراع(٢)  بين 
والـ بّ  بالسَّ  سو فِ  تشْ لم  ــمَّ  شفاهاثُ وهيهاتَ  ــرِ  واألس ـضرب 
أن األصــلــيَّ  المقصدَ  إن  فاهاحيثُ  السَّ ينفي  فتىً  منَّا   تــر ال 
من األرض  وَ  لْ خِ يسطيعون  دحــاهــا(٣)كيف  للعدلِ  والــلــه  ــةٍ  ــجَّ حُ
بما ــوا  ـ ــمّ هـ بــيــنــهــم  ــيّ  ــلـ كفاهاوعـ ــه  ــل وال فــيــه  ــوا  ــال ــن ي ــم  ل
في أن  فــيــه  ـــرَّ  الـــسِّ إن  ذاهاحــيــث  األرض  عن  الماحي  بِهِ  لْ صُ

(١) الصد: العطش الشديد.
شونة. ونة وخُ زُ (٢) األجراع، جمع أجرع: المكان في حُ

(٣) دحا: بسط.
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ــهُ ــجــى طــلــعــتُ ــرت ــم رجاهافـــعـــالمَ ال إنتاج(١)  األشكالُ  تحبسُ 
مضمارها  تـــر ال  ظماهاوجــيــادي  مــن    ــروّ ــ تُ ال  ونــيــاقــي 
هُ ــمــدُ غِ ــاً  ذرعـ ــاق  ض مرتماهاوحسامي  عــن  تــنــزوي  وسهامي 
جعلت حتى  قِ  ــوْ الــشَّ رُ  عمْ متّكاهاطــالَ  ــي  جّ ــرَ ــتَّ ال ــرَ  ــهْ ظَ هُ  ــدُ ــ يَ
واقـ الحلْمُ  ــلَّ  وق العلمُ  سفهاهارزئَ  وطالت  الحكمُ  ـتصرَ 
طما فالجورُ  الغماءَ  فاهاواكــشــفِ  للنَّاس  فتحت  زايــا  والــرَّ
بالـ يـــأذن  أن  ــار  الــجــبَّ ــأل  ــاسْ قذاهاف العينِ  ــنِ  عَ الجالي  ـفرج 
ما ــه  ــل ال صـــلـــواتُ  مناهاوعــلــيــكــم  منكم  المنى  أصحابُ  نال 

C ويقول في رثاء الحسين
غورُ فالموارد  المبارك(٢)   تمورُأود والسماء  ــادت  م واألرض 
العاشوربضحى الخميس قضى بسادس عشر الـ بيومه  ــاد  ع ـعاشور 
والـ األلف  بعد  العشرين  ثالث  المحذورُفي  برغمنا  حــلّ  ـمائتين 
بمدامعي اكتفى  غاسله  أن  تطهيرُفلو  بها  ــا  م ولــكــن  لكفتْ 
ــاه ولــــوال أنّـــه ــن ــد حــمــل ــق يُطيرُول ــرُ  ــري ــس ال ــاد  كـ ــنــا  بــأكــفّ
م هُ حالُ بِهُ  شْ يُ والــنــاسُ  به  نشورُسرنا  ــومُ  ــق ي إذ  القيامة  ــال  ح
كأنما تفور  وأدمــعــهــم  ــنــورُوصــلــوا  هِ الــتَّ ــدِ ــق ــد فــار ســاعــة ف ق
بى الرّ على  الوهادُ  لّطت  فسُ  النُّورُوثو اللحود  ظُلَم  في  وانضم 
بعده الــشــرائــع  مقاليد   قصيرًوحــو اليسير  األمـــر  عــن  بـــاعٌ 
في والناس  باطناً  يقضي  كان  أمــورُقد  هــنــاك  ــت  غــمّ إذا  ــةٍ  ــعَ سَ
قض حتى  مساعدٌ  القضاء  ــه  شرورُول البسيط  عرض  على  طالت 
ّــرد ال ر  ــذَ ح صامت  إمــا  ــاآلن  ــغــرورُف م يــهــتــدي  ال  ــقٌ  ــاط ن أو 

(١) األشكال: ذات الشكال، وهي الخيل المحجلة. واإلنتاج: ما تنتجه، أي ما تلده.
.C (٢) تبدأ هذه القصيدة بأبيات في رثاء الشيخ مبارك آل حميدان الجارودي وباقيها في رثاء الحسين
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ويفيده بنا  ــا  م يكشف  ــرورُفالله  س منه  يعلوه  مــا  باللطف 
لْـ يَ ليس  مــا  بــرزئــه  أعــاد  تغييرُفلقد   المد غير  على  هُ  قُ ـحَ
رتْ وقصَّ الــضــاللُ  طــال  به  ــومٌ  الخنزيرُي ــرَ  ــأمَّ وت  ــهــد ال ــفُّ  ك
جاهلٌ المعالي  ج  رَ دَ على  النحريرُوعال  موله  خِ ــبِّ  بِــجُ  ــو وه
وأُلهبت الرشاد  نَنُ  سُ خبتْ  ــزورُوبه  ال منها  ــاع  وش الفساد  عُ  ــدَ بـِ
جى الحِ رغم  على  تِكتْ  هُ به  ستورُيومٌ  العفاف  ربّــات  وجــه  عن 
والعد الهداية  فــرخُ  بــه  تعدورُيــومٌ  المنون  ــةُ  ــي وأرحَ تعدو 
أنصاره والــوفــا  ــمــروءة  ال زئيرُوذوو  اللهام  الجيش  على  مُ  لهُ
أُصولهم لطيبِ  نفوسهم  وحــجــورُطهرتْ  لهم  طــابــت  فعناصر 
العنا عشقوا  ما  للدفع  القنا  الــمــقــدورُعشقوا  أُمــضــي  لكن  للنفع 
بهم ومــا  القصور  مُ  لهُ قصورُفتمثّلت  الــقــصــور  تمثّلت  ــوال  ل
الـ دعــوة  إالّ  للموت  شاقهم  ــحــورُما  وال ولــدانــهــا  ال  ـرحمن 
نُوا فَ حتى  لنصره  النفوس  يثورُبذلوا  والعجاج  تَــردي  والخيل 
تـ يشق  المكرمات  ربيب  مسجورُفغدا  وعزمه  الــحــروب  ـيار 
له ــا  وم النصير  ــن  أي أال  نصيرُيــدعــو:  والعليل  ــل  ــ األرام إالّ 
اختيا وال  ــودّ  ي مــن  يـــودّع  قــبــورُفغدا  ذاك  بــعــد  ــه  حــوت بـــأن  ر 
فصبيةٌ حسين  ــا  ي يــدعــو  ــلٌ وعــفــيــرُالــكــل  ــات ــق ــلٌ وم ــائ ــق وع
قــاتــلٍ أم  ــوة  ــس ن أم  ــةٍ  ــي ــصــب يحورُألِ الحياةُ  فيه  ــنْ  مَ حفظِ  أم 
ذا لعلّ  الوفاء  أولى  لحفظ  يجيرُفمضى  الضائعات  لتلك  رمـــقٍ 
اختيا وال  دّ  ــوَ يَ ــنْ  مَ ــودّع  ي ــدا  قبورُوغ ذاك  قبل  حــوتــه  بــأن  رُ 
مُ عليكُ الــســالم  مني  يسيرُيدعوهم  فالمقام  ودّي  أهــل  ــا  ي
قتا عن  وا  كفّ القوم  دعوات  أسيرُفلكم  عاب  الشّ في  واتركوني  لي 
عــاهــدتــمُ ــه  ب ــا  م نكثتُم  كبيرُفلقد  العهود  نكثَ  ــنْ  مَ وعقابُ 
تكن فلم  الصخور  ر  فجّ ما  صــخــورُوذكرت  ــاك  ــن ه ــمُ  ــهُ ــوبُ ــل ق إالّ 
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دْ فِ يُ فلم  استطعت  ما  عنكم  مجزورُدافعت  وذا  شلو  ذا  والصحب 
أنني ليُعلم  ــذراً  مــعــت مــعــذورُفــأتــيــتُ  بكم  فعلهمُ  ــال  ح فــي 
ــنْ به وظهورُأُوصــيــكــم خــيــراً بــأكــرم مَ بعدنا  بــطــونٌ  ــتْ  ــلَ ــمَ حَ
وخليفتي  الور على  الوليّ  التأميرُوهو  ــه  ل يلقى  ــنْ  ـ ومَ فيكم 
قاله مــا  ــتْ  وع ــذْ  مُ زينب  مجرورُفأتته  وذيلها  القناع   حسر
ويا مضوا  الذين  خلف  يا  ــســورُتدعوه  وال الــبــال  ــمّ  ط إذا  فلكي 
وعمادها تصبري  سفن  ــانُ  المنشورُســكّ وشــراعــهــا  ودلليها 
الفنا تيقنت  أهــل  الـــوداع  ذا  خفيرُما  لدي  وما  في  ــور(١)  الــشَّ ما 
المد قصر  الفدا  قــلّ  محصورًفأجابها  وسبيلنا   الــعــد كثر 
يْـ عَ بَ  نَصْ تَلُ  قْ تُ النفسُ  فدتْكَ  لعسيرُقالت  إذن  ســلــوانــي  إنّ  ـني 
كريـ واخضلّت  عيناه  التزفيرُفتغرغرتْ  وعــالهــمــا  فــكــاً  ـمته 
هُ نفسَ فأجهد  العاني(٢)  مــقــدورُفاستشعر  لــه  ــا  وم الــجــهــادِ  طلب 
أخـ ــوم  ــق وي تـــارةً  يكبو  ــراه  مشهورُفـ وحسامه  مثقالً   ــر ـ
ـ يْ رِ تُ هل  األيامى  روح  يا  كثيرُفدعاه  فــالــعــدو  ــدْ  ع فــنــاءهــا  ــدُ  ـ
دهى خطبٌ  إذا  وقل  الشالح  تصيرُألقِ  ــور  ــ األمـ ــةُ  ــب ــاق ع ــهِ  ــل ل
دمي نْ  عَ تغني  فلستَ  تلتَ  قُ والتكبيرُفلئن  التهليلُ  وتــعــطــل 
عصى لمنْ  بالنجاة  نفسي  بعتُ  المشكورُأنا  ــيّ  وربَ ــوالءِ  ال ذي  من 
جئتهم الشهادة  تفويت  شئتُ  ظهيرُلو  بــعــدُ  ــالكُ  ــ واألم بالجنِّ 
أصالبهم ــي  ف أنّ  ــوال  ولـ التطهيرُهــذا  لقبولها   ــر ج نطفاً 
يُر ال  حتى  بالسيفِ  كفورُلمسحتهم  الــزمــان  ــولِ  ط على  يــومــاً 
ـ حِ مَ يَضْ فلوال  بي  عــذراً  التَّدميرُوكــذاك  به  عاجلهم  الــديــنُ  ـــلُ 
يستبيـ أو  مفارقٌ  نِيْبُ  يُ مــأمــورُفعسى  ينتهي  أو  ــقٌ  ــراف م ــنُ  ـ

ر: المشورة. (١) الشوْ
(٢) العاني: األسير.
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ـ المطهْ وثنى  آيساً  المخيّم  مشطورُورنا  هُ  وفــــؤادُ عابساً  ــم  ـــهَ
ــه وإنَّ عليه  ازدحــمــوا  إذا  لبصيرُيسطو  الــوغــى  ــرســانِ  ف ــراعِ  ــقِ بِ
مخا كــادت  لّة  بغُ الفراتَ   تغورُويــر المياه  شــعــبُ  هــا  حــرّ فــة 
لظى من  مُ  ــرَ ــضْ تُ والنار  له  ــحــورُعجباً  ــه ب ــي ــت ــراح ــه وب ــاس ــف أن
والـ رقِ  ــزّ وال لسمره  عجبت  ذكورُولقد  وهي  تحيض  قاقِ  الرّ ـبيض 
كما الغبرا  في  تحل  الجسومَ   تطيرُفتر السماء  إلــى  ــرؤوسَ  الـ أن 
هِ رِ مْ عُ من  اختاره  ما  انقضى  التخييرُحتى  الــبــقــا-  ــهِ  ــل -ول ولــه 
الفضا بها  يضيقُ  ــراً  مَ زُ به  حصورُداروا  ــامُ  اإلمـ إالَّ  يحصها  لــم 
بها فما  الجهات  كل  ــنْ  مِ ــرُفغشوه  وصــري ـةٍ  أســنـّ ــابُ  ــه ــت ال إالَّ 
أُدميتْ ثغورٍ  عن  تضحك  يفورُوالبيضُ  والوطيسُ  تبكي  مرُ  والسّ
ــه ربّ تجلّى  ــد  وق فــخــرّ  ــي  م ــرُ الطورُفَ كّ  دُ غــداة  الكليم  مثل 
تُر ال  حتى  ــوان  األك ــورُفــاســودّت  ــأث م وال  ــرٌ  ــ أث وال  ــنٌ  ــي ع
دْ تَجِ لم  حتى  ــاق  اآلف ــدورُواحتالت  ي هــنــاك  فلكاً  وال  شمساً 
وانتفى ميلٌ  مُ لها  معدّ والتّدويرُودهــى  التكويرُ  ــهــا  أوجِ عن 
وانتحى غيظاً  النارِ  لهيبُ  ــدا  تكديرُوب بها  ــا  وم الــجــنــانِ  صفو 
وما خجالً  رأســه  طأطأ  وح  طيورُوالـــرّ لــهــنّ  وكـــرٍ  على  ــوتْ  ألـ
ماؤها سِ العظيم  بِ  ضَ غَ نْ  مِ زفــيــرُواحمرَّ  الحليم  ألمـــالك  وعـــال 
الـْ أراملُ  الخافقين  ضجيجَ  تضورُفوعتْ  وهي  نَ  مْ فقُ الحسين  ـمولى 
صوتها أعوز  التخذير  من  تخديرُوبدت  بــســاعــةٍ  الكفيل  بــعــد 
لها ت  جزّ باً  غَّ سُ عطاشى   شعورُحسر خدورهنَّ  خدش  بعد  من 
دموعها ــاح  ي ــرّ ال بتبريد  تسعيرُثلجت  قبلها  مــن  ــهــا  فــأغــاث
من وتقومُ  دهشةً  فتهوي  مسكورُتمشي  وجناحها  لها  شغفٍ 
لها ومــا  مجيرُ  ــا  ي ــادي  ــن ت ــل  مجيرُك دعين  متى  ــيــاطُ  الــسِّ إالَّ 
لظا استعرتْ  به  شجوٌ  سعيرُولزينبٍ  لظاهُ  وشكت  لظىً  لمها 



١١٥ السيد حممد الفلفل 
شرا وورتْ  دموعها  بحارُ  المستورُزخرتْ  فَ  وتكشّ ضلوعها  رُ 
بقي أم  نحبك  يْتَ  أَقضَ أخي  ــا بــه تــوقــيــرُتدعو  ــن ــون ل ــك ــسٌ ي ــف ن
له ومــن  ــداه  ن يُرجى  من  خير  والتأخيرُيا  التقديمُ  العالم  فــي 
سبيلنا وأنــت  لنا  الدليل  ــت  الــمــذخــورُأن وكفيلنا  ومقيلنا 
ــا ــالذن ــا وم ــادن ــم ــا وع ــادن ــن ــورُوس ــا والـــنـّ ــادنـ ــا ورشـ ــاذن ــع وم
الـ وحجتي  ادّعيتُ  فيما  شاهدي  (١)يا  المشهورُ قصيديَ  وبيتَ   ـكبر
تصديرُما كنت أحسب أن أراك وصدرك الـ فــوقــه  لشمرٍ  ـسامي 
تسـ ــنْ  مَ أكــرم  ظهر  في  وصـــدورُولخيلهم  تني  ال  ورودٌ  ـنمها 
بسعيها تطوف  أرمــلــة  ــسَ  أن تقصيرُلــم  لها  ما  قدسك  حــول  من 
ألقيت  (٢) كٍ لمْ ابن  فُلْك  فلو  التسييرُتبكي  ينجه  ــم  ل دمعها  ــي  ف
خليلها أن  ــو  ل أنــفــاســاً  ــثّ  ــب التسعيرُوت ألذابــــه  ــهــا  ل ــو  ــدن ي
وضلوعها مصبوبةٌ  تكسيرُفدموعها  وجــمــوعــهــا  مــشــبــوبــة 
رسالةً ــرابَ  ــتّ ال عبرتُها  التعبيرُوتخطّ  ــوزَ  ــ أع ــا  م إذا  عنها 
واجباً حاليَ  تبليغ   يــر من  محظورُيا  تبليغه  عــن  ــفُّ  ــك وال
ما لواله  امــرئٍ  ثِ  ــدَ جَ على  جْ  التصويرُعــرّ ــدعَ  وأب الــوجــودُ  حــدث 
يصلْ لم  نصري  شاء  لو  لمن  حضورُوابلغ  ــديَّ  لـ فهم  ــيَّ  إلـ قــطــعٌ 
مسلِّمو مــكــرمــون  ــادٌ  ــب ع التقديرُلكن  زَ  ــرِ ــ ـ أُبْ ــا  م ــهــم  لــربّ نَ 
ؤٌ ــرُ ـ امْ لينتفع  ــذي  ه ــهــا تــذكــيــرُورســالــتــي  ــه ب ــهــا ولـ يــبــكــي ل
تطهيرُقل: يا أولي الحسبِ األثيل ويا ذوي الـ يزينه  ــل  األصــي ـنسب 
العد ــدتِ  تــأسّ إذا  ــود  األس (٣)إن  أُظــفــورُ  د ــرّ ال بيدِ  بها   َأود
والـ واآلل  ما  السَّ بأرؤسها  مقصورُطالت  ــهــا  أكــفّ مـــدُّ  ـــأطــفــال 

(١) إقواء.
.C (٢) هو نبي الله نوح

(٣) األظفور: الظُّفر.



شعراء القطيف ج١  ١١٦
ووسادها نا  الضّ لُ  عَ شُ الكورُأزوادهـــا  ومــهــادهــنّ  القنا  ـــلَ  أَسَ
(١) الً تشهيرُحملت على سخط القبيل بال مُ قــبــيــلــة  ــلّ  ــك ب ــا  ــه ول
شكتْ إذا  القبيحُ  الشتمُ  تأثيرُلجدودها  ــا  ــدوده ــخ ب وللطمهم 
له ــنْ  ومَ العزيزُ  العلمُ  غزيرُوالباقرُ  الطفوف  ــوم  ي على  ــعٌ  دم
وداؤه الكبول  ــر  أس فــي  ــورُهــذاك  ــأس م ــه  ــن واب عــنــهــا  يكفيه 
ولجسمه حبسها  ـــنْ  مِ والتفطيرُلدمائه  التقطيرُ  شمسها  ــنْ  مِ
ــلّ عنـ ــرزءٍ ق ــه وبــنــا بـ ــســر ب وكبيرُيُ  الــور أرزاءِ  صغيرُ  ـه 
ـ عْ لَ عليه  يزيدُ  كما  ـــدَ  يْ زِ تقديرُليزيد  ــه  ل ــا  ومـ يــبــيــدُ  ال  ــنٌ  ــ
الغرا نعق  عــنــده  أوقــفــونــا  مسرورُمــذ  بحالنا  ــو  وه فقال  بُ 
ا بدت تلك الرؤوس وأشرقت)(٢) قصورُ(لمّ النبيّ  أوالد  بشموس 
ح)(٣) حّ أو ال تصِ المأمورُ(نعق الغراب فقال صِ ــعَ  ــيِّ وضُ ــرُ  ــي األم ــلَ  ــتِ قُ
ــوم ال ــي ــةَ ويــلــكــم ف ــي ــي أم ــن عشيرُأب يعينُ  وال  القريبُ  ينجو 
ها وبكفّ المصطفى  بنتُ  منحورُوتقومُ  وذا  مــســمــومٌ  ــان  ــوب ث
ظالمي من  لي  اقتصَّ  ربِّ  يسيرُفتصيحُ  العزيز  على  القصاص  إنّ 
يسـ باألمر  ربّها  عن  الندا  ــإذا  والمقبورُف الموقورُ  هُ  ظَ فْ لَ عُ  ـمَ
فال أتَتْ  القيام  فـ(ـخاتون)  وا  ــأزورُغضّ م أمرها  عن   ســو يُصلى 
لظى في  مبغضيها  تُدخل  وحــريــرُفهناك  ــةٌ  ــنّ ج المحبّة  ولـــذي 
)يا من بهم نزلت (سبا) و(النور) و(الـ و(الطورُ و(النبا)  و(طه)  عرا)  ـشُّ
والـ والقرآنِ  سل  الرّ كتب  مسطورُوخالل  مديحهم  العظيمِ  ـلوحِ 
ما كل  من  منكم  الكفاية  النّاقورُأرجــو  ــرُ  ــنْــقَ يُ وســاعــة  يُخشى 

(١) جمع مالءة.
(٢) صدر بيت أنشده يزيد بن معاوية عند دخول سبي الحسين C في مجلسه، وعجزه: 

تلك الشموس على ربى جيرون
(٣) صدر بيت ليزيد في المناسبة السابق ذكرها في الهامش السابق، وعجزه: 

فلقد شفيت من الحسين ديوني 



١١٧ السيد حممد الفلفل 
منـ فيك  نظمي  الشهداء  سيّد  منثورُيا  مدامعي  وعــقــدُ  ــورٌ  ــشُ ـ
ـ ورُترضى بأن ألقى الحساب وأنت ذُخْ الصّ النشور  في  ينفخُ  يوم  ـري 
الفدا لك  عزّ  حيث  وطرفي  الميسورُقلبي  بعسيرها  ينتفي  ال 
ــدْ مَ وَ بكم  شجاه  محصورٌ  مقصورُهــذاك  نابكم  مــا  على  ذا  ــعُ  مَ
والـ ــل  واأله ــه  أنّ سليلك  محشورُيرجو  ظاللكم  تحت  ـأخوان 
كذا لكم  يحنّ  ولمن  انقذوا  وحضورُفلي  مدائحي  غريبَ  ــاري  ق
على ناحت  ما  الصلوات  وصــخــورُوعليكم  بهائم  ســول  الــرّ آل 





١١٩ الشيخ عبد العزيز اجليش 

 ]١٨[ 
الشيخ عبد العزيز اجلشي

املتوّفى سنة (١٢٧٠)

الكامل،  األديب  «ومنهم  نصه:  ما  المترجم  عن  البدرين)  (أنوار  في  جاء 
الشاعر الشيخ عبد العزيز ابن الحاج مهدي بن حسن بن يوسف بن محمد الجشي
J، البحراني القطيفي. كان له F من األدب الحظّ الوافر، ومن الشعر والمعرفة 
عليه،  غلبا  والتجارة  الشعر  أن  إالّ  طلب العلوم  في  اشتغل  وقد  الكامل...  النصيب 

.(١)« فكان بهما موسوماً
به  يصون  ما  منه  ليستفيد  ما  بعمل  االمتهان  من  العلم  طلب  يمنع  ال  أقول: 
ا في أيديهم حتى  وجهه عن سؤال الناس لئالّ يكون ألحد عليه فضل فينقطع أمله عمّ
ينال أسمى الدرجات، فما نال األولياء ما نالوا إالّ بذلك. وما أحر بمترجمنا أن 
ي عند ذكرنا  يكون أحدهم مادامت هذه نيته! وسيمرّ عليك مزيد بيان عن آل الجشّ
في   F توفّي المترجم.  جدهم  عن  يقلّون  ال  هم  الذين  وحديثاً،  قديماً  لشعرائهم 
مباشرة   A البيت بأهل  يتّصل  ا  ممّ ذكره  يخلّد  ما  وترك  تقريباً،  المذكور  التاريخ 

من شعره الجيّد، ومراثيه الرقيقة التي منها قوله:

(١) أنوار البدرين ٢: ٢٧٦/ ٥٤.



شعراء القطيف ج١  ١٢٠
 C في استنهاض أمير المؤمنين

C متخلّصاً فيها إلى رثاء الحسين
جود؟ هُ رنَ  هِ سَ ألجفانٍ  هل  مود؟أال  جُ الجاريات  للدموع  وهل 
النو ربة  غُ به  شطَّت  راحلٌ  يعود؟وهل  الــفــراق،  بعد  فأوحشني، 
مُ فيكُ النجم  أرقــب  ليلي  ــود؟أأسهر  رق بالهناء  ــتــم  وأن عــشــاء، 
بينهم ــراديَ  ــف ان يــومُ  نــي  ــرُ فريديــذكَّ ــيِّ  ــب ــن ال ســبــط  ــه  ب ــا  مــقــامً
وقلَّما ا  فـــردً ــه  ــدي أف بــأبــي  أجــودأال  بالعالمين  ولــو  فــديــت 
ظماً على  للقتيل  نفسي  لهف  ود!فوا  رُ ووَ ــادرٌ  صـ منه  وللسمر 
أماجدٍ أيُّ  الطف  عرصات  عودفيا  سُ نَّ  فليهنِكُ بهم؟  سموتِ 
حوت بالتي   ر القُ أمُّ  فت  شرُ شهيدلئن  الحسين  فيكن  فأنتن 
ا رً فخَ مَ المدينةُ  طاولتكنَّ  ــدودوإن  جُ وتــلــك   ، أبــنــاءٌ ففيكن 
الظِّبا ــأت  ش ــديــةً  ــيْ عِ ــا  ــبً راك وبعيد(١) فيا  عندها  قريبٌ    ــســاوَ تَ
بًا تنكِّ مُ هكذا  ــج  عُ البَال،  ــداكَ  رودع زَ هناك  ــوت  أل وإن  ا،  رودً زَ
وانتدب مكة  بطحاءِ  على  ج  عنودوعــرِّ الغليلَ  أشفى  فكم  فتاها، 
ست نُكِّ للحفيظة  يا   ، هاشمٍ وبنودبني  لكم  رايـــاتٌ  الرغم  على 
أُميَّةٌ القضاء،  شاء  كما  ــدرمتكم،  ــري ــا وط ــده ــع ــر طــلــيــق ب ــف ف
مكثُها طال  أن  بعد  عليكم  وحقودوثارت  بها  أوغـــاد  الــرعــب  مــن 
مكةٍ يـــومَ  أنعمتمُ  أنــكــم  جحودعلى  اللئيمَ  ولــكــنَّ  عليهم، 
وارتحل مكة  أهل   نجو عنك  وجــودودع  ــز  وع ــوجــود،  م ــزَّ  ع فقد 
وجهها المدينة  لتلقاء  ـــه  وعــديــدووجِّ ةٌ  ــدَّ ــ عُ ففيها  ا  مشيحً
له: قائال  المصطفى  بضريح  ودولُذ  ــذُ مُ المباح  رد  ــوِ ال عن  حسينٌ 
ا ــدً راق لك  ما  الله  ــول  رس يا  رقود؟أال  الطفوف  أرض  في  ــك  وآلُ

هرة، وشأت: سبقت. يدية: اإلبل المنسوبة إلى العيد: قبيلة من مُ (١) العِ



١٢١ الشيخ عبد العزيز اجليش 
كايةً شِ الحزين  شاء  كما  تميدفخذها  ــان(١)   ــرع ال ــمُّ  شُ لها  تكاد 
الـ وقيدوا   ،أسر ساقوهن  قيودعشيَّة  بالعليلِ  ــأودت  فـ ـعليلَ 
وارتحل أحمد،  أعواد   ثر عودوقبِّل  ق  التنشُّ حيث  فــأعــواده 
مستطيرةً عالَّتها  على  ودودعــهــا  مُ صَ فهي  افِ  الوجَّ سيرها   لد
ناخةً مُ بــالــغــريِّ  ــا  أراهـ وصيدلعلِّي  الــوصــيُّ  فيه  جــدث  على 
ها عجاجَ المثيرُ  أنــت  حسن  يدُأبــا  صِ العجاجة،  تحت  اقترعت،  إذا 
ونوفلٍ شمس  عبدِ  بقايا  عميدأغــارت  وهو  بات  حتى  الدين  على 
لَّلت فَ يفَك  سَ أنَّ  أتاها  هل  جنودفيا  ــراع  ــق ال ــومَ  يـ ضـــواربَـــه 
ه صدرَ حطَّم  اضَ  القرَّ الفتى  ــةٌ وولــيــدوأن  ــب ــتْ ـــــدٍ عُ ــدر وأُحْ ــب ب
كربال وقعةِ  ــومَ  ي حيا  كنتَ  وتعيدفلو  ها  حكمَ تبدي  كيف  رأت 
عِصابة بنيك  مــن  باتت  وصعيدعشية  بــهــا  ــدٌ  صــل ــا  ــده وســائ
بعدهم عاد  ال  العيد  كأضاحي  قىً  ــيــدلَ ــيَّ بـــلـــذات الــتــنــعــم عِ ــل ع
عميدفحاشاك فوتُ النصر، حاشاك، قم إلى ــنَّ  ــه ل مـــا  ــتٍ  ــي ب ــة  ــيَّ ــق ب
غنيمةً صــرن   ، ارُ ــرَّ كـ يا  عبيدُبناتك،  العبيد  بــعــد  تقاسمها 
شامتٌ الشام  إلى  يحدوها  حسودُمساليب  ــالء  ــرب ك ــي  ف نابها  بما 
قلبَها ــعَ  أوجَ الله،  رعــاك  وصعودأغثها،  ــال  ــبَ ال ــواع  ألنـ ــوطٌ  ــب هُ
يحثها ــم،  ــ األدي غــضُّ  مة  قيودمنعَّ اليعمالت  فوق  السير   لد
متونُها إال  كــاألقــمــار  ــر  ــرائ ودح سُ المبرح  واألسر  الضرب  من 
وأســـوراً بجيدٍ  ــا  أطــواقً حديدُتحلَّين  ــلــيَّ  ــحِ ال ــنَّ  ــك ول  ، أليـــدٍ
طا وِ بال  المطيِّ  بأقتاب  عضيدُسبايا  لهنَّ  مــا  ــوانٍ  هـ  ــار أسـ
ذا ــزُّ  ــب وي ــهــا،  قــرطَ ــذا  ه جيدُيسلِّب  طِّل  عُ هاتيك  ومــن  رداهــا، 
جذوةٌ الحزن  العج  ن  مِ ــدُبأحشائها  ــي قِ ــي أبــيــاتِــهــنَّ وَ ، وف ــبُّ ــشُ تَ
قناعها سلب  عند  أبوها  وزنـــودُيُسبُّ  ــدٌ  ــاع س إال  ــرَ  ســت وال 

(١) الرعان، جمع رعن: الجبال.



شعراء القطيف ج١  ١٢٢
غيرة العزمِ  الثاقبُ  وأنت  يزيدأترضى  القناع   ــر حــسْ يالحظها 
أتى فما  الغرور؟  هذا  كم   ، ودأميةُ ثَمُ منك  الفعل  عشر  بمعشار 
الـ لهوله  يشيب  ــومٌ  ي ــم  ــدوراءكـ ــاد بــه ووعــي ــع ــإي ــع ف ــرضــي ـ

C ويقول أيضاً في رثاء الحسين
أعفرِلم يوكف العبرات عارض محجري الترائب  لمصقول  أســفــاً 
به تحدو   والــنــو توافق  من  أقفرِأو  واد  بكلّ  الركاب  خــوص(١) 
محله السنون  عفت  منزل  أسطريأو  مــن  محي  سطر  فكأنه 
أصبحت معالم  أبكيها  !هيهات  األعصرِ ممرّ  في  الحوادث  نهب 
مصائب ــؤاد  ــف ال أشجى  األطهرِلكنما  الحسين  رزء  ها  وأمضّ
عزماتهم لهم  فرشت  فتية  والمشتريمــع  السها  فوق  نصره  في 
تهافتوا العجاج  اعتكر  إذا  ــرِقــوم  ــل ومــكــبّ لــلــمــوت بــيــن مــهــلّ
صــارم أبــيــض  بكل  أسمرِيتالعبون  ن  ــدْ ل وكــل  الــغــرار  ماضي 
غنيمة النفوس  بيع  رأوا  ــوم  األوفــرِق بالنصيب  فتقاسموها 
في ــه  الــلَّ أعــدّ  مــا  عياناً  تحصرِورأوا  لــم  نعمة  مــن  لهم  عــدن 
فمن ظهراً   الرد اتّخذوا  ــرِفهنالك  ــكِّ ــب ــه بـــه وم ــي ــم ف ــه غــــادٍ ل
خلفهم أحمد  وسبط  (٢)متقدمين  حــبــوكــرِ بـــأُم  عرينته  يحمي 
كأنه ــد  ــرن ــف ال ــي  صــاف رِبيمينه  يتفجّ ــم  ل عنه  ة  ــجــرَّ ــمَ ال نهر 
بما الــنــاســي  ــر  ـ ذكّ إالّ  كــرّ  ــا  حيدرِم صـــوارم  ــدر  ب فــي  صنعته 
على ــده  ــالئ ق ــى  ــل أح ــا  م ــه  ــلَّ جــوهــرِل ــن  م فكأنها  أعــنــاقــهــم 
عنصراً الشجاعة  جعل  والذي  عنصرِما  ــن  م ــه  ب أكـــرم  ــه  ب فـــذا 
وإنما السنان  يــده  في  طــاش  العسكرِما  صــدور  في  تمايل  ضرباً 

وص، جمع خوصاء: غائرة العينين. (١) خُ
(٢) أم حبوكر: الداهية، ولعل  مراده أم حبوكر وهي المعركة  .



١٢٣ الشيخ عبد العزيز اجليش 
فاغتاله القضا  منه  دنــا  رِلكن  المتسعّ قــلــبــه  ــة  ــبّ ــل ب ســهــم 
السما أُفــق  من  خرّ  كنجم   ينحرِفهو لم  لو  ــداء  األع على  رجماً 
وسبّحت الكرام  مالئكها  وأبصرِفبكت  بالحديث  فأسمع  خوفاً 
ومقامه لَقى  البوغا  في  منبرِأيكون  أو  ــر  ــق أش بــصــهــوة  ــا  إمـ
قابلتها إن  ــدار  ــ األقـ رِلكنما  بالمتحسّ وسمتك  راً  متفكّ
ــر ــيــن تــذكّ رِتــتــفــتّــت األكـــبـــاد ب تفكّ ــن  ــي وب ــاً  ــزن ح لمصابه 
السما بكت  فقد  دمعاً  أبكِه  أحمرِإن  ــانٍ  ــق ب ــاً  ــزن ح أجــلــه  ــن  م
قضى فقد  الجفون  رة  معصّ تعصريإيــه  لم  أو  ت»  «عصرْ بين  سيّان 
أسى تبكيه  الشمس  أن  أدرِ  كالعصفرِلم  مغيبها  رأيــت  حتى 
الضحى في  عليه  ذوائبها  تنشرِنشرت  ــم  ل ليتها  ــاً  ــزن وح ثكلى 
شعرها وتنشر  مأتمها  ؟أتقيم  المنكرِ بهذا  الزهرا  تُعلمَ  كي 
كي تتحرّ ال  ــالك  ــ األف ــذه  ــه الــمــنــذرِول بـــآل  قيامتنا  ــامــت  ق
لها حاكت  بالعرا  جسوماً  تسترِبأبي  لــم  حلّة  السوافي  ــدي  أي
فكأنها نــورهــا  الــنــواظــر  رِيغشى  تتكوّ لم  الشمس  فليت  شمس 
كأنه بــالــســنــان  ــاً  ــم ــري ك ــي  ــأب المعكرِب الــظــالم  فــي  ــق  تــألّ ــدر  ب
قوله بــالــمــواعــظ  ر  ــرّ ــك ي ــداً  ــ المنبرِأب في  كأنه   { بَنَّ سَ تَحْ {الَ 
زعيمه ــن  واب الدين  زعيم  القسورِبأبي  ابن  القسور  ابن  أَلقسور 
قدسه حضرة  ــدار  ال غريب  محضرِبأبي  أعظم  ــالك  واألم للرسل 
التي والكريمات  الكرائم  تخفرِبأبي  لــم  بعده  ضياعاً  تركت 
الـ إلى  ناظرة  اللَّه  وعين  األطهرِسلبت  النبي  ات  ــرّ حُ ـمسلوب 
جمة والحوادث  أحسب  كنت  البربرِما  ــوق  س تــســاق  النبي  آل 
على رنتها  األســمــاع  األصغرِتستوقف  ــا  ورؤي أسى  الكبير  فقد 
الثر عفر  على  مرضوض  المؤسرِهاذاك  حبال  في  ــذا  وه شلواً 
مسها مما  ــي  وه تــنــدب  تشعرِوتــعــج  لــم  ندبها  فــي  بعجيجها 



شعراء القطيف ج١  ١٢٤
فاستمع المصائب  أُمُّ  مستعبرِلكنها  ــهٍ  ــ وال شــكــايــة  منها 
قتودها(١) ــأن  ك حــرفــاً  ــاً  راكــب المذعرِيــا  النعام  يْق(٢)  هَ على  نيطت 
الـ كأنها  العراق  إلى  تدفّ  تؤكرِشغفاً  ــم  ل إنــهــا  إالّ  ــــدفـــواء(٣) 
وامــق حاجة  فثم  بــالــغــريّ  الغريعــج  أكناف  جئت  ما  إذا  تقضى 
له فقل  النجاح  لك  ضمنت  خيبرِإني  وقعة  ــداة  غ العقاب  ذا  يا 
مقلّد بــيــن  ــوان  ــس ــن وال مؤسرِوعــلــي  طفل  وبين  الحديد  ثقل 
واألسى تندب  وتلك  ينوح  ريهذا  فكرّ سئمت  لها  يقول  أبــداً 
كأنها تستغيث  المقانع   المشعرِحسر غــداة  محرمة  وأبــيــك 
وما أضلعها  الزفرات  على  فاستخبرِتطوي  زفــراتــهــا  ــا  م أدراك 
وحيدر والبتول  أحمد  ؟أبــنــات  األصفرِ بنات  أم  جهاراً  تسبى 
ــوا أنــهــا ــب ــاء ه ــق ــل ــط ــي ال ــن مسكرِأب مــن  جــرعــة  وإالّ  ــةٌ  ــنَ سِ
رعيله(٤) يصم  ــوم  ي ــم  ــ يووراءك العسكرِ ابن  وزعيمه  أسماعكم 
مشيه ــي  ف عــرمــرمــاً  يــقــود  البتّرِهـــادٍ  بالسيوف  ولــكــن  ــزراً  جـ
مُ عنكُ لــي  مــا  الجبار  خيرة  محشرييــا  في  مفزعي  وأنتم  عوضاً 
ال ــوَ وال بالمحبّة  فيكم  متجريتاجرت  في  مغنماً  أربح  فغدوت 
التي الفكر  عــرائــس  ن  والبحتريفألجلوَّ طلحة  عرائس  تــزري 
مُ فيكُ ــة  األذيـ على  ــرن  ــب يصبرِوألص لــم  مهذب  وأيُّ  عمري 
فلـ الالجين  عصمة  لعمري  فليكفرِأنتم  أو  شــاء  من  بكم  ـيؤمن 

(١) القتود: خشب الرحل.
يق: الظليم، ذكر النعام. (٢) الهَ

(٣) الدفواء: الناقة النجيبة الطويلة العنق.
(٤) الرعيل: القطعة من الخيل القليلة.



١٢٥ الشيخ حسن الصفواين 

 ]١٩[ 
الشيخ حسن الصفواين
توّفي سنة (١٢٧١) تقريبًا

شعراء  من  القطيفي،  الصفواني  صالح  بن  حسن  الشيخ  األريب  األديب  هو 
ة طبعه انقطاعه إلى اللَّه تعالى، ثم إلى  القرن الثالث عشر. وقد أضاف إلى أدبه وخفّ
أهل بيت نبيه (صلوات اللَّه عليهم)؛ فقل أن يختم قصيدة من قصائده فيهم: إالّ بما 
يدلّ على ذلك. ولم أتحصل على من يتعرف على هذا الشاعر، فيمدني بمعلومات 
الورع  التقي  ذلك  أنه  منها  فلمست  قراءة،  ديوانه  من  كثيراً  تتبعت  أني  غير  حياته، 
الصالح في الرعيل األول من رجاالت الدين، وشعراء أهل البيت A، وأن ديوانه 
ة مما عرفت.  حروف المعجم ليعطينا صورة عن كثير من حياته الفذّ المرتب على 
وشرفاً  شامخاً  عزاً  به  وكفى  ء،  شي  سبحانه  اللَّه  إلى  االنقطاع  وراء  ليس  أنه  على 
. توفّي (رحمه اللَّه تعالى) في التاريخ المذكور على حدّ التقريب. ومبلغ العلم  باذخاً

أنه موجود سنة (١٢٤٤) معاصر للفاضل الجشي الذي سبق ذكره.
نقتطف من ديوان المترجم هذه القصيدة العامرة؛ نظراً الشتمالها على اسمه 
حنا ذكرها على غيرها من خرائده (تغمده اللَّه  الكامل، وهي التي دلتنا عليه؛ لذا رجّ

برحمته). فلنستمع إليه يقول:



شعراء القطيف ج١  ١٢٦
C في رثاء الحسين

أفنانِ ذات  صاحت  الدوح  على  ا  بأفنانِلمّ أشــعــاري  أُنــشــد  ــدوت  غ
وأحــزانــيواستأصل الحزن قلبي وانطويت على أشجاني  ــارق  أُفـ أالّ 
ــه ألــم ــضّ ــت مــثــل ســلــيــم م لم تألف الغمض طول الليل أجفانيوبـ
مضطجع السقم  بفرش  كأني  بأعيانِمضنى  ألعيان  ــدراري  الـ ــى  أرع
قلق مدنِف  نحيلٌ  وجــد  ــانِحليف  ع ــر  ــؤسَ م عليل  صبر  فــقــلّ 
سائقها زمّ  لظعون  ال  دانِوذاك  وال  ــاصٍ  ق وال  الرحيل  يــوم 
به أنــســت  ــد  ق أنــيــس  لفقد  نِوال  ــالّ وخـ ــوان  ــ إخ لــتــذكــار  وال 
وال تين  الحرّ وادي  لتذكار  وجيرانيوال  ئي  أخالّ من  خلت  دار 
آلفه كــنــت  حبيب  لبعد  ألجانيوال  وللتعريض  عني  فبان 
وغدت أهلها  من  خلت  لدار  (١)وال  سكنى الفراعل من سيد وسرحانِ
مصطحبي كــان  نديم  ــراق  ف ندمانِوال  الشرب  عند  والنهل  العلّ  في 
الـ كاملة  األعطاف  لمائسة  ـأوصاف إن خطرت تزري على البانِوال 
مصرعه جل  من  على  أسفت  جانِلكن  ومن  إنس  من  الخلق  وأفجع 
نْ وإعــالنِأعني الحسين أبا األسباط أشرف مَ سرّ  في  المهيمن  ناجى 
فاطمة الطهر  وفــرخ  النبي  الثانيسبط  الفرقد  حسين  الوصي  نجل 
وبها كربال  وافــى  حين  له  وإخوانِلهفي  صحب  من  المضارب  حط 
مُ بهِ خاطباً  لثراها  وتبيانِمستنشقاً  بــإيــضــاح  البليغ  ــو  وه
وبها مدفني  وفيها  ــاري  دي أنبانيهــذي  دُّ  الجَ بهذا  قبري،  محطّ 
واضحة األمــن  طريق  إن  قــوم  ؟يا  وإيمانِ أمن  في  حلّ  سائر  ــنْ  مَ
بطل فـــارس  كــمــي  كـــلّ  ــال  ــق فرسانِف كلّ   أرد صال  إن  كالليث 
خالقنا اللَّه  نلقى  يــوم  عذرنا  ــدوانِما  ع بين  فـــرداً  تركناك  ــد  وق

رحان: الذئب. ل: الضباع، مراده الوحش. والسيد األسد، والسِّ (١) الفراعل، جمع فُرعُ



١٢٧ الشيخ حسن الصفواين 
ومغفرة خير  ــجــزا  ال إن  جيرانيفــقــال  الخلد  جنان  في  وأنــتُــمُ 
مُ لهُ ــى  أت إذ  قليل  إالّ  ــان  ك انِمــا  ــوّ وخـ ملعون  كــل  ــه  ب جيش 
شرس ــارس  فـ كمي  كــلّ  وانِفــقــام  وال  نكل  ال  الشهادة  يرجو 
سابحه ظهر  فــي  واحــدهــم  ــانِكــأن  ب ــه  ل مــن  تعالى  ــمّ  أشـ ــود  ط
خرقوا إذا  شهب  الدجى  في  أنهم  شيطانِأو  كل  أبادوا  العجاج  حجب 
ــانِحتى قضوا إذ قضوا حق الحسين وقد ري غير  بقلب  ولكن  مــاتــوا 
مُ لفقدهِ موتوراً  السبط  أعوانوأصبح  غير  من  الوغى  يصالي  فرداً 
يا بالمصائب  يدعو  المضارب  وعدنانِيرنو  معد(١)  من  األطائب  بنت 
فاطمة بنت  يا  زينب  يا  أُخــت  نسوانِيا  خير  يا  فاستمعي  أُوصيك 
نوب مسكم  إن  تسأمي  ال  أُخت  فقدانييا  بعد  جيوباً  ي  تشقّ وال 
أخي مات  اليوم  هذا  تقولي  فــانِوال  هالك  ــل  وك حــق  فالموت 
عطشي فاذكري  زالالً  شربتِ  ـــانِوإن  ريّ غير  بقلب  قضيت  فقد 
دجى الظالم  جنح  في  تنفلت  وقرآنيوإن  أورادي  حسن  ــري  تــذكّ
مفتقدي بعد  علي  نجلي  أُخت  والجانِيا  ــس  واإلن مُ  فيكُ خليفتي 
إذا كالدبور  طِرفاً  للحرب  ثــانِوساق  لــه  مــا  بعزم  فيهم  صــال  مــا 
فلكٍ على  بــدر  الوغى  في  لشيطانِكأنه  يرمي  كوكب  كفه  فــي 
للبوته يــحــمــي  ــد  أسـ ــه  أنـ الضانِأو  من  جمع  في  الليث  أنه  أو 
فهو القضا  سهم  له  أُتيح  غيطانِحتى  فــوق  قتيالً  الــجــواد  عن 
وقد عليه  حزن  من  السبع  ت  قانِفارتجّ أحمراً  دمــا  الدمع  له  ت  سحَّ
به الجناب  مهضوم  الدين  ونقصانِوأصبح  ذلّ  من  الثوب  مسربل 
به نــصــول  كنا  بــطــالً  ــا  ي والشانِيــقــول  األعداء  على  وقت  كل  في 
طائفتي مقدام  باصرتي  ــور  ن عريانِيا  كل  ومكسي  قومي  رئيس 

إلقامة  ضرورة  الدال  وخفف  األصل،  هو  هذا  الدال،  وتشديد  العين  وفتح  الميم،  بكسر  معد:   (١)
الوزن.
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غسيـ ثراك  في  رهيناً  أراك  لي  بأكفانِما  تحظَى  وال  دمــاك  في  ـالً 
كفناً وال  ســدراً  وال  نعشاً  نلت  نِما  خــالّ كــفّ  فيه  ك  ــوارِ ــ ت ولــم 
تكفلها كنت  قد  التي  النساء  هتانِهذي  دمع  ــذري  تُ الرواحل  فوق 
سلبت قد  حوراء  مستورة  كل  بأرسانِمن  ظلماً  السبا  في  وقيدت 
على ــاق  ــوث ال فــي  علي  أشجانِوبينهن  لف  حِ عليالً  النياق  ظهر 
ذابله ــوق  ف مــن  والـــده  ــلــو لــقــرآنِورأس  ــت كــأنــه راهــــب ي
وأزعجه الساري  جعجع  به  أعيانيوإن  الصبر  إن  قــوم  يا  يقول 
رة مضمّ قـــوداً  ــاً  راكــب  رأ لتبيانيوإن  واسمع  وصخ  قف  به   ناد
من بمشهد  وادخل  قف  يثربْ  جزت  للجانيإن  الرحمن  يغفر  لم  لــواله 
الـ من  الشنيع  بالخطب  أتيتك  والشانِوقل  القدر  جليل  الرفيع  ـسامي 
منجدالً الغبراء  في  سبطك  ــانِخلفت  ق أحــمــر  بقميص  ــالً  ــرب مــسّ
منتصب الخطّي  على  منه  وكيوانِوالرأس  العليا  على  علواً  يسمو 
البانِوالصالحات على عجف الجمال لها في  الطير  فــراخ  كنوح  نَــوح 
لها ــرق  ي قلب  مــا  ــه  الــلَّ غيرة  سكرانِيــا  الغي  في  مدمن  إلى   تُهد
ويا الرسول  سبط  ويا  البتول  بن  بإحسانيا  يجزي  ومن  الفحول  فحل 
في يومك  شاهدت  لو  وحقك  بميدانِإني  ــدا  األع مع  الطفوف  يوم 
به الفرند  دت  وجــرَّ طِرفي  ــانِركبت  ــال وطــعّ ــتّ ــلــت صــولــة ق وصُ
أخرني حين  حظّي  ــر  تــأخّ انِلكن  ــوّ خ غير  فعزمي  وإالّ  وقتي 
لكم والثناء  مديحي  إالّ  ــالنِوليس  وإع ســرّ  في  أعــداك  وهجو 
زينتها ــواب  أث في  ترفل  وعقيانِجاءتك  مرجان  نظم  على  تــزري 
مُ فضلكُ غير  يرجو  صالح  ابن  بصفوانيفما  يــدعــى  حسن  ــه  وإنـ
لمرثيتي يقرا  ــن  وم ــدان  ــوال بأحزانِوال يبكي  ومــن  والسامعون 
مطر همى  ما  عليكم  السالم  بأغصانِثم  ق  رْ وُ صدحت  وما  يوماً 
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 ]٢٠[ 
الشيخ عبد اهللا الذهبة
املتوّفى سنة (١٢٧٧) تقريبًا

اه، الشاعر المصقع المطبوع، الماهر التقي،  هو الفاضل األديب األريب األوّ
الحاج عبد اللَّه ابن المرحوم الحاج أحمد الذهبة البحراني القطيقي. كان F قد 
سكن أكثر من قرية، وسكن مسقطاً، ثم لنجة من توابع إيران، وفيها انتقل إلى الرحمة 
والرضوان. كان شاعراً مجيداً ماهراً من شعراء أهل البيت A وراثيهم ومادحيهم، 
السيد  بالمرحوم  شبيهاً  وكان  الجيدة،  والمعاني  الشعر  في  مثله  يوجد  لم  نقيا،  تقيا 

حيدر الحلي بالعراق.
أقول: المعروف أن الذهبة؛ قطيفي ال بحراني؛ لكونه سكن جدحفص (قرية 
ألجأته  الحوادث  بعض  ولعل  عرفت،  كما  ولنجة  مسقطاً  سكن  فقد  قراها)،  من 
كما ألجأت غيره إلى سكنى البحرين؛ فإن كثيراً من علماء واُدباء وشعراء من أهل 
اء ما ذكرنا. كان F من شعراء القرن الثالث  القطيف ينسبون إلى البحرين من جرّ
هذه  وإليك  برحمته).  اللَّه  (تغمده  عرفت  كما  لنجة  بالد  في   F وتوفّي  عشر، 

القصيدة العصماء من شعره يقول:

C في رثاء أبي عبد اللَّه الحسين
ــن اإلبــا ــم أيـ ــاش ــا ه ــ ــن اإلب أبــا؟أيـ مُ  منكُ ــفِ  ــلْ تُ لــم  للعال  مــا 
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حامل بــال  الــعــلــيــا  ــوا  لـ ــذا  ــى؟هـ أب ــد  ق حمله  ــن  ع أكــلــكــم 
يــذبــل  ذُر فـــي  ــام  ــق م ــعــد  ــىب ب ــرُّ كــيــف رضــيــتــم بــمــقــام ال
ــى ــع فــيــكــم إل ــرف ــزل ت ــم تـ منصباًولـ بكم  الــجــوزا  ــازت  ج أن 
مُ فيكُ هــجــرت  إذ  جــنــت  تذنبافــمــا  أن  العلياء  على  حــاشــا 
نابكم لما  غضبى  أصبحت  تغضباقد  أن  ــم  ــاش ه يــا  ــق  ــ وحُ
لمرضاتها ــدّ  ــجـ أَلـ ــدّ  ــج ــال المطلباف الــطــالــب  ــل  ــي أن فــكــم 
ــل فـــإن الــعــال ــت ــق ــل أَل ــت ــق والظُّبىوال القنا  ترضى  أو  ترضَ  لم 
تقل ــم  ل وغـــى  نـــار  خباوأضـــرمـــوا  لــظــاهــا  الــنــاس  لمبعث 
العِد تبيدوا  حتى  ــوا  المقنبا(١)وواصــل المقنب  بإثر  منكم 
مجدكم ــي  ف ــم  ــاش ه ــا  ي ــه  ــلَّ هبا!ال ــا  ــراي ــب ال بــيــن  يــغــتــدي  ال 
شملكم ــي  ف ــم  ــاش ه ــا  ي ــه  ــلَّ سبا!ال ــدي  أي الناس  في  غــدا  فقد 
الــذي المشمخرّ  الفخار  ــن  الكوكباأي األخــمــص  منه  نــاطــح 
أرغمت الــتــي  اإلغــــارات  ــن  ــاأي ب ــرّ غ أو  ق  ــرّ ــ شـ ــكــم  ــئ ــان ش
ــاً ــب ــن قــلّ ــك ــام لـــم ي ــم خلّباأيـــن غ ــكــن  ي لـــم  ــرق  ــ وب ــل  ــب ق
ــمُ ــيــف وهـــت عـــزائـــم مــنــكُ تركباك أن  األفـــالك  على  كــادت 
هاشم آســـادكـــم  ــدت  غـ ــم  الظِّباوكـ شــراهــا  فــي  عليها  تعدو 
ــى كــربــال ــل نباأمـــا أتـــاكـــم مـــا ع ــبــاكــم  شَ ــه  ــن م ــأ  ــب ن ــن  مـ
ــذي ال العظيم  أن  ــم  ــاءك ج ــا  طنّبام مــجــدكــم  ــا  ــري ــث ال عــلــى 
إذا عنكم  األرزاء  ــف  ــاش أجلباوك الــبــال  ــاد  ــن ــأج ب دهـــر 
التي ــهــامــرات  ال ــادي  ــ األي مخصباوذا  ــمُ  مــجــدكُ بها  أضــحــى 
مال خميس  فــي  ــداً  ــري ف والمغرباأضحى  الشرق  البسيط  رحــب 
له ظهير  ــن  م منكم  ــف  ــلْ يُ ــم  الزبىل ــالغ  ب الخطب  جــاوز  إذ 
حشا ذا  ــوغــى  ال تــيــار  ــره ألــهــبــايــخــوض  ــاعـ ــا سـ ــم ــظ ــه ال ــي ف

(١) المقنب هنا: الدفعة من الخيل زهاء الثالثمائة.
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ــه من ــلَّ نكبامــجــاهــداً عــن شــرعــة ال نهجها  عــن   ــو ــغ ال إلــى 
ناصر مــن  يُلف  لــم  قضى  أبىحتى  قــد  نــصــره  عــن  لمن  ا  ــدً ــع بُ
ــه ــالئ ــأش ــدو ب ــعـ ــاً تـ ــع ــط ــق بــام شــزّ ــدا  الــعِ خــيــل  برغمكم 
أتت فيما  ــدار  ــ األق أعــجــب  ــا  أعجبا!م ــا  م الــرحــمــن  لــصــفــوة 
ما الــمــوت  لغالب  قضت  يغلباكيف  أن  ــر  كــشّ نــابــه  ــن  عـ
في ــمــوت  وال ــوان  األكـ بقا  المخلبافما  أنــشــب  الــبــرايــا  روح 
عصبة فــي  الرحمن  ــى  إل اجتبىمضى  قبل  الــرحــمــن  لنصره 
قضوا أن  بعدما  ــاً  ــرام ك أوجباقــضــوا  المصطفى  البــن  اللَّه  ما 
شاركت قــد  عــاريــن  الــعــرا  الظبىعلى  النحور  هامي  سترها  في 
من ــلَّـــه  الـ عـــزائـــز  ــوا  ــف ــل مكسباوخ  ــد ــعِ ــل ل ــيٍّ  ــم ح دون 
مُصرخاً تجد  لم  بــامستصرخات  أقــرِ وال  صحباً   الـــور مــن 
ــارهــا ــاً فــي هــتــك أســت ــب ــرائ أغرباغ القضا  صــرف  وخفضها 
ساداتها ــدان  ــق ف على  صيّباتُـــذري  الــحــيــا  ــاف  كــوكّ ــاً  ــع دم
وخدها على  العيس  السبسباتحملها  السبسب  بأثر  تطوي 
إِن ــات(١)  ــي ــح األصــب كباتقرعهن  ــد  ق بــهــا  ــا  ــي اإلع ــن  م نــضــو 
فقد ــي  هــبّ األقــــدار  غضبة  ــا  تغضباي أن  ــدار  ــ األقـ ــى  إلـ آن 
ــارهــا أســت يــســجــف  ــي  ــت ال السباإن  ــاق  وث في   حسر جبريل 
الـ تخضع  أعتابها  على  ــن  الموكباوم الموكب  يقفو  ـأمالك 
تجد لــم   ــد ــعِ ال بين  مهرباخــواضــع  ــا  ــه ل ــر  ــ األس ــة  ــ ذلّ مــن 
ــات الــمــال ــب تجلباأمـــا حــمــتــهــا جــل أن  ــاد  األوغـ عــن  األعــلــى 
أن ــرســل  وال األمـــالك  على  ــزّ  منهباع  ــو ــغ ال ــاء  ــن ألب تمسي 
سرمد الــدجــى  أن  لــو  ــودّ  ــ غيّبات ــهــا  ل الـــرائـــي  عــن  ــا  ــم لِ
حيا مــن  دعــت  الصبح  ــدا  ب مرحباوإن  وال  ــالً  أهـ ال  صــبــح  ــا  ي

(١) األصبحيات: السياط.
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ــاً ــا صــبــح لــنــا أوجــه ــت ي ــدي حجباأب قـــد  الـــلَّـــه  جـــالل  ــا  ــه ل
التي عليك  هــانــت  ــد  ق ــراك  أعرباتـ ــد  ق ــرآن  ــق ال شأنها  ــن  ع
كما جـــانٍ  شمس  ــا  ي جنى  العبافما  آل  حـــرات  ــي  ف جنيت 
على ــذاراً  ــ ح يكسوها  الغيهباالليل  ــه  ــن دج ــن  م ــا  ــه أوجــه
ــا ــاره ــظّ ــن ــا ل ــه ــدي ــب ــت ت ــ ــا؟وأنـ ــب أذن أو  مثلك  جــنــى  فــمــن 
الخفا بحجب  ــت  ــواري ت ال  تسلبالــم  أن  آن  ــا  ــم ل لــلــبــعــث 
هاشماً وال  العليا  هــاشــم  ــا  واعصوصباي أعضل  قد  أَلخطبُ 
ــافــكــم ــد ألســي ــع ــن ب ــئ ــم ي ــ تشرباأل أن  األوداج  هــامــر  ــن  م
ــم ــداءك أع تــجــتــاحَ  أو  عــذر  تعطباال  أو  ان  الـــمـــرّ ــم  ــ أراقـ
ن مَ هــام  من  األفـــراس  تُنعل  يشغباأو  أن  عــلــيــاك  عــلــى  رام 
أغمادها ــاف  األســي عــن  والشباجــافــي  الطُّلى  بين  ــي  وواصــل
العِد تُبيدي  أو  تَبيدي  يذهبا!حتى  أن  ثـــارك  ــي  ف ــهَ  ـ ــلَّ أَلـ
الـــرد قـــراع  ــن  م ــي  تــمــلّ شعباوال  الـــذي  الشمل  يجمع  أو 
بتجميعه الــعــلــيــا  ــى  إلـ ــن  يشعبا!ومـ لــن  ذاك  صــدع  هيهات 
ــدا ــن نِ ــمُ ع ــا صـــدّ أســمــاعــكُ ــا عــلــى زيــنــبــا!م ــف ــه ــب وال ــن زي
لها ــبٍّ  ــل م ال  أن  درت  ــد  تندباوقـ أن  الثكل  ــا  حــداه لكن 
هاشم مــن  ــاه  ــومـ واقـ ــدب  ــن ــا!ت ــب ــا أذه ــب ــس ــا ال ــه ــســوة ل ــن ل
من تلفِ  لم  الوحي  بنات  موثبا(١)هــذي  وال  ملجاً   الـــور كــل 
ثوبها رأت  الشمس  إذا  ــا اإلبـــاكنتم  ــاه ــن ــم إلـــى ف ــاركـ أطـ
العِد غير  تلفِ  لم  غــدت  مركبا؟فلِمْ   ــســر ال قيل  إذا  لها 
بــأن عليكم  قــضــت  ــعــال  ال تحجباإن  أو  الشمس  عين  تفقأ 

وفي   ، الوزن  ضرورة  فألجأته  يرجع،  أي  إليه  يثاب  الذي  المكان  ثاب:  المَ أراد  لعله  الموثب،   (١)
األصل وكذا في الروضة الندية : موئبا بهمزة مكان الثاء، والموئب لغة : الخزي، وال معنى له 

هنا.
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ــه أوج ــن  م ــدر  ــب ال يــحــط  تغرباوأن  أن  الشهب  الــتــراب  وفــي 
ــم ــك ات ــرَّ حُ ــه  ــ أوج رأت  ــا  ــم خباب أو  بقي  ستر  ال  ــر  األس فــي 
شاهدت إذ  األرض  في  تقلباوأجهدي  بـــأن   حــســر وجــوهــهــا 
إضرامها يسفع  ــوغــى  ال ــي  الظبىدع لحكم  ــون  ــك ال ناصية 
ــل من السباحــتــى يـــؤدي راغـــمـــاً ك ــي  ف ــراً  حــسّ رآهـــا  مــنــه 
كنهه ــل  ــن ي ــم  لـ ــر  ــ وت ــبــاوذاك  ــه تــبّ ــون لـ ــكـ ــو الـ ــى لـ ــت ح
معلولها ــة  ــلّ ــع ال ــدل  ــع ي يطلباال  أن  الــوتــر  ذي  على  لكن 
وصفه عــن  اللسن  تكلّ  أطنباخطب  أو  ــواصــف  ال أســهــب  إن 
مذ الكون  رحى  دارت  به  من  ــبــايا  ــا ســبّ ــادهـ ــجـ وجــــــوده إيـ
ــاة الــتــي ــج ــن ــا ســفــيــنــة ال ــ مركباوي لـــه  ــت  ــان ك مـــن  ــن  ــأم ي
ــال من ــي نـ ــت ــه ال ــل ــعــمــة ال باون الحِ ــود  ــوج ال ــل  ك إمــدادهــا 
أنــثــنــي ال  ــك  ــب ح ــن  عـ حبَّباإنِّـــــيَ  ــي  ل ــك  ــبُّ حُ لــمــن  ا  ــرً ــك ش
الشجا غير  أرض  ــم  ل ــي  ــن مصحباوإن لي   ، رتُ مِّ عَ ما  والنوح، 
األســى زادي  أجعل  أن  ــقَّ  ـ مشرباوحُ لــي  ــعَ  ــدم وال بــعــده،  مــن 
الشجا ــوت  م الله  يريني  ــاحتى  ــأرب م ــه  ــت ــل ن إن  ــذا  ــ ــبَّ ــ وحَ
فاتني إذ  الــشــجــو  يفيد  ــا  أشرباومـ أن  كــأســك  مــن  بالطف 
تسكبا أن  العين    ــصــارَ قُ تلهبالكن  أن  ــاء  ــش األح  وبــالــجــو
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 ]٢١[ 
الشيخ علي بن عبد اجلبار

املتوّفى سنة (١٢٨٧)

مة المفضال، الشيخ علي ابن الشيخ أحمد ابن الشيخ حسين آل عبد  هو العالّ
مفاخرها.  من  ومفخرة  القطيف،  بالدنا  أعالم  أحد  التقي  العالم  هذا  كان  الجبار. 
آل  علي  الشيخ  األمجد،  العامل  العالم  «ومنهم  نصه:  بما  (األنوار)  صاحب  ذكره 
له  متتبعاً،  محققاً  أديباً  شاعراً  فيلسوفاً  حكيماً  فاضالً  عالماً   F كان الجبار.  عبد 
جيد  وكان   .A البيت  أهل  ومدائح   C الحسين  مراثي  في  كبير  شعر  ديوان 
الشعر، وله مناظيم كثيرة في األُصول والتوحيد والتجويد وأحكام القرآن وسوره. 
وله مؤلّفات كثيرة، منها (ثمرات لب األلباب في الرد على أهل الكتاب)...». فهو 
في آل عبدالجبار عين القالدة، مع العلم أن منهم الصلحاء األبرار واألتقياء األخيار، 
والورع».  التقى  في  المرموقة  مكانتهم  لهم  أماثل  رجال  منهم  يوجد  اليوم  وحتى 
واآلثار  البيضاء  األيادي  تلك  وراءه  تاركاً  المذكور  بالتاريخ   F المترجم  توفّي 

القيّمة، ومن بينها ديوان شعره الذي نقتطف منه هذه الوردة:

C في رثاء اإلمام الحسين
ــا دوام الـــدوام  يطلب  لمن  المداماقــل  اِنـــفِ  الــمــدام  مديم  يــا 
والديـ سالفك  من  العقل  ــف  لــزامــا؟أنِ تــتــوب  أن  آن  أمــا  ــن  ـ
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يحدو الجديدين  على  مجدا  نيامايا  ــركــب  ب ــدا  حـ حـــادٍ  ــك  ب
الركـ ــج  أدلـ ــد  ق ــان  ــؤم ن أمامافتنبه  ــا  ــامً إم بهم   ــاد ونـ ـــب 
الشيـ ذوي  المشيب  ــذر  أن استقامافلقد  الشباب  عذر  وفرضاً  ـب 
دواء من  هل  الحكيم  نبضي  ــال شــيــخ يــعــالــج األســقــامــاجسّ  قـ
طويالً ــاً  زمــان البقا  ــو  أرج السقاماقلت  يطيل  البقا  طــول  ــال  ق
ــاً ــوب ذن تــنــاســى  الهٍ  شــيــخ  ــاأي  ــام أث كسبهن  ــان  كـ ســلــفــت 
جهالً ونفسك   ــهــو ال العظاماأتطيع  العظيم  أنشا  لهذا  مــا 
النا وعــظ  أوالً  النفس  أقامافعظ  اســتــقــام  ــن  م ــراً  ــي أخ س 
لجمع والبكاء  الحزن  ــه آثــامــاواجمع  ــت ــب ــت ــاب ك ــتـ فـــي كـ
فالذنـ ــذنــب  ال لغافر  عظاماوتــوســل  كراماً  واقصد  عظيم  ـب 
ويعفو الــذنــوب  تغفر  ــافبهم  ــام ل األث ــدِ ــبـ ـ عــن عــظــيــم ويُ
تلقى أبـــــوك  آدم  ــا  ــم ــل ــث ــام ــام ــاً إم ــامـ ــم إمـ ــه ــوســل ب ــت ف
خطب فــهــو  مصابهم  ــر  ــذك األعالما؟!وت نكّس  قد  خطب  أي 
واألر السماوات  أبكى  خطب  ــا؟!أي  اإلســالم ــزن  وأحـ دمـــاء  ض 
ــاه ــ ــاً وأخ ــمـ ــاطـ ــلّ أقــامــاوعـــلـــيـــا وفـ وعــــزاء الــحــســيــن كـ
ــدُ لــســرّ ــعـ ــالده وبـ ــيـ ــل مـ ــب إعظاماق ينكشف  لــم  فيهم  ــرّ  س
ــوا بــه وتــواصــوا ــ استسالماولــهــذا رض لــه  استسلموا  ولــذا 
منا ــزن  ــح وال التسليم  فاستقامافعلينا  بهم  أُســـوة  والــبــكــا 
وصريعاً ظــامــيــاً  ــســاه  أن الحسامالست  إالّ  وليس  الما  يطلب 
حقد أي  ــه  ــح ذب ــي  ف اإلنتقاماولــشــمــر  ــي  ــزل أن ــه  ــلَّ ال ــرة  ــي غ
ــار أُس  حسر النساء  ــىفــبــرزن  ــام ــات أي ــب ــل ــس نـــادبـــات م
لْـ تُ ــم  ول بهذي  ــذي  ه الذماماتتحامى  لهنَّ  يرعى  ميا  حَ ـــفِ 
األضاحي مثل  بالحبال  بقت  تــوامــارُ ــاً  ــضــرب ف ــصــرت  ق وإذا 
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بالسبايا ــوا  ــل ارح أال   ــاد ــن تترامى(١)ويُ ف  عجّ أحــالس  فــوق 
يبكي القيد  في  السجاد  العظاماوالعليل  والــســقــام  الغل  أنحل 
ــمــه بــقــيــود ــن حــل الــضــرغــامــاقـــيّـــدوه مـ يقيد  حــلــم  بَّ  رُ
يتيم الــســبــايــا  ــي  ف حـــنَّ  جـــاوبـــتـــه أرامــــــل وأيـــامـــىوإذا 
ألِقتل بكى  مما  ــدري  يـ واليتامىليس  للنسا  أم  ــر  سـ ألِ أم 
الـــرزايـــا ألي  ــاً  ــب ــن زي عظامابــأبــي   تتر والخطوب  تشتكي 
لجسوم أم  الــحــســيــن  رغاما؟ألــقــتــل  الرغام  على  كاألضاحي 
تعدو والخيل  الحسين  لجسم  عظاما؟أم  عظاماً  ظهره  فصلت 
العوالي فوق  ــرؤوس  ال لحمل  تتسامى؟أم  السما  ــى  إل كنجوم 
ــاد زي دعـــيِّ  عــلــى  ــرض  ــع ل ابتساما؟أم  يريها  شامتاً  ضاحكاً 
بأيدي النبي   ــر أس يفادي  ذماما؟من  فيها  ــرعَ  ي لم  رجــس  كل 
مما ــاطــم  ف ــات  ــن ب ــادي  ــف ي ــن  أيــامــى؟م  ــار ــي ح ــالً  ــكّ ث مسها 
وبنيها ــنــاتــهــا  ب يـــفـــادي  واألواما؟مـــن   الطو تشتكي  السبا  في 
ــداً وعــلــيــا ــم ــح ي م ــا؟مــن يــعــزّ ــام بــحــســيــن فـــال عــــزاء أق
الخطب بكر  قد  البتول  يعزي  ــا فـــــراد تـــوامـــا؟من  ــه ــائ ــن ــأب ب
ــاً ومــا عــرفــن هــوانــاً سواماكــنّ صــون أضحت  الحسين  وبقتل 
ــى وتــــــارة تــتــبــاكــى ــاك ــش ــت اقتسامات بينهن  ــا  م ــا  ــرزايـ والـ
أمسى فالدين  للدين؟  معزٍّ  سجاماهل  ــوع  ــدم ال ــيَ  هــام ــاكــالً  ث
وبيتاً ــاً  حــرام شــهــراً  يعزي  تقاما؟مــن  لــن  حرمتاهما  تكت  هُ
راً جْ حِ الغرّ  المشاعر  يعزي  ومقاما؟من  صفا  ــاً  ــزم زم ــراً  ــجَ حَ
ــتــم ــذا وأن ــرة الــلَّــه كــل هـ ــي يتامىغ ــول  ذه فــي  الــديــن  بني  يــا 
الشا إلى  والــرؤوس  السبي  ــاتحمل  ــالم اإلس عـــي  وتـــدّ ــا  ــداي ه م 
ــروراً ــىوتــصــلــي عــلــى الــنــبــي سـ ــامـ ــوة وأيـ ــسـ بــيــتــامــاه نـ

لس: أكسية توضع تحت البردعة. وعجف، جمع عجفاء: هزيلة. (١) أحالس، جمع حِ
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ذا مــن  ــوأ  وأسـ ــذا  ه حـــاالً  قيامابئس  ــد  ــزي ي عــلــى  عــرضــوهــم 
ــر ــ ــن أأس ــي ــق ــربَّ ــال م ــب ــح ــامــا؟ب أغــن أم  ــبــي  ــن ال آل  ــنَّ  كـ
ذي ــن  مَ يسائل  شــامــتــاً  الغالما(١)فــغــدا  يكون  ومَن  وهذي  ذي 
ثغراً ينكت  بالقضيب  إعظاماوغـــدا  ــه  ل المصطفى  رشــف 
ــدر ــوم ب ــه يـ ــاخ ــي ــادي أش ــنـ المداماويـ ويــشــربــون  ــدامــى  ــن وال
وتري ضاع  إذا  خندف  من  استقامالست  ــالء  ــرب ــك ب ــدر  بـ ــوم  يـ
كبر الدين  على  خزية  لها  نيامايا  ــوا  كــان المسلمين   أتـــر
هــذا ــس  ــ وأسّ أتـــى  ــن  م ــافعلى  ــزي وعـــار دوامـ ــبّ خـ ــح وم
تتر ــه  ــلَّ ال لــعــائــن  ــاوعــلــيــهــم  ــدوام ال ــفــيــد  يُ مطلقاً  ــداً  ــ أب
وحسبي علي  بكم  تسامىفـــ«عــلــي»  ال  بكم  رتبة  العال  فــي 

(١) في البيت إقواء.



١٣٩ الشيخ نارص بن نرص اهللا 

 ]٢٢[ 
الشيخ ناصر بن نصر اهللا

هو العالم الفاضل الشيخ ناصر بن أحمد بن نصر اللَّه، أبو السعود القطيفي. 
كان F عالماً فاضالً، من العلماء الصلحاء، له شعر كثير في مراثي االمام الحسين 

C، وله منظومة في االُصول الخمسة.
الزعامة  لهم  النسب(١)  في  عريقتان  قبيلتان  السعود  أبي  وآل  اللَّه  نصر  وآل 
ومن  األتقياء،  الصلحاء  ومنهم  والعلماء،  واالُدباء  الشعراء  منهم  أن  كما  والرئاسة، 
 F م الشيخ الناصر؛ فقد كان على جانب عظيم من ذلك كله. توفّي بينهم المترجَ

سنة (١٢٩٥) كما جاء تاريخه في هذه الفقرة:
تبكي المدارس فقد ناصرها

وخلف وراءه شعره الجمّ الذي لم نظفر منه إالّ بهذه القصيدة:

C في رثاء الحسين
المصطفى آلل  رزء  قــنــى  جفاأرّ مقلتي  الغمض  لذيد  حتى 

(١) آل أبي السعود وآل نصر الله فرعان من قبيلة آل البيات.



شعراء القطيف ج١  ١٤٠
نحفاً ضئيالً  الجسم  ــاوأصــبــح  ــف ــه بــالــقــعــضــبــي(١) أُرهِ ــأن ك
ــاأنــكــرنــي أخـــصّ مــن يــألــف بي ــف ــه بـــي أبــــــداً مـــا أل ــأنـ كـ
أُر لست  إنــنــي  حتى  أُوصفاخفيت  لن   الــور في  وبالوجود 
معاً الــجــديــديــن  ــى  إل ــوادث  صرفاحـ ــرا  م العيش  حلو  صيرن 
أحمد ــن  ابـ مصيبة  سيما  ــالً وشــرفــاال  ــوا عـ ــنــي حـ خــيــر ب
فدفد ــل  ك ــجــوب  ي ــه  ــسَ أن ــم  فصفصفاًل صفصفاً  منه  يــشــقّ 
على يــعــرجــوا  ــم  ل ــاً  ــوم ق ــؤمّ  عرفايـ منهم  ــالم  اإلسـ وال  ــن  دي
لهم العيس  تحمله  ــزل  ي موجفافلم  ممضا  ــراً  ــي س يذيقها 
بحيهم رحــلــه  أنــــاخ  ــى  ــت ثُقفاح ورمـــح  الــســيــف  نــصــيــره 
معاً ــون  ــك ال لها  دان  ــة  ــزم وتضعفاوع أبــــداً  تــنــصــلــنّ  لــن 
ينتفعوا فلم  ــداً  رشـ ــمُ  تخلفايــدعــوهُ ــا  م الجلمود  ــا  دع ــو  ول
هنيئة ــم  ــه ــج ــال ع ــا  ــده ــن ــع أجحفاف ــد  ق ــمُ  ــهُ ل بخنفقيق(٢) 
رؤوسهم من  البيداء  مال  نشفاحتى  مــا  دمائهم  مــن  ــرب  ــت وال
تخلّفت جمعهم  لكثر  تعطفالــكــن  لــن   الــهــد على  طائفة 
ضحى الطعن  ــادق  ص موقفافناجزوه  عظيماً  ــمُ  ــهُ ــري ي وهـــو 
مدهشة حملة  فيهم  ينخسفايحمل  أن  ــود  ــوج ال لها  ــاد  ك
ولو بــه  ظــفــروا  مــا  القضا  ــوال  سلفال قــد  ــن  وم مــدوا  بقي  بمن 
يندبه ــاً  ــاويـ ثـ ــه  عــلــي ــهــفــي  والهفا!ل صارخاً  طــرا  الكون  ذا 
الثر على  ــراً  ــفَّ ــع م ــأبــي  ب المصحفاوا  يتلو  بالرمح  ورأســه 
بال الـــجـــرد  ــه  ــرض ت ــدره  ــ سفاوصـ ســافٍ   ســو وتكفين  غسل 
ــبَــةً ــنــهَ ــدد مَ ــبـ جفاورحـــلـــه مـ ــق  ــح ال ــن  ع ــارق  ــ م لــكــل 
ــعــطــلــت لــفــقــده أسفاأفـــالكـــهـــا ت عــلــيــه  تــبــكــي  ــا  ــه ــالك أم

(١) السنان، منسوب لرجل يعمل األسنَّة اسمه قعضب.
(٢) الخنفقيق: جري الخيل. كتاب العين ٤: ١٢٣ - خنفق.



١٤١ الشيخ نارص بن نرص اهللا 
جــزع ــن  م قلبه  ــقّ  شـ ــنَّــفــاجــبــريــل  ــعَ يُ ــن  ولـ يبكيه  مــيــكــال 
فانزلي عليه  ــاوات  ــم س أرض فسيخي واندبي ابن المصطفىسبع 
ظماً قضى  فقد  فانضبي  رشــفــامــيــاه  زالل  مـــن  قــلــيــل  ــا  ــم ف
فــانــدرســي أال  الــعــلــم  عفاأنــديــةَ  لــقــد  مــربــعــه  مــفــيــدة 
تهايلي أال  الــحــلــم  فاوأجــبــل  نُسِ ــوراً  ج المجد  أصــل  فطود 
ضحى فــابــرزي  الــخــدور  انكشفاحرائر  ــتــول  ــب ال ــر  ــرائ ح ســتــر 
ــارزة ســـوافـــراً ــ ــا بـ ــه ــسَ هيفالـــم أن ضــيــاء  للشمس  ــل  ــخــجِ تُ
ــب ــجَ ــم تُ ــل الصفانـــادبـــة بــقــومــهــا ف حر  على  جزر  وهم  كيف 
هتكت نــســاكــم  ــار  ــج ال ــع  ــان خفاأم بــال  جــهــرة  منكم  بــالــرغــم 
اللقا ميادين  الخيل  اقحموا  عفاأال  فالصبر  للحرب  وشــمــروا 
أغمادها من  األسياف  فاوزحزحوا  قُحُ أو  ــة  ــام ه ــا  ــدوه ــم وأغ
لوا تمهّ ال  ان  ــمــرَّ ال اشــرعــوا  مجوفاأال  ــاً  ــارق خ دراكــــاً  طــعــنــاً 
إذا الــبــأس  ــو  وأُولـ ــســراة  ال ــن  عصفاأي كـــرّ  يـــوم  الــنــزال  ريـــح 
أذ يسموا  أن  يرة  الغِ ــو  أُول الوفاأين  أربــاب  النجدة  أُولــو  أيــن 
لها المجد  ــى  أب عــيــاالت  شــرفــافكوا  وإالّ  ــا  ــه ل ــال  عـ إالّ 





١٤٣ الشيخ لطف اهللا احلكيم 

 ]٢٣[ 
الشيخ لطف اهللا احلكيم

املتوّفى سنة (١٣٠٠)

هو الفاضل الشيخ لطف اللَّه بن يحيى بن عبد اللَّه بن راشد بن علي بن عبد 
علي بن محمد الحكيم الخطي. كان فاضالً تقيا ورعاً، له أيادٍ بيضاء أوجبت له مكاناً 
ث عنه إالّ بخير، وقد أضاف إلى ذلك أدبه  في النفوس، ومحال في القلوب، ما يتحدّ
الفذ؛ فقد كان شاعراً عبقريا، له مراثٍ كثيرة في أهل البيت A، عثرنا منها على 
التدليل  في  كافية  لكانت  وحدها  هي  إالّ  له  يكن  لم  ولو  بها.  وكفى  القصيدة  هذه 
على أنه من أكابر الشعراء وأعيانهم. توفّي F بالتاريخ المذكور، تاركاً وراءه هذه 

القصيدة العصماء، فهو حي بها وبأمثالها مما يوجب له الذكر الجميل، وإليكها:

C في رثاء الحسين
لي تغزّ ــروق  يـ كــاظــمــة  (١)أبــغــيــر  منزلِ من  ساحاته  الحيا  حيَّا 
شبيبتي وغصن  به  كلفت  ــا  تنصلِأوم لم  صبوتي  وصبغة  غــضّ 
تبتغي لــي  ــاً  ــس أوان كــن  ــاه  المتوصلِوظــب حيلة  فتعمل  وصلي 
صبـ وبان  الشباب  ليل  انجلى  كالمشعلِحتى  مفارقي  فوق  الشيب  ـح 
المبتلى الصحيح  تــرك  المغزلِفتركنني  خيط  كصرام  وصرمنني 

(١) كاظمة: محط للقوافل جنوب البصرة، اآلن ضمن دولة الكويت. والحيا: المطر.



شعراء القطيف ج١  ١٤٤
ولعلعاً العقيق  مُ  بعدهُ جلجلِفنسيت  دارة  وربيع  والمنحنى 
على كفي  صاحبي  يد  من  )وجذبت  فحوملِ الدخول  بين   اللو (سقط 
سر وخرقت  هاشم  هيئة  منهلِولبست  مــن  لمنهل  وطفت  بالي 
الـ المتنصل  المتبتل  صــورة  المتوكلِفي  المتوسل  ـمتوصل 
وسيلةً الكريم  كرم  من  مستقبليوطلبت  وفي  حالي  في  لرضاه 
الغو أهل  من  كنت  أني  لِوعلمت  معوّ غير  واللوع   الهو أقفو 
وسيلة كل  لخير  اهتديت  لِحتى  المتوسّ ونجحة  النجاة  بــاب 
الـ وبنوهما  والمرتضى  ــــأبـــرار خــيــر مــكــبــر ومــهــلــلِالمصطفى 
ــقـــدس ومــعــظــم ــح ومـ ــب ــس ــكــمــلِوم ــدد وم ــسـ ــم ومـ ــل ــع وم
والــكــرا ــة  ــام واإلم النبوة  ــل  األكملِأه والمقام  والشهادة  مة 
قدرهم المصلي  صلى  مُ  األعــزلِفعليهِ والسماك  المجرة  فــوق 
جر وما  الطفوف  واعية  المهولِوسمعت  العظيم  ــرزء  ال من  فيها 
هوله شـــدة  لعظم  ــكــاد  ي لِرزء  الحمّ بطون  من  األجنّة  يلقي 
ياً تأسِّ ــســواد  ال أثـــواب  أحملِفلبست  لم  ما  وحملت  لمصابهم 
تربها وأحثو  الغبرا  على  الجدولِأجثو  مثل  العين  ودمــع  فوقي 
كربال فــي  ــه  وآل الحسين  المنهلِأبكى  ــن  دوي ظمأ  على  قتلوا 
الحشا ــرارات  ح بلّوا  ومــا  منصلِماتوا  أو  ذابـــل  بطعنة  إالّ 
كربة إالّ  أنـــت  ــا  م ــال  ــرب ك ــا  ليي الكرب  وساق  أحزنني  ذكراك 
بأرضها الــجــواد  وقــف  إذ  يرحلِأفديه  لــم  ولغيرها  تحته  مــن 
أرضها في  انزلوا  قــال  إذ  منزليأفديه  وحطوا  عنها  تبرحوا  ال 
كأنه الــلــهــام  الجيش  أقــبــل  أليلِإذ  ليل  وجنح  الغمام  قطع 
مشالة النسور  كأجنحة  والشمألِخفقت  با  الصَّ بهوا  أعالمها 
عدا ال  سعد  بــن  عمر  المنزلِوزعيمه  العذاب  صوب  ساحاته 
حوله ــن  م ــاره  ــص أن وبــي  (١)بــأبــي  القسطلِ ظالم  في  تزهو  كالشهب 

(١) القسطل: الغبار.



١٤٥ الشيخ لطف اهللا احلكيم 
جلمداً ــؤاداً  ــ ف رع  ــدّ مـ كــل  الممتليمــن  كالغدير  درع  فــوق  من 
أنــصــاره مخاطب  ــو  وه ــه  ــدي المقولِأف ذاك  بلطيف  مُ  يدعوهُ
فليجـ السالمة  د  ــرِ يُ من  قــوم  لِيا  وليترحّ الصبح  قبل  السير  ـدّ 
وأقلتكم بيعتي  مــن  معدلِأحللتكم  من  لي  وليس  الدماء  عقد 
مطلب سوائي  لهم  ليس  بمقتليفالقوم  ويقنعون  إليه  ــاؤوا  جـ
العفا العيش  على  له  قال  محلِفالكل  المُ ربيع  يا  بعدك  والمقت 
الذي الموت  مخافة  عنك  ممهلِأنفرّ  أو  لمسرع  منه  بــدّ  ال 
عندنا دونــك  الموت  طعم  !واللَّه  السلسلِ السلسبيل  كطعم  حلو 
انهضوا أال  وقــال  خيراً  مُ  األولِفجزاهُ للرحيل  ــرعــاً  سُ للموت 
الـ دوا  وجرّ العتاق  الجرد  ــلِفتوطّؤوا  بَّ ذُ خط  بسمر  الــرقــاق  ـبيض 
وقائم الــنــهــار  ام  صـــوّ كــل  ــن  العليم النسب  يزينه  الظالم  جنح 
طى الخُ عثْرات  أمون  كل  فوق  ومحجلِمن  مطهم  الــطــالء  صافي 
الـ الرتبة  صدر  الدست  صدر  المحفلِبإزاء  صدر  الجيش  وصدر  ـعليا 
على أســـد  كــأنــهــم  لِيــتــطــاولــون  الجفّ كالنعام  فتنفر  ــر  ــمُ حُ
مكبر بين  اللَّه  اسم  على  ــح ومـــقـــدس ومــهــلــلِومضوا  ــب ــس وم
الـ تسابق  المنون  إلى  المنهلِيتسابقون  ورود  إلى  العطاش  ـهيم 
عوا رّ وصُ الجهاد  فرض  قضوا  ــلِحتى  أُفّ ــق  أُف كشهب  الــوهــاد  ــوق  ف
وسالمه مُ  عليهُ ــه  اإللـ ــى  مجلجلِصــلّ كل  صوب  ثراهم  وسقى 
بعدهم من  محمد  حبيب  المفصلِوبقي  بقطع  جذمت  إذ  كالكف 
وجبينه بــصــدره  ــاح  ــرم ال الجحفلِيلقى  ذاك  نــار  يصالي  ــرداً  ف
بذبابه بــصــارم  ــال  ص ــال  ص لِإن  مؤجّ غير  والحتف   الرد صوب 
حاسر عــن  غنى  يغني  دارع  ــزلِال  أع عــن  رامـــح  مــن  وال  ــالّ  ك
النسا خيم  إلى  حذر  من  المتفضلِويميل  ــودع  ــمــت ال ــه  ــوال كــال
شملهم ي  لُمِّ أُخــت  يا  زينب  وتكفلييا  بصغيرهم  وتلطّفي 
بالـ أُوصيك  بالذي  خواتك  تجمليأوصي  الجميل  وبالصبر   ـتقو
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تمزقي أن  فاطم  بنة  يا  وتعوليحاشاك  قتلت  إذا  عليّ  جيباً 
الـ تلطمي  أن  وال  شعراً  تنشري  ليال  وتجمّ واصبري  جمالً  ـخدين 
لوا تنفّ البهيم  الليل  دجــا  ــإذا  الــمــتــبــتّــلِف بخشية  ــه  ــي ف ــه  ــلَّ ل
فتمسكي بــحــادث  أُصــبــت  ليوإذا  تتبدّ وال  ــي  ــن ــهِ ت ال  ــه  ــلَّ ل
الفنا آخـــره  ــاه  ــت أُخ ــا  ي لِفالخلق  بمحصّ البقا  إلى  الخلود  ليس 
الـ وأُمــيَ  المصطفى  النبي  عليأيــن  ووالــدنــا  أخــي  ــن  وأي ـزهرا 
كأنه الجهاد  إلــى  الــجــواد  أشبلِوثنى  ذو   (١)الطَّو على  أُهيج  أسد 
لحينه ــخــر  ف ســهــم  ــه  ــاب ــأص والجندلِف الحصى  فوق  سرجه  عن 
مبادراً اللعين  الشمر  له  ــى  لِوأت يتمهَّ ولـــم  وريــديــه   وبـــر
وسبحت الشداد  السبع  المنزلِفارتجت  العذاب  خــوف  أمالكها 
بياضها بعد  اآلفـــاق  األسفلِواســـودّت  الحضيض  في  غارت  والشهب 
لِومضى الجواد إلى الخيام محمحماً الثكّ الــفــاقــدات  بكاء  يبكي 
راً سَّ حُ الكرائم  نسوته  (٢)فخرجن  يذبلِ قواعد  توهي  صيحة  في 
العِد بين  أحمد  ودائــع  ــلِوغــدت  م ومــحــلّ ــرّ ــح ــكــفّ م نــهــبــاً ب
ــة ومــصــيــبــة ــن ــح ــة م ــ المرسلِلـــلَّـــه أي النبي  آل  على  صبت 
معجالً سر  الفال  نحو  راكــبــاً  الشمألِيا  سوق  عند  السحابة  سير 
مباطناً الحرتين  تــجــوز  ــدلِحتى  األع طريق  في  طيبة  أبيات 
المعولِوأنخ قلوصك(٣) عند باب المصطفى صراخ  واصرخ  مستصرخاً 
جيـ وشق  التراب  بمفرقك  تنزلِوانثر  ا  ولمَّ وقــل  للمصاب  ـبك 
يا والتسليم  عليه  الــصــالة  ومكملِبعد  مرشد  من   ــور ال خير 
صادعاً الرسالة  للناس  ــت  المنزلِأدي الحكيم  الذكر  في  باألمر 

(١) الطَّو: الجوع.
(٢) يذبُل: جبل في نجد.

(٣) القلوص: الناقة الشابة والباقية على السير.
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احلاج يوشع البحارنة

املتوّفى سنة (١٣٠٣)

الورع  ذوي  األخيار  األتقياء  من  كان  البحارنة.  حسين  بن  يوشع  الحاج  هو 
األمانة  وأداء  الحديث  وصدق  المعاملة  لحسن  المرموقين  التجار  أحد  والعفاف، 
مما ينبغي أن يكون عليه التاجر، مضافاً إلى الفقه ليخرج من حيز «التاجر فاجر حتى 
ه». وآل البحارنة أسرة كريمة عريقة في الحسب لها مكانتها الهامة في المجتمع  يتفقّ
وقد حلقوا في دنيا التجارة حتى كانوا األماثل فيها. ويوجد منهم اليوم في القطيف 

والبحرين رجال كرام أفذاذ (أطال اللَّه بقاءهم وكثر أمثالهم من ذوي الدين).
وقد أضاف المترجم F إلى عمله التجاري أدبه الفياض المنبعث من تلك 
العبقرية الفذة. ولولم يكن إالّ هذه القصيدة العصماء لكانت كافية في التدليل على 
األدب  من  كمية  وراءه  تاركاً  المذكور  التاريخ  في   F وفاته كانت  به.  وصفناه  ما 

العربي نقتطف منه أهم ما فيه من القصيدة التي هي إحد مالحم الطف:

C في رثاء االمام الحسين
السحرِ من  جنح  على  بليل  العطرِزارت  نفحة  منها  الــربــعَ  ج  فــأرّ
اندرست قد  أياماً  الشوق  من  بالسهرِأحيت  العشاق  أعين  وعذبت 
اتخذت قد  قــوس  حاجبها  بالنظرِكــأن  تغشاه  من  حتف  به  سهماً 
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نثرت ــؤاً  ــؤل ل عقيق  بين  بالسفرِكــأن  الثغر  منها  تبلّج  إذا 
سافرة ــبــدر  ال رآهـــا  لــو  معتذرِحــوريــة  سعي  إليها  يسعى  لجاء 
فابتدرت اللَّه  رعاك  وصالً  تذرِفقلت  ولم  أبقت  فما  العتاب  تبدي 
تقابلني زالت  فما  عذري  عذرِأبديت  من  أبديت  ما  ينفع  وليس 
واقترحي خذي ما شئت  والبصرِفقلت رفقاً  بالسمع  تسمحي  أن  عساك 
منعت وما  القاسي  قلبها  لي  القمرِفالنَ  مخجل  لوجه  وأبدت  وصالً 
مرتشفاً المخمور  كأسها  من  السكرِدنوت  عن  فأغنتني  الرضاب  بَرد 
طرب على  بتنا  ليلة  كــم  ــه  !لــلَّ الزهرِ من  بسط  على  روض  بين  ما 
وتلحظنا الجوزا  تحسدنا  (١)نبيت  رِ والنَّسُ الغفر  وعين  الرقيب  عين 
مضربنا حول  ــدراري  ال بالشررِوللنجوم  الواشين  لمستمع  رجــم 
لفادحة ذكري   سو عني  يرُ الحجرِولم  من  القاسي  وقعها  من  يهد 
دماً السماء  أبكى  الذي  الحسين  والقمرِيوم  الشمس  ونور  حزناً  والدهر 
حيدرة الطهر  سليل  النبي  الطهرِسبط  البضعة  ونفس  الزكي  أخي 
فنازلهم حــرب  بني  ــى  واف ــداة  غــررِغ ــه  ل بــأنــصــار  ــاً  ــف أل سبعين 
وادّرعــوا الخيل  سابقات  الخورِتسنموا  ال  الصبر  قلوب  الدروع  على 
الدبرِيلقون جيش العد غضبى إذا ازدحمت على  ــا  ردُّوه الخيل  كتائب 
طرباً والقنا  المواضي  والسمرِويعشقون  البيض  غانيات  كأنها 
بها النفوس  بيع  بضاعتهم  ــجــرِرأوا  ــتّ وم ــاع  ــي ب ــر  خــي فكلهم 
مفتخرِقضوا حقوق رسول اللَّه حيث قضوا كل  وشــاؤوا  الحسين  حقّ 
ولكم المصطفى  سبط  دون  جاهدوا  الذكرِكم  بالصارم  غــادروا  غادر  من 
طهرت مُ  منهُ نفوس  أُسيلت  السمرِحتى  ــالــة  والــعــسّ بالمشرفية 
فعوضهم أرواحــاً  اللَّه  على  ســررِباعوا  على  فيها  ــوا  ــك وات بجنة 

الواقع،  النسر  ألحدهما  يقال  كوكبان  والنسر:  القمر،  ينزلها  الميزان  من  أنجم  ثالثة  ر:  فْ الغَ  (١)
ولآلخر، النسر الطائر.
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أسى الصالة  محاريب  عليهم  السحرِتبكي  من  أوقــاتــاً  التهجد  عند 
مُ أنهُ العلياء  مُ  عنهُ مبلغ  ــرِمــن  ث ــدّ ــا بــيــن م ــاً م ــرب ـــل ت مّ مـــزّ
مُ بعدهُ الطف  غريب  حسيناً  عكرِأفدي  مظلم  سحاب  بين  كالبدر 
نظراً والخبا  طوراً  الجيش  في  والنمرِيكرّ  األشبال   لد العفرنى(١)  كما 
عرينته يحمي   للعد العمرِوينثني  قــاطــع  وحــســام  بأسمر 
فرقاً جمعهم  فيغدو  فــرداً  حمرِيصول  على  ضرغام  صــال  كأنما 
فشل وال  جبن  الوغى  في  ناله  ذعرِما  ومــن  ذل  من  ريــع  وال  كــالّ 
عابسة ــوس  ــش وال حملته  ــه  !لــلَّ حذرِ في  والجيش  باسم  وثغره 
يده فــي  السيف  ــرق  ب ــق  تــألّ كالمطرِإذا  األبطال  مــم  رِ تساقطت 
صارمه الهيجاء  في  ع  تركّ األثرِوإن  على  تهوي  داً  سجّ  العِد  تر
وراثته الهيجا  في  السيف  ثبّت  الظفرِقد  ــارس  ف وعلي  أحمد  من 
نكصت عندما  السرايا  عاينته  والدبرِلو  األعقاب  على  هند  ابن  خيل 
صارمه دون  من  إهالكهم  شاء  القدرِلو  صــارم  عنه  أغــنــاه  لكان 
له ــه  اإللـ عند  ــا  م ــار  ــت اخ منحصرِلكنه  غير  بنعيم  الــجــزا  مــن 
وقعت قد  الجرباء(٢)  تحسبه  الزهرِفانصاع  أنجم  وخرت  الصعيد  على 
طائعة ــالك  األم ــره  أم إلــى  من  ــدرِيا  ت لــم  لــألفــالك  نهيك  وعــنــد 
ظمأ من  ال  والعسّ العضب  مروي  والنسرِيا  والسرحان  الضبع  ومطعم 
عوض فال  الدنيا  في  كالماء  الصورِوأنت  مبدأ  ومنه  عنه  للخلق 
والضررِكيف استطالت يد األعدا عليك وفي النفع  زمــام  يديك  كلتا 
به ــاك  رم قــوســاً  ــر  وات ــدا  ي الظفرِشلت  من  يرجو  ما  فــأدرك  سهماً 
وطئت من  صدر  أيدري  لشمر  والقذرِتبّاً  البغي  رجل  رجــاله  عليه 
حيدرة الطهر  وصدر  النبي  والبشرِصدر  واإليــجــاد  الكون  وعلة 

رنى: األسد. (١) العفَ
(٢) الجرباء: السماء.
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منعفر وهــو  منه  الــرأس  القدرِويقطع  من  يخشى  وال  الصعيد  على 
شاشته حُ تبرد  ولم  الظماء  العطرِيشكو  نحره  من  دم  بفيض  إالّ 
لمصرعه بقانيها  السماء  بالمطرِتبكي  المزن  سحاب  سقته  وال 
قاطبة واألفــالك  للسماوات  والعرش والحجب والكرسي والسترِقل 
أسى بحار  يا  وغيضي  عليه  بالكدرِموري  العذبَ  مياهُ  يا  واستبدلي 
يلفحه بالطف  ظمأٍ  على  منقبرِيقضي  غير  ثــالثــاً  السموم  حــر 
نسوته واللَّه  ال  أنــسَ  ال  أنــسَ  بالشعرِإن  الوجه  تصون   حسر أُبرزن 
حاسرة والدين  العال  برغم  والخزرِتسبى  الترك  سبايا  من  كأنها 
ا نِدً مجيب  تسمع  لم  العشيرة  البشرِتدعو  من  عوناً  وال  مغيثاً  وال 
مدبرة صعباء  على  عليا   ــر والسهرِت األغــالل  أثقل  مكابداً 
وجامعة قيداً  عاينت  لما  ومنتثرِتبكي  بمنظوم  أذرت  والــدمــع 
لممتطئ بعد  على  تــراءت  حذرِوإن  من  يخشَ  لم  مجدولة  هيفاء 
تّمه تُكَ ما  يخفي  والوجد  والدمع يبدي لما في القلب من سعرِدعته 
ضامرةً هــوجــاء  ــاً  راكــب يــا  !باللَّه  ــرِ وت بــال  قــوســاً  حنيت  كأنها 
فما الهجير  أبالها  الشن  السفرِكأنها  من  أعيت  وال  لمرعى  ألوت 
قدحت بها  ــد  زن أخفافها  ــأن  من الحصى فغدت تكو من الشررِك
بمغفرة تحظى  عسى  قليالً  سقرِمهالً  من  ــن  واألم ــداً  غ ــه  اإلل من 
فبها  القر أُم  قاصداً  هكذا  ــررِعج  غ ــادة  سـ ــن  م عــتــرة  لهاشم 
لنازلة نـــودوا  إذا  ــوف  األُنـ ــمّ  ومنتصرِش داعٍ  من  بشراك  يدعون 
نزلوا إذا  ناديهم  الضيم  يقرب  الغيرِال  مــن  يخشى  مُ  نزيلهُ وال 
وقل المروتين  بين  جئت  متى  مضرِوقِف  من  والسادات  للحفيظة  يا 
لَقى للحسين  جسماً  بالطف  (١)تركت  والصفرِ الدهر  عاديات  ه  ترضّ
عسى الجياد  قبّ  تركبوا  أو  مؤتسرِفالعارَ  فك  أو  ثأركم  تدركوا  أن 

(١) الصفر : الفراغ والموت.
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سائرة البيد  تجوب  دعها  والسورِكــذاك  باآليات  جــاء  من  لخير 
منتشقاً الــنــوراء  بروضته  ــزل  الضررِوان من  يشفي  تربته  فطيب 
عرِواخضع لحضرته واقرا السالم على الذَّ الخائف  وأمن  األنــام  خير 
معضلة ــه  الــلَّ ــول  رس يــا  لــه  ــل  البشرِوق سائر  يستطعها  لم  اء  صمّ
طالبة سفيان  بنو  عليك  ــارت  ــار ومــؤتــمــرِث ــارات بـــدر بــأمّ ــ ث
وأُسرته أردوه  السبط  ومنعفرِونجلك  منهم  منجدل  بين  مــا 
سائرة الــغــر  الــخــفــرات  وعرِوآلـــك  إلى  سهل  بها   يُطو للشام 
منتدباً الجار  لحامي  الغري  (١)وانحُ  عرِ الذَّ الهارب  ملجا  المهيمن  سر 
من وأقرب   المرأ من  البعيد  ومنتصرِهو  شــاكٍ  من  النواظر  لمح 
حيدرة الغوث  ونــادِ  وسلم  ب في األرماس والحفرِاعقل  كم ذا التحجّ
ــه ــرت وأُس ــاه  ــن وأب الحسين  النهرِإن  جانب  في  ظمأ  على  قتلى 
قاطبة الــغــرّ  بنيك  نحور  ؟تدمى  والبصرِ بالسمع  حاضرها  وأنت 
حاسرة األطهار  النسوة  في السبي تحسبها البرهان في السحرِوتُحمل 
قاصدة الطرف  قاصرات  بها   األشرِيُسر الكاذب  اللعين  يزيد  إلى 
ثاكلة القصر  بباب  ومنتهرِفأوقفوها  ــاغٍ  بـ ــمُ  مــنــهُ لــشــامــت 
صاغرة وهي  تُسبى  اللَّه  غيرة  والخزرِيا  النوب  سبيَ  أحمدَ  بنات 
لها الزمان  أبقى  لما  تــالفَ  مؤتسرِفقم  كــف  مــن  أُسرتها  ــكّ  وف
حة مطرّ أجــســاداً  بالطف  نَمرووارِ  ومن  أُسد  من  الوحش  ارها  زوّ
كسلِ من  الثار  أخذ  يفوتك  القدرِحاشا  من  يُمضى  بما  رضيت  لكن 
لكم فــإن  الزرقا  بني  طغاة  مُضرِمهالً  بني  من  كميا  ثــأر  ب  ــالّ طَ
موالدهم طــابــت  فتية  مثل المسيح ومثل الحاجب الخضرِتحوطه 
لنصرته الباري  اصطفى  الذين  مُ  للصورِهُ واإلنشاء  الــذر  عالم  في 
سر حيث  النصر  لواه  أمامَ  بالخبرِيسري  جــاء  ما  إذا  البريد  سير 

(١) في القافية إيطاء.



شعراء القطيف ج١  ١٥٢
ويا العسكري  بن  يا  اللَّه  حجة  خرييا  ومذَّ عوني  ويا  الولي  كهف 
متى اإلنتظار  منا  طال  سيدي  ؟يا  باليسرِ العسر  داء  اللَّه  بك  يشفي 
ومن الوجود  أصل  يا  الكون  علة  قدرِيا  على  ســارٍ   سر ما  مُ  لوالهُ
نن جِ أنتُمُ  بل   الــور غياث  سقرِأنتم  من  الحشر  غــداة  الجٍ  لكلّ 
وفضلكم ا  الغرّ بالملّة  والحجرِأقسمت  واألركـــان  وبالمشاعر 
مُ كُ يومَ بالطف  شاهد  أنني  عمريلو  الفدا  قلّ  وقد  عذري  أبليت 
ضراغمة فــإخــوان  اعتزيت  الخيرِإذا  ــن  م ــاء  ــن وأب ثغر  حــمــاة 
نتجت وما  حرب  بنو  منا  تلقَ  ضمرِلم  عــلــى  ــاد  آسـ ــد  ــواب ل إالّ 
تنعلها الــروع  ــداة  غ تحفّت  والصدرِإذا  اإليراد  في  الفوارس  هام 
بها العداة  نلقى  عندما  !شعارنا  مقتدرِ سبحان  يــا  أكــبــر  ــه  ــلَّ ال
بنصرتكم ــازوا  ف فتية  في  الزمرِوفــزت  أفضل  من  ــراً  زم ــدوا  ــلِّ وخُ
زمني عاقني  ولكن  المراد  والفكرِذاك  الحزن  حليف  دأبا  فكنت 
مهذبة موالكم  لـ«يوشع»  الدررِسمعاً  من  عقد  جيدها  على  يحلو 
حسن ــق  ــائ ف ــظــام  ــن ب الــســورِوقــلــتــهــا  ــن  م ــات  آيـ ــل  ــرتِّ تُ كما 
فغدت حبكم  من  حلالً  قدرِألبستها  على  جاءت  وقد  شوقاً  تميس 
لها وقلت  العذرا  الحرة  وافتخريسميتها  الحساد  أنفس  اكمدي  أال 
لَكٌ فَ  سر ما  عليكم  اإلله  أو سارت العيس في األبكار والسحرِصلّى 
به يستضاء  صبح  الليلَ  عاقب  شجرِأو  على  ــريّ  ــم ق تــغــرد  ومــا 



١٥٣ أمحد بن مهدي بن نرص اهللا 

 ]٢٥[ 
أمحد بن مهدي بن نصر اهللا

املتوّفى سنة (١٣٠٦)

ذكره  جاء  القطيفي.  السعود  أبو  اللَّه،  نصر  بن  مهدي  بن  أحمد  الرئيس  هو 
ام،  الحكّ ورؤسائها  العظام،  وبلغائها  الفخام،  أُدبائها  ه: «ومن  نصّ بما  في (األنوار) 
وشعرائها األعالم، إن جلس مع العلماء فهو كأحدهم في اللهجة واللسان، أو مع 
مع  أو  الشان،  ذلك  في  عليهم  م  المقدّ فهو  الكاملين  واألُدباء  المجيدين  الشعراء 

ام فهو المشار إليه بالبنان». الرؤساءالحكّ
مة األمين العاملي في كتابه (أعيان الشيعة)، فأطراه وأثنى عليه؛  وذكره العالّ
فهو أحد مفاخر القطيف التي ما حلمت بمثله زعيماً مصلحاً غيوراً على وطنه ودينه. 
قام بحركة جبارة استمر مفعولها زهاء أربعين عاماً، األمر الذ دلنا منه على رجل 
د بما أُوتي من مواهب بزّ بها أقرانه وأترابه، ومنها كونه عبقريا فذا، وشاعراً مفلقاً،  تفرّ
ذا قريحة سيالة، يقول الشعر بكثرة، فقد جار ابن أبي الحديد في علوياته، وشعراء 
العرب في معلقاتها، وله أكثر من مئة قصيدة في الحسين C، وله ديوان ضخم 
لم  كأنه  حتى  ذكره،  خلّدا  اللذان  هما  أحفاده،  عند  موجودين  كبيرين  مجلدين  في 
يمت. وقد مات في ربيع األول سنة (١٣٠٦)، وإليك ما وسعنا أن نأخذ من شعره 

ثالث قصائد أولها:



شعراء القطيف ج١  ١٥٤
C في رثاء الحسين

فالبانا الجزع  عهدت  سعاد  من  لبناناهل  شارفت  رمثة   ذُر من  أم 
بها القاطنون  خف  المعالم  غيطاناهي  القوم  عهد  بعد  فأصبحت 
ها شاهدَ الحي  رحيل  يوم  كنت  أخفقت(١) في غمرات الوجد وسنانالو 
ضحى البدور  يحملن  الهوادجَ   أجفاناتر عنهن  كاسرةً  والشمسَ 
فابتدرت بالجزع  لنا  ديــار  عــدوانــاكانت  فأبلتهن  الليالي  لها 
وعبدانا(٢)هي الحوادث كم أودت بذي شرف منها  داً  حفَ وشرفت 
فاقتنصت اللَّه  رسول  بآل  وفرساناأودت  صــيــداً  حبائلها  منها 
حفظت وال  حقا  مُ  منهُ رعت  حسبانافما  راقــبــن  وال  ــاً  ذمــام لهم 
به المنون  ــدي  أي لعبت  سيد  لهفاناكم  الحتفَ  أوردتـــه  ــارس  وف
مكرمة كل   ــأو م البتولة  وإحساناكابن  منا   الند ومستفاض 
مثلت وإن  أنعاماً  األُسد   ير وفتيانافتى  ــاداً  ــ آس الكريهة  عند 
صواعقه من  زحفاً  فرّ  جحفل  جثماناكم  الهيجاء  في  تُنعل  والخيل 
واقتحموا اإلمكان  ملكوا  فتية  وشبانافي  شيباً  العال  ــالع  ط ــى  إل
أنفسهم الموت  غمرات  ووحداناوأوردوا  مثنى  مرحاً  الوحى(٣)  مشي 
يد خرصانا(٤)كم واصلوا بالمواضي خطوهم وجلوا على حياض الرد للصِّ
غضبوا ما  ــون  اب أوّ المعاطس  وإهواناشم  منهم  جنى  من  على  صفحاً 
فاتخذوا اللَّه  رســول  ذمــام  حدب المنايا لهم في الوخد(٥) بعراناوفــوا 
معاقده أعلى  في  العز  من  تيجاناحلّوا  العلياء  ــن  م ــبــســوه  وأل

(١) أخفق كخفق: مال رأسه من النعاس.
د، جمع حافد: الخدم واألعوان. (٢) الحفّ

(٣) الوحى: العجلة واإلسراع.
رص: األسنة. رصان، جمع خِ (٤) الخِ

(٥) الوخذ: سعة المشي.



١٥٥ أمحد بن مهدي بن نرص اهللا 
ذ نزلوا كوفاناوجاوروا المصطفى في الخلد مُ ــرّ  ــغ ال بنيه  ــوار  جـ إلــى 
منحت الذي  الفضل  غاية  ــاداً وأركــانــاوأدركوا  ــض بــه الــمــكــارم أع
مشرقة البيض  العذبات  مُ  ضخماً من الوحش في المثو وذؤباناتحميهُ
غرر هامهم  من  القنا  رؤوس  وإدجاناوفي  إظــالمــاً  الليل  ف  تكشّ
حلالً لهم  األعلى  المأل  ألبس  غيطاناكم  الوجد  في   وثو العنا  من 
وطراً قضوا  كم  عليهم  اإلله  أشجاناصلّى  العيش  في  وشفوا  العال  من 
طمعاً  للرد ورداً  القوم  يزمع  وعرفانالم  رشداً  هدوا  إالّ  الخلد  في 
ا منفردً البيت  أهل  خامس  أنسَ  عيدانالم  الهيجاء  تخذ  منبر  ذا 
منجرد اللون  ميت  بكُ مُ  غضبانايغشاهُ الــروع  يغشى  األوابــد  قيد 
مظاهره األعلى  الفلك  من  إمكاناأسمى  ــدار  األق من  وأنكى  فيهم 
ــمُ ــت بــهِ ــاب ــل قـــرار ث برهاناأســـاخ ك الملك  عزيز  من   رأ لوال 
وابله هــلّ  هــالّ  الغيث  منزل  ثعبانا(١)يا  الجرباء  سقت  ال  عليك 
وابلَها الجدب  بعد  األرض  مانح  عطشانايا  النهر  بجنب  انثنيت  كيف 
شانئه والدهر  الحمى  منيع  أجنانا(٢)ويــا  األيام  لك  استباحت  كيف 
نظرت ــو  ل ــه  ــلَّ ال ــول  ــرس ب ــيــة  ظمآناأل الموت  وردت  كيف  عيناه 
ت قَراك(٣) الخيل وانتعلت وجثماناوكيف رضّ أوصاالً  جسمك  شلو  من 
وصب من  الدهر  عليك  أقام  أسواناإذن  الخطب  وارتــمــاه  مآتماً 
افترعت إذا  يغشاها  للفوارس  فأقرانامن  ــاً  ــران أق العجاجة  تحت 
بها النجيع  يجري  عابسة  غدراناوالخيل  واللبات  الكواثب(٤)  على 
غيطاناهل ساخت األرض أم مادت أهاضبها لألذقان  الشهب  ت  خرّ أم 

(١) الجرباء: السماء. والثعبان، جمع ثعْب: مسائل األودية.
(٢) األجنان: الحريم.

را: الظهر. (٣) القَ
(٤) الكواثب، جمع كاثبة: من الفرس أعلى الظهر.



شعراء القطيف ج١  ١٥٦
ــاًهذي المكارم في الحمراء من مضر ــان وأذق عرانيناً  تــجــرّ  أمــســت 
صافنة الغارات  إلى  الجياد  أجناناهذي  اإللحاد  في  القوم  من  تدعو 
مجاثمها في  وقوف  الضيوف  حيراناهذي  الوفد  فيشمن   القر تبغي 
لذي والمثير  لهذي  العماد  كاناأيــن  أينما  لهذي  والمستغاث 
وجلوا العال  هام  وطئوا  معشر  وتبيانافي  براهيناً  المعالي  مــن 
نحورهم من  المواضي  تمجّ  أكفاناأمسوا  األريـــاح  مُ  وتكسوهُ ــاً  دم
مشرفة الخرصان(١)  قلل  في  قرآناوالهام  الركب  بين  اآلي  من  تتلو 
بة محجّ ألتــــراب  لــهــفــتــاه  ــا  شانا!ي والقنا  عــزا  بالمشرفية 
وفاطمة وسبطيه  النبي  وإهوانابين  ذال   تر ال  والمرتضى 
منتصر للَّه  ــا  وم جــهــاراً  ودياناتُسبى  العيس  بهن  وتطوي  فيها 
مفرقها كالشمس  ــارزة  ب كل  قضبانامن  الستر  بعد  تقنّع  أضحت 
لفاطمة فيها  هتكت  حرمة  عمراناكم  البن  مستباح  حمى  وكم 
ينظرها اللَّه  ــول  رس عنها  وسفيانافأين  ــرب  ح لبني  مغانماً 
نهالً الظما  بعد  ــرد  تَ لــم  ووحداناوفتية  مثنى   الــرد حياض  إالّ 
مُ هامهُ باألسياف  تفلق  كفراناأمست  والدين   الهد ألنف  رغماً 
غلتها اللَّه  رســول  من  شفت  أضغانالقد  بــدر  من  واقتضت  أُمــيَّــة 
به يلدن  ال  المعالي  لعمر  رانارزء  الحجا  في  الغواشي  دهم  لهن 
نهايتها ــى  األُول نوب  من  فهل ير اللَّه في األُخر لها شانا؟أصــاب 
جدائده عن  الليالي  ســود  ــرثّ  عرفانات األيـــام  إلــى  يــلــدن  ــال  ف
ملِك القضا  ينضو  أو  القيامة  وأدياناإلى  ــاراً  أوط الشرك  من  يمحو 
خالصة ــام  األيـ  ــر ي ال  أوثانامهذب  فيهن  ــداً  عــاب  ــر يَ ال  أو 
لخدمته األعــلــى  المأل  فركباناويــنــزل  وركــبــانــاً  فجيالً  جيالً 
به خــفــاء  ال  ــومــاً  ي لنرجوه  وعيالناإنّـــا  قيس  من  الضغائن  يبدي 

رص: السنان. (١) الخرصان، جمع خِ



١٥٧ أمحد بن مهدي بن نرص اهللا 
له الــرمــاح  أطـــراف  مثل  وقضمانا(١)نثيرها  زراً  جَ الوغى  يردن  جرداً 
شيظمة(٢) إثر  في  شيظمة  كل  عقبانامن  الهيجاء  في  القوم  يظنّها 
نوافرها ــال  ح على  تظمأن  وقضباناال  بيضاً   الرد يجلّي  حتى 
شاحبة الصيد  تمرّ  ال  فتية  أسنانافــي  لــلــثــاويــن  وتــبــســم  إالّ 
يده في  الموت  يمشي  أروع  كل  حانامن  إذا  ويغشاه  ــرقــاب  ال ــى  إل
شوامخها الفضلى  قمم  على  أبداناأيما  الميدان  في  تخلف  أيما 
مُ جواركُ في  خذوني  النبي  قدحانا(٣)بنو  البأساء  من  سقيت  فقد 
رائقة المدح  قسيم  من  فُرقاناودونكم  األرزاء  من  تتلو  ولهاء 
ــمُ نــوالــكُ مــن  بلطف  إحساناتقبّلوها  العفو  تريد  أتتكم  فقد 
مُ مجدكُ أعتاب  على  ولوعاً  وغفراناتهفو  صفحاً  إقالتها  ترجو 
مغترب ــدار  ال بعيد  ــايهديكموها  ــة أوطــــاراً وأوطــان عــن األحــب
سنداً له  كنتم  إن   ( مهديّ (ابن  حيرانافاز  اإلثـــم  ليل  ط  ــورّ تـ فقد 
به علقت  مما  ــدي  ي تـــردوا  ــافــال  وأعــوان ــاً  غــوث ــمُ  رجــوتــكُ فقد 
مغردة مني  لكم  ــوم  ي كــل  وتبيانافــي  ــات  آي المدح  من  تجلو 
كتمانافــواقــر فــي أعــاديــكــم بـــوارد في ــات  م محب  كــل  غليل 
خافقة ــه  ــلَّ ال بــصــالة  ــمُ  ودياناتــغــشــاكُ المحل  بعد  الغيث  روّض  ما 

الثانية: كافيته المجاري بها 
C ابن أبي الحديد في مدح أمير المؤمنين

اإلدراكُ ها  يشفّ المطي  (٤)لمن  تعاكُ القناء  على  الرعان  مثل 
ر: النحر. وقضمان: لعل صوابها: قضماً، جاء بها هكذا ضرورة. (١) الجزْ

(٢) الشيظمية، مؤنث الشيظمي: الطويل الجسيم من الناس واإلبل والخيل.
. (٣) أقداحاً

ير. والرعان، جمع رعن: الجبال الطوال. القناء، لعله أراد  (٤) يشفها: ينحلها. واإلدراك: تتابع السَّ
القناة وهي المكان ال تطلع عليه الشمس. وتعاك: يلجأ إليها. 



شعراء القطيف ج١  ١٥٨
كأنما السبيل  غامضة  دراكُيوضحن  الغمام  مــن  إلــيــه   أهـــو
أسفرت لــو  عقيلة  كــل  استحالكُيحملن  ضياءها  غال  للشمس 
أسيلة الصفاح  غرّ  عن  تشاكُيفصحن  الــنــاظــريــن  بلحظ  أبـــداً 
في تلهّ المؤمنين  أمير  (١)وعلى  المضباكُ وسيبه  الثناء  ــه  ول
الـ والمتألق  العربي  ــفــارس  ــاكُال ــهــتّ ال والمتحنن  ـــقــرشــي 
العِد في  طعناً  اآلجــال  ــاكُومسابق  ــكّ ــف ــاً واآلســــر ال ــدارك ــت م
وسطوة النسيم  مــن  أرق  ــاكُخلق  رك ــي  وه األقـــدار  لها  تعنو 
بالـ ــذاه  ش ــمّ  أل لو  ــأس  ب ــالكُومناط  ــم تــتــحــركِ األفـ ــالك ل ــأف ـ
ومكارم العال  على  يطول  األمالكُوعــال  طولها  ألخمص  خضعت 
جدوائها مــن  الغيث  تمد  ــد  ــاكُوي وش نــداه  مــن  يجلجل  حتى 
وجهه ــرة  غ الــمــوت  يعير  ــد  ضناكُأس والــمــجــال  ليل  ــوم  ــي وال
لها ــى  أدل ــد  وق الدنيا  سالم  يــالكُمــا  والشكيم  المهالك  كــف 
وإنما ــضــالل  ال تــرك  وال  ــالكُكــالّ  ــه ه ــدي ــن ي ــه م ــي ــحــى إل أن
داً ــأوّ ــت ــد م ــه ــالم ال ــام أعـ ــأق ــواكُف س رسيمهن  العماد  منها 
ــك أرائ األثــيــل  الــشــرف  مــن  ودراكُفله  نــمــرق  المعالي  ــن  وم
واصب حتف  ــداء  األع على  ــاق الــعــفــاف مــســاكُولــه  ــإرم ولـــه ب
به هتفت  مــا  عليه  الــصــالة  سماكُثــم  واســتــقــام  داعٍ  ــوات  دعـ

الثالثة: قصيدة 
في رثاء الحسين C وهي أقصر ما قال

الــفــلــكْقــلــيــل لــشــانــيــك أنـــي أقـــولُ دور  يمينك  ــوع  ــط ب
فسار ــف  ــي أُخِ حسيناً  ؟أتـــدري  ســلــكْ واد  أي  ــي  ف بأهليه 
ــــــاء الـــعـــراق ــك لــن نــخــذلــكْوكـــاتـــبـــه رؤس ــعْ ــاي ــب ــمّ ن ــل ه

(١) المضباك: المنبت للشجر.



١٥٩ أمحد بن مهدي بن نرص اهللا 
ــرا ــع ــوه ال ــزلـ ــذ أنـ ــم فتكْدعــــوه ف ــدٌ  ــزي ي ــطــفــوف  ال ــي  ف ــه  ب
ليتني ــا  يـ ودونـــــك  ــن  لــكْحــســي ــنْ جــدّ ـ ل مَ ــمــجــدِّ ــون ال أكـ
الدعي جند  الجند  جنّد  ــن  ــكْوم ــزل أن ــرا  ــع ــال ب ــن  ومـ عليك 
؟ ــلــكْ ــك مــن زمّ ــدي ؟بِــقــانــي وري ــلــكْ غــسَّ ــن  م ــك  ــائ دم بفيض 
األطيبين صحبك  أم  ــاك  ــع إخــوتــكْأأن أم  وابــنــيــك  ورهــطــك 
حملت أســيــراً  ــاد  ــعــب ال علتكْأزيـــن  تشتكي  ــع  ــال ض عــلــى 
القيود عــضّ  السقم  مع  ؟تقاسي  ــلــكْ ــم مــن غــلّ ــاش ــعــلــم ه أت
العليم وألنــــت  ــن  ــس ح ــا  ــ أُعلمكْأب ولــن  الــطــفــوف  بــيــوم 
ــاد ــكْرقـــى فـــوق مــنــبــرك ابـــن زي ــتـ ــرع بـــالـــســـب ذريـ ــ ــ وق
بوا خضّ أنّـــبـــوا  بـــوا  خـــرّ ـــمُ  بيعتكْهُ نــكــثــوا  نــقــضــوا  ــوا  ــ أب
سلّبوا سحبوا  ــبــوا  صــلّ ــوا  فتيتكْعــت بــوا  عــذّ نــهــبــوا  عـــدوا 
خباك وأوروا  ــاك  دمـ ــوا  ــلّ نسوتكْأط ســبــوا  حــمــاك  ــوا  ــاح أب





١٦١ الشيخ حبيب شعبان 

 ]٢٦[ 
الشيخ حبيب شعبان

املتوّفى سنة (١٣١٠)

الشيخ حبيب شعبان، أحد رجاالت هذه األُسرة العريقة في الحسب والنسب، 
ة  الهامّ المكانة  له  الجليل،  الحبيب  هذا  بينهم  ومن  والصالح،  بالخير  المعروفين 
والتقدير واالحترام، أحد خدام أهل البيت A وشعرائهم المجيدين. توفّي على 
ل له هذه القصيدة  حد التقريب في التاريخ المذكور، واللَّه أعلم بوقائع االُمور. نسجّ
:F التي هي كل ما عثرنا عليه من شعره، ولوالها لكان نسياً منسيا، فاستمعه يقول

D في رثاء فاطمة الزهراء ومديحها
خمراً لواحظها  من  تسقي  الغيد  سكرهي  عشاقها  تنفكّ  ال  لذلك 
صبراضعائف ال تقو قلوب ذوي النُّهى به  تموت  حتى  هجرها  على 
فــؤاده يستلين  ممن  أنــا  سحراومــا  عقله  في  األلحاظ  وتفتنه 
مربع دارس  يشجيه  بالذي  حمراوال  أدمعاً  أجفانها  من  فيسقيه 
البلى حكم  دارس  لرسم  قفراأأبكي  سكانها  بعد  ودار  عليه 
وأهلها للديار  ودادي  الزهراوأُصفي  فاطمة  دَّ  وُ ــؤادي  ف فيسلو 
ودّها الذكر  في  الرحمن  فرض  أجراوقد  تها  مودّ كانت  وللمصطفى 
أمينه من  السما  فــوق  جــهــا  فخراوزوّ مفخرها  فوق  فــزادت  عليٍّ 



شعراء القطيف ج١  ١٦٢
عرشه سكانُ  العقد  شهودَ  مهراوكــان  لها  منه  الخلد  جنان  وكانت 
بمن عها  يُشفّ أن  إالّ  ــرضَ  ت األُخرفلم  في  الشفاعة  فأعطاها  تحبّ 
أهله بين  من  الرسل  خير  بِشراحبيبة  ويوسعها  شــوقــاً  يقبلها 
شمها اشتاق  الجنة  لريح  والنشراومهما  العطر  ذلك  منها  فينشق 
فنورها قامت  المحراب  في  هي  الزهراإذا  السما  ألهل  يحكي  بزهرته 
كلها فالحور  ــوراء  حـ ــة  فخراواُنــســيَّ خدمتها  يَعددن  وصائفها 
إمــاؤهــا العالمين  نــســاء  قدراوإن  شرفت  من  منهن  شرفت  بها 
العال من  نصيب  لوالها  يكُ  بالكبرفلم  خديجة  كانت  وال  ألُنثى 
مناقب بغرّ  الــبــاري  خصها  حصرالقد  لها  نطيق  أن  وجلّت  تجلّت 
من بكنه  وصفاً  اللسن  تحيط  براوكيف  أحاطت بما يأتي وما قد مضى خِ
مسلم كل  على  فضالً  خفيت  فيا ليت شعري كيف قد خفيت قبرا؟!وما 
نعشها ساميَ  األصحاب  شيّع  وما ضرهم أن يغنموا الفضل واألجرا؟وما 
ظالمة كم  مظلومة  من  اللَّه  حصرا(١)لها  لها  تستطيع  ال  لها  لديك 
وكلها منك  قاسته  مــا  شمراوأفــجــع  ابنها  صدر  أرقيت  أن  فجائع 
كريمه زاهــي  الخطار  على  خضيباً ورضت صدره الخيل والظهرافعلّى 
ظماً على  وهو  السيف  حرّ  الغبرافكابد  على  ملقى  الصيف  بحر  وظل 
الـ له  بكت  دماه  من  بقانٍ  اخضيباً  احمرّ واألُفُق  واألرض  دماً  ـسماء 
البكا أحسن  ما  السجاد  أبا  والصبرا!عليك  لفقدك  الدنيا  أقبح  وما 
قطرة الماء  من  تشرب  ولم  القطراأتقضي  تستنزل  الناس  وفيك  تريباً 
داً مجرّ العاديات  عليك  اوتعدو  ترضّ لك الصدر الذي استودع السرّ
محجب منك  الرمح  فوق  والبدراويرفع  الشمس  ب  حجَّ   تبدّ ما  إذا 

(١) في القافية إيطاء.



١٦٣ الشيخ أمحد بن طعان 

 ]٢٧[ 
الشيخ أمحد بن طعان
املتوّفى (١/ ١٠/ ١٣١٥هـ)

مة العلم، الشيخ أحمد ابن الشيخ صالح بن طعان بن ناصر بن علي  هو العالّ
على  السبق  قصب  وحاز  أقرانه،  بها  بزّ  موهبة  تعالى  اللَّه  أعطاه  القطيفي.  البحراني 
أخدانه؛ فقد كان عالماً محققاً، تقيا ورعاً، زاهداً ناسكاً متواضعاً، شاعراً مفلقاً وأديباً 
له  األحمدية)،  عنوان (المراثي  تحت  وطبع  بسنين،  وفاته  بعد  شعره  مع  جُ  . محلقاً

مؤلّفات ومناظيم في شتى العلوم، وعلى اإلجمال فهو نادرة من نوادر الزمان.
توفّي (أعلى اللَّه مقامه) في البحرين، ودفن مع الشيخ ميثم (عليه الرحمة)، 
وخلف وراءه من اآلثار الجميلة ما خلد ذكره، مضافاً إلى ما أعدّ له من الثواب عند 
من ال يضيع عنده عمل عامل. ومنه الديوان المشار إليه، وقد اخترنا منه ما تجده بين 

يديك، فلنستمع إليه يقول:

C في رثاء الحسين
تعجال وال  عــرج  الــطــف  يجمالعلى  لـــن  ــل  ــجّ ــع ــت ال فــفــيــه 
المستفيض المدمع  ــا  ك وِ ــلّ  والــمــرســالوح المسلسل  ــرِ  ــ وأج
الطفوف عــرصــات  بها  حالورش  وشـــي  خــيــر  بــهــا  لتكسى 
ــرســول ال ــرِّ  بـِ أفــضــل  أن  بــــى كــربــالعــلــى  بـــكـــاؤك قــتــلــى رُ



شعراء القطيف ج١  ١٦٤
أطــوالمــالك الــكــمــال الــكــمــاة األُلــى مــنــزالً  ــوا  ــن ب إذ  ــوا  ــن ب
ــره ــغ ــاســـم ث ــاســـل بـ ــن بـ ــم أعضالف أو  الخطب  ل  سهُ ــوا  س
نــاســك أورع  أروع  ــن  ــ جالوم ــا  مـ ــعــال  ــل ل ــال  جـ فـــتـــوك 
ــع ــري ــث مُ ــي ــريــع ول ــث مَ ــي أقبالوغ قد  والــحــرب  الجدب  إذا 
من والضيف  السيف  أطعموا  غالفكم  ــس  ــي ــف ون ــت  ــل ع نــفــوس 
المنون منجنون  طوحت  ــهــا ســلــســال(١)بهم  ــات ــدوا ذعــاف ــع ف
ــنــات ــم الــكــائ ــيّ ــمُ ق ــهُ ــم ــي أمــحــالزع إذا  الـــزمـــان  ربــيــع 
ــدار الــنــد ــ ــد وم ــه ــار ال ــن المالم مستجار   ــد ــعِ ال وغــيــظ 
الوجود قطب  الجود،  عصا  أوالوملقي  آخــــــــراً  بــــه  ــدور  ــ ــ يـ
ــال والــعــال ــم ــال وال ــب ــطّ ال ــح ــز دائـــــــرة اإلبـــتـــالم ــ ــرك ــ وم
الـــذرا ــع  ــي رف ــه  ط ابـــن  موئالحسين  ال  حين   الـــور شفيع 
الخناق ضاق  حين  على  ــل الــبــالدعاهم  ــ الء وج ــل الــــــوَ ــ وق
الور في  والصفا  الوفا  لىوغــاض  والقِ ــمُ  فــيــهُ الجفا  وفـــاض 
منهالً الــدمــا  مــســيــل  ــان  ــ ــا مــنــزالوك ــن ــق ــالل ال ــ ــان ظ ــ وكـ
مهطعين ــه  ــوت ــدع ل ــاؤوا  غالفـــجـ شـــيءٍ  ــسِ  ــفَ ــأن ب وجــــادوا 
ــام اإلم ــام  أم مام  الحِ حالوخــاضــوا  مـــــدام  الـــحـــمـــام  ــأن  ــ ك
مطلقاً  ــد ــعِ ــل ل ــدوا  ــي ق مجمالفــكــم  ــمُ  ــهُ ــن م فــصــلــوا  ــم  وكـ
الفنا ــال  ــق ــع ب ــوا  ــل ــق ع تعقالوكـــم  فلن  ــت(٢)  ــغّ ــب ت نــفــوســاً 
القنا سمر  البيض  جـــوا  زوّ الجالوكــم  ــار  ــث ن ــرؤوس  ــ الـ وكـــان 
نان الجَ نان  الجِ لــروض  ــتــاق  ــالفَ أُجّ القضا  ــي  ف الـــذي  ــل  وح
ــد هــوت وا كــمــا أنــجــم ق ــرّ ــخ ــام بـــدت أُفّـــالف ــم ــت عــقــيــب ال
ــرداً ــف ــد م ــه ــاد ال ــم الفالوصـــار ع رحـــب  ــدَّ  سـ ــمُ  وجــمــعــهُ

(١) المنجنون: الدوالب الذي يستقى عليه. وذعافاتها: سمومها.
. (٢) تبغَّت: أصلها: طلبت، وجاء بها بمعنى بغت تساهالً



١٦٥ الشيخ أمحد بن طعان 
النعاج كمثل  فـــروا  ــرّ  ك ــذْ  ــمُ مشبالف ــداً  ــ أسـ واجـــهـــت  إذا 
الحياة ــراك  حـ منهم  ــن  ــالفــســكّ أصّ قــد  الفتح  على  ــمــاضٍ  ب
ــاً ــح ــزل يــنــثــنــي رام ــ ــكــم أع ــزالف ــنــثــنــي أعـ ــح ي ــ ــم رامـ ــ وك
الحمام إمـــام  فــهــو  غـــرو  الــعــالوال  ذو  شـــا  ــيــف  ك ــره  ــدبّـ يـ
ــة ــع رف لـــه  أراد  أن  البالإلــــى  ــروف  ــ ص مــن  ــه  ــتَـ وراحـ
يكتسي إذ  ــدر  ــب ال كــمــا  المالفــخــر  لوجه  ــا  ذم الخسف   لــد
ــاد الــهــد ــم ــرّ ع ــرّ خـ ــان فــي الــكــون قــد أعــوالفــمــذ خـ ــا ك وم
الوجود قطب  ذاك  إذ  ــزل  ــده عــطّــالوزلـ ــ ــع ــ ودائــــــــــره ب
ــه ــن اإلل ــاشــق(١) دي ت شــق ــرَّ للكالوقـ الــفــال  فــي  الـــذي  وعـــاف 
الكسوف بروج  في  ذكا(٢)  لّالوحلت  جُ قــد  بالخسف  الــبــدر  ــذا  ك
الشجون جيب  العلم  لــه  خالوشــق  قـــد  ومـــربـــعـــه  ــيـــف  وكـ
والنقا(٣) التقى  جبال  مجمالومـــارت   ــد ــن ال بــحــار  ــارت  وغـ
النجوم بين  كالشمس  منزالفأصبح   ــر ــث ال ــه  وج ــئــن  شِ ــد  وق
السما أوج  طــلــت  كــربــال  أسفالفــيــا  تها  مْ سَ عــن  كنت  وإن 
يــرتــقــي أن  لــمــثــلــك  ـــــقَّ  ــالوحُ ــت ــخــر واإلع ــف ــة ال ــدرج ــم ل
الفخار تــنــال  أن  عجب  استأصالومــن   للهد ــال  الــبَ وفيك 
المياه مــولــى  أن  عجب  ــم يـــجـــد مــنــهــالومــن  ــ ــه ل ــت ــلّ ــغ ب
السيوف ــلّ  ــعَ تُ أن  عجب  ــن  تخجالوم ــم  ــ ول ــه  ــن م وتــنــهــلَ 
ــداد ــش ال لِــســبــع  ــمــاد  ــع ال بــالــمــالوإن  ــنــكــفــي  ي وال  يـــخـــرّ 
ــور ــدب ال عليه  الــبــدور  ــســطــال(٤)وبـــدر  ــالً ق ــط ــس ــره ق ــتّ ــس ت

(١) الشقاشق، جمع شقشقة: األصوات.
(٢) ذكا: الشمس.

ل النقاء: الحسن الخالص. سهَّ (٣) مُ
بار. (٤) الدبور: ريح تقابل الصبا. والقسطل: الغُ



شعراء القطيف ج١  ١٦٦
الخيول عليه  الــصــدور  ــدر  الكلكال(١)وص جسمه  مــن  ر  تكسّ
النفوس مُسيل  النفوس  غسالونفس  لـــه  ــوس  ــف ــن ال ــلُ  ــي ــس مَ
عال ــدر  ــب ك ــس  ــي ــرئ ال ــذبّـــال(٢)ورأس  ــي أوجـــه الـ ــارن ف ــق ي
نكبت ــة  ــكــب ن ــن  مـ ــكِ  ــ ل ــا  ــي تسفال!ف أن  ــاء  ــي ــل ع ــاكــب  ــن م
ــادح ــكَ مـــن فــــادح قـ ــ ــا ل ــ ــالوي ــب ــر مـــن وقــعــه األج ــجِّ ــف ي
ــعــت ــة أوق ــع ــا لــك مــن وق مشعالويـ قــبــســاً   ــد ــه ال بقلب 
النبي بقلب  ــرام  ــض ال قلقالوأذكـــى  فــاطــمــة  ــاء  ــ ــش ــ وأح
بالغموم ــوصــيْ  ال قلب  مسبَالوقــلّــب  دمـــاً  الـــزكـــيَّ  ــى  ــك وأب
ــس أهــل الــســمــاء الــســواد ــب ــالوأل ــطّ وجـــمـــلـــةَ أفـــالكـــهـــا ع
ــة ــر هــركــول ــه ــا راكـــبـــاً ظ ــي ــر فــي عــدوهــا األجـــدال(٣)ف تــؤخّ
طيبة عــلــى  عـــرج  الــخــيــر  ــك  المنزالل ــد  ــحــمَ تَ العصا  وألـــقِ 
الكائنات على  المفيض  الفثم  ــزَ ــخ ــعــمــاء لــن تُ فــواضــل ن
واستلم وقـــف  ــم  وســل ــصــلّ  فضال(٤)ف السما  ــراح  ضُ ــراحــاً  ضُ
من ــك  ــدي خ أخـــاديـــد  ــر  أسبالوفــجّ إن  كــالــغــيــث  مـــدامـــعَ 
اللهيف غياث  يا   : شاكياً معقالوقــل  يــجــد  ــم  ل ــن  م ومــعــقــل 
خطوبٌ عليه  جاشت  السلسالحبيبك  بــالــعــلــقــم  ل  ــدِّ ــبـ ـ تُ
قضى حــتــى  ــاء  ــم ال ــن  ع ــد  ــذي ــهــالف ــا أن ــ ــه وم ــن ــلّ م ــ ــا ع ــ وم
ــن نــفــســه ــ ــار م ــ أشكالولـــكـــنـــه صـ ــه  أصــحــاب نــفــس  ــن  ومـ
ابنه الجليل  العليل  ــالوقِــيــدَ  ــح ــه أن ــ بــقــيــد ثــقــيــل ل
القلوب ــحــبّ  ل رزء  ــع  ــظ الكلىوأف ــاط  ــي ن ــري  ــف وي ــب  ــذي ي

ل بفتح الكافين: الصدر. لكَ (١) الكَ
(٢) الذبَّل، جمع ذابل: الرماح.

(٣) الهركولة: الناقة الضخمة. واألجدل: الصقر.
راح: البيت المعمور في السماء الرابعة. (٤) الضُّ



١٦٧ الشيخ أمحد بن طعان 
الكريم تتلو  ــم  ــكــرائ ال ــزال(١)مسير  ــ ال ه ــزّ ــ ـ ــت بُ ــب وقـــد رك
الستور ســدل  بعد  أُبـــرزت  ــال(٢)وقــد  ــمُ ال ال  ــا  ــوره ن وحاجبها 
الــجــواد لــصــدر  الجياد  ــزالورضّ  ــا ن ــان مــصــدر مـ ــ ــد ك ــ وق
الكريم لثغر  اللئيم  ــكــت  ــالون ــبّ ــد ق ــ ـــــــاه ق ــرك إيّ ــ ــغ ــ وث
البتول لقبر  بــالــثــكــول  ــاً مــعــوالوعـــج  ــي ــاك ــاً ب ــي ــاك ــن ش وكـ
ــن مَ أحــشــاك  ــذة  ــل ف إن  ــل  ــالوقـ ـ ــد ذلّ ــرك قـ ــج ــح ــى ب ــربّـ تـ
الــتــالل ــرّ  ــح ب ــدالل  ــ ال ــار ســاتــره الــجــنــدالعقيب  ــد صـ وقـ
مصدر صـــدره  ــا  م بــعــد  ــن  الومـ فصّ ــد  ق الــفــيــوضــات  لفصل 
ــرك الــطــاهــرات ــرائ ــســت ح الجالوأم بـــذلّ  ــالل  ــج ال عقيب 
ــيَّ وقـــل بــاكــيــاً ــزكـ ــزِّ الـ ــ ـ الوعَ ــى جــنــدل جـــدّ ــل أخــــوك ع
ــال(٣)وقـــيـــدت نــســاه وســــار ابــنــه ــلّ غ ــد  ق األيـــن  أيــنــق  على 
نسجها مـــن  الـــريـــح  ــالتــكــفــنــه  ــسَّ ــاء لـــه غَ ــدمـ ــاري الـ ــ وجـ
الــوصــي لقبر  ــالــغــري  ب ــجْ  أعضالوعـ لو  الخطبَ  كشف  فكم 
الــقــرود إن  الليث  أيــهــا  ــالوقــل  ــب األش أردت  ــا  ــه ــاب ــي ــأن ب
ــوا ســب ــم  ــاك ــق ــل ط ــي  ــن ب ــعــالوإن  ــر بــوأتــمــوهــا ال ــرائـ حـ
الطفوف ــا  ــ رزاي عليه  ــالوقـــص  ــكــمّ ــه ال ــرت ــت ــال ع ــ ــا ن ــ وم
ــمُ بــجــمــيــل الــعــزاء ــ هِ ــزّ ــ ــزالوع أُج ــا  م ــر  األجـ ــن  م لتحظى 
الكائنات فــي  السر  مظهر  جالفيا  ــا  ــاه ــدج ل نـــورهـــم  ــن  ومـ
مجلية زف  ــد)  ــمـ (أحـ ــكــم  جالل قــد  ــم  رزؤكـ األســى  عليها 
ـــمُ ـــاكُ ــه تـــغـــشّ ــ ــ ــالة اإلل ــ الــمــنــدال(٤)صـ طيّب  ذكــركــم  متى 

. (١) بزل ، جمع بازل: البعير بزل سنه أي أسنَّ
(٢) المال: جمع مالءة.

(٣) األينق: جمع ناقة. واألين: الحمل، واإلعياء.
(٤) المندل: أجود أنواع العود.



شعراء القطيف ج١  ١٦٨
:C في رثاء اإلمام علي بن موسى الرضا F ويقول

وعدنانا الحمرا  مضر  مبلغ  عمرانامن  والمحمود  الحمد  وشيبة 
ن أغصاناأن قد ذو من أعالي دوحهم غصُ الكون  أُصول  استفادت  به 
ــاوقد هو من صياصي(١) مجدهم ركن ــان ــرش أرك ــع ــه أقـــام إلـــه ال ب
إن سابقت في العال الفرسان فرساناأعني ابن موسى الرضا سبّاق حلبتها
مألت بما  ــوا  األنـ مقل  غــدرانــالتبكِه  للعافين  كفيه  أنـــواء 
كما الحكيم  والذكر  الدين  أبـــان لــلــنــاس آيـــات وبــرهــانــاوليبكِه 
كسفت قد  الدين  إن  أكبر  تربانااللَّه  حل  موسى  ابن  لما  ذكــاه(٢) 
نضبت قــد  العلم  إن  أكبر  ــه  باناالــلَّ بعدما  موسى  ــن  الب بــحــاره 
قلّبه الكون  قلب  اللَّه  غيرة  ــا!يا  ــوان أل لــألحــشــاء  يقطع  ــم  س
عها بضّ اللَّه  رســول  من  طغياناوبضعة  القرآن  ع  بضَّ ــنْ  مَ بالسم 
قضى فحين  سما  نحبه  الرضا  تبياناًقضى  للحق  عادماً   الهد قضى 
ته بغصّ خــراســان  غريب  خراساناقضى  في  لغريب  الفدا  نفسي 
كبداً ــاً  ــاذف ق ــراه  يـ النبي  وعنواناليت  قلباً   الهد لدين  كانت 
غرضاً  لــلــرد ــراه  ي النبي  لهفانا!ليت  السم  سكرات  معالجاً 
إذ النبوة  ريحان  عــود   ذو ريحانالقد  لألمالك  كان  الذي  قضى 
أن ــة  ــم واألئ عــزيــز  النبي  سكراناعلى  بالسم  مُ  سليلهُ يــروا 
مهجتها الــزهــراء  تنظر  أن  ــزّ  عدواناوع السم  بــضــرام  مضرومة 
ضنى ثوب  السم  كساه  ملقى  الناأفديه  أخشب(٣)  اكتساه  ما  إذا   مرد
كسبت ــه  ســمّ يميناً  إن  ــه  إيمانا!تــالــلَّ واإليمان  الحق  من  ت  جذّ
في الجسم منه سر ما سر إيماناوإن سَ طــاب  ــيٍّ  ول كل  قلب  في 

(١) الصياصي، جمع صيصة، الحصون.
(٢) شمسه.

(٣) أخشب: أحد األخشبين: جبال مكة.



١٦٩ الشيخ أمحد بن طعان 
حكم يجرّ أن  حقّ  الحقّ  بني  جثمانافيا  للمختار  ح  يجرّ خطب 
مُ قلوبكُ فــي  ــرام  ض يشبَّ  نيراناوإن  ــمُّ  ــسَّ ال فيه  ــبّ  ش فقلبه 
عنب وال  ــان  ــرمّ ب ــوا  تــهــنّ ــاوال  ــان ــا ورم ــاب ــه شـــاب أعــن ــمّ فــسَ
دماً عين  المجد  عيون  يا  هتّاناوفجري  زال  ال  العال  خــدّ  بصحن 

C في رثاء القاسم بن الحسن F وقال
المكارمِ أُمّ  العريس  القاسم  المآتمِعلى  نشر  العرس  بيوم  أشاعت 
أيوم الخلق  على  يوم  من  اللَّه  !له  هاشمِ آل  من  السادات  سيما  وال 
كلها العجائب  فيه  جمعت  العظائمِلقد  دواهــي  فيه  جمعت  كما 
خاطب أبلغ  الطف  يوم  الخطب  الساللمِبه  بعيد  الهيجا  منبر  على 
كتائب ــاف  ــزف ال زرافـــات  المداومِوفيه  الذريع  بالقتل  تحيعل(١) 
لوامع الشموع  دون  ــصــوارمِسراجاتها  وال للقنا  وبيض  بسمر 
الجماجمِوفيه خضاب العرس فيض الدما وال انتثار  إالّ  بها  نثار 
شجاعة  أبد المغوار  القاسم  المالحمِبه  يوم  الكرار  المرتضى  من 
لقبره يطاق  ال  ــرمــاً  قِ زف  لــهــازمِفكم  ــرد  ي ال  جيشاً  رد  ــم  وك
للعِد فهو  الوغى  يوم  عيده  قاسمِفتى  أعدل  والجيد  را(٢)  القَ بفصل 
رت قصّ عنه  للعال  باعاً  مد  واألعاجمِإذا  عربها  مساعي  طــوال 
أبية نفس  ــروح  الـ لــبــذل  (٣)دعــتــه  النعائمِ هام  فوق  إباها  تسامى 
دنية دنـــوّ  الــســامــي  مــجــده  ــى  حازمِأب ــدام  إق الصعب  عليه  فهان 
بفؤاده الظما  ــار  ن استعرت  السمائمِإذا  بحرّ  إالّ  بــردهــا  فما 
بكت كما  المعالي  عين  به  ساجمِفقرت  القلب  دم  من  بدمع  عليه 

(١) تحيعل: تنادي حيَّ على.
(٢) القرا: الظهر.

(٣) النعائم: منزل من منازل القمر.



شعراء القطيف ج١  ١٧٠
هوت بعدما   هو لما  ه  أنسَ الضياغمِولم  كماة   الكبر ببطشته 
(١)غداة هو يشكو الظما قد كسي دماً مناسمِ حطيم  كلمى  جوارحه 
ها حقّ الحرب  إلى  قسام  اللَّه  الضراغمِله  حلوم  طاشت  وقد  بقسط 
مراسه خــوف  ــاد  األوغـ (٢)تقاسمه  ــهــاذمِ ل وسمر  وأحــجــار  بنبل 
تناهبت منه  األُسد  تكُوس(٣)  البهائمِوليث  بــغــاث  مــن  بــغــاة  قـــواه 
تمامه قبل  ــبــدر  ال إالّ  هــو  الصوارمِفما  شموس  من  خسوف  عراه 
قضت إذ  العواصف  ته  هدّ الطود  عالمِأو  حكمة  للهون  ال  بــذلــك 
الذي أودعــتــك  عماه  أيــا  عاصمِينادي  خير  يا  الخلق  مصير  إليه 
للفدا بسبقك  عــزّ  من  فــزت  حميلئن  بال  العداة  تلقى  أن  عز  فقد 
مقطراً يـــراه  أن  عليه  سواجموعـــزّ  دمـــاء  مــن  بـــرود  عليه 
قاسماً ينظر  الــكــرار  على  ــزّ  وغاشمِوع ــاغٍ  وطـ بــاغٍ  مــن  م  يقسّ
تر أن  فاطم  الزهراء  على  والطــمِوعزّ  ــابٍ  س بين  ما  فواطمها 
أن أبيه  الزكي  المولى  على  راحمِوعزّ  غير  من  واآلل  صنوه   ير
به ثُكِلت  إذ  األُمّ  تلك  أنسَ  مغانمِولم  من  حــازه  ما  شكرت  وقد 
لفاطمِ وجهي  بيضت  لقد  القواصمِتقول  سود  دنياي  سودت  وإن 
جر بما  المصاب  جلّ  لئن  نَيَّ  الغنائمِبُ بأوفى  العقبى  في  فزت  فقد 
عي تجرّ الجميلَ  الذكرَ  غني  ــمِوسوّ األراق بسمّ  كاسات  الثكل  من 
الرجا من  أهنا  منك  لَثكلي  المغارمِبني  لحمل  بعدي  من  لعيشك 
ي المصطفى بالذي جر وظالمِفمن ذا يعزّ طــاغٍ  كــل  مــن  ــه  آل على 
فرزؤه الحسين  السبط  سيّما  (٤)وال  وقــادمِ حديث  من  رزء  كل  سما 

(١) المناسم، جمع منسم: خف البعير، وهو للبعير كالسنبك للفرس.
(٢) اللهاذم، جمع لهذم : الحاد القاطع من األسنَّة.

(٣) تكُوس: تنقلب، أي ترتد وتتراجع.
(٤) أراد بالقادم: القديم، وهو ضد الحديث.



١٧١ الشيخ أمحد بن طعان 
ــوده وج قبل  الــنــوح  عليه  ــادمِأُقــيــم  ق ثــم  فــاتــح  مــن  األنبيا  مــن 
وقعه الكون  دهى  خطب  من  لك  الدعائمِفيا   أقو الدين  ذا  من  وزعزع 
ثكولها الثاكالت  األيامى  قاسمِوينسي  أُم  حملت  ما  حملت  فما 
في وقــل  الــفــداء  كنت  ليتني  العوالمِفيا  بكل   يفد بمن  ــداه  ف
تقاسمت عروساً  الزهرا  بني  المقاسمِإليكم  أوفى  واألرزاء  الثكل  من 
أحمد فهو  أحمد  من  قبلت  غانمِفــإن  وأربـــح  ــال  ــم أع لصالح 
وافد يُخيّب  أن  عالكم  الجرائمِوحاشا  بسوء  وافــى  ولو  إليكم 
بكت ما  يــزداد  اللَّه  سالم  المكارمِعليكم  أُم  يس  العرّ القاسم  على 

C ويقول في رثاء علي بن الحسين األكبر
فخارِ ــوم  ي الــطــفّ  ــوم  ي بعد  نـــزارِمــا  ــراة  ــ س أو  لـــؤي  لــبــنــي 
بنسيمها عــزيــمــة  تستفز  غبارِأو  نسف  مثل  الرواسي  نسف 
عثْيَر فــي  ضــوابــحــاً  (١)متسنمين  ــهــارِ ن ــه  وج ــدم  ال بليل  غطى 
تر ال  حتى  الــعــزّ  قباب  ــرارِتأبى  ــق ــاً ب ــئ ــوط لــبــنــي أُمـــيـــة م
لهاشم البتول  ابــن  ــوم  ي بعد  غارِما  صَ بكل  وسمت  ــد  وق ــذر  ع
أُلبسوا قــد  فتية  فــي  ــه  ــسَ أن ــم  ة الــعــلــيــاء خــيــر شــعــارِل ــزّ ــن بـ م
كضيغم الحسين  بن  علي  ــارِفيهم  اآلث في  الليث  مثل  والشبل 
الوغى في  عضو  كلُّ  يالقي  ارِليث  جـــرّ بفيلق  ــجــيــوش  ال مــنــه 
أحمد شمائل  فيه  قــت  عــرّ ــرارِقــد  ــك ــدر ال ــن حــي وشــجــاعــة م
صعودها ــراد  م ــى  أدن عزمة  (٢)ذو  حضارِ مــدار  أعلى  ترتقي  أن 
بالظما قلب  وجيب  الفرات  األشــــرارِأمَّ  مــن  آالف  ــه  ــي وعــل

و والعثْيَر :  (١) الضوابح، جمع ضابحة : الخيل تضبح فيسمع ضبحها أي صوت أنفاسها عند العدْ
الغبار.

طام:  نجم معه ثان اسمه الوزن ، يطلعان قبل سهيل فيشتبه بينهما وبينه للشبه. (٢) :حضار كقَ



شعراء القطيف ج١  ١٧٢
كأنه بــالــســالح  ــاكٍ  شـ ــل  ك ــن  ضارِم ليث  الحرب  استعار  عند 
وروده دون  السبل  فجاج  وا  بنارِســدّ الــحــديــد  كملتحم  ــدا  سـ
رؤوسهم فوق  الصقر  حلّ  ــصــارِفهناك  األب خــاطــف  لــمــوع  بشبا 
مثلها بالكتيبة  يضرب  حصارِوانصاع  خناق  بهم  أضــاق  ضرباً 
كي أبيه  عند  العزم  عنان   أُوارِفلو ــرام  ض مــن  شــواظــاً  يطفي 
علوية ــة  حــمــيّ ــارِفاستنهضته  ــغ ــوة وص ــس ــن ن لــشــكــايــة م
النبيْ كعصا  الوغى  ثعبان  ارِفانساب  السحّ صنعة  تلقّف  موسى 
ــوارم ص ببيض  ــرق  ف ــي  ف ــارِيفترّ  ــج ــاألح وذوابـــــل ســمــر وب
السما من  خرّ  كالبدر   هو هــارِحتى  وطـــود  منخسفاً  لـــألرض 
يا عليك  السالم  مني  أبــي  األعمارِيدعو  على  يقضي  رزؤه  من 
ثباً فانجفلوا  الحرب  صقر  الـــذاري(١)فانقضّ  ــداه  ع إذا  الهباء  مثل 
قائالً المصيبة  احتسب  نارِلكنه  جــذوة  أحشاي  في  أضرمت 
عمره أقصر  كــان  ما  كوكباً  ــا  األسحار)(٢)(ي كواكب  تكون  وكذا 

ا. بًا ، جمعها هكذا تساهالً وهي ثُبات جمع ثُبة والمعنى: جميعً (١) ثُ
(٢) البيت ألبي الحسن، علي بن محمد التهامي.



١٧٣ الشيخ حممد العوامي 

 ]٢٨[ 
الشيخ حممد العوامي

توّفي ( ٢٧ / ١ / ١٣١٨)

ابن  اللَّه  عبد  الشيخ  ابن  محمد  الشيخ  اإلسالم،  حجة  العلم،  مة  العالّ هو 
الشيخ أحمد ابن الشيخ عبد اللَّه ابن الشيخ علي العوامي، الشهير، الطائر الصيت، 
أحد مفاخر العقد أواخر القرن الثالث عشر، وأوائل الرابع عشر، زهرة األندية، أبو 
لها  بيضاء  أيادٍ  له  تقيا،  ورعاً  فقيهاً  عالماً  كان  والفضيلة.  الفضل  صاحب  المكارم، 
أثرها الهامّ في المجتمع؛ سواء العلمي، واألدبي، واألخالقي، إلى غير ذلك من آثار 
حسنة تركها وراءه، أوجبت له الذكر الجميل، والثناء العاطر، وخلدت له حياة ثانية، 

فما أحراه بقول المتنبّي:
وحاجته الثاني  عمره  الفتى  أشغالُذكر  العيش  وفضول  ماقاته 

بالتاريخ  البقيع  في  ودفن  المنورة،  المدينة  في  بالرحمة)  اللَّه  (تغمده  توفّي 
شآبيب  قبره  على  اللَّه  (صب  سنة،  وستين  ثالث  عن  يقل  ال  عمر  عن  المذكور 
يقول  إليه  فلنستمع  مايلي،  نقتنص  ع  المتنوّ الكثير  أدبه  ومن  والرضوان).  المغفرة 

تحت عنوان: (وال كيوم ابن طه).

C في رثاء الحسين
سببا خاشياً  يوماً  عشت  ما  تبكِ  تَباال  رُ عــال  أو  قـــدراً  تعاظم  وإن 



شعراء القطيف ج١  ١٧٤
تعنفني الــمــال  فــي  قائلة  وصباوربّ  أنزلته  أو  ــلّ  ق إذا  يــومــاً 
جزعاً تظهري  ال  البال  عداكِ  ذهبامهالً  الذي  جلّ  وإن  حيا  دمت  ما 
نائبة قـــطّ  تــرعــنــي  ــم  ل النوبافــإنــنــي  عظمها  من  أكثرت  وإن  يوماً 
فصمت كم  اللَّه  آل  نوائب  العطبانعم  به  وسامتني  ــواي  ق مني 
جرت لــلــزمــان  رزايـــا  أي  ــه  على بني الوحي أزكى من زكا حسبا!لــلَّ
فادحة كل  من   الور حماة  الطنباكانوا  طنبوا  قد  العال  في  من  وخير 
حسداً أعمامهم  بنو  عليهم  نسباعدت  ــا  دن مــن  إالّ  يحسد  وليس 
قاطبة المختار  عترة  وظُبىفصيرت  قاتل  بسم  المنايا  طعم 
جر بالزمان  طه  ابن  كيوم  نجباوال  أُســرة  في   سر ــرداً  ف أفديه 
أنفسهم الكر  في  الوغى  يوم  حباوقته  والنعيم  صلّى  اللَّه  مُ  عليهِ
مقتنصاً الهيجاء  يقتحم  لهباأفديه  لها  والمذكي  العجاجة  ليث 
له يسمعون  ــلٌّ  وك يدعو  طلباأفــديــه  لــه  شــيء  فــي  يجيبوه  ــم  ول
بها أظــمــأوه  إذ  كربال  في  غباأفديه  السَّ د  بـــرّ ــا  م ــي  ــأب ب ــةً  ــالث ث
منبره ــرف  والــطِّ يوعظهم  خطباأفديه  لهم  أعـــواد  ــوق  ف كأحمد 
تحسبه ــرّ  ك إن  مفرد  مــن  ركباأفــديــه  للوغى  عليا  الهياج  ليث 
مواعظه من  تبكي  الدين  الهربافأعين  كراته  من  تطلب  والشوس 
متّقداً كالجمر  ــدا  غ قــد  لهباوقلبه  بها  يطفي  حسوة  يجد  ولــم 
مُ كأنهُ يجيبوه  ــم  ل ويلهم  ــا  سبباي تمكينهم  من  اإلجابة  وا  عــدّ

C وله أيضاً في رثاء الحسين
حانا قَد  فيك  ماذا  المعاهدِ  مَ  قِدحانابُكْ الساقون  سكانك  ــن  وأي
وأسألها ــاديــهــا  أُن فيها  بنياناوقــفــت  أعلوك  ومــن  األنيس  أيــن 
شرفاً العال  المشيدون  البدور  تيجاناأين  والدين   الهد والملبسون 
كرماً  القر المعمون  الغيوث  إحساناأين  والمجد   الور والموسعون 



١٧٥ الشيخ حممد العوامي 
بهم الثغور  تُحمى  التي  األُسود  أعواناأين  الهيجاء   لــد يطلبون  ال 
قربانانادت: بهم لعبت أيدي النو فغدوا والخطّي  والنبل  للسيف 
رحلوا بعدما  عتهم  جمّ هل  وأوطانافقلت   ــأو م ألِــفــوا  وهــل  دار 
نعم الصداء  رجع  ضوا  وِّ عُ وأكفاناأجابني  قبراً  والعرا   الثر وجه 
مُ بعدهُ والدين  العال  عين  وأشجانافلتبكِ  تعداداً  المجد  وليألف 
وشبانافابن العال والمعالي خير من حملت شيباً   ــور ال في  النسا  به 
أركــانــاسر على اليعمالت النيب(١) يصحبه األكـــوان  مــن  يهد  ــزم  ع
جهابذة العليا  بني  من  فتية  وأبدانافي  أرواحــاً  اللَّه  على  باعوا 
واستعرت الكون  ثار  حين  مُ  وذؤباناتراهُ ــداً  ـ أُسْ لهباً  الوغى  نــار 
موقفهم األعـــداء  كــره  إذا  إذعاناحتى  البوغاء  على  سجوداً  وا  خرّ
همماً  الــور ساد  سيداً  حيراناوخلّفوا  الطف  بــأرض  العداة  بين 
مهجته نــار  شبّت  اآلل  ينظر  أو ينظر الصحب أذر الدمع غدراناإن 
علموا بــه  ــاً  ــوام أق يوعظ  وتبيانافــراح  أعـــذاراً  يوضح  والــحــر 
مواعظه فيهم  تفد  لم  إذا  قرباناحتى  ــه  ــلَّ ل الــلــقــا  حــب  ــاه  دعـ
منفرداً الهيجاء  واحــد  يا  غضباناأفديك  الكرّ  في   ر الشَّ كليث  تعدو 
ولقد لها  تخشى  ال  الكتائب  بنياناتلقى  المرفوع  سمكها  من  هدمت 
أحداً اللقا  عند  تجد  لم  إذا  سكراناحتى  الموت  خوف  فرّ  وقد  إالّ 
به اللئام  فعل  منتظراً  ــازال  لهفاناًمـ الشيب  خضيب  أُصيب  حتى 
ينظره العذب  والفرات  الظما  سرحانايشكو  الكلب  فيه  يعاقب  رداً  وِ
عطش ذا  النهر  فوق  السبط  ظمآناَأيقتل  السبط  يقضي  اللَّه  غيرة  يا 
ن مَ دم  ن  مِ البيض   ترو اللَّه  غيرة  وولدانا!يا  نفساً   الــور خير  يفديه 
ن مَ دم  ن  مِ السمر   ترو اللَّه  غيرة  وريحانايا  روحاً  للمصطفى  كان  قد 

 : مصغراً ناب  جمع  والنيب،  العمل.  على  المطبوعة  النجيبة  النوق  لة:  يَعمُ جمع  اليعمالت،   (١)
النوق المسنة.



شعراء القطيف ج١  ١٧٦
من جثة  الجرد  الصافنات  ميداناوتحطم  ــوري  ــن ال جثمانه  تخال 
رؤيته عند  تتعامى  ويلها  ــا  عرياناي الترب  فوق  الجسم  مفصل 
منعفراً الطف  غــداة  شلوا  أزماناأفديه  الشجو  تديم  البتول  لــه 
منجدالً الرمضاء  على  شلواً  قمصاناأفديه  والترب  با  الصَّ ريح  كسته 
ــاد يـــدار به ــيّ ــوق م فبلداناورأســــه فـ ــاً  ــدان ــل ب ــة  ــري ــب ال بــيــن 
تحسبه الكهف  آي  الذكر  من  كانايتلو  من  خيرَ  طه  الوعظ  منبر  في 
عقائله أنــســى  فــال  نسيت  رياناوإن  عُ الترب  في  منعفراً  ترنوه 
حرائره يحمي  من  خير  يا  ونسواناتدعوه  ــاالً  أطــف فديتك  انظر 
وأخمرة أطــمــاراً  تُسلب  أبداناهاتيك  باألسياط  تُضرب  وتلك 
تودعهم القتلى  إلى  تأتي  وأسناناوتلك  أثــغــاراً  تلثم  وتــلــك 

ويقول F راثياً لحال السبايا
تغيثه الوجود  في  من  حسن  وتــدفــعُأبــا  تــزيــل  ــلــواه  ب ــال  ط وإن 
حواسراً النبي  ات  ــرّ ح بــال  وتمنعُفما  ــذاد  ت تحوي  ما  كل  وعــن 
يجزعُلعمري لقد أغضيت عيناً على القذ القلب  ما  األرزاء  من  فشمت 
ساتر غير  من  وهي  صبراً  ؟أيجمل  وتوجعُ تستضام  عداها  بكفّ 
ها أمامَ رمــحٍ  فوق  طه  ابن  يقنّعُورأس  ضرباً  السجاد  خلفها  ومن 
والسر القيد  به   أود إذا  تخضعُينادي  الــذل  على  أهليه  وعاين 
صدرها ملء  واألسى  تدعو  وتقطعُوتهتف  نيرانها  الحشا  تذيب 
يجيرها مجير  أو  مغيث  هل  ؟أال  يطمعُ اللَّه  رحمة  في  حجا  ذو  أال 
غائر ــه  ــلَّ ال ــرة  غــي ــا  ي أحـــد  أزمعواأمـــا  الكل  ساءنا  ما  إلى  ولكن 
البكا تسأمي  ال  الباكين  أعين  ينفعُفيا  لــك  البكا  غير  بــه  فليس 
كافلٍ غير  من  اللَّه  وآل  تَقطعُوكيف  البيدَ  بها   حسر ل  هزّ على 
هــا ــزارَ ن ــا  ــؤي ل ــاً  عــدنــان أن  تسمعُفلو  اليوم  ذلــك  في  أُذن  لها 



١٧٧ الشيخ حممد العوامي 
محمد آل  سبي  ــوا  ــاث ألغ ومرضعُنعم  طفل  ــداء  األع من  وفُــك 

C وله أيضاً يقول من قصيدة يرثي بها الحسين
بكربال الطالح  نــاخ  وقــد   مجرمِفناد ــارك  وتـ حقا  طالب  أال 
أُسرة المجد  ذوي  من  إليه  مطهمِفثاب  ــلّ  ك الهيجاء  ــى  إل تقود 
موجه تالطم  بحراً  بهم  بالدمِفوافى  تمطر  والهيجاء  فخاضوه 
ومخذمِفأوروا زناد الحرب والحرب كاسمها لــدن  بين  المنايا  تسوق 
وللفمِإلى أن هووا في الترب صرعى كأنهم لليدين  وا  خـــرّ مصلّين 
مُ عليهُ تبكي  العلياء  بــأدومِفأصبحت  الغمام  صوب  وما  دموعاً 
ير ال  العصر  واحد  فريداً  (١)وظل  ف وعضب ولهذمِ معيناً سو طِرْ
الدمِفصال على األعدا وأرو ظما الظُّبى  سو بشيء    يروَ وما  دماهم 
جالله جــل  ــه  الــلَّ تجلى  مغنمِوحيث  ــرَ  ــ أوف لــقــيــاه   رأ ــه  ــي إل
بجنبه ــب  أُصــي ــا  م عليه  وعلقمِفــهــان  صاب  طعم  عته  جرَّ وإن 

(١) الطِّرف: الكريم من الخيل. والعضب: السيف القاطع. واللَّهذم: السنان القاطع.





١٧٩ الشيخ حممد الزهريي 

 ]٢٩[ 
الشيخ حممد الزهريي

توّفي سنة (١٣٢٩)

هو الفاضل الشيخ محمد بن عبد اللَّه بن حسن بن عبد اللَّه بن عبد الحسين آل 
زهير، أُسرة كريمة من قُطّان سيهات من قر القطيف، ذات كرم وجاللة، ثم قطنت 
طائفة منهم قرية المالحة وبها تولّد المترجم الزهيري. وبعد مولده بمدة يسيرة توفّي 
والده، فكفله جده، وبعد يسير من الزمان توفّي، فكفله وصي جده الحاج محمد بن 
عبد العزيز البيات في قلعة القطيف، فعلمه القرآن والكتابة وسائر االداب، ومازال 

تحت رعايته حتى رشد وتزوج واستقل بنفسه.
ل إلى مجالسة العلماء واالُدباء والرؤساء.  وكان ينظم الشعر ويجيده، وبه توصّ
وجود  كرم  من  أقرانه  بها  بزّ  صفات  من  به  اتّصف  لما  الجميع؛   لد محبوباً  وكان 
أن  إلى  أخيراً،  الكاظمية  ثم  الزمن،  من  برهة  البصرة  قطن  وصالح.  وتقى  وسخاء، 
توفّي بها في شهر جماد االُولى السنة التاسعة والعشرين بعد الثالثمائة واأللف، 
واآلن هو حي بنجله الشهم الحاج عبد الجليل(١) أحد الشخصيات الالّمعة. له ديوان 

(١) أحد أبرز الشخصيات في القطيف. شغل منصب كاتب العدل في القطيف، ثم عمل بالتجارة. 
بوزارة  قانونيا  مستشاراً  وعمل  ا،  مرارً المجلس  ولعضوية   ، البلدي  للمجلس  ا  رئيسً انتخب 

العمل والشؤون االجتماعية توفي عام ١٤٠٤هـ.



شعراء القطيف ج١  ١٨٠
شعر في أهل البيت A إالّ القليل منه في غيرهم، موجود عند بعض االصدقاء(١). 

وإليك نموذجاً منه (تغمد اللَّه الزهيري برحمته، وحشره مع النبي وذريته):

C في رثاء الحسين
مــت ــوجــود وقــوّ ــام ال الفردِإمـــام بــه ق األحــد  الواحد  بيت  دعائم 
بسيفه الــضــالل  ــان  أركـ م  ــدّ بمنهدِّوهـ ليس  منه  ركــنــاً  ــرَ  ت فلم 
أقلّها الباهرات  المعجزات  الزندِله  على  المسلمين  جيش  يعبر 
مكون كــل  ــوق  ف فضالً  والخلدِويكفيه  الحشر  في  النار  قسيم  مقامُ 
(٢)ر د الشَّ أُحدِأخو المصطفى كهف الور أسَ في  الكتائب  فرسان  ل  مجدّ
جيوشها ــيّ  أُم اقتادت  ة  ثمّ رمدِفمن  أعين  ذو  ــالم  اإلس به  بيوم 
الرد على   ألو الضيم  أبيّ  »(٣)غداة  ونادت :حوادي العيس «حي على الوخدِ
البال بها  أرضاً  الصحب  بخير  المجدِفوافى  دمعة  لهم  ترقأ  فلم  أقــام 
القنا مشتبك  تحت  قالوا  ردِظهيرة  تباركت من حتف وبوركت من وِ
تفيؤوا أن  بعدما  كــرامــاً  الهندِومــاتــوا  والبتّر  السمر  حطيم  ظالل 
بسيفه يجلو  السجاد  أبــو  ــاء  ممتدِّوج الضاللة  طامي  دجى  جناح 
بمثلها المشركين  جيوش  ــدكّ  مرتدِّف كل   ــرد ال ناب  في  وأوقــع 
الـ خيفة  الصناديد  الصيد  بالعهدِفأحجمت  جبريل  جــاء  حتى  ـمنية 
العِد وانثالت  السيف  وكفّ  الحقدِفلبّى  مــن  عليه  تغلي  بأفئدة 
وبالظُّبى اللدان  بالسمر  ــأردوه  وبالنبل صادي القلب محترق الكبدِف

(١) وضع له الشيخ عبد  الحميد الخطي رحمه الله دراسة وافية، وفيها حدد وفاته في شهر رجب. 
مجلة الواحة. بيروت. العدد ١٥. الربع الثاني ١٤٢٠هـ.

ر: المأسدة. (٢) الشَّ
لها،  يغنِّي  اإلبل  سائق  وهو  حادي،  جمع  الحداة،  أراد:  حادية،  جمع  األصل-  الحوادي -في   (٣)
قرة أو ظلمة خفيفة. والوخد الوخد: سير لإلبل  ها شُ والعيس جمع عيساء: اإلبل يخالط بياضَ

سريع ترمي فيه بقوائمها.



١٨١ الشيخ حممد الزهريي 
العال  ذُر تداعت  قد  لقتيل  تــردي!فيا  أعــدائــه  خيل  عليه  ــداة  غ
ذابــل(١) فــوق  ــه  رأس لمشال  ــا  المهديوي للقائم  ينعاه   الهد لسان 
لنسوة المؤمنين  ــر  ــي ألم وغدِويـــا  إلى  حاسرات   وتهد سبين 
وبالجدِّأُسار كسبي الروم يشهرن في المال البتول  بـــاألُم  هــواتــف 
ــه ــا لــعــلــيــل غــلّــلــوه وإنـ ــ المسديوي والسيد  الكون  بقاء  لسر 
تَفديفديتك هل خوف من الموت هاشم ولم  الحسين  دون  تقتلي  فلم 
أُمية آل  أسياف  من  فتِ  خِ فأعربت عن قصد وأخطأت في القصدوهل 
ه أســرَ ين  تفكّ كيما  تجردي  (٢)ولــم  اللحدِ وسط  تدلينه  أو  السبي  من 
راية ك  لعزّ ترفع  لم  اليوم  الخدّإلــى  صاغرة  الطف  قبل  كنت  وما 
بهاشمِ الحسين  بعد  من  أنت  الجردِفما  أرجل  صدره  في  عبثت  وقد 
جاهدوا أجانب  ألحــرار  هدِهنيئاً  بالجُ القرب  غاية  فنالوا  لديه 
ــداً مــؤبَّ جميالً  ــراً  ذكـ الخلدِفأعقبهم  الجنة  بحبوحة  وأسكنهم 
وأثابهم ــهــم  ربّ عليهم  حدِّفصلّى  إلى  يُنهى  ليس  أجر  بأعظم 

C ويقول في رثاء الحسين
ــودي بــانــســكــابِ ــ ــن ج تــــرابِيـــا عــي أبــــي  آل  ــاب  ــص ــم ل
ــرا ــت ــاح ــرابِوحـــشـــاي ذوبـــــي ب ــطـ واضـ واضـــطـــرام  قٍ 
ــى أقــم ــن ــض ــم اكتئابِوفــــــــؤاديَ ال ــي  ف ــرك  دهـ عشت  ــا  م
ــي ائــذنــي ــنـِّ ـــمُ عـ ــابِوعـــلـــيـــهُ ــذه ــال ــس حـــزنـــاً ب ــف يـــا ن
الضبابيوتــقــطــعــي كـــبـــدي لــمــقـــ ــن  ابـ بسيف  ــول  ــت ـ
ــتُ مـــمـــن حـــاولـــت ــب ــج ــع صــبــري عــلــى عــظــم الــمــصــابِل

(١) الذابل: السنان.
لِّي السيوف، وما، هنا، كافة كما في البيت المنسوب للنابغة: دي: لم تسُ (٢) لم تجرُ

فإنما فضرَّ  تنفع  لم  أنــت  ويتفعإذا  رُّ  يضُ كيما  الفتى  يرجى 



شعراء القطيف ج١  ١٨٢
ـــ ــل ــس ؟كــيــف الــتــصــبّــر وال الــمــذابِ القلب  لصاحب  ــوّ  ـ
ــال ــرب ك وقـــعـــة  ــد  ــعـ بـ التصابي؟أوَ  ــى  إل المحبّ  يصبو 
ـــ ــى ال ــل ــه ع ــادتـ ــوم سـ ــسـ ــابِوجـ ــرح ــي تــلــك ال ــرمــضــاء ف ـ
ــن الـــظـــمـــا أكـــبـــادهـــم ــ ــضــجــت بـــوقـــد والــتــهــابِومـ ن
ــن وصــحــبــه ــي ــس ــح ــدي ال ــ ــابِأفـ ــ ــر وكـ ــف ــع ــن ــا بـــيـــن م ــ م
ــوق الـــحـــرابِأجــســامــهــم فــــوق الــثــر ــم فـ ــهـ ورؤوسـ
ــم خــال ــه ــم ــظ ــرابِوتُــــــــرضّ أع ــع ال بــالــخــيــل  الــقــتــل  ف 
ــا ــ ــن األع ــيـ ــم بـ ــ ــاؤه ــ ــس ــ حــجــابِون بـــال  ــرزن  ــ ب قـــد  دي 
ــا وتــنـــ ــتـــالهـ ــقـ ــي لـ ــ ــرث ــ ــحــابِت ــت ــل وان ــوي ــدب فــي ع ــ
ـــ ــا وبـ ــه ــم ــيّ ــخ ــوا م ــ ــرق ــ ــابِح ــي ــث ــع ال ــزّ أثــاثــهــن مـ ــ ـ
ـــ ــه ــصــمّ الــصــالبِولــــزيــــنــــب نـــــــوح ي ــب ال ــوان ـــدّ ج
ــوا ــا ثـ ــدهـ ــعـ ــسـ وجــــابِتـــبـــكـــي وتـ ــدة  ــئـ أفـ ذات  ــل  كـ
ــا تـــدعـــو بــكــا ــهـ ــوابِلــهــفــي لـ ــج ــل ــي ل ــغ ــص ــا وت ــه ــل ف
ــب الـــمـــذبـــوح لــو ــاتـ ــعـ ــابِوتـ ــت ــو ع ــ ــح أخ ــي ــذب ــع ال ــف ن
ـــ ــ ــذي ــ وال فـــهـــر  آل  ــا  ــ ــالبِيـ ــغ ال فـــوز  لمثلهم  ــــن 
ـــ ــي ــت رب ــب ــل ــد غُ ــق ــوا ف ــومـ الحجابِقـ على  الــخــدور  ـبات 
ــا ــي !ســـلـــبـــت مـــقـــانـــعـــهـــا ف ــلــعــجــب الــعــجــابِ لـــلَّـــه ل



١٨٣ الشيخ حممد صالح القدحيي 

 ]٣٠[ 
الشيخ حممد صاحل القدحيي

توّفي سنة (١٣٣٣)

القطيفي  طعان  آل  أحمد  الشيخ  ابن  صالح  محمد  الشيخ  الثقة  مة  العالّ هو 
القديحي. كان F على جانب عظيم مما كان أبوه عليه علماً وعمالً واخالقاً وادباً 
نْ دونه، وبعد أبيه كان أحد المشار  . تلمذ على يد أبيه حتى بلغ مبلغاً فاق به مَ وفضالً
إليهم فقام بواجبه، وادّ رسالته حسبما يتطلّبه التكليف الشرعي. ولد F في سنة 
(١٢٨١)، وتوفّي سنة (١٣٣٣) ليلة االربعاء من شهر شعبان، واحدث فراغاً كان 
وأدبية؛  علمية  ومآثر  آثار  وله   .(١){ دُ عْ بَ نْ  مِ وَ بْلُ  قَ نْ  مِ رُ  األَمْ هِِ  فـ{للَّ أبيه،  بعد  يشغله 
فمنها ديوانه الذي جاء أكثره على طريقة التخميس لألصل المنسوب لغيره في أهل 
البيت A. وإليك نموذجاً منه تخميساً لقطعة من قصيدة المرحوم السيد حيدر 

:C الحلي، وهي النونية المشهورة في رثاء الحسين

ــهــا ــهــا شــرقَ ــعْ غــرب قَــهــا(٢)فـــزلـــزلَ مـ ودْ به  حْ سُ مــن  وأنــفــس 
ــهــا ــده بــرقَ ــ حقهاوأرضـــــعَ مـــن رع لــلــعــال  ــضــى  ق (ولـــمـــا 

ــف بــنــيــانــهــا) ــســي ــال وشـــيـــد ب
(١) الروم: ٤. 

(٢) الودق: المطر، أو غبار ير في المطر.



شعراء القطيف ج١  ١٨٤
ــقٍ ــن وامـ ــرب م ــق ــه ال ــاق ل ــت ــن ســابــقٍف وحـــب وفـــا الــعــهــد م
ــن ســابــقٍفـــأســـرع يــصــعــق فـــي راهـــقٍ ــل لــلــمــوت ع ــرج (ت

ــت الــخــيــل مــيــدانــهــا) ــل ــه أخ ل
ــي تــرعــةٍ ــه الــنــفــس ف شــرعــةٍفــألــقــى ل عــلــى  الــفــرات  بجنب 
جرعةٍ مــن  بــالــمــاء  يــحــظَ  ــم  صرعةٍول فــي  البشر  زائـــد   ثـــو)

ــب لــقــيــانــهــا) ــب ــزّ ح ــعـ ــه الـ لـ
يديهِ كلتا  ــمــوت  ال إلــى  فيهِفــمــدّ  مـــلء  كــأســهــا  ــن  م ع  ــرّ ــج ت يفتديهِ ــمــا  ب الـــوجـــود  ــزّ  ــ ــهِوع ــدي ــت ل ــان ــأن الــمــنــيــة ك ــ (ك

نـــهـــا) ــل خـــالّ ــ ــواص ــ ــاة ت ــتـ فـ
ــادة فـــي رفـــرفٍ ــشــه ــل ــرفٍرقـــى ل ــط ومـــاســـت إلــيــه بـــال م
معطفٍ في  الوصل  إلــى  موقفٍوحنت  فــي  البيض  لــه  (جلتها 

خرصانها(١)) السمر  أثكل  لــه 
المزاحِ دون  الجد  على  ــراحِفجاءت  ب مــن  وال  مــنــاص  مــن  وال 

(٢) الصفاحِ مواضي  عليه  الكفاحِوألــوت  ليل  تحت  بها  (فــبــاح 
ــا) ــه ــروب الــنــقــيــبــة جــذالن ــ ط

البطاحْ تلك  ــوق  ف بها  بالمستباحفأمسى  ليس  بما  ــت  ــال ون
ــاك الــنــيــاحْ ــن ــار ه ــث ــن ــراً لــلــرمــاحْوصـــار ال (وأصــبــح مــشــتــجَ

ــا) ــه ان ــرّ ــه م ــي الــدمــا مــن تــحــلّ
الصفاتْ ــى  أزك منه  رأت  ا  المماتْفلمّ رداء  عليه  ــاطــت  أم
المرهفاتْ على  ــرداً  فـ الكماةْوألفته  عاينته  متى  ــراً  ــي (عــف

ــا) ــه ــوان يــخــتــطــف الـــرعـــب أل
شكلهِ ــن  م ــر  ــده ال عــجــب  فعلهِفــيــا  مــن  الــتــرب  على  صريعاً 

(١) الخرصان، جمع خرص: األسنة.
(٢) الصفاح، جمع صفح: عرض السيف.



١٨٥ الشيخ حممد صالح القدحيي 
ــهِ ــل ــت ــه عـــن ق ــ ــادي ــ مثلهِيـــــردّ أع عــن  الــحــرب  أجلت  (فما 

شجعانها) ــن  ــجــبّ ي ــاً  ــع ــري ص
وله مخمساً واألصل لغيره(١)

نزلوا هنا  أهل  عن  ليَ  منشد  تشتعلُمن  األنــوار  بها  البدور  مثل 
أفلوا كربال  في  طلعوا  طيبة  (باألمس كانوا معي واليوم قد رحلوامن 

نيرانا) القلب  سويدا  في  وخلفوا 
صرعوا قد  السيف  وبحدّ  لهم  أرتضعُلهفي  والحزن  لألسى  بعدهم  من 
طمعُ رجعة  في  مُ  لهُ هل  رجعواباللَّه  وإن  عادوا  لئن  علي  (نذر 

ريحانا) الــطــفّ  طريق  ألزرعـــن 
H وله في رثاء مسلم بن عقيل وهاني بن عروة

ــمــرتــضــى ــام ال ــ ــ ــن اإلم ــا بـ ــانِيـ ــطــع ــيــث الـــوغـــى يـــوم ال ل
مــســلــمــاً ــك  ـ ــمّ عـ ــن  ــ ابـ ــانِإن  ــ ــزم ــ ــاء ال ــ ــن ــ خـــانـــتـــه أب
ــى أتـ أن  ــا  ــ ــم ــ ول ــوا  ــبـ ــتـ ــيكـ ــان ــع ــو ي ــل ــب ــل تـــركـــوه ل
ــو ــف ــل ــا أخ ــ ــا راعـــــــه مـ ــ وانِمـ ــحــق  ال ــي  ف يــكــن  ــم  ولـ ه 
ــداً واجـــبـــاً ــ ــق ــ ــوه ع ــ ــلّ ــ ــانِح ــن ــب ــان مــن مــحــض ال مــا كـ
ثانيتــــركــــوه فــــــــرداً حـــائـــراً الــســيــف  ــر  غــي ــقَ  ــل ي لــم 
ــه وهـــانـــئـــاً ــي ــل ــا رحــمــة الـــبـــاري لــهــانــيقـــبـــضـــوا ع يـ
ـــ ــف ي أن  آذن  ــض الـــهـــوانِوهــــنــــاك  ــب ــة ق ــاف ــخ ــــرّ م
ــم ــه ــل ــي ــانحـــتـــى أتــــــــاه رع ــ ــي بــنــاكــثــة األمـ ــش ــم ي
ــداً ــاه ــج ــد الــكــفــاح م ــ ــا والـــجـــنـــانِأبـ ــي ــح ــم ــق ال ــل ط
ــدهــم ــول عــدي ــ ــم يــخــشَ ه ــانِلـ ــن ــس ال ــرب  ــ ض وال  ــالّ  ــ ك

(١) األصل للشيخ عبد الحسين بن إبراهيم بن يحي آل صادق العاملي.



شعراء القطيف ج١  ١٨٦
ــا ــض ــق ــم ال ــ ــكَ ــ ــب مــنــزلــة الــجــنــانِلــكــنــمــا ح ــأحـ فـ
ــد ــع ــوانِفـــعـــاله بـــالـــســـيـــف ال ــ تـ ــال  ــ ب وكـــتّـــفـــوه  وّ 



١٨٧ الشيخ حسن عيل البدر 

 ]٣١[ 
الشيخ حسن علي البدر

توّفي سنة (١٣٣٤)

ة الشيخ حسن علي ابن الشيخ عبد اللَّه بن محمد بن علي بن  مة الحجّ هو العالّ
مستودع  االشرف،  النجف  في   (١٢٧٨) سنة  مولده  كان  القطيفي.  بدر  بن  عيسى 
العلم ومنهل االدب وحظيرة التفكير، ونشأ بها وترعرع في أرحبة العلم والشرف، 
. ومن  وتفيّأ ظل والده المغفور له، فقد كان من مشاهير عصره علماً وفقهاً وتحقيقاً
إذ  منه؛  الغاية  يبلغ  أن  عليه  أبت  األقدار  أن  غير  مترجمنا،  نهل  الصافي  النمير  هذا 
أنه  غير  بالحساب،  تكن  لم  عرقلة  له  خلق  الذي  األمر  صباه،  ام  أيّ في  بفقده  فوجئ 
صمد لها وألمثالها من الكوارث، فواصل عمله بهبوطه إلى وطنه القطيف، وتلمذ 
 ،على يد أعالمها كالشيخ علي القديحي وأمثاله. ولم يزل حتى بلغ الغاية القصو
وإذا هو ذلك المجتهد الكبير والمصلح العام، ثم كر راجعاً إلى النجف األشرف، 
ه إلى القطيف. وبقي مدة مواصالً للطلب بين درس وتدريس وتأليف، حتى طلبه عمّ
ة ألداء فريضة الحج، وبعده أبحر  وبعد أن تزوج بإحد أكفائه توجه إلى مكّ
من مكة المكرمة إلى النجف االشرف من طريق جدة، وال زال موئالً لرواد العلم 
والحقائق، مستقال بحوزة علمية؛ لما كان عليه من النضوج العلمي والورع والتقى 
والحقائق  العلم  رواد  من  كثيرون  الصافي  علمه  نمير  من   ارتو وقد  والصالح. 

كوالدنا المرحوم، والشيخ حسين القديحي وأمثالهما.



شعراء القطيف ج١  ١٨٨
توفّي F بالكاظمية سنة (١٣٣٤)، ودفن في جوار الكاظميين B، وكان 
F يقول الشعر بالمناسبات، وأكثره في أهل البيت A ومنه ما تراه بين يديك 

في قصائد أولها:

C في رثاء الحسين
بصيرة بعينِ  الدنيا  ينظر  حالمِومــن  وأضغاث  أغاليطاً  يجدها 
يومه قبل  ــا  م نسيان  نائمِويــوقــظــه  طيف  تكن  مهما  أنها  على 
الفنا تظهر  ــارة  ــحّ س ــمِولكنها  دائ بقالب  ــوجــود  م ــصــورة  ب
مريرها بين  التحقيق  في  فرق  واهمِوال  وهم   سو حلواً  عى  يدّ وما 
حجىً أخــو  غرّ  يُ بنعماها  نادمِفكيف  سنَّ  لها  فاتت-  -إن  فيقرع 
نــدامــةٌ للعارفين  ينبغي  ــل  المكارمِوه اكتساب  غير  فائت  على 
استراحة ــدار  ب الدنيا  هــذه  ــا  البهائمِوم لغير  ات  لـــذّ وتحصيل 
ابتعاده منها  المرء  بعد  قدر  الزمِعلى  ضربة  واللذات  ــروح  ال عن 
تراكمت كيف  ــه  الــلَّ آل  ــرَ  ت ــم  تراكمِأل أي  الدهر  صــروف  عليهم 
بريقها النبي  بنت  شرقت  ــا  العالقمِأم طعم  ــداء  األع عها  وجرّ
من بسيف  بغياً  الكرار  قتل  مآثمِأمــا  من  أتــى  فيما  وطغى  بغى 
ملجم ــن  اب العالمين  ــه  إل ــدوّ  آدمع دَور  من  الناس  جميع  وأشقى 
ملجأ وهــو  ابنه  الزاكي  يعد  مِألــم  مسالَ غير  وهو  حرب  سلم  إلى 
وتناهبوا فسطاطه  هجموا  ــا  الغنائمِأم ــغــزاة  ال نهبَ  رحله  بــه 
غيلة السم  له  ــدا  األع ــت  دسّ المكارمِأمــا  قلب  الطشت  في  به  فألقى 
جنازة ــو  وه النبل  رشــقــوه  ــا  (١)أم على النعش ال بل فوق هام النعائمِ
غدا وقد  الحسين  أنسَ  ال  أنسَ  على رغم أنف الدين نهب الصوارمِوإن 
بعينه النهار  ــودَّ  اس بعدما  هاشمِقضى  ذؤابة  من  صحب  خير  على 

(١) النعائم: منزل من منازل القمر.



١٨٩ الشيخ حسن عيل البدر 
الفضا سعة  به  ضاقت  بعدما  العوالمِقضى  فضاء  شجواً  له  فضاق 
فقده ليل  من  اإلمكان  فامتال  قائمِقضى  ــلّ  ك أقــعــدت  ــمّ  غ حــنــادس 
الظما من  الفؤاد  ان  حرّ وهو  على غصص فيها قضى كل هاشميقضى 
بــثــارهــا ــوم  ــق ت ال  ــزار  ــن ل (١)فــمــا  اللهاذمِ ضروع  من  حرباً  فترضعَ 
طرفها تسابق  خــيــالً  ضراغمِوتمألها  د  أُسْ تحت  حرب  آل  على 
هامهم السنابك(٢)  هاتيك  هاشمِفتوطئ  سيد  صدر  أوطؤوها  كما 
وجوهها فوق  باللطم  استبدلت  من الضرب باألسياف وجه الضياعمِهل 
أُمية آل  سفك  عن  رضيت  السواجمِوهل  الدموع  بإجراء  دماها 
ةً مستمرَّ سيرةً  فيكم  القتل  ؟هبوا  فاطمِ ابنة  السبا  كيف  فت  عرَ فهل 
خدورها حماة  أنتم  لنسا  ــا  (٣)وم وللسبي حسر الوجه فوق الرواسمِ
شامت بين  أنها  عليكم  ؟أهــان  ــر الطــمِ ــانٍ وآخـ عــهــا شـ ــروّ ي
على اختلفت  أنها  عليكم  ؟أهــان  الديالمِ كسبي  األيــدي  مقانعها 
خدرها الخيل  هجمة  عليكم  ؟أهان  كأن لم يكن ذاك الخبا خدر هاشمِ
أضرموا حين  مذعورة  من  اللَّه  !لها  الحوائمِ كالحمام  ت  ففرّ عليها 
قلبها تقطّع  قد   حسر اللَّه  !لها  فمِ على  عيناً  سال  أن  إلى  زفيراً 
انعطافهم عدمت  ال  قومي  بال  العزائمِفما  ماضي  الضيم  أُباة  وكانوا 
الندا يسمعوا  فلم  ا  الصمّ ؟أعارونيَ  حمِ بال  بأني  ــدروا  ي ألم  وا  ــرّ وق
صريخكم يغاث  أالّ  ــمُ  ظالمِأُعــيــذكُ كفّ  من  الصوت  قطيع  بغير 
من دعــاء  يجاب  أالّ  ــمُ  ــذكُ الطمِأُعــي لطم  أو  السبّ  بغير  دعاكم 
حريمكم يستباح  أن  ــمُ  الرواسمِأُعــيــذكُ عجف  فوق  نساكم  وتسبى 

(١) اللهاذم، جمع لهذم: الحاد القاطع من األسنة.
(٢) السنابك: أطرف الحوافر.

فوق  اإلبل  سير  من  ضرب  والرسيم  رسيماً،  الماشية  اإلبل  وراسمة:  راسم  جمع  الرواسم،   (٣)
الذميل.



شعراء القطيف ج١  ١٩٠
نزيلكم يستظام  أن  ــمُ  ــذكُ ــي ؟أُع هاشمِ أبناء  شأن  ماذا  فتغضون، 
حواسراً تساق  أن  إباكم  ؟أيرضى  غاشمِ شرّ  إلى  األعدا  شاءت  كما 
مبيعنا ــروم  ي أن  إبــاكــم  ؟؟أيــرضــى  الغالصمِ بقطع  يُعطب  ولم  يزيد 
السبا في  تسيّر  أن  إباكم  ؟أيرضى  فاطمِ والبتولة(١)  علي  يتامى 
دعت كلما  أنها  إباكم  ؟أيرضى  عت بالسوط فوق المعاصمِ وِّ بكم رُ

C وله في رثائه
غالبِ بن  لــؤي  أبنا  فقدت  ؟متى  عاتبِ عتب  بها  ينهض  فلم  إباها 
النسا حنّة  أسماعها  قرعت  ؟أمــا  بثاقبِ الغيور  يرمي  بما  إليها 
قالئداً العتاب  جمر  نظمت  ؟فكم  على السمع من قلب من الوجد ذائبِ
ها ؟وكم نثرت كالجمر في صحن خدّ الهبِ الغيظ  زفرة  من  حشا  مذاب 
ضجةً بالشكاية  إليها  ؟وضجت  األهاضبِ الجبال  بأرجاء  تميل 
اإلبا مُ  لكُ يرتضي  هل  إخوتي  ؟أيا  األجانبِ بأيدي  عني  تعرضوا  بأن 
العِدا على  قناتي  النت  إخوتي  محاربيأيا  االنتقام  بطش  يخشَ  فلم 
مُ عليكُ قدراً  هنت  هل  إخوتي  فهانت عليكم -ال حييت- مصائبي؟أيا 
العِد هجم  قد  تدرون  إخوتي  مضاربيأيا  واستباحوا  خبائي  عليّ 
غنيمة ــي  أن تـــدرون  إخــوتــي  ــا  ناهبِأي نهبة  راح  ورحلي  غــدوت 
مسيرنا ــرٍ  ــهْ فِ أبــنــاء  على  ؟أهــان  إلى الشام حسر فوق حوص(٢) الركائبِ
حواسراً نكون  أن  عليكم  ؟أهــان  كما شاءت األعدا بأيدي األجانبِ
وقوفنا فهر  ــاء  ــن أب على  ؟أهـــان  وراكبِ ماشٍ  شر  هند  ابن  بباب 
دخولنا فهر  ــاء  ــن أب على  ؟أهـــان  جالببِ بغير  الطاغي  مجلس  على 
؟أتغضي على هضمي ألست الذي حمى بسمر القنا خدري وبيض القواضبِ

(١) الصواب: البتول، وهذا من باب الضرورة.
(٢) خوص، جمع خوصاء: غائرة العين.



١٩١ الشيخ حسن عيل البدر 
وهتكهم وسلبي  سبيي  على  حماي كأني ليس حامي الحمى أبي؟أتغضي 
شوارع الرماح  سمر  وال  بجانبي؟أأُسبى  الرقاق  البيض  وال  أمامي 
عوابس قومي  فتيان  وال  (١)أأُسبى  السالهبِ متون  في  لواها  يرفّ 
غاية ابن  كل  عدنان  بني  من  ير الصارم الهندي أصدق صاحبِبها 
لحظه شزر  من  الموت  يرد  ذائبِكميّ  الخوف  شدة  من  حشاً  مروع 
الوغى في  بالكر  همّ  ما  إذا  (٢)همام  تدكدكت األبطال تحت الشوازبِ
(٣) األهاضبِفتأتي بها شعث النواصي ضوابحاً الجبال  مثل  بها  تقل 
وصبيتي يستنقذوني  كي  !يجيئون  غالبِ أبناء  ذلّ  وا  أو  األسر  من 

B وله في رثاء أبي الفضل العباس عن لسان الحسين
الرماح وخــز  مثل  على  الصفاحْطويت  ــزّ  ح مثل  أو  ضلوعيَ 
الحسود تمنّى  بي  كما  الجماحْورحــت  مني  للدهر  الن  ــد  وق
القتادِ ــوك  ش مثل  على  ــجــراحْوبـــتّ  ال ــي  دامـ ــاس  ــف أن أُردّد 
ــب عـــن نــاظــريّ ــيّ ــغ وراحْغــــداة ت جــا  مــن  خير  ــا  ي محيّاك 
النهار وجـــه  ــمّ  ــاظــل ف الصباحْتغيبت  ــه  وج ــودّ  ــ واس بعينيَ 
ــي ــق ــه أتّ ــاً بـ ــ ــ ــك درع ــدت ــق والــرمــاحْف القنا  طعن  الدهر  من 
يـــك مـــن نـــازح ــتــزاحْبــنــفــســي أُفـــدّ ــاالن ب الصبر  فــقــده  رمــى 
التقى ــروح  ف رحــت  الفضل  ــا  بـــالـــرواحْأب آذنـــت  ــد  ق عقيبك 
الــثــر فـــوق  مقيلك  (٤)عجيب  ــراحْ ــضُّ ال فــوق  مقيلك  أليس 
اللحود ببطن  تمسي  العدل  ــاحْمن  ــري ــق بــعــدك عــذب ال ــش وأن

(١) السالهب، جم سلهب: ما طال وعظم من الخيل.
(٢) الشوازب، جمع شازب: الخشن الضامر.

(٣) ضوابح، جمع ضابحة: عادية دون التقريب.
راح: البيت المعمور في السماء الرابعة. (٤) الضُّ



شعراء القطيف ج١  ١٩٢
الكر جفني  يألف  العدل  طــاحْمن  عينيّ  ــســان  إن ــالــتــرب  وب
السلوّ قلبي  يألف  الــعــدل  المناحْمــن  وأنـــت  الفقيد  وأنـــت 
عليك ــداً  وجـ أقـــضِ  إن  ؟تــرانــي  ــاحْ ــن جُ أو  جٌ  ــرَ ــ ح بـــذا  ــيّ  عــل
بالزفير أحــتــرق  إن  ــواحْتــرانــي  ــل ال وتــلــحــو  أُالم  عليك 
الخطوب عضب  شل  الحْأاُصغي -وقد  ــول  ق ــى  إل ــدي-  ــاع س كــال 
الزمان مني  فَــلَّ  ــد  وق الــصــفــاحْأاُصــغــي  ــلّ  ــف ت عـــزم  صفيحة 
سطا ــا  ــم ل يَ  ــوّ ــلـ سـ السالحْخــلــعــت  شاكي  الدهر  صبريَ  على 
وكــان اصطباري  حصن  مستباحْفــغــادر  األســـى  لخيل  منيعاً 
ــكــل نـــاءٍ مـــزاحْوكــيــف ســلــوي ومـــن كـــان لي ــن ال ــوا ع ــل س
عليك عــيــونــي  مـــاء  ــاءً قـــراحْســأســكــب  ــ ــري م ــب ــت ص ــيّ ــم ل
صرفه ــي  ف ــر  ــده ال ؟أيــغــتــالــك  الــنــجــاحْ منه  بــعــدك  وأطــلــب 
ــأل مــجــلــس أُنــســي غــداً ــأم ــاحْس ــي ــن ــال ــاك يــجــمــعــنــي ب ــ وإيـ



١٩٣ احلاج حممد الرباهيم 

 ]٣٢[ 
احلاج حممد الرباهيم

توّفي سنة (١٣٣٥)

القبائل  من  قبيلة  البراهيم  وآل  البراهيم،  أحمد  بن  محمد  الحاج  الوجيه  هو 
العربية المعروفة بالخير والصالح، لم يُتحدث عنها إالّ بخير، قد أخذت مكانتها من 
المجتمع في دنيا التجارة واألدب وأفعال الخير، ولهم فيه آثار باقية وستبقى. يسكن 
الكثير منهم، حاليا، بالد صفو والكويكب والمسعودية، كلهم من األخيار وأماثل 
الرجال وأفذاذهم. والحاج محمد المترجم جد الكثير منهم، كان على جانب عظيم 
من كل ما ذكرنا، ولم تخطئهم قاعدة «ما لآلباء ترثه األبناء» غالباً (أطال اللَّه أعمار 
آثاراً  وخلف  المذكور،  بالتاريخ  اليه  المشار  توفّي  الماضين).  اللَّه  ورحم  الباقين، 
يدلّك  نموذجاً  وإليك  العربي.  الشعر  من   A البيت أهل  في  قاله  ما  منها  جميلة 

على مد شاعريته، فمنه قوله:

C في رثاء الحسين
العال ــروع  ض نفسي  رضعت  والــقــنــاال  قضبها  أروِّ  لــم  إن 
حشرجت إذا  الحرب  معرك  واستجبنافي  ــوم  ــق ال كمي  نفس 
ــافــنــا ــا بــأســي ــاهـ ــدنـ ــد أعـ ــق ــا فــوقــنــاف ــم ــن س ــك واحـــــدة ل
وفي أصــبــراً  العصر  صاحب  الفنا؟يا  ــراب  غـ صــاح  ــــمُ  دوركُ



شعراء القطيف ج١  ١٩٤
ــمُ دوركـــم ــكُ ــن ــيٌّ م ــ الهناأخــلــت أُم ربـــوع  منكم  ــت  ــش وأوح
آلكم عــلــى  األرض  مأمناضــيــقــت  ــكــم  ل فــيــهــا  ــدع  تـ ــم  ــل ف
«عسى» في  فما  فديناك،  المنىفانهض،  بلوغ   « «علّ أو  «سوف»  أو 
غدت قد  ــى  األُل بثارات  والقناواطلب  الظُّبى  طعم  أجسادهم 
ــن ــنٍ وم ــي ــارات حــس ــثـ ثمناويـــا لـ المُ نصره-  -في  أرخصوا  قد 
لها وقــالــوا  األرض  بَـــى  رُ ــوا  بنادك فــقــري  ــك  ــيـ رواسـ ــحــن  ن
بأمثالها حـــربـــاً  ــوا  ــب ــاط لناوخ ــا  ــ إمـ ــوم  ــيـ الـ ــك  لـ ــا  ــ إمـ
ــا ــداءن ــورد أع ــ القنا(١)نــحــن األُلــــى ن ووشيج  المواضي  شبا 
ــا ــداءن ــورد أع ــ حربنانــحــن األُلــــى ن رحــى  دارت  إن  بالخزي 
زينب حمى  نحمي  ال  خــدرنــا؟فكيف  على  ــادي  ــع ال ونــدفــع 
بعدهم من  الــخــدرِ  ــذاك  ل الخنا!لهفي  آلل  نــهــبــاً  غـــدا  كــيــف 
وجهها على  ــوم  ــق ال مــن  ــرت  مأمناف  تـــر ليست  مــذعــورة 
قومها مــن  الــحــي  حــمــاة  هضمنا؟تــدعــو  على  نمتم  ــمُ  ــكُ ل ــا  م
جاءكم ــا  أم الضيم  على  سلبنا؟نمتم  ــن  م نــلــنــاه  ــا  م فــهــر  ــا  ي

C وقال أيضاً في رثائه
التثاقلِبني الحمد نهضاً ال أر في التغافلِ في  وال  كــالّ  منى  بلوغ 
طارق كل  عن  الجار  حماة  ؟ألستم  بكم صين دين الحق عن كل باطلِ
رحابها تضيق  أن  منكم  آن  ؟أمــا  وبــاســلِ ــرم  وق شهم  فتى  بكل 
جعفر والليث  والعباس  البواسلِكحمزة  مــردي  الكرار  وحيدرة 
سجية الصريخ  غوث  لهم  بكاسلِحماة  دعاهم  ن  عمّ مُ  منهُ ومــا 
كريهة فــي  ــمُ  ــاداهُ ن مــن  ؟يلبّون  تثاقلِ في  ترهم  وِ عن  مُ  لهُ فما 

(١) الشبا، جمع شباة: من السيف حده القاطع. والمواضي: السيوف. والوشيج: شجر الرماح. وفي 
القافية إيطاء لورودها باللفظ والمعنى قبل ثالثة أبيات.



١٩٥ احلاج حممد الرباهيم 
صوارم عصتكم  أم  عراكم  ؟أجبن  التجاولِ في  ذلّة  خامرتكم  وهل 
لكم حوت  والطفوف  قعدتم  ؟فكيف  الكواملِ البدور  كأمثال  بنيناً 
فأصبحوا المنون  ريب  الجنادلِتقاسمهم  فــوق  الغبراء  تلع  على 
دماؤهم الصعيد  وجه  على  الجداولتسيل  مثل  الطف  بأرض  فتجري 
األوافلِبدور بدت في الخيف من أرض مكة خسف  بالطف  فعارضها 
عت زِّ يلُ المفاصلِفهاتيك أشالهم على الترب وُ على الرغم واألجساد مِ
رؤوسهم راحت  األقمار  كما  ــلِوتلك  ذاب الخط  من  ميال  كل  على 
نساءكم ــأن  ب ــذا  ه مــن  األراذلِوأعــظــم  الطغام  بين  مكسباً  غدت 
جهدها للحمية  يــا  ــمُ  بــكُ لسائلِدعــت  مجيباً  منكم  تجد  ولما 
المناهلِفما شأن أُسد الغاب تغضي على القذ عند  الماء  ورد  وتلتذّ 
طالب غير  من  الناس  في  ؟وأوتارها  ــلِ ــألوائ ل منعة  وأنــتــم  فكيف 
نساؤكم  -أُسار- تسبى  مُ  المحافلِأيرضيكُ في  سبة  ذي  العال  لعمر 
بمجلس تنظروها(١)  لو  بكم  داخــلِفكيف  كل  أمثاله  عن  اللَّه  نهى 
حاقدٍ كل  من  السجاد  على  وفــاعــلِتخاف  نـــاهٍ  أفــكــار  فــي  فتغرق 
هاشم آل  من  بالسادات  الثواكلِوتهتف  الحمام  نــدب  وتندبهم 
ــمُ أراكُ هل  عزوتي(٢)  يا  أال  الصواهلِتقول  فوق  شعواء  غارة  بذي 
مُ بظباكُ ــمُ  ـ زتُ ــرّ طـ ــي  ــت ال القوائلِفـــإن  هجير  في  تمشي  الخدر  لها 
فأصبحت قدماً  الشمس  تراها  الهوازلِتودّ  ظهور  في  األعادي  تراها 
زينب شخص  يروا  أن  تمنّوا  المنازلِوقوم  في  لوا  أمّ ما  وجــدوا  فما 
وحولها  حسر الشام  بسوق  السالسلِرأوها  في  يّدت  قُ أيامى  نساء 

(١) هذا لحن ألجأته إليه الضرورة، والصواب: لو تنظرونها.
ةُ : العشيرة. زوَ (٢) العُ



شعراء القطيف ج١  ١٩٦
وله F في دخول النساء لمجلس يزيد

مجلس فــي  يدخلن  اإلمــا  ــه يــزيــد ضــاحــكــاً مــطــربــامثل  بـ
ــو لــهــا شــامــتــاً ــرن يشربامــســتــهــزئــاً ي كــي  ــكــأس  ال يــديــر  ــو  وه
غالب مــن  ــــدُ  األُسْ ــن  أي غيّبايــقــول  مضوا  عنك   (١)ــر الــشَّ ــد  أُسْ
بهم ربـــي  صــنــع  رأيـــت  المنصباكــيــف  ــيَ  دونـ مــن  ــروا  ــاب ك إذ 
نفسه ــي  ف الملك  رام  ــوك  المطلباأخـ ــه  لـ ــه  ــلَّـ الـ ــخــيــب  ف
ــاً ــع أدم عينها  مــن  بىفــأســبــلــت  الرُّ ــوق  ف المنثور  كاللؤلؤ 
ــم ــت أمـــيـــر شـــامـــت ظــال ــ ــاأن ــرب أق وال  أبٌ  ال  ونـــحـــن 

ر: المأسدة. (١) الشَّ



١٩٧ الشيخ حمسن بن مخيس 

 ]٣٣[ 
الشيخ حمسن بن مخيس

املتوّفى سنة (١٣٣٥)

هو الشيخ محسن بن علي بن سلمان بن رضا بن خميس. وآل خميس قبيلة 
واألخالق  واألدبية،  التجارية  األوساط  في  الخالد  واألثر  الجميل  الذكر  لها  عربية 
البعيدة  العهد،  القديمة  البلدة  القطيف،  قلعة  يسكنون  الكريمة.  والمزايا  الفاضلة 
في  كان  سورها  إنشاء  تاريخ  [أن]  على  التاريخية  والوثائق  اآلثار  دلت  فقد  األثر، 
الدين  أهل  أماثل  من  أخيار  رجال  المعاصرين  خميس  آل  ومن  (٢١٦)هـ(١).  سنة 
المشار  أكثرهم  وجد  كابر،  عن  كابراً  سلفهم  عن  الحسنة  الخصال  ورثوا  واألدب، 
إليه تقيٌّ فاضل وأديب شاعر. توفّي F بالتاريخ المذكور، وخلف وراءه من أدب 

الطف ما خلّد ذكره، ومنه قوله:

C في رثاء علي األكبر بن الحسين
طه نجل  ــا  أي ــى(٢)  ــوح ال حماهاالــوحــى  حامي  بالطفوف  قضى  قد 
ملّت فالخيل  القعود  ذا  ــالهــافلكم  ــهــا وعــافــت كَ لــربــاط ل

(١) استنادا إلى لوح كان مثبتا في بابها الجنوبي المعروف بدروازة السوق مكتوب به تاريخ إنشائها 
ل حجرة وهو يعادل بالحساب الرقمي ٢١٦. مَّ بحساب الجُ

(٢) الوحى: اإلسراع، وهنا: البدار البدار.



شعراء القطيف ج١  ١٩٨
مثيراً ــات  ــادي ع الخيل  شراها(١)فاطلق  في  أُغضبت  قد  بأُسود 
طه بــن  يــا  مُ  منهُ الــثــار  دماهاواطــلــب  مــن  وارداً  السيف  ودع 
أمسى ك  ــدّ ج ــار  األخــب أتتك  ظباها؟مــا  وبيض  الخنا  أهــل  رهــن 
فيبكي الـــكـــرامَ  ينظر  لدماهابــالــعــرا  شــابــهــت  ــد  ق ــوع  ــدم ب
ــام يــنــادي ــئ ــل ــراه بــيــن ال ــ ــو ت طهل لــعــتــرة  منكم  مجير  ــل  ه
ــيّ ــن الـــخـــيـــام عــل ــاه مـ ــأتـ سماهافـ ببرج  الضحى  شمس  مثل 
دعني لبيك  بالحسين  رحاهافــدعــا  دَور  مثل  الــقــوم  أتـــرك 
أهلي للضياغم  ــأر  ــث ال دجاهاأطــلــب  ــدور  بـ ــا  ــوف ال ــل  أه ــن  أي
حبيبٍ بعد  الحياة  سئمت  لقاهاقــد  في  فالمنى  الفضل  ــي  وأب
كغيث الــدمــوع  ــذرف  يـ ــغــدا  فالتقاهاف الــلــقــا  إلـــى  ــاه  ــ ودع
خلق شــر  يــا  ــراز  ــب ــال ب ــا  ــدع سفهاهاف ببغيها  ــت  ــاع أط ــد  ق
ــوي ــزم ق ــع ــاً ب ــا مــغــضــب ــط ــدعــت بــالــثــبــور حــيــن أتــاهــاوس ف
عليا ــت  ظــنّ ــداة  ــع ال ــه  رأتـ ــذ  بالهام لــدفــع  فالتجت  ــى  أت ــد  ق
حسين نجل  ــســام  بــالــحُ ــهــوت كــالــرمــيــم فـــوق ثــراهــافلّها  ف
األعــادي جسوم  من  الرحب  ــخــوض دمــاهــامأل  ــره ي ــه ودعـــا مُ
ت ففرّ بعضب  سحبها  ــال  أشقاهاوج إلـــى  كــالــقــطــا  ــالً  ــ ذهّ
ــو أبـــاه ــدع ــام ي ــلــخــي جزاهاوأتــــى ل يـــومَ  العالمين  ــا  رج يــا 
حشائي ــلّ  ــ أب ــة  ــرب ش قضاهااســقــنــي  أمير  المرتضى  حشا  يا 
ــى ــت وأرخـ ــ ــا بــنــي اِئ ــا ي ــدع سماهاف كسحب  بالبكا  عينه 
ــي فــألــقــى ــل ــه طهفـــأتـــى نـــحـــوه ع ــب ــه ش ــن ــه فـــي فـــم اب ــم ف
تلقى ــوف  س اللقا  ــى  إل ــاه  ظماهاودعـ ي  مــروّ المرتضى  جــدك 
حسين شــبــل  للطغاة  فضاهافانثنى  ــرجّ  فـ ســطــا  لــيــث  مــثــل 
ــت فـــراراً ــ فناهاهــربــت دهــشــة وولّ ــحــلّ  ي أن  الــقــتــل  خيفة 

(١) الشر: المأسدة.



١٩٩ الشيخ حمسن بن مخيس 
بعض فــوق  بعضها  الخيل  ــوق ثــراهــاحطم  ــوج فـ ــم ودعـــاهـــا ت
للقائي ــوا  ــت ــب اث أال  فجراهاويـــنـــادي  ــمُ  ــتُ أن الحقد  ذوي  ــا  ي
ــل أحـــمـــد وعــلــي ــج وغاهاإنـــنـــي ن ليث  النبي  بنت  وابـــن 
ــوال ــاء أُقـــســـم ل ــم ــس ــى عــداهــابــإلــه ال ــن ــذ ألف ــاف حــكــمــه ن
ــراه ــىً يـ ــق ــل تطاهافـــــأراد اإللــــه مُ ــول  ــخــي ال ــعــرا  ــال ب جــثــة 
سهم ــوم  ــق ال ــن  م ــحــوه  ن ــأتــى  كالهاف فــشــق  الــحــشــا  ــاب  ــأص ف
ــادي ــألع ــره بـــه ل ــه ــى م ــض ــاهــاوم ــا وظــب ــســمــره ــه ب ــت ــع ــطَّ ق
سالمي عــلــيــك  قــائــالً  ــا  ــدع ــاف ــي أُخــراه ــا غــيــاث الــعــبــاد ف ي
علي شبل  الجموع  فــي  قطاهافسطا  بــســرب  سطا  ليث  مثل 
ــى فـــوق شــبــلــه فـــرآه ــن ــح ــه نــكــبــاهــاوان ــفّ ــل ــرب ت ــ ــوق ت ــ ف
ــادي األع منك  حشاي  يــا  مناهافدعا  ــالــت  ون غلّها  شفت  قــد 
ليلى ـــك  أُمّ إن  القلب  ــى  ــن لنداها؟أمُ ــن  مَ علي  يــا  دعــت  إن 
لقاً وخُ ــلــقــاً  خَ النبي  شبيه  ــا  بكاهاي زاد  المكرمات  بــعــدك 
التنادي ــوم  ي األُســـود  قريع  لظباهايــا  فــريــســة  تــبــقــى  كــيــف 
جميعاً ــوا  هــلــمّ هــاشــم  بني  ــا  طلقاهاي مجدكم  ــف  أن عــت  ــدَ جَ
ــحــمــل ابــنــه لــخــيــام لعالهاوأتــــى ي سمت  ــه  روحـ أن  بعد 
طه ــر  ــه ــط ال ــل  ــائ ــق ع ــه  ــرأتـ حشاهافـ ــلء  م ــد  ــوج وال فدعته 





٢٠١ الشيخ عبد عيل املاحوزي 

 ]٣٤[ 
الشيخ عبد علي املاحوزي

املتوّفى سنة (١٣٣٧)

بن  علي  عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد  بن  علي  عبد  الشيخ  الفاضل  هو 
حسين بن جعفر الماحوزي. أحد أعالم القرن الرابع عشر الذين خدموا الدين واهله، 
 إحد إلى  المنتهية  النسب،  في  عريقة  شريفة  أُسرة  من  يجب،  كما  رسالتهم  وا  وأدّ
القبائل العربية الطائرة الصيت. وآل الماحوزي أحد أُولئك القبائل التي نزحت من 
مسكناً  واتّخذوها  القطيف،  إلى  تقريباً  السنين  من  قرنين  قبل  البحرين  في  أوطانها 
منهم  فيه  نبغ  الذي  الجديد  بمسكنهم  أمرهم  فحمدوا  الدار،  بهم  فاطمأنت  لهم، 
العلماء والفضالء، واألُدباء والشعراء، وآثارهم تدل على ذلك. ويوجد منهم اآلن 
أفراد كثيرون جلّهم - بل كلّهم - من رجال الخير، يسكنون قرية الدبابية والكوكب 

(كثر اللَّه من أمثالهم، ورحم اللَّه الماضين منهم).
ومن بينهم المترجم الذي نظم في مدح أهل البيت A فأبدع، ومن ذلك ما 
ل منه على مرّ السنين واألعوام إالّ ثالثة  نظمه في حديث الكساء، غير أنه لم يُتحصَّ
فرج  الشيخ  األُستاذ  من  وأحفاده  ذووه  التمس  تماميته؛  لعدم  ونظراً   . بيتاً وثالثون 
العمران ليكمله؛ ليكون ذكر للجميع. فهاكه لماضٍ ومعاصر، داخالً تحت عنوان 

:(١){ التَّقْوَ لَى الْبِرِّ وَ نُوا عَ اوَ عَ تَ قوله تعالى: {وَ
(١) المائدة: ٢.



شعراء القطيف ج١  ٢٠٢
حديث الكساء

الخالقِ بــاســم  ــكــالم  ال ــصــادقِأفتتح  ال النبي  على  مصلياً 
وآلـــه األطــهــار ســـادة الـــوروسر نجم  السماء  في  حــلّ  ما 
يذهلُ ــوم  ي العفو  ــي  راج ــادُ فــيــه تــعــولُيقول  ــب ــع ــر ال يـــوم تُـ
وعملْ علماً  ــه  ــلَّ ال خلق  ــل  ــلْأق ــرهــم خــطــا وذنــبــاً وزلـ ــث أك
ــي األســـيـــر الــجــانــي ــد عــل ــرانعــب ــي ــن ــن ال ــه مـ ــلَّـ ــذه الـ ــقـ أنـ
العنا دار  فــي  فــاإلنــســان  ممتحناوبــعــد  بــالــبــال  فيها  زال  ال 
الحسنْ للوصف  الجامعَ  به  ويمتحنْأعني  يبتلى  فـــرد  كـــلّ  ال 
وتقى علماً  ــاز  ح قــد  ــذي  ال ــى(١)بــل  رق قد  بالكمال  وللمعالي 
ــنْ وم ــه  ــلَّ ال يحبه  ــذي  الـ بالمحنْذاك  حــقــيــق  فــهــو  ــه  يــحــبّ
ني يهديَ ــأن  بـ الــلَّــه  يعيننيوأســــأل  أن  ــه  ــي عــل ــالً  ــك ــتّ م
حضرْ وفــي  سفر  في  رحلتي  القدرْفي  مــن   جــر مــا  فيها  ــر  أذك
الخبرِ رواة  مــن  الثقات   معتبرِرو مــســنــد  ــث  ــدي ح ــر  خــي
المحنِ ذات  النساء  أفضل  الحسنِعن  أُم  الـــزهـــراء  فــاطــمــة 
ــســالمِ ال أفــضــل  عليها  ــالــت  ــامِق ــ بــيــنــا أنـــا يـــومـــاً مـــن األي
دخــلْ قــد  بالنبي  إذ  منزلي  الرسلْفــي  خاتم  ــه  الــلَّ ــول  رس ــي  أب
ــم إنـــي ألجـــدْ ــاط ــال يـــا ف ــق يحدْف لــم  ضعف  ــار  آث بدني  فــي 
ــذكــا ــي أُعــي ــه أبـ ــلَّ ــال يؤلمكافــقــلــت ب  وأذ ضعف  كــل  مــن 
النسا ســت  ــا  ي فــاطــم  ــا  ي الكسافــقــال  لي  ــاتِ  وه قومي  مسرعةً 
ــه غــطــيــنــي ــ ــال تـــــــوانٍ وبـ ــ يشفينيب بــأن  ــه  ــلَّ ال ــي  ــأل اس ــم  ث
جئته ــمَّ  ـ ثَ ــوراء:  ــحـ الـ غــطــيــتــهفــقــالــت  وبـــــه  أراد  بـــمـــا 

(١) في القافية إقواء ألن الفعل رقى المفتوح العين واوي متعد ، يقال: رقاه يرقيه . أما هنا فالمراد: 
. صعد فالفعل يائي الزم، مكسور العين: رقيَ
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النظرْ ــرر  ــ أُك ــحــوه  ن ــصــرت  عشرْف الرابعْ  في  كالبدر  ووجهه 
زمــنْ مــن  قليل  إال  مضى  الحسنْفما  ابني  مسلّماً  جاءنا  إذ 
ــكِ ــن م أشــــم  أُم  ــا  يـ ــســكِفـــقـــال  ــم ــال ــة ك ــب ــي رائـــحـــة ط
ــارِ ــت ــخ ــم ــة ال ــحـ ــا رائـ ــه ــأن الجبارِك الملك  رســـول  ــدي  ج
ــو نــائــمُ ــدك وهـ العالمُقــلــت نــعــم جـ وهــو  فجاء  الكسا  تحت 
ــهُســلــم ثـــم قــــال يـــا جــــداهُ ــ فـــنـــا اإلل ــه شـــرّ ــن بـ ــا مـ يـ
معكْ جــدي  يــا  ــل  أدخ لــي  ــأذن  لكْت أذنــت  قد  فقال  الكسا  تحت 
الــثــنــاءِ ــضــل  أف عليها  ــت  ــال ــاءِق ــن األث ــي  ف الحسين  أتــى  ــم  ث
ــهْ ــح رائ ــــمُّ  أشَ أُمّ  يــا  ــال  ــق ــدك وهـــي فــائــحــهْف ــن ــبــة ع طــي
الندي المسك  ــحــة  رائ ي أحــمــدِكأنها  ــاس جـــدّ ــف أظــنــهــا أن
الحسنْ مع  الكسا  تحت  نعم  المؤتمنْقلت  النبي  ــدك  ج أخــيــك 
مستبشرا ــده  جـ ــحــو  ن ــاء  ــج ــورف ال خير  ــا  ي جـــداه  ــا  ي وقـــال 
سلّما ــم  ث ــه  ــلَّ ال عليك  السماصــلــى  في  وحــل  كوكب  ســار  ما 
أدخــال أن  لــي  تــأذن  هــل  جــد  اليــا  مبجّ ادخلن  قال  الكسا  تحت 
أتــى إذ  قليل  إال  مــضــى  الفتىفــمــا  الطهر  ــدرة  حــي مسلّماً 
والحسنْ الحسين  أبــا  يا  زمــنْفقلت  دام  مــا  ــه  الــلَّ عليك  صلى 
ــررهْ ــب ال الــكــرام  أُم  ــا  ي ــال  ــق عطرهْف ــاً  ــح ري بيتك  ــي  ف ـــمُّ  أشَ
المصطفى النبي  ريــح  اصطفىكأنها  المهيمن  له  من  أشــرف 
فاطمُ الــنــســاء  ســت  ــه  ل نائمُقــالــت  والحسنين  الكسا  تحت 
الــذي الكسا  ــك  ذل نحو  النديفــجــاء  المسك  ــح  روائ فشت  منه 
الفاضلِ النبي  على  عليمسلماً  يــا  ــل  ادخ لــه  ــال  ق مستأذناً 
إلى ــت  أت النسا  ســت  ذا  أوالوبــعــد  السالم  تبدي  الكسا  نحو 
الهادي أبيها  مــن  ــاً  إذنـ ــادِتطلب  ــج ــي والـــدة األم ــل قــال ادخ
الكسا تحت  خمستهم  ومسافاكتملوا  صبحاً  الــصــالة  مُ  عليهِ
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ــالكِ ــ األف ــق  ــال خ ذاك  ــالكِفــعــنــد  ــألم ســبــحــانــه قـــد قـــال ل
ــاء ــم ــس ســمــاءِوعـــزتـــي مـــالئـــك ال ــن  م لــيــس  أن  ــي  ــدرت وق
تــر أرض  تــكــن  ولـــم  ــمــرامبنية  ق لـــكـــون  وال  ــة  ــي ــدح م
المنيرهْ شمسها  خلقت  ــا  ــرهْوم ــ ــن أُدي ــلــك الــــدوار ل ــف وال
التي والفلك  البحر  خلقت  برحمتيوما   ــور ال نفع  إلى  تجري 
الكسا ــمُ  ــواهُ ح مــن  لحبّ  حرساإالّ  ألرض  كــانــوا  ــمُ  هُ ــن  وم
ربنا األمــيــن  ــل  ــري جــب ــال  ــق ــرام األُمــنــاف ــك ــال ال ـــمُ ق ــن هُ وم
العلي الــنــبــوة  بيت  ــمُ  ـ هُ ــن  جليوم وفضلهم  أهــالً  لــه  كــانــوا 
ــتـــدوا مــعــادنــا ــة اغـ ــال ــرس ــل كائناول بصنعي  أُنشي  أن  قبل  من 
النبيُّ والمصطفى  فــاطــم  ــيُّهــم  ــل ــا ع ــه ــل ــع والــــدهــــا وب
ابناها ــدان  ــي ــس ال ــن واالهـــاوالــحــســنــان  ورحــمــتــي تــخــصّ م
الكرمْ ذا  يا  لي  ــأذن  ت هل  نعمفقال  ــال  ق لــهــم؟  ــاً  ــادس س أهــبــط 
سما الــذي  الكسا  نحو  مسلّمافجاءهم  المصطفى  النبي  على 
ــهْ ــري ــب ال خـــالـــق  إن  ــمُ الــســالم والــتــحــيــهْيـــقـــول  ــكُ ــري ــق ي
ــاهُ ــم ــت أس ــدس ــول ق ــق ــو ي ــاهُوهـ ــم ــي س ــن ــســاك ــاً ل ــب ــاط ــخ م
الرضا ــل  أه بفضلكم  هــاً  مضىمــنــوّ ــا  م جــبــرئــيــل  ــاد  ــ أع ــم  ث
؟ أذنُ بــالــدخــول  لــي  هــل  ــأذن؟وقــال  ــه هــل لــي ت ــول الــلَّ ــا رس أي
دخــال ذاك  فــعــنــد  ــى  ــل ب تالقـــال  ــا}(١)  ـ ــمَ {إِنَّـ التطهير  وآيــة 
ــذا الــجــلــوسِ ــا لـ ــال عــلــي م وسِقـ ــقــدّ ــد ال مــن الــكــرامــات ل
علي يا  اصطفاني  ــذي  وال المحافلِفقال  مــن  محفل  ــان  ك ــا  م
الخبرْ ذا  ــر  ذك الشيعة  البشرْمحافل  ــق  ــال وخ إالّ  ــه  ب  جـــر
ــزال ــة فــيــه أن ــم ــرح ــمُ ال ــهُ ــالعــلــي ــوده تــفــضّ ــجـ ـــهـــم بـ وعـــمّ
ــك الـــكـــرامُ ــالئ ــم ــت ال ــف استقامواوح مــا  تحرس  لهم  بهم 

(١) األحزاب: ٣٣.
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المنّانا ــد  ــواح ال ــايستغفرون  ــان ــن ــجِ ــه ال ــون ــأل ــس ــم وي ــه ل
قدْ والشيعة  نحن  علي  الصمدْقــال  الفرد  الكعبة  ورب  فزنا 
مقسما ــاء  ــي ــب األن خــيــر  ــال  ــق واعلماف مضى  ــذي  الـ بالقسم 
جا فرَّ إالّ  المهموم  مُ  فيهُ الفرجامــا  ونــال  همه  الــعــرش  ذو 
وكشفْ إالّ  الغم  ذو  بهم  ــا  انكشفْوم والضرّ  الغمّ  ــه  اإلل عنه 
لحاجهْ ــبٌ  ــال ط فــيــهــمْ  الحاجهولــيــس  اإللـــه  قــضــى  ــه  ل إالّ 
ــال حــامــي حـــوزة اإلســـالم ــق ــامِف ــمــق وال الــبــيــت  وربّ  إذن 
فــازوا ــد  ق أشياعنا  كــذا  ــا  ــازوافــزن ح والــجــنــان  عظيماً  فـــوزاً 
وفي الدنيا  ذه  فــي  سعدنا  ــد  الــشــرفِوق بعظيم  الــخــلــود  دار 
بالحسنى لنا  اخــتــم  إلــهــي  األسنىفيا  المقام  إلــى  بنا  واسلك 
الندي ختمها  مسك  فــاح  ــدِوحين  ــر الــكــون بــعــطــر جــيّ ــعــطّ ف
الفرجْ مفتاح  صــاح  يا  الــرتــجْسميتها  عــنــيَ  تنحلّ  بها  أرجـــو 
العالي ــالم  ــس وال ــصــالة  ال ــم  واآللِث المصطفى  النبي  على 





٢٠٧ مة الشيخ عيل القدحيي  العالّ

 ]٣٥[ 
العّالمة الشيخ علي القدحيي

املتوّفى سنة (١٣٤٠)

ة الشيخ علي بن حسن بن علي بن سليمان القطيفي القديحي.  مة الحجّ هو العالّ
مة  العالّ يد  على  القطيف  في  علومه  مبادئ  تلقى  ورعاً،  تقيا  فاضالً،  عالماً   F كان 
م ذكره، ثم هاجر إلى النجف األشرف، وتلمذ فيها  األوحد الشيخ أحمد آل طعان المتقدّ
على فطاحلها األعالم وعباقرتها األفذاذ، كالنجفي والكاظمي والكشميري والجزائري 
وغيرهم (قدس اللَّه أرواحهم)، حتى فاز بكل ما يفوز به المجد في طلب العلم. فكان 
خاً، قام بواجبه، وأد رسالته؛ فقد ألّف ونظم فيما يتعلّق بأحكام  عالماً أديباً، شاعراً مؤرّ
الدين والدفاع عنه شيئاً كثيراً، و[منها] كتابه التاريخي الشهير المعروف بـ(أنوار البدرين 
في تراجم علماء القطيف واألحساء والبحرين) ذلك الكتاب الذي ضمّ بين دفتيه أعالماً 
أهملهم التاريخ، لكنه بجهوده قد حفظ لهذه االقطار الثالثة ما يجب أن يحفظ، فكان 

في صف مصادر (أعيان الشيعة) لألمين F، وكذلك كل من جاء بعده.
إلى  بالنسبة  وخصوصاً  أعالمها،  من  بنموذج  شيء  أشبه  ذكره  ما  أن  على 
األحساء والقطيف؛ فقد ذكر لهما (٨٦) ترجمة، وذكر للبحرين (١٢٣)، مع العلم أن 
هناك أمثاالً وأماثل لمن ذكر. (فجزاه اللَّه خير جزاء المحسنين)؛ فقد أصبح صاحب 

اليد البيضاء على الجميع، وفاق بذلك أوائلهم وأواخرهم (تغمده اللَّه بالرحمة).
ولد سنة (١٢٧٤)، وتوفّي سنة (١٣٤٠)، ومن أدبه في الطف ما قاله:
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C في رثاء الحسين

الشدادا السبع  ــزل  زل لخطب  العمادايا  الدين  من  ــى  أوه ولقد 
مثبتاً سهماً  اإلســـالم  ــى  ــؤاداورمـ ــف وال منه  القلب  فــأصــاب 
ــوداً ــاً أسـ ــوب ــان ث ــم ســواداوكــســا اإلي عــادت   الهد ــام  أي بِيضُ 
ــان الــهــد ــ ــاب هـــدّ أرك ــص الــرشــاداوم ثــم  والــعــال  والمعالي 
والمرتضى المصطفى  رزء  ومــعــاداذاك  ــدءاً  بـ ــان  ــم اإلي وذوي 
الهد مصباح  الطهر  شــادابالحسين  والفخر  العال  لبنيان  مــن 
ــا اإلب ــل  أه مــن  ــادات  ــس ال ــوداً ورشـــاداسيد  ــادات جـ ــق قــائــد ال
الــذي الــمــرّ  رزءه  أنسى  المعادالست  حتى  أبـــداً  ينسى  ليس 
البال أُم  ــال  ــرب ك ــي  ف ــى  أتـ العباداإذ  ســـادوا  صــفــوة  ــرام  ــك ب
ــمُ ــه أكـــرم بــهِ ــلَّ ــم رجـــال ال الشداداه السبع  طاولوا  رجال  من 
والعال المعالي  ــادوا  شـ ــمُ  ـ حاداوهُ الحق  طريق  عن  سواهم  إذ 
ــى األُل والصحب  الــغــرّ  أراداكــذويــه  مــا  فيهم  الرحمن  أودع 
ـــمُ ــه أرواحـــهُ ــلَّ ــي ال ــروا ف ــاج المستجادات لدنه  مــن  فحباهم 
من ــالم  اإلس شرعة  عن  وعــنــاداوحموا  ــراً  ــف ك الشيطان  زاده 
في الكفر  مضيق  فــي  ــؤادافــتــراهــم  ــاً وفـ ــوه ــة الــبــشــر وج غــاي
التمعت ــحــداد  ال البيض  ــداداوإذا  وحـ بيضاً  ــك  ذل ــروا  يـ ــم  ل
ثبتوا ــت  ــفَّ خ األقـــــدام  ــالداوإذا  وص ثــقــالً  الــشــمّ  كالجبال 
أبنائه ــي  ف الــمــخــتــار  نادحــفــظــوا  الموت  ومنادي  دعوهم  إذ 
خالقهم ــم  ــه ل اخـــتـــار  ــداً وقــربــاً مــســتــزاداومـــذ  ــل جــنــة خ
الثر فــوق  أجسادهم  ــاداسجدت  ــق ــه اتّ ــلَّ ــا ال ــ ــدور زاده ــب ك
قضوا أن  لما  ــالم  اإلسـ ــدادافقضى  ح فيهم  لبست  والمعالي 
ــدا ــف ــم قـــل ال ــه ــم ول ــه ــدي ــت العماداأف كانوا   ــور ال ك  لهالّ من 
الــور غــوث  بعدهم  من  ساداوبقي  للخلق  نْ  مَ الناس  خير  سبط 



٢٠٩ مة الشيخ عيل القدحيي  العالّ
نــاصــراً منهم  ــلــفِ  يُ لــم  ــرداً  ــف ــدادام مــاخــال رمــحــاً وأســيــافــاً ح
الثر ــوق  ف تــركــت  ــفــادوجــســومــاً  ت ال  وأيـــامـــى  ــى  ــام ــت وي
بعدما مــن  جمعهم  فــي  أوقــر األســمــاع وعــظــاً ورشــادافسطا 
ــاً ــرم ــهــم ك ــي ــه عــل ــن ــة م ــج ــواداح ج الزال  الــجــود  مليك  إذ 
ــعــاً ــضَّ ــر األبــطــال مــنــه خُ ــت ــاداف رم بعد  ــدت  غ قــد  ــار  ن مثل 
أوســاطــهــا ــي  ف حـــلّ  ــاءٍ  ــش ك ــزادا(١)أو  ف الجوع  به   أود أشهب 
ــاكــصــةً ــت رايـــاتـــهـــا ن ــن ــث ــاداوان تــتــوار مــنــه هــضــبــاً ووهـ
ناكصة ــدت  غـ أن  تلمها  ــالداال  ــه أرداهــــا ج ــلَّ فــحــســام ال
اللقا اخــتــار  لــه  الــلَّــه  نفادالــكــن  ال  ــوداً  ــل خ تبقى  ــي  ــت وال
الرضا بـــادي  مــهــره  عــن   أرادافــهــو ــد  ق فيما  ــه  ــلَّ ل شـــاكـــراً 
الهد ــن  رك بــعــده  مــن   ــواداوهـــو س فيه  ــرقِــعــت  بُ والمعالي 
للثر ت  خــرّ الفخر  الــعــمــاداوأُصـــول  فيهن  كـــان  إذ  ــعــده  ب
ويا ــري  خ العلى  ــاوات  ــم س ــا  تماداي أن  فيه  قــل  ميدي  أرض 
بعدما غـــوري  الــبــحــر  ــاه  ــي ــذاداوم مُ الماء  عن  ــامٍ  ظ قضى  قد 
انهتكي الــحــجــبــات  ــور  ــت حـــداداوس ــراً  ــه ج هتكت  ــه  ط آل 
المرتضى عــلــي  ــات  ــون ــص تفادوم ليست  حــاســرة  بـــرزت 
ــمُ بــأحــشــائــهِ  أود ــا  ــم ــظ ــاداوال زن فيها  ورت  قــد  ــا  ــرزاي وال
ــور ال كــل  ــرا  ع قــد  لخطب  نفادايــا  الــمــر  صــابــه  ــي  ف  أر ال 
ـــا ــلُ أبـــانـــا آدمً ــب والعباداقـــد عـــر ق ــرا  ط الــرســل  ــكــرام  وال
ــمٌ ــأت ــه م ــي المعاداوإلــــى الـــزهـــراء ف تــأتــي  إذ  لله  تشتكي 

ومــن  مسمومي  أيـــن  ــنــادي  ــت ــاداف ــا وعــن ــوم ظــلــمً ــق ذبــحــتــه ال
لها ــق  ــح ال ــمُ  ــكَ ــح ال ــاك  ــهــن ــادف وع ــا  ــأذاه ت ممن  منصفٌ 
دمـــاً نــبــكــي  أن  حـــقّ  الــرقــادافــعــلــيــه  نسلو  وأن  الــدهــر  ــم  دائ

(١) الشاء، جمع شاة: الغنم واألشهب: األسد.



شعراء القطيف ج١  ٢١٠
والمرتضى المصطفى  بيت  ومــعــاداآل  بـــدءاً  ــار  ــجــبّ ال حجج 
ما ــل  ك ــن  م ــي  ــادت س الشداداخلصوني  العظيمات  منه  أختشي 
ـــنْ ــي ومَ ــائ ــي وآلب ــوا ل ــع وداداواشــف ــم  ــ وأوالك ودا  ــي  ل ــان  ك
بكم ــن  ــظ ال حــســن  ــي»  ــل ــع نكادا«ف يلقى  فــال  فيه  فاشفعوا 
ما الــلَّــه  صــلــوات  جاداوعــلــيــكــم  ــوان  األك سائر  في  جودكم 

C راثياً للحسين F وفي هالل محرم يقول
الطربِ حلة  فاخلع  المحرم  بِهلّ  رَ والكُ األرزاء  لل  حُ به  والبس 
منتحراً األحزان  كعبة  وطف  والحقبِواحرم  اآلباد   مد السرور  هدي 
مر جو واللهبِوعرف المشعر األقصى بجَ بالتزفار  القلب  وحسر 
والنصبِواقطع منى النفس وانحر هدي شهوتها الحزن  ببيت  وحلّ  وطف 
لهم فيه  اآلل  حق  بواجب  والعربِوقــم  م  جْ العُ رسول  فيه  وعزِّ 
وفاطمة ــادي  ــه ال حــيــدرة  نصبِوعــزِّ  من  قاساه  بما  الرسول  بنت 
وعترته الــزاكــي  الفتى  فيه  ــزِّ  والرسل والدين واألمالك في الحجبِوع
فاطمة نسل  في  به  أُصيبوا  والرتبِبما  الفخر  وأهل  المعالي  أهل 
عقمت التي   الكبر الوقعة  سيما  الحقبِال  سائر  في  لها  الخطوب  أُم 
واقعة الطف  بيوم  أُصيبوا  نبي)(١)فقد  وصي  أو  نبي  يحتملها  (لم 

(١) أقدم من وجدت عجزهذا البيت عنده هو الشيخ عبد الحسين بن محمد آل شكر المتوفى سنة 
١٢٨٥هـ، وصدره:

للَه أعباء صبرٍ قد تحملها
من قصيدة مطلعها

الغلبهبوا بني مضر الحمرا على النجب صارم  في  عرنينكم  جذ  قد 
والثاني هو الشاعر حسين المزيدي األحسائي البصري المتوفى سنة ١٣٠١هـ وصدره:

لهم مصائب جم ال عداد لها
من قصيدة مطلعها

سبب ذي  كل   أقو التوكلَ  والتعبإن  بالكد  ال  بالمد  والمدَّ 



٢١١ مة الشيخ عيل القدحيي  العالّ
إلى العباد  ــن  زي ــو  أب جــاء  ــداة  والكربِغ الكر  وأرض  البالء  أرض 
حيدرة الكرار  بني  من  فتية  بيض الوجوه كرام العيص(١) والحسبِفي 
مضر من  العلياء  شرف  لهم  النسبِقوم  أشــرف  للمعالي  مُ  ينميهِ
ضربوا قد  الناس  كرام  من  بالطنبوصفوة  المجد  قباب  المعالي  على 
فتى خير  السادات  سيد  نبي(٢)زعيمهم  وصــي  أو  نبي  إمــا  ينميه 
قائدهم الضيم  أبيُّ  الحسين  أكـــرم بــه مــن زعــيــم قــائــد وأبــيذاك 
غلت البالء  أرض  في  حل  إذا  لهبِحتى  ومن  طعن  من  الحرب  مراجل 
غضبِقامت على ساقها الحرب الضروس ضحى كالح  محيا  عن  وأسفرت 
مضر من  الكرّ  ليوث  بِفصادمتها  حُ صُ ومن  أهل  من  العرانين  شم 
رموا الحروب  نار  استعرت  ضبِفكلما  والقُ الهند  بسيوف  نيرانها 
غضب ذي  وجه  عن  أسفرت  الغضبِوكلما  ال  البشر  بوجه  إليها  مشوا 
اقتحموا أبطالها  نكصت  نجبِوكلما  على  خــوداً  استقبلوا  كأنما 
على السيوف  ورق  سجعت  بالطربِوكلما  السجع  أجابوا  الكماة  هام 
عطشاً أكبادهم  التهبت  اللهبِوكلما  عن  األعدا  دم  من  ترشفوا 
وسيدهم موالهم  دون  بِوجاهدوا  رَ والكُ األرزاء  أعظم  وكابدوا 
إلى المعالي حقوق المجد والحسبِوحافظوا عن ذمام المصطفى وقضوا
قاطبة الطفّ  عراص  في  هووا  فوق الصعيد على الكثبان والهضبِحتى 
مُ بعدهُ والدين   الهد فخر  ضبِوظل  القُ الهندية   سو حميٍّ  بال 
مُ سعيهُ خاب  قوماً  اللَّه  إلى  كذبِيدعو  بال  البيضا  ة  الحجّ بواضح 
نضا القلوب  عمي  أنهم   رأ عضباً من البيض ال عضباً من الغضبِومذ 
صارمه األرواح  يختطف  ــرّ  والفيلق اللجب قد أشفى على العطبِوك
وجلِ في  والقوم  زجل  في  الهربِوالسبط  على  لقياه  دون  لوا  عوّ قد 

(١) العيص: األصل.
(٢) في القافية إيطاء.



شعراء القطيف ج١  ٢١٢
اللهبِوالشمس غابت وشمس البيض قد طلعت  سو ضوء  فال  ثار  والنقع 
لها قيام  ال  سجود  منهم  قِبِوالشوس  العَ على  ولّت  قد  منه  نُكَّص  أو 
عجب فال  منه  نكصوا  إذا  ــذراً  ؟ع بأبِ له  الهادي   العِد سم  أليس 
خالقه يلقاه  أن  حــان  إذا  القربِحتى  أشرف  حاوي  الفضائل  جم 
ممتثالً اللَّه  سبيل  في  الرتبِمجاهداً  أكــرم  من  له  قضاه  قد  ما 
كمالً للعال  ــقّ  ح ــلّ  ك أبيوقــاضــيــاً  للضيوم(١)  كريم  حق  قضاء 
فهوت قلبه  في  شعب  ذو  ــاه  شمس العال مذ هو المولى على التربِواف
ومن الوتين  حزّ  من  صار  ما  (٢)فصار  لِبِ حمل الكريم على العسالة السَّ
قمر ومن  شمس  من  الكون  شهبِفأظلم  ومن  أرض  ومن  سماء  ومن 
تندبه واألمـــالك  ــول  أع والرشد من بعده في الثكل والحربِوالــديــن 
أسف من  ينعاه  بأن  ــقَّ  حُ أبِوالحق  خير  والــحــق   للهد ــه  ألن
واألرض في رجف والناس في ندبِوالشمس في كسف والبدر في كلف
بما البسيط  اللَّه  يخسف  أن  الغضبِوكاد  من  موجود  كل  من  عليه 
الـ مــع  العباد  ــن  زي بقيته  ــوال  السببِل مانع  عليه  الــكــرام  ــآل  ـ
كرائمه أنــســى  فــال  نسيت  ــإن  سلبِف وفي  سبي  في  الوحي  كرائم 
برزت المصطفى  بنات  من  والحجبِعقائالً  األستار  من  مروعات 
بزغت لكنها  بــدت  السلبِمسلبات   أذ عن  فكستها  أنوارها 
حرقوا أن  بعد  خباءً  قاتِ  والصحبمحرَ األهل  بقتل  القلوب  منها 
وطا بغير  األنضا  على  الت  كالسحبمُحمَّ ينهلُّ  عينها  من  والدمع 

(١) جمع ضيم: الظلم.
لِب، بكسر الالم: الطويل. (٢) العسالة، مؤنث عسال: الرمح. والسَّ
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الشيخ جعفر العوامي

املتوّفى سنة (١٣٤٢)

مة العلم، الشيخ جعفر ابن الشيخ محمد ابن الشيخ عبد اللَّه العوامي،  هو العالّ
ة، فرباه تربية صالحة. والولد  المولود في (١٥/ ٥/ ١٢٨١). عني به أبوه عناية تامّ
أهالً،  العلوم  ولقبول  متأثّراً،  بالتربية  كان  الكماالت  لقبول  استعداد  على  كان  إذا 
(أعلى  كمترجمنا  األوج،  إلى  به  رقي  فربما  نفسه،  في  مفعول  صالح  شيء  ولكل 
من  أُوتي  ما  كل  في  أخدانه  بين  النظير  منقطع  وأصبح  أقرانه،  بزّ  فلقد  مقامه)؛  اللَّه 
ى أكثر علومه في النجف األشرف، حيث أقام هناك ثمانية عشر سنة،  مواهب. تلقّ
ه في بالده العوامية علماً من األعالم، قائماً  وبعدها عاد إلى وطنه القطيف، فكان مقرّ
في  مؤلفاً  أربعين  على  تزيد  التي  القيّمة  فاته  مؤلّ ذلك  ومن  لرسالته،  مؤدياً  بواجبه، 
لة. وإن شئت ذلك  الفقه والتوحيد وشتى العلوم، ولوال ضيق المجال لذكرتها مفصّ
لة. وتجد  فارجع إلى ما كتبه عنه حفيده في كتابه (أعالم العوامية) من ترجمته المفصّ
هناك شيئاً كثيراً من أدبه الذي مدح ورثى به أهل البيت A مما يزيد على ثالثين 
البحرين (١٣/  في  تعالى)  اللّه  توفّي (رحمه  الحاجة.  موضع  منها  أخذنا  قصيدة، 
مة الكبير ميثم (تغمده اللّه بالرحمة، وصبّ على قبره  ١/ ١٣٤٢)، ودفن مع العالّ

شآبيب المغفرة والرضوان). فلنستمع إليه يقول:



شعراء القطيف ج١  ٢١٤
C في رثاء الحسن

قناته ــت  الن الــديــن  لنبكِ  هاهلمّ  عبيدُ فيها  السادات  على  وساد 
تطاولت هاشميا  لنبكِ  صعودُهاهلم  يسمو  للمجد  نبعة  به 
تراكمت الممحالت  السنين  ما  هاإذا  جمودُ الزمان  أهل  على  وعز 
الند إلى  المؤمنين  أمير  ابن  يقودُهادعا  مجداً  الدين  لركاب  ومن 
دونه والركائب  مشياً  حــجّ  ها(١)لقد  قتودُ عليها  ت  ــدّ ش مجنّبة 
جدوده سجايا  صارت  لقد  ها!لعمري  وليدُ بالجدود  ويسمو  إليه 
شربة ــجــرع  ت ــا  ــمّ ل ــه  ــسَ أن هــاولـــم  وغــودُ إليه  دافــتــه  السم  مــن 
قلبه تــقــطّــع  ــا  ــمّ ل نحبه  هاقــضــى  مشيدُ الحنيف  الدين  من  دَّ  فهُ
جده عند  به  ســاروا  إذ  أنــسَ  عهودُهاولم  باعدته  عهد  لتجديد 
نبلة سبعون  منه  جــهــاراً  ــلّ  هاوس عديدُ وخاض  شاكت  لقد  وكل 
وفاطم عنه  ــه  الــلّ رســول  هافأين  وعميدُ  ــور ال مولى  وحيدرة 
شوكة كقنفذ  أضحى  جسمه  هايروا  عبيدُ البرايا  خيرَ  حكمت  وقد 
سراتها في  أقبلت  قريش  ــالّ  هاوه عديدُ العراب  بالخيل  وجعجع 
كماتها فــي  رجعت  ــزار  ن ــالّ  هاوه تعيدُ قصيا  حتى  وحمرائها 
األذ من  فتاها  القــى  ما  هالتنظر  يسودُ من  بعده  من  مُ  فيهُ وهل 
كفاية الحسين  المجد  أبي  في  هــانعم  وفــودُ تسام  إذ  مجد  لطالب 
صابر خــيــر  ــه  رزئـ ــي  ف إنـــه  هاأال  رشيدُ للمؤمنين  إنــه  كما 
صالته خير  ــه  الــلّ عليه  هافصلّى  جديدُ هب  الريح  أريج  من  متى 

C ويقول في رثاء الحسين
جوانبه ت  هدّ قد  المجد   أر لي  نواعبُهُما  حزناً   بالرد حت  وصرَّ

(١) القتود، جمع قتد: خشب الرحل أو أدواته.



٢١٥ الشيخ جعفر العوامي 
عاصفة الكون  في  دجا  ما  راعه  مناكبُهُهل   البلو بيد  عزعت  زُ أم 
له العماد  كان  من  رزء  هاجه  مخالبُهُأم  فيه   لــلــرد أنشبت  إذ 
به ــداة  غـ  الــبــلــو ــد  ي هُتقاذفته  تَجاذبُ أضحت  قد  سفيان  أكفُّ 
مغترباً الدارين  لمغترب  ركائبُهُأضحى  ألي  على  حلّت  بحيث 
ناحية كــل  مــن  ــدا  ــعِ ال ــهُفقطبته  ــاربُ أق إالّ  منجد  مــن  ولــيــس 
عرضت إن  اء  الغمّ تكشف  بهم  غياهبُهُقوم  أدجت  أن  يفرج  والكرب 
مخالبُهُ الهيجا   لد ليث  كل  ــهُمن  ــواضــبُ بــيــض أظـــافـــره بــتــر ق
ال غشمشم  قــرم  أقعس  جــانــبُــهُمدعّس  ــه  ــلّ ال لغير  ذال  يلين 
تكاذبُهُشمردل(١) برجف األرضين إن نهضت ال  نفس  ــعــزّ  ال ــى  إل ــه  ب
تحسبه ــروع  ال يــوم  أشــوس  صاحبُهُوكــل  والهندي(٢)  المهر  بصهوة 
نقمته ــوف  خ منه  فتنفر  تكالبُهُيسطو  أضحت  الوغى  في  عوارك(٣) 
متى الــزؤام  الحتف  فم  فيه  رواعبُهُيغصّ  غنّت  العِدا  في  حسامه 
به األثيل  المجد  من  خدراً  ــهُيحمون  ــبُ ذوائ العليا  ذروة  فــي  ثبتن 
له الزمان  ألقى  من  بالنفس  ــهُفادين  ــبُ ــراك ــه النـــت م ــداً ولـ ــال ــق م
مُ عيبهُ ذاك  أن  بهم  نبالً  معايبُهُيكفيك  تحصى  أن  يكفيه  والمرء 
سنناً أعــقــبــوا  كــم  ــــمُ  رهُ دَ ــه  عواقبُهُلــلّ ذكراً  حمدت  من  والمجد 
شر حيث  للّه  بأنفسهم  مواهبُهُجــادوا  قسماً  لهم  فجلت  منهم 
طالبُهُوأرخصوا في طالب المجد أنفسهم النفس  فيه  ص  يُرخِ والمجد 
سغباً الحشا  مطوي  بين  قضوا  ساغبُهُحتى  األمـــواه  ــارد  ب من  بل  ما 
مختضب ــدمّ  ــال ب منعفر  الهبُهُوبــيــن  كالجمر  مضرم  جندل  في 
منجدالً الرمضاء  على  حسيناً  ترائبُهُأفدي  منه  بالدما  ضمخت  قد 

(١) الشمردل: الفتي والحسن الخلق.
(٢) الهندي: السيف صنع من حديد مجلوب من الهند.

(٣) عوارك: مقاتلة.



شعراء القطيف ج١  ٢١٦
عقرت ليتها  عليه  الجياد  سالبُهُتجري  ــلّ  ش قــد  بالعرا  مــجــرداً 
وقد ــم  ــي أُق ــاد  ــيّ م ــوق  ف نادبُهُورأســـه  بالحزن   الــور سمع  أصم 
عاصفه الــكــون  أصــمّ  ــوم  ي !للّه  هُ مضاربُ فلت  قد  بالجور  والحق 
أنجمه للسعد  غــربــت  ــه  ب ــوم  هُي غاربُ بــاإلشــراق  أذّن  والنحس 
منتدباً الدين  ناعي  قــام  به  مصائبُهُيــوم  حلت  بــه  غـــداة  ينعى 
فعلت العال  شمس  كسفت  به  غياهبُهُيوم  العليا  على  رغماً  للبغي 
برزت قد  المجد  خفرات  به  كواكبُهُيوم  منه  غفت  بحيث   أســر
عشيرتها تدعو  غدت  إذ  لها  !لهفي  ــهُ ــل طــالــبُ ــار ق ــث ــا ل وقــومــهــا ي
فمحتدكم فهر  بني  غضاباً  أهاضبُهُقوموا  رواســيــه  من  تدكدكت 

C ويقول اًيضاً في رثاء الحسين
صبّ ســالم  الوصي  ابــن  مبيحاعليك  لهجاً  ــزل  ي ــم  ل ــذكــرك  ب
فيجري فــيــكــم  فــــؤاده  سفوحايــهــيــم  ــاً  ــع دم ــى  أس لــذكــراكــم 
وجد ثــوب  الصبابة  صبوحاوتلبسه  رزايــاكــم  ــن  م غــبــوقــاً 
ــوم ــم كـــلَّ ي ــك ــي ـــركِـــبـــه إل سبوحاوتُ  (١) ــاً ســرحــوب األيـــام  مــن 
تأنى أنّـــى   ــو ــه ال ــع  م فسيحاتطير   (٢) ــقــاً ــنَ عَ للفال  وتــطــوي 
ــة مــمــا عــراهــا ــآبـ تنوحاتــحــن كـ أن  عــن  الــرجــا  فيمنعها 
(٣) بجرٌ منك  والحقائب  الصحيحافترجع  ــاك  ــزاي م مــن  تحدث 
وتدعو ــاً  أســف دمــوعــهــا  نوحاتصب  ــزان  األحـ مــن  يشجي  بما 
جسماً الشمس  طلوع  رني  طريحايذكّ أمسى   الثر وجــه  على 
منه كـــان  ــب  ــذن ل ال  ــاً  ــح ــي الذبيحا!ذب أفــدي  ــي  وب بأبي  أال 

(١) السرحوب: الطويل الحسن الجسم متناسب األعضاء، للفرس خاصة.
(٢) العنق: ضرب من عدو الدواب واسع.

ر، جمع أبجر: ممتلئة. (٣) بُجْ



٢١٧ الشيخ جعفر العوامي 
ــوار يـ ال  بــالــهــجــيــرة  ــخــال  ــرا أُبــيــحــام ــ ــه ط ــل ــا فــي رح ومـ
شــلــواً ــوه  ــرن ي مــحــمــداً  ضريحا!فليت  وال  صريخ  ال  جديالً 
كريم ــه  ل الــســنــان  رأس  الصبيحاعــلــى  منه  غــيــرت  ذُكــــاء(١) 
ظلماً السيف  بــراه  قــد  ــحــراً  ــاون روح للمختار  كـــان  ــاً  ــدم وق
خضيباً أمــســى  بالدما  ــاً  ــب ــيْ رميحا(٢)وشَ بدا  ــوف  األُن رغم  على 

(١) ذكاء: الشمس.
(٢) رميح: فعيل بمعنى طعين.





٢١٩ املالّ عبد اهللا املادح 

 ]٣٧[ 
املّال عبد اهللا املادح
املتوّفى سنة (١٣٤٥)

هو الخطيب الشهير، الطائر الصيت، المالّ عبد اللَّه بن علي بن علي المعروف 
بالمادح. له فن خاص في خطابته بما امتاز به عن غيره، وشعره - السيما الشعبي 
منه - ميزه عن سائر الشعراء الشعبيين. كما امتاز بصالحه وتقواه وتجوله؛ فقد سكن 

أكثر من أربع قر، كأن لسان حاله يقول:
دارُ ــة  ــري ــام ــع ــل ل دار  كـــل 

أبارق»،  بـ«حلة  سابقاً  المعروفة  امحيش»  «حلة  قرية  يقطنون  المادح  وآل 
ومنهم اليوم فيها رجال معروفون بالخير والصالح (كثر اللَّه أمثالهم). توفّي المادح 
المترجم بالتاريخ المذكور عن عمر ناهز الستين عاماً، قضاها في خدمة أهل البيت 
A وفيما يهمّ العقالء. وخلّف وراءه مؤلفه القيم في أحوال أهل البيت الطاهر: 
اللَّه  (تغمده  والشعبية  الفصحى  باللغتين  شعره  وديوان  ء)،  االخالّ (سلوة  أسماه 

بالرحمة)، فلنستمع اليه يقول:

C في رثاء الحسين
كــدورا الــوجــود  عــرا  خطب  ظهوراجل  عجل  ــدار  األقـ مليك  يا 



شعراء القطيف ج١  ٢٢٠
رهط تسعة  ــام  األنـ فــي  ــورا(١)ظهرت  ج البسيطة  أرحــب  مــألت 
لوط أصحاب  سعي  القوم  مشكوراسعت  سعيهم  ــوم  ــق ال ــم  زع
فسوقاً وزادت  ها  حدّ ــاوزت  كبيراج عـــتـــوا  ــا  ــه حــوب ــا  ــت وع
رحاها مدير  يا  الحرب  منثورافازمع  كالهبا  الــجــور  واجــعــل 
شرعاً الــرســالــة  ــذي  ل منحوراوتـــدارك  قــضــى  ــن  م ولـــثـــارات 
مستطير ــال  ــرب ك ــان  ــوف ط مستجيرايـــوم  ــاً  ــي داع ــام  ق  ــد ــه وال
لبى ــه  ــلَّ ال داعـــي  الفضل  ســـروراوأبـــو  ــعــدو  ي للكفاح  ــغــدا  ف
أُســدا الكريهة  إلــى  مكسورامستفزاً  عزمها  الجمع  ــرك  ت
هاماً للكفر  بالسيوف  الــبــدورافلَّقت  تسامي  جثّماً  ــوت  وه
همام للكفاح  السيف  قمطريرا(٢)فانتضى  يومها  الكفر   فتر
ــرأس ب الــهــيــاج  غمة  ــق الــتــفــســيــراوانــجــلــت  ــحــق ــس ي ــي ــرئ ل
بمجيد صــادعــاً  الــكــفــر  ــجــورايــعــظ  ــه ــوج م ــأهـ ــروه بـ ــيـ صـ
بالمذاكي(٣) العال  أضلع  تكسيراوغدت  ــســرت  ك ــر  ــواري ــق ــال ك
ــب علي ــان ذن ــرب مــا ك ــل ح صــدورا؟وي وأشفت  ركنه  عت  صدَّ
ــب علي ــان ذن ــرب مــا ك ــل ح تكويرا؟وي الظبى  بـــدره  كـــورت 
ــب علي ــان ذن ــرب مــا ك ــل ح تشجيرا؟وي القنا  ولــده  شجرت 
ــا رج بــالــكــآبــة  األرض  مفطورارجـــت  ــدا  غ ــا  أوجــه والــســمــا 
ــا رج بــالــكــآبــة  األرض  تمورارجـــت  أن  أوشكت  بعدُ  والسما 
ــا رج بــالــكــآبــة  األرض  المعمورارجـــت  بيتها  الخطب  ودهــى 
ــر الــطــفــوف ســالم حبوراوعــلــى عــام ــدوام  ــ ال  تــهــد وصـــالة 

(١) في القافية سناد حذو الختالف حركة ما قبل الردف.
(٢) عبوس.

(٣) الخيل التي اكتمل جسمها.



٢٢١ املالّ عبد اهللا املادح 
وقال مستنهضاً للحجة المنتظر (عجل اللَّه فرجه)

أرقبُها الغراء  الكرة  صاحب  يعقبُهايا  والبشر  يقدمها  النصر 
قذيت طالما  عــيــون  منا  بُهاتقر  تغرّ الدنيا  في  طــال  وأنفس 
جو نار  اللَّه  رعاك  إليك  بُهاأشكو  تلهّ الدنيا  على  يأتي  كاد  قد 
ضياغمها صرعى  العال  أن  أكلبُها؟يرضيك  النجم  يرعى  الغي  وطغمة 
نجردها أالّ  ــا  ــن صــوارم مضربُهاآلـــت  ينفلّ  أو  أمــامــك  إال 
ملكت ــا  وم وموالينا  بُهانفوسنا  نقرّ ــان  ــرب ق ــوم  ــي ال هــي  فها 
يخيّبُهاأيدي الخطوب اقصري عنا فقد بلغت ال  ــاً  ــدب ن الشكاية  منا 
ب ــرَ كُ من  الــكــرار  مالقي  مذهبُهايغريه  ضــاق  منها  البرية  على 
أخبثها فــيــه  ــى  ــرقّ ت يـــوم  ــه  ــلَّ أطيبُهال فيه  وأُوذي  المعالي  إلى 
حمائله ــي  ف ــاد  ــق مُ عــلــي  ومغربُهاهـــذا  الدنيا  مشرق  وطوعه 
فوادحه جلّت  وإن  عليك  يرهبُهاخفّض  الموت  فتلك  كالطفوف  ال 
نبذت بالعرا  جسوم  فــداء  بُهانفسي  أيدي السالهب(١) في الرمضا تقلّ
ترفعها التمّ  كالبدور  تضربُهاوأرؤس  وباألحجار  الرماح  على 
مؤسرة الصون  هتك  بعد  يسلبُهاونسوة  والعلج  يحجبها  ــه  الــلَّ
جزع من  األمــالك  أعين  لها  تندبُهاتبكي  األرض  طباق  تحت  والجن 

C ويقول في رثاء الرضا
مجلجل طوساً  جاد  طوساً  حيِّ  ممطرُأال  البوارق  اق  خفّ السحب  من 
بمليكها قدست  طــوس  فخر  يفخرُفيا  بالجار  والجار   الور مغيث 
مهابة ــود  ــ األُسُ تــحــامــاه  ويكبرُهــمــام  الملوك  قــدر  عن  ويعظم 
فإنه عنه  التنزيل  محكم  تضمرُفسل  الضمائرُ  تلك  ما  سيعرب 

(١) السالهب، جمع سلهب: العظيم الطويل من الخيل.



شعراء القطيف ج١  ٢٢٢
كأنه ــعــالء  ال إالّ  أبَـــى  يذكرُومــغــنــىً  كيوان(١)  عند  ــراً  وت يطالب 
قدرة بالهوت  لي  حُ وقد  فتحيروافكيف  النهى  ــاب  أربـ تحيّر 
عــاً شــرّ ة  الــنــبــوّ دالالت  تزهرُتريها  ــة  ــام اإلم ــوار  ــ وأن تجلّى 
إمامها بقتل  األعلى  المال  ي  ــرُتعزّ غــــداة بــســمّ كــبــده تــتــفــطّ
كفرها لمأمون  روح  قدست  ؟فال  ــدرُ ــغ وي الــعــهــود  بعد  أيقتله 
بقتله الــوجــود  أشجى  ويله  رُفيا  تفجّ ــوع  ــدم ال ينابيع  فتلك 

(١) كيوان: زحل بالفارسية.



٢٢٣ السيد حمفوظ العوامي 

 ]٣٨[ 
السيد حمفوظ العوامي

املتوّفى سنة (١٣٤٦)

النجباء،  السادة  أحد  العوامي.  هاشم  السيد  ابن  محفوظ  السيد  الفاضل 
الفضل  في  أقرانها  ت  بزّ التي  العربية  القبيلة  العوامي،  آل  من  األخيار  واألفاضل 
والفضيلة ودماثة االخالق. وكان السيد المحفوظ أحد أعيانها، بل من أشهر أعيان 
البالد القطيفية. توفّي بالتاريخ المذكور تاركاً وراءه آثاراً حسنة، منها كمية من األدب 
العربي في أهل البيت A، لم نظفر منه إالّ بهذه التخاميس التي اشترك فيها مع 
بالرحمة،  اللَّه  (تغمده  قائلها  إلثبات  نظراً  إثباتها  على  فحرصنا  أصلها،  أصحاب 

وصب على قبره الرضوان):
في رثاء الحسين C يقول مخمساً واألصل لغيره(١)

تشتعلُ الحزن  ونــار  السلو  تنهملُكيف  العين  ودمـــوع  تلهباً 
نزلوا كربال  في  جيرة  على  (باألمس كانوا معي واليوم قد رحلواسحا 

نيرانا) القلب  سويدا  في  وخلّفوا 
ــزعُ ــه ف ــمُ األمـــان لــدهــر راعـ ـ قطعواهُ أهله  ما  إذا  والواصلون 
رجعواهل بعد غيبتهم في الوصل لي طمعُ وإن  عادوا  لئن  عليَّ  (نذر 

(١) األصل للشيخ عبد الحسين بن إبراهيم بن يحي آل صادق العاملي.



شعراء القطيف ج١  ٢٢٤
ريحانا) الــطــفّ  طريق  ألزرعـــن 

قاطبةً والدين   الهد لنصر  طامسةًقاموا  بالغي  أنفساً  لينقذوا 
عاكفةً ــان  األوث على  ــا  رأوه مقدسةًفمذ  ــاً  أرواح اللَّه  على  (باعوا 

أثمانا)(١) الخلد  دار  غير  رضوا  وما 
وله مخمساً واألصل لغيره

تفطرا مني  والقلب  مدمعي   راجر فتعذّ نطقها  أرادوا  من  على 
را تحسُّ قالت  بالرأس  أتــوا  ا  ترفلمّ كما  أراه  أن  عزيز  (عــلــيّ 

ــرانــي) ت ــراك  يـ أن  ــز  عــزي عليه 
شجونهُ وزاد  قلبي  ضنى  يقرعونهُأزاد  رأت  لما  لها  مــقــال 
أصونهُ أن  لــي  ــقَّ  حُ وذمـــام  ــا  دونهُأم والترب  أستحييه  كنت  (لقد 

يراني)(٢) وهو  أستحييه  كنت  كما 

(١) األصل للشيخ عبد الحسين أبو ذيب.
مع  دخل  إنه  قال  الغرائبية.  موضوعاته  من  ولعلها  األصمعي،  رواها  أبيات  ثالثة  أحد  األصل   (٢)
صاحب له بعض المقابر فرأ امرأة على القبر تبكي بحرقة وألم، فتبين لهما من كالمها أنه قبر 

زوجها، فلما سأالها عن حالها قالت
فإنني  حزني  فيم  تسأالني  ــيَــانِفإن  فــتَ ــا  ي القبر  ــذا  ه رهينة 
بيننا والترب  ألستحييه  ــي  يرانيوإن وهو  أستحييه  كنت  كما 
لسانيأهابك إجالالً وإن كنت في الثر يسيئ  أن  يوماً  مخافة 



٢٢٥ احلاج حممد العبيدي 

 ]٣٩[ 
احلاج حممد العبيدي
املتوّفى سنة (١٣٤٥) تقريبًا

هو األديب الشاعر، الحاج محمد بن رضوان العبيدي القديحي القطيفي. وآل 
العبيدي قبيلة عريقة في النسب، احتوت على رجال صلحاء أخيار أماثل، ومن بينهم 
شاعرنا المذكور، فقد أضاف إلى ذلك خدمته ألهل البيت A في شعره الفصيح 
وغيره، شأن أمثاله من محبي أهل البيت الطاهر A. توفّي F بالتاريخ المذكور 

ده اللَّه بالرحمة والرضوان). وإليك نموذجاً من شعره: على حد التقريب، (تغمّ

C في رثاء اإلمام الحسين
ينسكبُسهرت ليلي نحيف الجسم أضطربُ العين  ودمع  بادٍ  والحزن 
نزلوا قد  الطفّ  عراص  في  ذهبوالمعشر  وال  زالــوا  ال  الحفيظة  على 
مُ هُ أكفّ كريمات  الــوجــوه  نسبوابيض  إذا  العليا  ذروة  إلــى  ــومٌ  ق
مُ فعلهُ ينبيك  مُ  عنهُ كربال  تلتهبُسل  والهيجاء  الحرب  ملتقى  في 
ضراغمة أُســد  ــمُ  وهُ بها  تضطربُصالوا  األبطال  مُ  سيوفهِ ومن 
وثبتهم عند  صرعوه  ــارس  ف تستلبُكم  واألرواح  تقطع  والــروس 
الحطبُمذ أوقدوا في الوغى نار الحروب غدت هي  أعاديهم  جسوم  بها 
وثبتهم عند  يوماً  األُسد  مُ  غضبواتخشاهُ مُ  هُ إن  عليه  يخشى  والموت 



شعراء القطيف ج١  ٢٢٦
ومبتسم ــســرور  م بين  ــمُ  ــراهُ تحت العجاج وفي المحراب ينتحبُت
غرف في  والولدان  الحور  بُفعانقوا  ضُ والقُ السمر  عانقتها  بعدما  من 
لهم الفداء  روحي  ظمأ  على  قامت لهم في العال في مجدهم قببُماتوا 
منفرداً والدين   الهد طود  ينقلبُوظلّ  الجيش  عليه  نصير  بال 
مبتسم ــو  وه بعزم  فيهم  ذهبوافصال  أينما  من  سيفه  في  والموت 
بصارمه يفنيهم  ــو  ه يلتهبُفبينما  والقلب   الــرد سهم  أتاه 
منعفراً الترب  في   الهد نور  يختضبُفخرّ  بالدم  له  الفداء  روحــي 
كفن وال  غسل  بــال  ــاً  ثــالث والتربُبقي  الريح  سوافي  عليه  تسفي 
برزت قد  الصون  ذاك  بعد  ينسكبُونسوة  العين  ودمع  بصوت  تنعى 
وحيدرة الزهرا  فاطمَ  مبلغ  تُنتهبُمن  الــقــوم  ــدي  أي بين  بناته 
حاسرة القوم  أيدي  بين  لها  مرتعبُلهفي  والقلب  بآبائها  تدعو 
باكية العيس  ظهور  في  لها  !لهفي  ينسكبُ كالغيث  عينها  من  والدمع 
تنظرها الضيم  أُبــاة  عنها  ؟فأين  تنتحبُ وهي  مروع  بصوت  تنعى 
حيدرة والطهر  المصطفى  مبلغ  ؟من  رأس الحسين برأس الرمح ينتصبُ
على الحسين  بن  علي  يرون  ينتحبُولو  ــذلّ  ال بقيد  النياق  كــور 
مضطهداً الذل  بقيد  بصوت  تستلبُينعى  ــداء  األع ولها  النسا   ير
كما الح  الرمح  فوق  الرأس  الشهبُوينظر  ــه  زان بأُفق  الهالل  الح 
رجوتُهمُ قد  من  يا  أحمد  آل  أضطربُيا  حين  معادي  في  لوحدتي 
أبــداً دائماً  طويل  عليكم  ملتهبُحزني  القلب  ومنّي  الليالي  طول 



٢٢٧ املالّ سعود اآلجامي 

 ]٤٠[ 
املّال سعود اآلجامي

املتوّفى سنة (١٣٤٥)

الشعراء  أحد  القطيفي.  اآلجامي  مرزوق  بن  سعود  المالّ  األديب  الشاعر  هو 
المجيدين في أهل البيت A. واآلجام إحد القر الريفية بالقطيف، تقع منها 

غرباً شماالً زاوية ثالثة للعوامية وصفو وهكذا.
وكان شاعرنا المالّ سعود أحد زعماء هذه القرية وصلحائها، على جانب من 
الورع والخير والصالح. توفّي بالتاريخ المذكور تاركاً وراءه خلفه الصالح ونظمه 

م منه هذه القصيدة: القيم في مراثي أهل البيت A، نقدّ

C في رثاء الحسين
هاشمِ آســاد  الغابات  في  ؟أتربض  فاطمِ ابن  ناعي  األسماع  طرق  أما 
ظامياً سفيان  آل  قتلته  العوالمِلقد  جميع   ــرو ت ه  كفّ ومــن 
لها أعين   بالكر منها  ؟أتلتذّ  الفواطمِ ستر  بالطف  سلبوا  وقد 
؟أما سمعت ما قد جر كيف صبرها هاشمِ آل  ثاراتها  عن  أتصبر 
وتنتضي  المهار قبّ  تمتطي  ؟أال  الصوارمِ بيض  األغماد  من  سراعاً 
عرينها ليث  الطف  غــداة  ؟أتنسى  المالحمِ في  ناصر  هل  أال  ينادي 



شعراء القطيف ج١  ٢٢٨
الور صفوة  الوغى  فرسان  وحــازمِفلبته  شهم  كــل  مــن  ــه  وســادت
غالب آل  معْ  الغاب  بليث  الضراغمِوحفّت  ــود  ــاألُس ك نــزار  وآل 
وتالحمت الوغى  نار  أُضرمت  التصادمِوقد  يوم  واسودّ   الشر أُسود 
صدورها في  القنا  سمر  غرسوا  ؟(١)فكم  باللهاذمِ هاماتها  حصدوا  وكم 
د(٢) العتاق بموقف رْ متالطمِوكم أقحموا الجُ بــالــدمــا  خــضــمّ  كبحر 
سطواتها مــن  األمـــالك  العظائمِتعجبت  ــور  األُم تلك  على  بصبر 
إلى أن تهاووا -لهف نفسي- على الثر! كشهب دجىً صرعى ببيض الصوارمِ
فقدهم بعد  من  األكــوان  فاحمِفأظلمت  اللون  أسود  كليل  وصارت 
مضوا لقد  عدن  جنات  وإلى  الغنائمِقضوا  بأسنى  فــازوا  لهم  فطوبى 
بعدهم العصر  واحد  وحيداً  حميوظلّ  وال  الجموع  بين  ناصر  بال 
سطا إذا  كالوصي  فيها  شد  هاشمِلقد  ليث   الرد كأس  عها  فجرّ
شملها د  وبـــدّ عـــاراً  ــارمِوألبسها  ص ــضَ  ــي وأب ــار  خــطّ بأسمرَ 
الدما من  العِتاق  الخيلَ  ل  حجَّ الضراغمِوقد  دماء  بحراً  جرت  غداة 
؟أما هو شبل المرتضى فارس الوغى ــادمِ ق وأول  يوماً  استعرت  إذا 
سطواته من  األبطال  تختشي  السوائمِومن  بين  كالليث  سطا  ما  إذا 
للور بالسيف  الدين  أقام  ا  والمكارمِولمّ العال  أركـــان  وشــيّــد 
األرجاس من كل جانب ــاذمِأحاطت به  ــه ول ــاً  ــن ق وأحــجــار  بنبل 
قلبه ــة  ــب ــل ب ــم  ــه س ــه  ــادف ــص والعوالمِف أفالكها  حشا  أصــاب 
وأعولت بالحنين  عليه  ــمِفعجت  والط ــاكٍ  بـ بين  ــا  م مالئكها 
دورانــهــا عــن  األفـــالك  فاطمِوعطلت  ابنِ  يومَ  اهتزّ  اإلله  وعرش 
بها  ثو لما  ــون  األرض الدعائمِوزلزلت   وأقــو طرا   الــور قوام 
بعده الخليفة  أنــسَ  ال  أنــسَ  الغواشمِوإن  بين  اللَّه  علم  ووارث 

(١) اللهاذم، جمع لهذم: القاطع من األسنة.
تاق، جمع عتيق: النجائب. د، جمع أجرد: الفرس السباق. والعِ رْ (٢) الجُ



٢٢٩ املالّ سعود اآلجامي 
لجلّق  يُهد ســار  أسيراً  وشاتمِعليالً  ــاغٍ  ب بين  ما  ضالع  على 
العال شامخة  هــدّ  شــيء  الفواطمِوأعظم  سلب  اللَّه  عرش  وزلزل 
والعِد ر  التخدّ بعد  راً  حسّ حميغدت  بال  وهــي  بالسوط  تقنّعها 
طا(١) كالديالمِوتهد إلى الطاغي يزيداً على المَ أو  الترك  كسبي  سبايا 
غالب أبــنــاء  الضيم  ــاة  أُبـ ؟فأين  عاصمِ غير  من  األسر  في  لتنظرها 
هاشم آل  من  المهديُّ  يظهر  ظالمِمتى  كــل  مــن  اآلل  حــق  ليأخذ 
غادة منّيَ  المختار  بني  (٢)إليكم  الرواسمِ الفاقدات  حنين  تحنّ 
مدامعاً الطفوف  أهل  على  كغيث جر من مهجة القلب ساجمِتسحّ 
فاقبلوا ر  المقصّ العبد  من  العظائمِأتتكم  بكل  ملجاً  له  وكــونــوا 
شارق درّ  ما  اللَّه  ســالم  الحمائمِعليكم  ورق  بالشيح  سجعت  وما 

(١) أراد بالمطا جمع مطية: النياق.
(٢) الرواسم جمع راسمة: اإلبل الماشية رسيماً، والرسيم ضرب من سير اإلبل فوق الذميل.





٢٣١ احلاج عبد اهللا التارويت 

 ]٤١[ 
احلاج عبد اهللا التارويت

املتوّفى سنة (١٣٤٦)

الشعراء  أحد  بالعبيدي.  المعروف  التاروتي  عبداللَّه  الحاج  الوجيه  هو 
كثرة  من  فيها  لما  كتابنا؛  في  ذكرها  المتكرر  تاروت  بلد  أهالي  من  المجيدين 
رئيساً  العبيدي  كان   . مرّ مما  فت  عرَ كما  بالتاروتي  يدعى  إليها  والمنتمي  الشعراء، 
اصين في البحر إلخراج اللؤلؤ؛ فقد مرّ على الغوص زمان طويل وطويل  عاماً للغوّ
كان فيه يشغّل آالفاً من األيدي العاملة، وكان له سوق يتبار فيه بغاته وهواته بما 
يستفيدون منه من األموال الطائلة، ثم انقلب الوضع وإذا بالغوص في البر يستخرج 

آبار الزيت:
(١) يتغيّرُ ال  عــزُّ  يا  ــذي  ال ذا  ومــن 

ة، وتحت أمره ابتداء  مرّ على المترجم زمن طويل يمتهن فيه هذه الرئاسة العامّ
ة إالّ لمعرفته  عمله وانتهائه بصفته رئيساً ومسؤوالً. وما اُعطيت له هذه القيادة الهامّ
بعض  أفادني  كما  وعليهم،  لهم  وما  عماله  وحقوق  وشروطه،  وفنونه  بالغوص 
تعالى  اللَّه  تقريباً، (تغمده  المذكور  بالتاريخ  تعالى)  اللَّه  توفّي (رحمه  شاهده.  من 

ة وصلته (١) عجز بيت لكثيِّر عزَّ
بعكم  كنت  ما  عزُّ  يا  سبا  منظرأيــادي  بعدك  للعينين  يحلُ  فلم 
ها بَعدَ يَّرتُ  غَ تَ أَني  مَت  عَ زَ قَد  يَّرُوَ تَغَ يَ ال  ــزَّ  عَ يا  ــذي  الَّ ذا  ــن  مَ وَ
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بالرحمة والرضوان). وإليك باقة من شعره:

C في رثاء الحسين
ولهانا القلب  حزين  ليلي  هتّاناسهرت  الخدين  على  عيني  تسحُّ 
مضر بني  من  قــوم  مصارع  وأركاناعلى  بنياناً  الدين  من  ت  ــدّ ه
بموقعها قلبي  قت  مزّ ظمآناوأسهماً  بالطف  قضى  قتيل  على 
عطشاً قضوا  صبراً  فتية  رياناوحوله  عاد  قد  دمهم  من  والسيف 
مُ نفوسهُ ــاعــوا  ب فتية  مــن  ــه  أثمانالــلَّ البيع  بسوق  أرخصوها  قد 
غضبانامن كل أروع يخشى الموت سطوته كالليث  سطا  إن  تخاله 
ناحية كل  في  بأجمعهم  سفياناصالوا  آل  أفنوا  والبيض  بالسمر 
أحبّته في  يجري  اللَّه  قضا  حانالكن  قد  والمقدور  الترب  على  ثووا 
ثاوية األبطال  تركوا  بعدما  وشبّانامن  أشياخاً  الترب  على  ثووا 
ــاً إرب  ــد الــعِ بأسياف  رين  كانامجزّ قد  األوداج  دم  من  وغسلهم 
عاصفة الريح  سوافي  نتهم  كيوانا(١)وكفّ للدين  طنّبوا  بعدما  من 
نزلوا قد  الطفّ  بأرض  رباها  ولداناعلى  الخلد  في  بعدها  وعانقوا 
منفرداً والدين   الهد طود  حيراناوظلّ  الطف  بأرض  فداه  روحي 
عاديةً الحقد  طغاة  عليه  وسفيانادارت  حــرب  بني  من  كتائب 
مبتسم وهــو  بعزم  فيهم  ــال  اناوص ريّ عاد  قد  دمهم  من  والسيف 
خائضه وهــو  بحر  الــعــجّ  طوفاناكأنما  الروع  في  غطامطه(٢)  يحكي 
بصارمه يسعى  كفه  في  باناوالموت  قد  عزرائيل  الكفر  عسكر  في 
مبتدراً الهيجاء  ملتقى  في  الناوصال  ما  العزم  ومنه  الحديد  الن 
بصارمه يفريهم  هــو  بينما  نيرانامــا  القلب   ــأور ف سهم  ــاه  أت

(١) كيوان: اسم زحل بالفارسية.
طامط: كثير األمواج غزير الماء. (٢) الغُ
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منعفراً والدين  السما  بدر  عرياناوخــرّ  الجسم  سليب  فداه  روحي 
ظمأ على  لمقتول  وحزني  ميدانالهفي  صــار  للعوادي  وصـــدره 
فاطمة الطهر  بحجر  تربى  عدواناصدر  بالنعل  رقــي  شمر  عليه 
مجترئاً الدين  زعيم  رأس  باناوحــزّ  قد  كالبدر  القنا  في  وشاله 
قمر على  والدنيا  الدين  حسرة  سامته أيدي الرد بالخسف نقصانايا 
جثّته حــول  نساه  أنسى  هتّاناولست  الخدين  على  دمعاً  تصبّ 
مسلّبة  حسر  العِد أبرزتها  وأحــزانــاقد  ــاراً  نـ قلبها  وأشعلت 
لها كفيل  ال  تنعى  حواسر   وبلداناأسر ودياناً  العيس  بها  طافت 
هتكت بعدما  من  حرقت  عنواناخيامها  للشام   ــد الــعِ وسيّرتها 
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 ]٤٢[ 
العّالمة الشيخ حممد النمر

املتوّلد سنة (١٢٧٧) واملتوّفى سنة (١٣٤٨)

بن  علي  بن  أحمد  بن  علي  بن  ناصر  بن  محمد  الشيخ  ة  الحجّ مة  العالّ هو 
وطبيب  مشهور،  وحجة لإلسالم  علم،  مة  عالّ العوامي.  نمر  آل  اللَّه  عبد  حسين بن 
. عاش على  حاذق في الحكمة اإللهية والبدنية على السواء، ومجاهد حرّ لساناً وقلماً
ى مبادئ علومه على يد أعالم أهالي القطيف، ثم ترحل إلى  اإلباء ومات عليه. تلقّ
النجف األشرف، فتلمذ هناك على يد أعالمها وفطاحلها. وبعد زمان عاد إلى البالد 
له للزعامة الدينية، فهو ذلك العالم الفقيه، الورع التقي، وقد أضاف إلى  بكل ما يؤهّ
ق  ا أُوتي من الحكمة الطبية التي تفوّ د به وميّزه عن سائر أعالم الدين ممّ ذلك ما تفرّ
فيها على الماهرين فيها أمثال الدكتور «هريسن»(١) وغيره، فكان طبيباً دينيا وبدنيا، 
ومرجعاً عاما قد قارنه التوفيق بتسخير اللَّه تعالى الشفاء على يده. وقد رأيته أواخر 
رجال  من  يكون  ما  أمثل  على   أُخر أبي  دار  وفي  تارة  داره  في  مرات  عدة  حياته 

الدين والدنيا والدكاترة النطاسية.
على  فون  ويتأسّ وطبا،  ديناً  بفضله  يعترفون  الناس  من  مئات  اآلن  ويوجد 

البحرين  في  األمريكية  اإلرسالية  مستشفيات  في  عمل  أمركياني  طبيب  هاريسن  بولس  هو   (١)
وعمان وإمارات الساحل المتصالح والكويت له عالقات وثيقة بزعماء القطيف.
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كثير  إليها  انضم  مدرسة(١)  افتتح  وقد  لها.  عوض  ال  خسارة  فقده  ويعتبرون  فقده، 
علمية  آثار  وله  الحياة.  قيد  على  بعدُ  أفراد  هذا  يومنا  في  منهم  يوجد  ب،  الطالّ من 
نظماً ونثراً في شتى العلوم. ومن الطريف أنه يدير كل هذه األُمور بنفسه طبعاً، وهو 
لِ  ضْ الْفَ ذُو  هُ  اللَّ وَ اءُ  يَشَ نْ  مَ تِيهِ  ؤْ يُ هِ  اللَّ لُ  فَضْ لِكَ  {ذَ الكتابة:  وحتى  البصر،  مكفوف 
وافاه  المقتضي.  حسب  بينهما  يتردّد  والدبابية،  امية  العوّ يسكن  وكان   .(٢){ ظِيمِ الْعَ
اء اضطهاد أصاب البالد وأهلها بالتاريخ  الحمام على إثر عقدة نفسية أصابته من جرّ
يوماً  وفاته  يوم  وكان  يزار.  معروف  وقبره  العوامية،  مقبرة  في  ودفن  المذكور(٣)، 
بهذه  منه  نكتفي   ،A البيت أهل  في  ونظمه  العلمية،  آثاره  وراءه  تاركاً  مشهوداً، 

القصيدة العصماء، كنموذج لما جاشت به قريحته:

C في رثاء الحسين
والكعابا هاشم  السمر  مــوا  صعاباقــوّ جـــرداً  للنزال  وامتطوا 
سحباً الترب  طرادها  من  ــاوانسجوا  ــذاب ــو ظــلــمــة وع ــج ــمــأل ال ت
ويسقيـ الحمام  يحمل  والشباباعــارضــاً  شيبها  حــرب  بني  ـــه 
جرعتكم ــا  ــه ــفّ أك ــن  م وصــابــافــلــكــم  ذال  ــه  ــت ذاق ذلّ  كـــأس 
المعالي بــرغــم  أنهلت  والرقاباولــكــم  مُ  منكُ ــهــام  ال بيضها 
مقاماً حـــرب  آلل  عــرفــنــا  ــا  تهابام حتى  الطفوف  ــوم  ي قبل 

(١) هي حوزة يدرس فيها العلوم الدينية.
(٢) الحديد: ٢١.

البلدية،  والضرائب  والمكوس  الزكاة  بجانب  الجهاد،  سمتها  ضريبة  تستوفي  الحكومة  كانت   (٣)
وفي عام ١٣٤٥هـ، ضاعفت ضريبة الجهاد أضعافًا، فلم يجد األهالي ما يؤدونه للدولة، ففر 
السفن  دفات  مصادرة  إلى  األمير  عمد  ١٣٤٨هـ  عام  وفي  المجاورة،  الدول  إلى  منهم  كثير 
الدفات،  النتزاع  سيهات،  مرفأ  مهاجمة  إلى  منهم  البعض  فاضطر  الناس،  فرار  دون  للحيلولة 
بالقوة، فكانت هذه الشرارة التي اندلعت بها المواجهة المسلحة بين الحكومة واألهالي، وقد 

قام الشيخ النمر بالدور األهم واألبرز في قيادة الناس تلك األحداث.
انظر : رجال عاصرتهم السيد علي السيد باقر العوامي الطبعة الثانية ١٤٣٣هـ.
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ــن حــربــهــا ولــقــاهــا وارتهاباأفــعــجــز ع ضربها  عــن  نكول  أم 
ــت إبـــاكـــم جــيــاد ــرك ــا ح ــ االنتحاباأوم صهيلها  عن  ضت  عوَّ
كا ــوغــى  ال ــوم  ي ــر  ذك كــر  اإلهاباأينما  تشقّ  أن  العزم  من  دت 
بقاها ــول  ــط ل بــيــضــكــم  ــذه  تراباهـ عليها  صـــداً  مــن  سيت  كُ
ولكن ــم  ــزت رك ســمــركــم  الحراباهـــذه  تلك  الكماة  بصدر  ال 
ولكن ــوت  ــل ت لــظــى  ــن  م الكعاباوذه  منها  يهزّ  مــن  تجد  لــم 
حسين ــيــوم  ب تسمعوا  ــم  ل الرحاباأوَ  حــرب  عليه  ســدت  يــوم 
عضب كلَّ  ضرابها  في  الضرابافاشحذوا  يــعــدّ  أن  للضرب  ودّ 
أرض كل  دمائها  من  شراباواغسلوا  ــم  ــاك دم فوقها  صــيــرت 
فرد كــلّ  لجمعها  وا  ــزّ ــف ــت انقالباواس ــى  ــولّ ل جمعها  نحا  لــو 
ــجــارٍ لِ ــاروا  ــ أج إذا  قبيل  ــن  مهابام مجيراً  دونــهــم  مــن  ــار  ص
الــبــرايــا جميع  ــع  ــضَّ خُ ــهــم  قباباول ــادوا  ــ أشـ ــال  ــع ال ــام  ــه وب
هلموا  ــاد ن الصريخ  مــا  جواباوإذا  ــادوا  أع  الصد رجع  قبل 
نبهته ــم  ــه ــع رضــي ــا  مـ الــحــرابــاوإذا  تمنى  ة  هـــزّ لــلــوغــى 
لظاها تعالى  ــوغــى  ال مــا  التهاباوإذا  تخاف  السما  أهــل  حيث 
ــدار ــت ــعــزم اق ــا ب ــاره ــؤوا ن ــف ــاأط ــر وقــدهــا كــــراءٍ ســراب ــت ف
جمع كل  على  الوغى  في  السحاباولهم  ــحــكّ  ي ــق  ــاف خ عــلــم 
ــلّ فــخــار ــ ــم يــعــود ك ــه ــي كتاباوإل فيهم  ــه  اإللـ وحـــي  قــبــل 
إليهم والمواضي  اللَّه  بنى  مهاباقد  بيتاً  الــفــخــار  ــام  ه ــوق  ف
لطير ــالً  ــي دل ــم  ــاره ن تـــزل  ــم  نابال الدهر  ما  يضيف  لضيف  أو 
حرب آل  مــن  الطفوف  فصاباوبــيــوم  صاباً  فيه  الحتف  جرعوا 
نعاماً فكانوا  أُســدهــم  تراباجــاولــوا  ــوا  ــان وك هضبهم  ــوا  وعــل
عالهم ــيــل  ون عــزهــم  ــوا  ــاول طالباح أدنـــى  ــســمــاء  ال ــيــل  ــن ولَ
بضيم يقيموا  أن  بين  ــوا  ــف الرقاباأُوق المنون  على  يبيعوا  أو 
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ــاً حــرب ســفــيــان  آلل  ــاروا  ــأثـ والهضابافـ وقعها  السهل  ــدك  دك
ــد وأب بالسماء  األرض  أغاباألحق  والنهار  الشمس  بالظبى 
ظباهم فلّت  حيث  فيه  الضراباأعلنوا  للصفوف  الموت  أمها 
يــومــاً ســفــيــان  آل  مــنــه  ــرت  الكتاباذكـ ــاح  ــرم ــال ب فــيــه  رفــعــت 
مناه ــه  ط آلُ  الــســيــفَ  ــغــوا  ــلَّ العجاباب أروه   والـــرد مُ  منهُ
ــوال ول أرادوا  ــا  م فــيــه  الغالبامــلــكــوا  لحازوا  بالقضا  رضوا  أن 
لقرب ــم  ــاه دع ــد  ق ــه  ــلَّ ال اقترابالــكــن  السجود  ــى  إل فــتــداعــوا 
المعالي فرد  الجموع  في  الشهابافسطا  يحكي  اإلقتدار  سما  من 
إالّ الجمع  على  سطا  ما  الرحابامــفــرداً  عليه   ــرد الـ منه  ــدّ  س
وفيها الــمــنــايــا  ــده  جــن ــرداً  ــف ــام ــاب ــرق ــفــه قــائــد يــقــدّ ال ســي
تراخى ــا  م ســائــق  ــح  ــرم ال الحساباولــه  ــى  ووفّ إالّ  نفس  حتف 
ــة أمــاطــت حــجــابــاً حجاباكــلــمــا جــن ــاط  أم  لــلــرد  رد عــن 
سبيالً المنايا  سيفه   ــد ه بابامــا  ــن  ــداه ه ــحــه  رم أن  دون 
ــاً شــراب مــنــه  استسقياه  ــمــا  الشراباكــلّ اســتــعــاد  منهما  ــاً  طــرب
وفــوداً المنايا  يحسب  الطالباباسماً  فحيى  العطا  طالبته 
تراها والــكــمــاة  الــجــأش  اضطرابارابـــط  تزيد  والــوغــى  يَّشاً  طُ
ــداه ص ي  ــروّ ــ ي سيفه  يـــزل  ــم  التهابال ــشــبّ  ي قلبه   وصـــد
ــواد ج األُوام  يشتكي  السحاباعــجــبــاً  تمير  ــه  ــفّ ك تـــزل  ــم  ل
المنايا زمـــام  ــه  ل ــن  م ارتهاباعــجــبــاً  ــدّ  أش صــدرهــا  فــي  ــو  وه
بسهم منها  ــب  أُصــي ــد  ق ــه  ل ــا  المصابام منها  الجليل  عرش  كان 
عليه فكادت   الثر في   انقالبافهو تهوي  والسماء  أرضها 
ثوباً النقع  مــن  كسا  مــن  ثيابابــأبــي  ملقى  ــالل  ــج ال ــاه  ــس وك
ملقى الخيل  تهابه  الحراباوصــريــعــاً  عليها  بها   (١) ــنٍّ ــث ــم ك

: معيد، يثني الحراب عليها أي يردها عليها. (١) مثنٍّ



٢٣٩ مة الشيخ حممد النمر  العالّ
حتى الــحــرب  بــارح  مــا  والكعاباوقتيالً  بيضها  الــحــرب  دقــت 
فعادت ــحــروب  ال ه  حقّ واكتساباعرفت  صونها  بعد  مغنماً 
فيها الــمــالئــك  تهتف  ــاعــجــبــاً  ــاب وإي حـــــاً  وّ رُ ــي  ــوح ال بنبا 
قدساً ــزاري  ــن ال بالفتى  ــزل  ت مهابالم  ــاً  ــت ــي ب ــام  ــ األنـ ــن  ــي ــع وب
بإيما إال  ــاف  ــط ي ال  ــاحـــرمـــاً  ــاب ــه ــة وارت ــالل مـــن بــعــيــد ج
فيه ــرح  ــم ت والـــعـــداة  ــدا  ــغ والــرحــابــاف حريمه  ــاحــت  أب ــد  ق
صاناً حَ منها  ــت  رأي ال   تــر والثياباكم  قرطها  فيه  ــوزعــت  ن
الـــ وعــتــهــا  ــو  ل بنعيها  ــاة  ــت لذاباوف الحديد  أو  ــت  الن ـــصــمّ 
إليه ــأوي  ــت ف ــالً  ــوئ م  ــر تـ الــذهــابــاال  تطيق  قـــوة  ال  حــيــث 
ــر شــعــور ــغــي ــدت ب ــ ــاء ب أصاباونـــسـ مما  الــشــعــور  ــرات  ــاش ن
قطاة ــأن  كـ الــحــشــا  ــات  ــق اضطراباخــاف فــزاد  الحشا  في  علّقت 
ــوا ــق ــد أُذي ــفــات بــأُســرة ق والشباباهــات شيبها  الحتف  دونها 
عتاب يــفــيــد  ــل  وهـ ــات  ــب ــات العتاباع الصريع  يسمع  ال  حيث 
ــرط الــظــمــاء لـــوال أذابـــت ــف الشراباول كــان  الــدمــوع  في  قلبها 
يمين ــه  ــن م تُـــشـــد  ــل  ــي ــل انقالباوع تسيخ  أن  األرض  ت  ــدّ شَ
السبايا الة  وُ السبا  فــي   الرقاباويــر منها  بالحبال  ــوا  ــق رب
ـــراً بــغــيــر وطــاء غاباحــمــلــت حـــسّ البدر  إذا  الدجى  وغطاها 
نقاباً لــهــن  الــســبــا  أحـــاك  ــد  النقاباق ــدن  ــق ف فــمــا  ــار  ــب غ ــن  م
ــن عــنــهــا حــمــاتــهــا لــيــروهــا والهضاباأيـ سهلها  البيد  تقطع 
ــقــت هـــديـــة لــيــزيــد ــوم ســي ــ وعــذابــاي ــة  ــن ــع ل ــه  ــلَّـ الـ زاده 
صالة ــول(١)  ح ــذُّ ال طالب  المصاباوعلى  الحزين  يذكر  بقي  ما 

.C ل: الثأر، طالب الذحول: المهدي (١) الذحول، جمع ذُحْ
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 ]٤٣[ 
الشيخ رضي املحروس

املتوّفى سنة (١٣٥٢)

عمران  بن  الحسن  عبد  بن  إبراهيم  بن  رضي  الشيخ  الفاضل  مة  العالّ هو 
وطنه  في  علومه  مبادئ  تلقى  زاهداً،  ورعاً  تقيا  فاضالً  رجالً   F كان المحروس. 
القطيف كغيره من رجال الدين من أمثاله، ثم رحل إلى النجف األشرف وبقي مدة 
ال تقلّ عن ستة عشر عاماً، ثم عاد إلى الوطن وسكن قرية الشويكة، وبقي فيها قائماً 
رف  عُ قد  وقوراً،  كبيراً  شيخاً  فرأيته  امه،  أيّ آخر  أدركته  وقد  لرسالته.  ياً  مؤدّ بواجبه، 
المذكور،  بالتاريخ  تعالى)  اللَّه  (رحمه  توفّي  والصالح.  والورع  والتقى  بالزهد، 
علمية،  آثاراً  خلف  هذا.  يومنا  إلى  خالداً  ذكراً  أوجب  النظير،  منقطع  تشييعاً  فشيع 
وبيد الناس منها كتاب قيم يتضمن أحوال السيدة الصديقة فاطمة الزهراء D، من 

. وله يد طولى في علم الفلك. أحسن ما كتب في هذا الموضوع، ال يزال مخطوطاً
له ديوان شعر كبير في شتى المواضيع، أهمها مراثي أهل البيت A ذهب 
في  يديك  بين  تراه  ما  على  لنا  تحصّ قصد  غير  ومن  الصالح،  سلفنا  آثار  من  كغيره 
بعض المجاميع التي أكل الدهر عليها وشرب. وقد رأيت ختمه على بعض الكتب 

الفلكية بهذا النص: «رضاك يا حارس إبراهيم».
وفي  والبحرين،  القطيف  يسكنون  شهيرة،  عربية  كبيرة  طائفة  محروس  وآل 
حسن  الشيخ  األُستاذ  فضيلة  المترجم  بعد  وعالمها  شيخها  رأيت  األشرف  النجف 



شعراء القطيف ج١  ٢٤٢
علي المحروس الذي اغتيل سنة (١٣٦٢)، وله في العراق خلف صالح، (رحم اللَّه 

الماضين، وأطال في عمر الباقين). فلنستمع إلى مترجمنا إذ يقول:

C في رثاء الحسين
ــا حــامــي الــشــريــعــه)(١) ــه ي ــلَّ ــذي قـــواعـــدهـــا الــرفــيــعــه(ال ــ ه
حــر آل  ــا  ــهـ ــتـ ــدمـ هـ ــد  ــ فظيعهقـ ــا  ــيـ دهـ لــهــا  يـــا  ب 
ــم الــمــشــو ــل ــع ــاءك ال ــ ــا جـ سميعه؟مـ ــاً  ــ أُذنـ تــكــن  ــم  ألـ م 
ــفـــى عــلــيــك مــصــيــبــة ضلوعهتَـــخـ الــهــادي  ــن  م ــت  أحــن
ــهوكـــــــــذاك جــــــدك حـــيـــدر ــوع ــرت دم ــ ــه أجـ ــن ــي ــن ع مـ
بكت قـــد  ــم  ــاطـ فـ ــع الــرفــيــعــهوكــــــذاك  ــب ــس ــلــهــا ال لــعــوي
ــا ــم ــس النجيعهأبـــكـــت مـــالئـــكـــة ال ــت  ــل ــب أس والـــجـــن 
الفجيعه)(٢)(أتـــــــر تـــجـــيء فــجــيــعــة تلك  مــن  بــأمــضَّ 
ـــ ــحــســي ــجــك وال ــي ــه رضيعهمـــــاذا ي ذبــحــوا  ــكــربــال  ب ـــن 
ــو ــي ــخ ــجــك وال ــي ــه ــاذا ي ــ ــ ضلوعهم طــحــنــت  بنعلها  ل 
ــوا الــكــريـــ ــطــع ــا ق ــدم ــع الرضيعهمـــن ب تــلــك  فــأيــتــمــوا  ــم  ـ
ـــ ــي ــل ــع ــجــك وال ــي ــه ــاذا ي ــ ــ ــد أبــــد خــضــوعــهم ــي ــق ــل م ــ
ــوا الــخــيــا ــك ــت ــا ه ــدم ــع ــن ب ــهمـ ــوع رب حـــرقـــوا  ــم  ــاره ــن ب م 
في ــأر  ــث ــال ب ــذ  ــ وخ ــض  ــه ــان ــهّف ــع ــري ــة س مـ ــوَّ ــسـ ــلٍ مـ ــيـ خـ
شيعهمــــع فـــتـــيـــة أنــــصــــار صــد خــيــر  فــي  فــانــهــضــن  ق 
ــر مــولــد ــ ــاه ــ طلوعهفــــي كــــل ط ــاري  ــبـ الـ أوعــــد  قـــد 
ــمُ تــســـ ـ ــكُ ــولـ ــيـ ــوا خـ ــ ــ الــوســيــعــهودعـ األرض   ثـــر ــــد 
ــســكــم ــي ــار رئ ــثـ ــت نــجــيــعــهوخـــــــذوا بـ ــربـ فـــأُمـــيّـــة شـ

(١) الصدر للسيد حيدر الحلي.
(٢) البيت للسيد حيدر الحلي.



٢٤٣ الشيخ ريض املحروس 
ــرا ــت ح ــل ــم ــد حُ ــت قـ ــم ــل ضليعهأع ــزل(١)  ــ بـ عــلــى  ــم  ــرك ئ
على ــادي  ــحـ الـ ــا  ــه ب ــة مـــروعـــهيــســري  ــف ــش ــك عـــطـــش م

C ويقول أيضاً في رثاء الحسين
ــةً ــع ــك طــل ــ ــي ل ــ ــج ــ ــم أرت ــ ــر الــرمــيــمــاك ــب ــق تــحــيــي مـــن ال
ــدي ــي ــي غــــدا هــديــمــاكـــيـــف اســـتـــتـــارك س ــب ــن ديــــن ال
صــبــرت إن  يــهــيــجــك  لـــفـــادح حــطــم الــحــطــيــمــامــــاذا 
ــر الــمــشــو ــب ــخ ــاءك ال ــ ــا جـ عليما؟مـ ــذا  بـ ــت  أنـ ــت  ــن وك م 
ــرج الــحــســيـــ ــ ــن يـــثـــرب خ الحريمامـ حــتــى  يـــدع  ولـــم  ــن  ـ
ــاً ــف ــائ ــى خ ــوسـ الغريماكـــخـــروج مـ ــؤوي  ــ ي ــذي  ــ ال ــو  وهـ
ــي كــــربــــال لـــمـــا أتـــى ــ ــرأ بـــــالء مــســتــقــيــمــافـ ــ ــ فـ
ــا ــاإلمـ القويماالــــقــــوم خــــانــــوا بـ ــن  ــدي ال ــوا  مـ ــدّ وهـ م 
ــم ــه ــل الرحيماقــــد حـــــاصـــــروه وي الـــرب  يختشوا  ــم  ل
يــطــفــئــوا أن  ــوا  ــ ــاول ــ ح مستديماقـــد  نـــــوراً  ــان  ــ ك ــن  مـ
ــم يــكــن ــ ــك ل ــ الــكــريــمــا!هـــيـــهـــات ذلـ ــه  ــن م يــقــطــعــوا  أو 
ــدي ــي ــك س ــومـ عظيمالـــم أنـــــسَ يـ ــاً  ــومـ يـ كـــربـــال  ــي  فـ
ــه ــع ــوق الكليماأبـــكـــى الــخــلــيــل ب ــران  ــم ع ــن  ابـ وكـــذا 
ـــ ــمــســي ــاً وال ــوحـ ــذاك نـ ــ ــ الهموماوك جــلــب  إلــيــهــمــا  ــحَ  ــ
شبـ ــان  ــ ك ــن  مـ ــي  ــ وب وخيما(٢)بـــأبـــي  خلقاً  المصطفى  ـــه 
ـــ ــان أس ــ ــن ك ــي مـ ــ عليمابـــأبـــي وب ــا  ــه ب ــوب  ــي ــغ ال ـــــرار 
يجد لـــم  مـــن  وبــــي  ــي  ــأبـ حميمابـ بــهــا  كـــربـــالء  فـــي 
عفيـ أفـــــدي  وبــــي  ــي  ــأبـ حطيمابـ أضــحــى  ــدره  ــ ص ــراً  ــ ـ

(١) البزل، جمع بازل: الجمل شق نابه.
يم: الطبع والسجيَّة. (٢) الخِ



شعراء القطيف ج١  ٢٤٤
ــا ــي ــاك ــب ــاء ال ــسـ ــنـ ــي الـ ــأبـ رحيمابـ ــا  ــه ل ــدن  ــج ي ــم  ــل ف ت 
عليـ أفـــــدي  وبــــي  ــي  ــأبـ سقيمابـ أضــحــى  ــه  ــب ــل ق ــالً  ــ ـ
ــدي ــي ــك س ــ ــروج ــ فطيماعـــجـــل خ ــى  ــح أض فــرضــيــعــكــم 
ــذي ــ ــة ال ــلـ ــرمـ ــام حـ ــهـ ــسـ العظيمابـ ــرب  ــ ال يــخــتــشِ  لــم 
ــاً ــم ــاط ــة ف ــول ــت ــب ــل الــســمــومــاأشـــجـــى ال ــع بـــفـــؤادهـــا ج
ــجــرّ ت أو  ــنـــدي  عـ عــــذر  الــحــمــيــمــاال  ســفــيــان  آل  ع 
ــا يـــــا ســـيـــدي ــنـ ــوبـ ــلـ ــقـ أضـــحـــت لــغــيــبــتــكــم كــلــومــافـ



٢٤٥ املالّ عيل الزاهر العوامي 

 ]٤٤[ 
املّال علي الزاهر العوامي

املتوّفى سنة (١٣٥٥)

الزاهر،  محسن  بن  أحمد  بن  محمد  بن  حسن  بن  علي  الماهر  الخطيب  هو 
المتولّد سنة (١٢٩٨)، والمتوفّى سنة (١٣٥٥). سبعة وخمسون عاماً قضاها فيما 
باقٍ  هو  ما  فيه  وله  كله،  الخير  هو  مما  العام  والصالح  الدين  خدمة  من  العقالء  يهم 
إلى يومنا هذا، كالحسينية الجنوبية في بالده العوامية المعروفة باسمه. وقد كان أديباً 
هاً، ومن آثاره القيمة ديوان شعره باللغتين، الذي خدم فيه  شاعراً واعظاً وخطيباً مفوّ
أهل البيت A؛ مما أبقى له ذكراً خالداً، وحياة ثانية جديدة، مضافاً إلى ما يترتب 
الَ  الٌ وَ عُ مَ نْفَ مَ الَ يَ وْ على ذلك مما يلقاه أمامه من الثواب العظيم واألجر الجسيم {يَ
قبره  على  وصب  بالرحمة،  اللَّه  (تغمده   ،(١){ لِيمٍ سَ لْبٍ  بِقَ هَ  اللَّ أَتَى  نْ  مَ إِالَّ   * نُونَ  بَ

:C شآبيب الرضوان). وإليك نموذجاً من ديوانه مما قاله في رثاء الحسين
طه آل  مــن  ــحــروب  ال ليوث  وغاهايــا  ليوث  يا  الخيل  أسرجوا 
وابعثوها ظهرها   (٢) ــبّ قِ أمضاهاوامتطوا  سيوفكم  من  واشحذوا 
فهر آل  ــا  ويـ ــم  ــاش ه ــنــي  ب رحاهايــا  قطب  ــزال  ــن ال فــي  ــمُ  ــتُ أن
ــرزء ــتــم ب ــم دهــي ــاش ــنــي ه ــا ب وسماهاي نعيه  األرض  ــق  طــبّ

(١) الشعراء: ٨٨ - ٨٩.
: العظم النائي في الظهر بين اإلليتين. بُّ (٢) القِ



شعراء القطيف ج١  ٢٤٦
رجــاال أُنـــوف  ت  جـــذّ طلقاهاأعلمتم  عــــدوة(١)  ــرّ  ــغ ال ــمُ  ــكُ ت
اعتذار القلوب   جو يشفي  عداهاليس  من  ثارها  أخــذ   ســو ما 
بيتاً المجد  ــى  إل ــمُ  شــدتُ ــمُ  ــتُ ــاة إبــاهــاأن ــ ــم إلـــى األُبـ ــت وشــرع
رجــا بالنياحة  األرض  ـــت  ــمُ أدهـــاهـــارجّ ــ ــاكُ ــ لـــرزايـــا ده
يتزلزلـ أن  ــدن  ك ــســمــاوات  عالهاوال طـــود  ــدّ  هـ فمنهن  ــن  ـ
باكيات ــاً  دمـ دمــعــهــا  دماهاأســبــلــت  سالت  الرسول  آل  حيث 
كا بعدما  ظلمة  الشمس  ضياهاوعــال  ــمّ  ع العالمين  على  ن 
لهيفاً قــفــاه  ــن  م السبط  ــح  بـ ماهاذُ غــاض  قد  المياه  عين  ليت 
علي نــجــل  الحسين  ــوت  ــم بعراهاأي ــاً  ــاري ع القلب  ظــامــئ 
عــارٍ ــتــرب  ال على  ــاً  ــاوي ث ــابــأبــي  ــه تــنــســج الـــريـــاح رداهـ ــوق ف
ً ــرّ ــع ــحــاً م ــي ثــاويــاً طــري ــأب قَراها(٢)ب ت  رضّ الخيول  ضته  رضّ
المحيا تــريــب  بــالــعــرا  ــاً  ــاري طهع أحــمــد  ــرســول  ال حجر  بعد 
شلواً تــرنــوه  البتول  عين  قناهاليت  ــي  ــال ــع ب ــه  ــ رأس  ــر ــ وت
طويل ــح  رم ــوق  ف ــوم  ــق ال ــايعظ  ــاله آيــــة بــعــد آيــــة قـــد ت
ــا ــه ــرزت ــراً أب ــرائـ خباهاوبــنــفــســي حـ مــن  ــراً  ــسّ ح سفيان  آل 
ليالً تــطــايــرن  كالقطا  ــرزت  عراهابـ قــد  لما  القطا  وأيــن  بــل 
أُريعت مما  بالعويل  حماهاخرجت  حامي  الحسين   مثو نحو 
عاينته ــد  ق لــهــن  نفسي  ــا(٣)لــهــف  ــراه قَ رضّ  بــالــتــراب  جــثّــة 
ــات ــي ــاك ــن فـــوقـــه ب ــب ــاب ــك ــت بكاهاف يــفــيــد  ــل  وهـ ــادبـــات  نـ
عــشــراً تشبك  بــالــيــديــن  ــه بــرداهــاهـــذه  ــلّ ــظ ثـــم أُخـــــر ت
ــر أس قــمــن  أال  ــالــنــدا  ب لنداهاوإذا  وعــت  ــذ  م فتصارخن 

(١) جاء بعدوة مكان عدو: الظلم إلقامة الوزن.
را: الظهر. (٢) القَ
را: الظهر. (٣) القَ



٢٤٧ املالّ عيل الزاهر العوامي 
عجاف بنضو   ــد ــعِ ال عداهافأتتها  ــدي  ــأي ب فوقها  فــســرت 
ــا بــعــويــل ــه ــوق ــن ف ــاوب ــج ــت أشجاهاف ــا  م لعظم  ــتــحــاب  وان
منها الصون   ســو ساتر  لها  يــداهــاما  منها  ــوه  ــوج ال ــاء  ــط وغ
سواكم النبي  بني  يــا  لــي  مناهاليس  أنتم  للنفس  حبيب  مــن 
ــالة ــن اإللــــه ص ــكــم مـ ــي ــل دجاهاوع ــمّ  ــه وادل الصبح  ــدا  ب مــا 

C عن لسان حال الحسين C ويقول راثياً للعباس
لهفتها األطــفــال  رزيتك  لترويهاأنست  تأتي  ألن  الــرجــاء  بعد 
منجدالً الترب  في  أبي  يابن  أماقيهاأراك  تهمي  العال  عين  عليك 
وبه اللوا  حمل  عن  أعرضت  تفنيهاأراك  ــداء  األع على  تصول  قبالً 
حامله فقد  يشكو  حسامك  تسقيهاهــذا  للقوم   الــرد فيه  كنت  إذ 
وقد الخيام  في  ينعى  جــوادك  يسلّيهاوذا  ذا  من   الهد بنات  أبكى 
عضدي يا  يمناك  برت  يمين  باريهاشلت  ــه  الــلَّ ــلّ  ش يــســارك  وذي 
وافتقدت سفيان  بني  عيون  تراعيهانامت  كانت  أعين   الكر طيب 

C ويقول راثياً للحسين
الحسيـ ــدث  جـ عــلــى  الزكيه(امــــرر  تــربــتــه  وشـــمّ  ـــــن)(١) 
ــه ــم ــث ــل ــم ثـــــــــراه ف ــ ــثـ ــ ــهالـ ــري ــب ــي ال ــم فـ ــآث ــم ــفــي ال ــن ي
ــال ــرب ــك ــتـــل الــحــســيــن ب ــهقـ ــ رزيـ مـــقـــتـــلـــه  وإن  ء 
ــد ــه ــاً أبــكــى ال ــرع ــص ــه تــزلــزلــت الـــبَـــنـــيّـــه(٢)يـــا م ــ ول
ــرت دمــــاً ــ ــط ــ ــة الــعــلــيــهوبـــيـــومـــه م ــك ــالئ ــم وبـــكـــى ال
ــت ــول أع ــاً  ــزنـ حـ ــي شــجــيــهواألرض  ــك ــب واألنـــبـــيـــا ت

(١) تضمين لصدر بيت للسيد الحميري وعجزه : وقل ألعظمه الزكية.
(٢) البنيَّة: الكعبة.



شعراء القطيف ج١  ٢٤٨
الــدعــيــهيــــا لـــلـــرجـــال تــــــذلّ ســا ــن  البـ  ــور ــ الـ دات 
ــراً ــواسـ ــى الـــنـــســـاء حـ ــب ــس ــي أُمـــيّـــهت ــر فـ ــت ــر س ــي ــن غ مـ
ــم ــاش ــة ه ــل ــي ــق المطيهأخـــــــذت ع كـــور  ــى  عــل  ــر ــس ح

ويقول في شأن السبايا والرؤوس
الجمالْ عجف  على  السبي  بالحبالْلمن  منها  ــاق  ــن األع ربــقــوا 
الحاسراتْ النساء  تلك  الصارخاتْولمن  البنات  تلك  ولمن 
النائحاتْ اليتامى  تلك  الرمالْولمن  فــوق   ثــو جسم  ولمن 
القنا رأس  على  رأس  ــل الــخــنــاولــمــن  ــ ــه أه يـــتـــهـــادون بـ
علنا ــو  ــل ــت ي لــلــقــرآن  ــو  ــ للعيالْوه يرنو  الرمح  عالي  فــوق 
مستظامْ لعليل  قــلــبــي  ــرّ  ــامْحـ اإلم رأس  القنا  فــوق   رأ إذ 
الظالمْ الليل  مــن  يجلو  مــالْنــوره  حيث  يميل  ــعــرش  ال ــه  ول
الطفوفْ يــوم  زينباً  أنسى  ــوفْلست  األُل بين  خدرها  من  ــرزت  ب
للسيوفْ أخيها  جسم  للنبالْفـــرأت  ــى  ــرم وم صـــار  طعمة 
ــروحْ ــج ــة مــنــه ال ــم ــوت الث ــه ــوحْف ــن وت عليه  تبكي  وغـــدت 
نروحْ الشام  إلى  ترضى  أخي  الحجالْيا  ــات  ربّـ ــك  ــدائ أع بين 
البتولْ حجر  في  ربيت  قد  الرسولْأنــت  كفّ  من  المجد  ورضعت 

(١) الرمولْ فوق   العد ألقتك  الــزاللْكيف  منك  منعوا  قــد  ظامياً 

. (١) يجمع الرمل على رمال وأرمل، وإنما جمعها كذا تساهالً



٢٤٩ احلاج منصور اجليش 

 ]٤٥[ 
احلاج منصور اجلشي

املتوّفى سنة (١٣٦٠)

بن  علي  محمد  بن  يوسف  بن  محمد  بن  علي  محمد  بن  منصور  الحاج  هو 
الحسب  في  العريقة  العربية  القبائل  أحد  إلى  األُسرة  هذه  وتنتهي  الجشي.  ناصر 
والنسب، لها أيادٍ وسوابق على القطيف والبحرين. والمترجم من أبرز الشخصيات 
مرموق  أول  فكان  اللؤلؤ،  تجارة  مارس  القطيف،  في  الصدارة  مكان  احتلّت  التي 
دة من الخط إلى البحرين وبالعكس، وإلى الهند  فيها، قام من أجلها برحالت متعدّ
اً، بزّ أقرانه فيما أُوتي من هذه الموهبة، فجعلها  أكثر من مرة. وكان شاعراً عبقريا فذّ
نُونَ  الَ بَ الٌ وَ عُ مَ نْفَ مَ الَ يَ وْ في أهل البيت الطاهر ليكسب من ورائها أسنى الجوائز {يَ

.{ لِيمٍ لْبٍ سَ هَ بِقَ نْ أَتَى اللَّ * إِالَّ مَ
توفّي F ليلة األربعاء (٦ / ١١ / ١٣٦٠) تاركاً وراءه ديوانه القيّم، وسفره 

الخالد. وإليك نموذجاً منه فيهم: (صب اللَّه على قبره شآبيب الرضوان):

C في رثاء الحسين
ـــ ــشــري ــا حـــامـــي ال المنتضى(الـــلَّـــه يـ بالحسام  ـــعــة)(١) 

(١) ما بين الحاصرتين صدر بيت للسيد حيدر الحلِّي.



شعراء القطيف ج١  ٢٥٠
ــه الـــتـــي ــ ــلَّـ ــ ــا آيــــــة الـ ــ ــقــضــايـ ــا طـــي ال ــه ــصــل فـــي ف
يــرتــضــىبـــــحّ الـــمـــنـــادي والـــقـــرا ال   األذ ــى  ــل ع ر 
ــا ــه ــام ــن ــذّ س ــ ــ ــاك ج ــيـ ــلـ ــاك أضـــحـــى مــعــرضــاعـ ــمـ وحـ
ــر ج مـــا  أهـــاجـــك  ال  ــا؟لـــم  ــرضـ ــك أمـ ــب ــل ــق أومــــــا ل
ــت دمـــاً ــك ــاك ب ــاأومـــــا حـــشـ ــض ــق ــرك أن ــهـ ــظـ أومـــــــا لـ
ــة ــع ــج ــضــى؟!الــــــلَّــــــه أيــــــــة ف ــرت ــم ــؤاد ال ــ ــت ف ــضّ م
ــم أقـــل ــ ــاقـــســـمـــاً بـــجـــدك ل ــرض ال ــن  مـ الــســكــوت  إن 
ــد مــضــى؟أفــــهــــل دهــــتــــك رزيـــــة ــمــا قـ ــي ــف ف ــط ــال ك
ــى الـــدهـــر الــمــشــو ــ ــا؟أفــهــل أت ضـ ــرّ ــعـ وتـ ــا  ــه ــل ــث ــم ب م 
ــدا ــامـ ــجـ الـ أذاب  ــا(١)رزء  ــضـ ـ ريَّ ــك  ــائ ــن ف وفـــي  ت 
ــال ــرب ــك ــن ب ــي ــس ــح ــال ــم ف ــ ــضــىق ــه ق ــتـ ـ ــصّ ــغـ ظــــــــامٍ بـ
أُمــــيــــة آل  ــاتــــركــــتــــه  ــض ــرضّ ــد م ــي ــع ــص فــــوق ال
ــو ــي ــط ــاحٍ تـــظـــلّـــلـــه ال ــ ــ يــغــمــضــاضـ ــن  ــ ل ــه  ــنـ ــفـ وجـ ر 
ــل لــلــجــبــال تــدكــدكــي ــ ــاق ــوض ــة ق ــط ــي ــس ــب ـــد ال عـــمَ
انــضــبــي أال  ــار  ــح ــب ــل ل ــاقـــل  ــض ــيّ ــة غ ــ ــداي ــ ــه ــ ــر ال ــحـ بـ
ــمــصــا ــال ف ــبٌ  ــلـ قـ ــرَّ  ــ ــ سُ الــفــضــاال  رحــــب  ــق  ــبّ ــط م ب 
ـــ ــد والـ ــي ــوح ــت ــكــل ال ــي ــا ه المغمضايـ الــمــصــون  ــر  ــس ـ
الــقــنــا ــي  فـ ــدك  ــ ج رأس  ــا  ــضــاهـ ــه ــن ت أالّ  عــــــذر  ال 
ــدت ــك أشـــــــاله غـ ــيـ ــاتـ ــاهـ ــرض ــع ـــة مَ نـــهـــب األســــنـّ
ــه أكــــبــــر صـــيـــروا ــ ــلَّـ ــ ــا!الـ ــض ــرك ــة م ــ ــام ــ صــــدر اإلم
ـــمـــوا ــر هـــشّ ــ ــب ــ ــه الــجــوانــح والــعــضــا(٢)الــــلَّــــه أك ــن م
ــزّ الــتــصــبـــ ــ ــاً ع ــب ــض ــغ ــم م مضىقـ ــن  مـ ــةَ  ــف ــي ــل خ ــا  يـ ــر  ــ
ــرا ــحـ الفضاكــيــف الــتــصــبّــر والـ رحـــب  فـــي  ــن  ــه تِ ئـــر 

(١) ريَّض: أقام. عامية.
(٢) العضا جمع عضو، عامية.



٢٥١ احلاج منصور اجليش 
هتكها اســـتـــبـــاحـــوا  ــفّ ســـاعـــة قــوضــاوقــــد  ــطـ ــي الـ فـ
ــا ــه ــال ــح ل ــاه  ــ ــت ــ ــم ــ رح ضــا(١)وا  ــب ســاعــة قــوّ ــرك ــي ال ف
ــضــاكــــــل تـــــلـــــوذ بــجــنــبــه ــب ــق ــال ت ــ ــئ ــ ــاً ل ــ ــزعـ ــ جـ
ــن كـــــأن مــن ــئـ ــر تـ ــ ــس ــ ــضــاح ــغ زفـــراتـــهـــا جـــمـــر ال
ــدر مــــا تــعــوّ ــ ــ مضىربـــــــات خ ــا  ــم ــي ف  ــر ــسـ الـ دت 
على ــت  ــل ــم حُ ــم  ــك ــم ــرغ بـــالـــرضـــاوب ال  ــا  ــ ــ ــواره ــ ــ أك
تطق لـــم  ســـوافـــر  ــت  ــل ــم ــهــضــاح ــن ت أن  ــا  ــهـ بـ ــا  ــمـ مـ
ــد ــم ــح م ــت  ــ ــي ــ ب آل  ــىيـــــا  ــضـ ــرتـ ــمـ بـــمـــحـــمـــد والـ
ــمُ ــكُ ــي ــل ـــمُ أضـــاصـــلّـــى اإللــــــه ع ــور عـــلـــمـــكُ ــ ــا نـ ــ م

شتى  في  منصور  الحاج  الفاضل  هذا  نظم  من  التخميس  قسم  يكون  أن  نؤثر 
:F ساً لقول دعبل الخزاعي المواضيع، فلنستمع إليه يقول مخمّ

مقبال طيبة  جئت  إن  ناعياً  ــا  معوالأي الضلع  مكسورة  على  ج  فعرّ
ال مفصّ الفؤاد  مضّ  بما  الوحــدث  مجدّ الحسين  خلت  لو  (أفاطم 

( ــراتِ ف بشط  عطشاناً  مــات  وقــد 
برده للماء  ذاق  ما  ظامياً  خدهقضى  الشمس  تصهر  هجير  بحر 
بعده تقومين  يــومــاً  لــو  عندهفواللَّه  فاطم  الخدّ  للطمت  (إذن 

( بالوجناتِ العين  دمع  وأجريت 
ويقول مخمساً واألصل لغيره

شجنٍ في  القلب  وشظايا  سائلي  ممتحنِيا  مات  لغريب  جهزوا  هل 
ــق وهـــنٍ ــاف ــه بـــفـــؤاد خ ــت كفنٍأجــب فــي  لفوه  وال  غسلوه  ــا  (م

ردا) عليه  مدوا  وال  الطفوف  يوم 

(١) في القافية إيطاء.



شعراء القطيف ج١  ٢٥٢

حــائــرةً ــاب  ــب األل ــرك  ت ميتاً  ــا  رامــيــةًي البغي  ســهــام  تناوشته 
داهيةً اإلسالم  في  الخطب  عاديةًوأعظم  الخيل  عليه  تجول  ــارٍ  (ع

دا) ورِ مئزر  ضافي  الريح  له  حاكت 
ويقول مخمساً واألصل لغيره(١)

والــذرا العوالم  فلك  يا  خلت  الثرما  ويعلوك  لقىً  تستميل  أن 
أر لما  أستجير  جاهك  ترأأُميت  أمــا  حسين  يا  جواباً  (أنعم 

أضلعي) ر  كسّ بالسوط  الخنا  شمر 
العنا من  فيه  نحن  ما   تــر ــا  أسرناأوم يرحم  اللَّه  في  ــب  راق ال 
ضرنا ويكشف  ــه  ب ــؤم  ن القناوبــمــن  شاهقة  فــوق  من  (فأجابها 

فاسترجعي)  جر بما  القضاء  قضي 
مدبّر وخــيــر  حافظكم  ــه  ريفــالــلَّ تعذّ بديت  بــي  مما  وإلــيــك 
تصبّري الجميل  بالصبر  وانظريفعليك  اليتامى  حال  لي  (وتكفّ

فاصنعي) حماهم  في  أصنع  كنت  ما 
ويقول مخمساً لغيره

عزكم ــن  م بمربع  قاطنين  ــا  بأرضكمي الطالعات  البدور  أيــن 
كم بحقّ فيه  قلت  ســـؤاالً  عندكمردوا  هــل  بكربال  نازلين  ــا  (ي

ــا) ــه ــا أعــالمُ خــبــر بــقــتــالنــا ومـ
بقربكمْ ــاخ  أن قــد  مــن  ــى  إل سركمْحقا  وتمنحوه  ــوه  ــودع ت أن 
وبربّكمْ مُ  فيكُ أُقــســم  أرضكمْبالبيت  في  ميت  جثة  حــال  (مــا 

تها  (١) األصل للسيد محمد ابن السيد مال الله ابن السيد محمد المعروف بالفلفل من قصيدة عدَّ
سبعون بيتًا مطلعها:

عي تجرَّ هاك  الجرعاء  صصَ الشجا مثلي غداة األجرعأحمامة  غُ
ديوانه. مخطوط.



٢٥٣ احلاج منصور اجليش 
ها) مقامُ يـــزار  ال  ــاً  ــالث ث بقيت 

بكربال أُريــــق  دم  أي  بالبالالــلَّــه  الــعــوالــم  ــت  ده وفجيعة 
ال ومفصّ الً  مجمِ د  ــدّ أُعـ والدعني  ــاً  ــوم ي شيّعت  ــا  م جثة  ــا  (ي

ها) أقدامُ بها  سعت  القبور  نحو 
جر بما  ــي  إل علماً  بالعراناشدتكم  الجنادل  ــوق  ف جثة  عــن 
را(١) والقَ الجوانح  منها  الثروتحطمت  في  واريتموها  هل  (باللّه 

ها) عظامُ اللحود  في  استقرت  وهل 
ويقول مخمساً لغيره(٢)

وشعوبها بطيبة  ــادِ  نـ بــشــرُ  ــا  ولشيبهاي لكهلها  العماد  وانـــعَ 
لقلوبِها موجعاً  مصاباً  بِهاوانشر  لكم  مقام  ال  يثرب  أهــل  (يــا 

( مـــدرارُ فأدمعي  الحسين  قتل 
جُ محرّ بالنهوض  التصبّر  جُإن  مؤجّ الفؤاد  في  دهاكم  حــزن 
جُ مفرّ العويل  وال  فيه  اللطم  جُال  مضرّ بكربالء  منه  (الجسم 

( ــدارُ ي القناة  على  منه  والـــرأس 
ويقول مخمساً لغيره(٣)

منعفرا وافته  إذ  زينب  ــسَ  أن معتذرالم  يدعوه  من  إجابة  وعــن 
سر الشآم  نحو  ظعنها  رأت  وطرافمذ  توديعه  من  لتقضي  (همت 

تودّعه) أن  شمر  ســوط  أبــى  وقــد 
لوعها السوط  وضرب  دافعته  أفزعهاكم  القوم  منادي  وللرحيل 

(١) القرا: الظهر.
لم. ذْ (٢) ينسب األصل لبشر بن حَ

(٣) األصل للسيد رضا الهندي.



شعراء القطيف ج١  ٢٥٤
ودعها الطرف  بلحظ  بعيد  معهافمن  ــه  رأسـ ولــكــن  (فــفــارقــتــه 

معه) قلبها  ولكن  عنها  ــاب  وغ
ويقول مخمساً لغيره

حتمْ ومــا  ــه  اإلل قــدر  على  والحكمْصبراً  المشيئة  من  أراد  وبما 
األلمْ وأودعني  عني  مضى  من  أمْيا  أتــعــود  أهــلــه  عــن  غائباً  ــا  (ي

مغيّبا) المعاد  ــوم  ي ــى  إل تبقى 
فعلهِ ــي  ف ــا  ــاءن س ــع  ــرب ل ــداً  ــع بظلهِب ــوذ  ــل ن فــيــمــن  ــا  ــنـ وأراعـ
مثلهِ فــي  دهــرنــا  يسمح  ألهلهِهيهات  يــعــود  غائبنا  ليت  (يــا 

ومرحبا) بالحبيب  ــالً  أه فنقول 
ويقول مخمساً لغيره(١)

جماال الــوجــود  كسا  ــواداً  جـ ــر يــتــالاليــا  ــيّ ــك الـــبـــدر ن ــه وج
ــاال وم اســتــقــام  حين  فيه  كماالقلت  اســتــتــم  لــمــا  ــالالً  هـ (يـــا 

ــا) ــروب غ  ــد ــأب ف خسفه  ــه  ــال غ
دهينا ــد  ق ــازل  ــ ون خــطــب  صليناأي  شمس  وحــرَّ  ف  جْ عُ ركــبَ 
فينا تــمــنــاه  ــا  م نـــال  عليناوالـــعـــدوْ  الشفيق  قلبك  ــي  أخ ــا  (ي

صليبا) ــار  وصـ قسا  ــد  ق ــه  ل ــا  م
ساً واألصل لغيره(٢) ويقول مخمّ

تشومي(٣) فيمن  الهاشمي  ابنة  ترومييا  وفيمن  تلتجي  وبــمــن 
.B (١) األصل منسوب لزينب بنت علي

(٢) األصل للشيخ محسن أبو الحب.
باقي  من  المخاطبة  نون  حذف   وتكرر  تتطلعين،  أي  تشيمين،  والصواب:  خطأ،  وهو  كذا،   (٣)

األشطر.



٢٥٥ احلاج منصور اجليش 
تحومي ما  على  أجسادهم  فقوميحول  عنك  المانعون  ــب  (ذه

اإلذالال) والبسي  العزّ  واخلعي 
متعالِ شــاهــق  ــن  م هدمنا  ــم  هــاللِك بخسف  الحشا  وشفينا 
يغالِ كــان  حــمــاك  ــي  ف ــالٍطالما  ح ــل  ك عــلــى  مسبية  ــت  (أنـ

األغــالال) والبسي  الصبر  فائلفي 
جــاللٍ لصون  حاجب  بقي  لحالٍهــل  عنك  ــذود  ي مــن  ــري  ت أو 
لسؤالٍ يعي  ال  من  تــنــادي(١)  ــالٍكم  ــيــن وثــبــة مــن رج ــم تــرجّ (ك

الــرجــاال) يرهبون  ال  كــانــوا  لــك 
أرعنا قلباً  الطفوف  بيوم  قرعناكــم  ــد  ق مبسم  ــم  ك ولــحــقــد 
تــركــنــا ــن  ــي ــل ــؤم ت ــاداً  ــمـ عـ هدمناال  البناء  عالي  بيت  ــك  (ل

ــاال) ــق ــث ــه وال ــاف ــف ــا خ ومــلــكــن
وتهنا ــا  ــن ــي إل ــن  ــي أع ملكناهــــدأت  ــوم  ي ــؤوس  ــك ال وشــربــنــا 
ركنا شيد  عــالك  ــي  ف ــن  م فإناأيــن  أردت  مــن  باسم  (صــوتــي 

قــتــاال) جميعاً  ــمُ  ــاهُ ــدن أب ــد  ق
ويقول مخمساً لغيره

رفقا بقلبيَ  ــري  ــاظ ن ضــيــا  ــا  شوقاي ــك  ــفّ أح ــذي  الـ ــت  ــس ل أوَ
وشرقا غــربــاً  الخطوب  لقاوأقــيــك  وخُ لقا  خَ النبي  شبيه  ــا  (ي

بكاها) طــال  المكرمات  بعدك 
ــوم جــالدِ ــروب ي ــح ــا مــديــر ال ــادِي ــل ن ــي ك ومــبــيــد الــقــرون ف
ــادِ ــي ــق التناديولـــه طـــأطـــأت بـــذل ان ــوم  ي ــود  األُسـ قريع  ــا  (ي

لــعــداهــا) فــريــســة  تبقى  كــيــف 
نيال أرَ  لــم  ــاك  ــق ل فــي  ــإذا  ــ ليالف ــالــك  خــي ولـــو  ــي  ــرن ــأع ف

(١) كذا، والصواب: تنادين.
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ميال الصدّ  على  لي  منك   تر ليلىهل  ــك  ـ أُمّ إن  القلب  ــنــى  (أم

لنداها) مــن  عــلــيُّ  ــا  ي ــت  دع إن 
C ويقول في رثاء االمام موسى بن جعفر

الكائنات على  أطــل  ــامــصــاب  ــه ــانَ فـــأوحـــش بــالــثــكــل أزم
ــع الـــور ــي ــم ــا وج ــن ــع ــج ــهــاوأف ــي الــقــلــب نــيــرانَ وأوقــــد ف
المكرمات رمـــى  ســهــم  ــه  ــافــلــلَّ ــه ــانَ ــي ــن ــا وب ــالهـ ــدّ عـ ــهـ فـ
رميت ذا  مــن  ــر  ده يــا  تــدرِ  ــم  ــاأل ــه ــانَ ــرق أصــبــت بــســهــمــك ف
جنيت قــد  مــا  ــرم  ج  ــر ت إمكانَهافــهــالّ  الــخــطــب  طــبــق  وقـــد 
الوجود قلب  بسهمك  ــاأصبت  ــه ــانَ ــه أرك ــلَّـ وهـــدمـــت والـ
قضى موسى  جعفر  ــن  اب ــاغــداة  ــه انَ ــرّ ــشــاشــة ح ــحُ ــذاب ال ــ م
السجون بضيق  مستظاماً  ــاقضى  ــه ــد بــالــهــمِّ أشــجــانَ ــاب ــك ي
على تــبــكــي  ــة  ــامـ اإلمـ ــافــتــلــك  ــه ــانَ ــره ــن ب ــد تــضــمّ ــي ــق ف
ينقضي ال  الــدهــر   ــد م ــاعــزاهــا  ــه ــانَ ــس ــحّ وتـــنـــدب إن تـــسـ
الحياة لنيل  السبيل  ــافكيف  ــه زانَ الـــذي  اإلمــــام  عقيب 
ــمــات الــتــي ــل ــك ــس هـــو ال ــي ــه أديـــانَـــهـــاأل ــلَّـ ــا مـــيَّـــز الـ ــه ب
ــكــر ال طــيــب  لعيني  ــا  ــهــن سلوانَها؟أي النفس  تألف  ــل  وه
مهلك ــي  ف ــج  ــوائ ــح ال ــاب  ــ حيرانَهاوب ضـــاق  الــفــضــا  عليه 
ــور ــمَّ أشــقــى ال ــسَّ ــه ال ــاأتـــاح ل ــه ــرانَ ــي ــاه ن ــشـ ــب أحـ ــه ــأل ف
ــود ــي ــق ــل ال ــي ــق ــث ــه ب ــ ــم ــ ــهــاوآل ــانَ ــقّ ديّ ــح ــي ال ــرعَ ف ولـــم يـ
برمضائها ملقى  الجسر  ــهــاعلى  بـــه شــفــت الـــقـــوم أضــغــانَ



٢٥٧ الشيخ عبد اهللا املعتوق 

 ]٤٦[ 
الشيخ عبد اهللا املعتوق

املتوّفى سنة (١٣٦٢)

بن  اللَّه  عبد  الشيخ  األواه،  اإلسالم  حجة  الثبت،  الثقة  الجهبذ،  مة  العالّ هو 
العالي  نسبه  متّصالً  مرهون،  بن  الحسين  عبد  بن  معتوق  بن  درويش  بن  معتوق 
قون  متفرّ دة  متعدّ أفخاذ  مرهون  وآل  النسب.  في  العريقة  العربية  القبائل   إحد إلى 
سنة  ولد  وغيرها.  والكويت  والبصرة  والبحرين  كالقطيف  األمصار،  من  كثير  في 
بلغ  فما  العلوم،  ي  لتلقّ كامل  استعداد  على  واهله،  الخير  إلى  محبّاً  نشأ   ،(١٢٧٤)
هاجر  ثم  بالده،  في  العلم  لطلب  المشتغلين  أميز  من  وهو  إالّ  عمره  من  العشرين 
الى النجف األشرف ليرتوي من نميرها الصافي. فظل مثابراً نيّفاً وعشرين سنة حاز 
فيها قصب السبق، وفاز بالقدح المعلّى، واصبح ذلك المجتهد المشار إليه بالبنان، 

مؤيداً بالشهادات االجتهادية.
مقلَّداً لكثير من أهالي  واصبح  دينيا،  ه تاروت مرجعاً  ومقرّ ثم عاد إلى وطنه 
ة،  عامّ القطيفية  للبالد  مفخرة  للخير،  معواناً  مضيافاً  والبحرين،  واألحساء  القطيف 
لموته  فكان   ،(١٣٦٢) سنة  األُولى   جماد أوائل  مام  الحِ فاجأه  ة.  خاصّ وتاروت 
أثر عظيم الزال مفعوله إلى يومنا هذا، تاركا وراءه نجليه الكريمين، وآثاره العلمية 
الرضوان).  شآبيب  قبره  على  اللَّه  (صب   A البيت أهل  رثاء  في  القيم  وديوانه 

وإليك نموذجاً منه:
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C في رثاء أمير المؤمنين

ــات عــلــيٌّ إنــمــا ــ ــل م ــق ــم ت أعظمُلـ بــل  ال  الــعــرش  خــرّ  قلتَ 
والـ والكرسي  العرش  نعاه  ــوح حــزنــاً ونــعــاه الــقــلــمُبل  ــل ـ
السما ــوّ  ج فــي  الـــروح  نعاه  المظلمُبــل  السحاب  ــق  األُف وكسا 
ــور وبـــكـــاه حــلّــهــا والـــحـــرمُونــعــاه كــل حــي فــي الـ
ــمــه عــمّ إذ  ــه  ــديـ أفـ ــي  ــن ــت ــي (١)ل ــخــذمُ مِ البرايا  شــرّ  ــدي  ي مــن 
ــه ــي مــحــراب ــو فـ ــ دمُودعـــــاه وه ــه  ــوج وال الشيبة  يخضب 
فقد ــرحــل  ال ــده  وفـ ــا  ي ضــي  ــوّ ــوّض الـــجـــود بـــه والـــكـــرمُق ــ ق
لكم قــام  ــا  م الــزهــراء  بني  ــا  علمُي ــاً  ــوم ي ــوم  ــي ال ــذا  هـ بــعــد 
المصطفى ديـــن  ــت  شــتّ يــلــتــئــمُفلقد  ال  ــة  ــاع ــس ــل ل فــهــو 
أن ــد  ــع ب ركـــن  أي  ؟فــعــجــيــب  ينهدمُ ال  المجد  ركــن  هــدّ 
بــعــدمــا ــب  ــل ق أي  ــب  ــي ــج (٢)وع ينكلمُ ال  الــديــن  قلب  ــقّ  ش
حيرة ــي  ف ــعــده  ب ــن  م  ــور ــال المحكمُف ــاب  ــكــت ال فيها  إنـــه 
بعده مــن   ــهــد ال عين  صممُعميت  مــنــه  الــســمــع  ــاب  ــ وأص

وفي رثائه أيضاً يقول
مرحبا ال  بالعيد  ــاً  مــرحــب العباال  أهـــل  نـــال  ــصــاب  م بــعــد 
أو بــالــعــيــد  ــن  ــؤم ــم ال والمشربا؟أيــفــرح  المطعم  يستعذب 
الــور خير  الوحي  بيت  ــل  سباوأه ــدي  أي األرض  فــي  قوا  تفرّ
طيب ــن  م طــيــبــة  ــوت  حـ يثربا؟فــكــم   ــر ث  وار ــم  وك منهم 
مضجع لــهــم  الــغــريــيــن  ــي  يغرباوفـ أن  الـــبـــدر  ــه  ــي ف يــــودّ 
دم مـــن  ــه  ــب شــي ــن  ــك ل باواراه  خضّ لـــه  ــرادي  ــمـ الـ ســيــف 

خذم: السيف. (١) المِ
(٢) ينكلم: ينجرح.
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وفي رثاء الحسين C يقول

مقبال م  مــحــرّ يــا  بــك  مرحباً  مرحباال  ال  مقبالً  مــحــرم  يــا  بــك 
قلـ وأسأت  المصطفى  فجعت  بالمجتبىفلقد  والمجتبى  المرتضى  ـب 
فاطم الزكية  قلب  في  تلهباوتركت  ــان  ــزم ال  ــد م تزيد  ــاراً  نـ
ــه ــك يـــا مـــحـــرم! إن ــوم ــه ي ــلَّ وأرعبال السماء  في  المالئك  أبكى 
آدم ــن  م الهنا  أثـــواب  متجلبباوأمـــاط  ــى  األسـ ــراد  ــأب ب فــغــدا 
بلوعة الخليل  أحشاء  ــاب  يحجباوأص لــن  دمــعــه  ــوح  ن ــنــوح  وي
بكربال استقلّ  به  الحسين  والظبىحيث  ــة  األســن تناهبه  فـــرداً 
لنصره دعــتــه  قــدمــاً  عصبة  وتعصبامــن  عـــداوة  عليه  فــعــدت 
بأنـ جـــادت  بفتية  ــاد  ج المرهبافهناك  العدو  وجالدت  ـفسها 
قلوبها الوطيس  حمي  إذا   وأصلبافتر األصمّ  الصخر  من  أقسى 
بأسه مــن  ــرم  عــرم كــل  ــخــال  ثعلباوت صــارت  كالليث  اللقا  عند 
عرابها طــراد  عن  أعــرب  أعربافالرعد  الــبــوارق  لمع  عن  والبرق 
أرؤســـاً أُمــيــة  مــن  تنثّر  أشهباوغـــدت  تنثر  ــاً  رعــب السما  ولــهــا 
ترد ولم  الصفاح  البيض  مطلباوتعانق  المنية  ورد   ــو س منها 
وغــودرت القضاء  حان  إذا  بىحتى  والرُّ المفاوز  تلك  على  صرعى 
بعدها نصير  بال  الحسين  المذهباأمسى  عليه  وا  ــدّ س قد  والقوم 
بأن أو  المنية  ــرد  ي أن  أبىســامــوه  ــذا  ب ــي  واألبـ الدنية  يعطي 
مواقفاً الــنــزال  في  يريهمْ  الشبا(١)فغدا  ماضي  بمهند  حيدر  من 
ــه ــرك إن ــم ــع ــه ل ــارمـ نبالـــلَّـــه صـ وال  الكفاح  في  يوماً  ــلّ  كَ ما 
السما مالئكة  عجبت  ضربه  تتعجبامن  أن  ــحــق  وي ــه  ــوق ف ــن  م

(١) الشبا، جمع شباة: حدُّ ما يقطع من السيف.
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تهايلت هــمّ  بالشم(١)  لو  هباباللَّه  ــتــه  بــهــمّ ــا  ــره ــيّ وص ــا  ــ دك

C ويقول في رثاء العباس
مخترمُلم أنسَ إذصال في يوم النزال على الـ هولآلجال  من  ـأبطال 
حيدرة الليث  ذاك  شبل  الفتى  يقتحمُهو  الروع  في  غيره  فتى  ال  من 
في ب  المجرّ والقرم  ب  المهذّ مبتسمُهو  السلم  في  عابس  اللقا  يوم 
أباً كان  للفضل  من  ل  المفضّ شيمُهو  له  ت  ــدّ ع إذا  والمكرمات 
أسد الوغى  في  جريء  هزير  الظلمُشهم  به  تُجلى  قمر  الدجى  وفي 
مالكه عند  صــدق  مقاعد  ــه  قدمُل له  زلــت  ما  المواقف  وفــي 
صاعقة األبطال  سطا  إن  صممُتخاله  آذانها  في  حل  صوته  من 
فيسبقها ــاً  ــب رع سيفه  مــن  ينحطمُتفر  بالبعض  بعضها  فيغتدي 
الـ يستلب  والسيف  يعقلها  يستلمُوالموت  وعزرائيل  منها  ــــأرواح 
بالـ هي  أعمارها  دهشة  من  تدرِ  تنصرمُلم  العباس  صارم  أم  ـزلزال 
وجل يثنِه  لــم  بــطــالً  ــه  ب ســأمُأعــظــم  وال  ـــلّ  كَ ه  ــوِ ــل ي ــم  ول ــالّ  ك
مُ هُ عدّ يُحصَ  لم  وإن  الجموع  الخذمُوال  والهنديّة  ــة  ــنّ األس وال 
لما الــعــداة  محو  همته  ــان  ك علمُلــو  لهم  يرفع  ولم  عليه  صالوا 
فاطمة ابن  دون  القضا  في  القلمُلكنما  لوحه  في   جــر قد  بقتله 
موعده ــلّ  ح قــد  مسطوره  الحكمُوإن   الور في  أحكمته  ما  وحان 
الـ على  الذباب  واستولى  ذوالفرّ الرخمُفكرّ الباشق  وصاد  الهزبر  ـليث 
منعفراً الطود  ذاك  لــألرض  تنهدمُفخرّ  الشمّ  الرواسي  كيف  اللَّه 
معتصمُوصاح مستصرخاً غوث الصريخ أبـ جين  لالّ هو  من  الضيم  ـي 
من لعليَ  أدركــنــي  فديتك  أغتنمُأخــي  الموت  قبل  محيّاك  ــا  رؤي
فريسته وافى  إذ  كالصقر  تضطرمُفانقضّ  الحرب  نار  منه  الحشا  وفي 

(١) الجبال الشاهقة.



٢٦١ الشيخ عبد اهللا املعتوق 

مُ جمعهُ العضب  بالمشرفي  !وشقّ  ويلكمُ اليوم؟  المفر  أين  وصاح: 
فلقد لكم  تبا  ــي  أب ــن  اب مُقتلتُمُ  لكُ أباً  ال  ظهري  اليوم  قصمتُمُ 
األلمُومذ رأ ذلك الجسم الصريع رأ الـ قلبه  وأوهى  الفظيع  ـخطب 
منفصالً الترب  في  منجدالً  والعلمُرآه  كــفــاه  متّصالً  ــان  ك مــا 
مشتبك كالشوك  جسمه  في  منقسمُوالنبل  البغي  بعمود  ــه  ورأسـ
منسجم ــع  ــدم وال يندبه  منقصمُفظل  والظهر  منكلم  والقلب 





٢٦٣ مة الشيخ منصور املرهون  العالّ

 ]٤٧[ 
العّالمة الشيخ منصور املرهون

املتوّفى سنة (١٣٦٢)

آل  حسين  بن  محمد  بن  علي  بن  منصور  الشيخ  الثقة  المفضال،  مة  العالّ هو 
مرهون. ولد سنة (١٢٩٤) تقريباً في بالد آبائه واجداده أُم الحمام، بالحاء المهملة. 

وسيمر ذكرها مكرراً عند ذكر شعرائها المعاصرين.
النمر  محمد  الشيخ  العلمين  الشيخين  كال  على  علومه  مبادئ  مترجمنا  ى  تلقّ
متوطناً،  األشرف  النجف  إلى  هاجر  ثم  ذكرهما،  مر  اللذين  البدر  والشيخ [حسن] 
واقام  تعالى)،  اللَّه  الزريجاوي (رحمه  صالح  الشيخ  الفاضل  بكريمة  هناك  ج  وتزوّ
ما  أحسن  على  فاضالً  عالماً  الوطن  إلى  عاد  ثم  سنة.  عشر  خمسة  عن  اليقلّ  زماناً 
يتطلّب من أهل العلم، ثقة وورعاً وزهداً وأمانة، فكان بذلك موضع ثقة الجمهور، 
تواتيه  حسبما   ،واالُخر اآلونة  بين  والقطيف  األشرف  النجف  بين  يتردّد  كان  ثم 

الفرص، وتسمح له الظروف.
أضاف إلى علمه وإبائه وسائر صفاته الكمالية التي وهبه اللَّه إياها مما سمعت 
بعين  مرموقاً  فيها،  متفرداً  واصبح  أقرانه(١)،  بها  بزّ  التي  الخطابة  موهبة  من  أُوتي  ما 
التقدير واالحترام. توفّي F في (٣٠ / ٦ / ١٣٦٢) تاركاً وراءه آثاره الخالدة، 
(١) ينسب تطوير الخطابة المنبرية في القطيف والصعود بها عن التقليدية الجامدة إلى ثالثة أولهم: 

المترجم، وثانيهم: المال حسن الجامد، والثالث: الشيخ ميرزا حسين البريكي.



شعراء القطيف ج١  ٢٦٤
والرضوان).  الرحمة  شآبيب  قبره  على  اللّه  (صب  الرفيع،  وادبه  البيضاء،  وأياديه 

فلنستمع اليه يقول:

K في رثاء النبي
ــرددْ ــ ــتـ ــ ــرة تـ ــ ــسـ ــ ــا حـ ــ ــ وعـــــبـــــرة لـــيـــس تــنــفــدْي
ــي دمــوعــي ـ ــحّ مــــــات الـــنـــبـــي مــحــمــدْيـــا عــيــن سـ
ــــمٍّ شـــهـــيـــداً ــى بــــسَ ــضـ ــاً تـــوقـــدْقـ ــ ــزن ــ ــا قـــلـــب ح ــ ي
كـــروبـــاً ــى  ــق ــل ي زال  ــا  ــ يعبدْم الــنــاس  فــي  ــت  ــب ــج وال
ــه فــيــه ــ ــلَّ ــ ــتـــى هـــــد ال ــدْحـ ــ ــ ــلّ األنــــــــام وأرشـ ــ ــ ـ جُ
ــراً ــهـ ــل الــــــذي صـــدْفـــبـــلـــغ الــــوحــــي جـ ــ عـــنـــه وضـ
ــوالً ــ مـــرتـــدْوقــــــــال لـــلـــنـــاس قـ غـــيـــر  رده  ــا  ــ مـ
ــي ــ ــيّ ــ ه يــســعــدْهـــــــذا عــــلــــيٌّ وص فـــمـــن تـــــــــوالّ
ــو الـــخـــلـــيـــفـــة بـــعـــدي ــ ــدْهـ ــه ــش ــه ي ــ ــلَّ ــ ـــمُ ال عـــلـــيـــكُ
ــم أهـــــل بــيــتــي ــ ــك ــ ــت ــ دْأودع ـــــران(١) الــمــســدّ ــم الـــــقُ ثـ
أن إلــــــى  ــان  ــ ــرق ــ ــف ــ ي ــدْال  ــ ــيَ فـــــي غ ــ ــان ــ ــي ــ ــالق ــ ي
ــالال ــوض طــــــامٍ تـ ــ ــحـ ــ ــا لـــهـــا عـــدْوالـ ــ ــه م ــ ــانُ ــ ــدح ــ قِ
ــي ــق ــس ــه ي ــ ــن ــ مــحــمــدْوحـــــيـــــدر م آل  ســــــرّ  ــن  ــ مـ
ــن نـــــال مــنــه ــمـ ــى لـ ــ ــوب ــ ردْط لـــمـــن  ــل  ــ ــ ووي ــاً  ــ ــأس ــ ك
ــذا ــه ب ــي  ــ ــوص ــ ي زال  ــدْمــــا  ــشــه ــد بـــعـــد م ــه ــش ــي م ــ ف
ــهْ ــلَّـ ــه الـ ــ ــدْحـــتـــى تـــجـــلّـــى ل ـ ــؤبّ ــمـ ــاء الـ ــقـ ــلـ ــا الـ ــ وشـ
ــي ســـمـــومـــاً فــأضــحــى ــقـ ـ ــدْسُ ــهّ ــس عـــلـــى الــــفــــراش م
ــى عـــلـــيـــه مـــــــراراً ــشـ ــغـ ـ ــدْيُ ــمـ روحـــــــي فـــــــداء ألحـ
ــلـــك الـــمـــوتْ مـــســـتـــأذنـــاً ضـــــارع الــخــدْوجـــــــاءه مـ

رآن، تركت الهمزة تخفيفاً ونقلت حركتها إلى الساكن قبلها. ران: لغة في القُ (١) القُ
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ــه ــي ــمَ ف ــ ــك ــ ــح ــ وأطــــبــــق الـــفـــم وامـــتـــدْفـــأنـــفـــذ ال
ــه ــن ــن م ــيـ ــعـ ــض الـ ــ ـ ــمّ ــ ــدْوغـ ــيـ ــل والـ ــ ج ــرِّ ــ وأســـبـــل ال
!ونـــفـــســـه مـــنـــه فـــاضـــت ــدْ ــمـ ــحـ مـ ــداه  ــ ــيـ ــ سـ وا 
ــت الـــخـــلـــق حـــزنـــاً ــج ــض وأظـــلـــم الـــكـــون واســـــودْف
ــه ــن وم ـــــــت  جَّ رُ مـــــار الـــســـمـــاء وأرعــــــدْواألرض 
ي عـــلـــيـــا ــن يـــــعـــــزّ ــ ــم ــ ــدْف ــه قـ ــبَـ ــيـ ــه جـ ــ ــل ــ مــــن أج
ــاً واأخــــــــــاه! ــ ــاديـ ــ ــنـ ــ ــش الـــخـــدْمـ ــم ــخ ــم ت ــ ــاط ــ وف
ــوه رحـــــت بـــروحـــي ــ ــدع ــ ــدك ســـرمـــدْت ــعـ ــزن يـ ــحـ ــالـ فـ
ــدْوجــــبــــرئــــيــــل يــــنــــادي ــع ــص ــاوات ي ــ ــم ــ ــس ــ ــل ــ ول
ــون هــبــوطــي ــ ــك ــ ؟لـــمـــن ي ــدْ ــقـــدك يـــوجـ ــد فـ ــع مـــن ب

ساً، واألصل لغيره(١) ويقول راثياً للحسين C مخمّ
ي(٢) المهارِ جسور  مدلجاً  يا  الفخارِطبت  ربـــوع  طيبة  على  عــج 
ــكــســار ــلــوعــة وان ــادِ فــيــهــا ب ــ نــزارِن عليا  خــيــام  ــا  ي ــي  ض ــوّ (ق

( الــرفــيــعُ الــعــمــاد  ــوّض  قـ فلقد 
ــره عــلــيــه الــنــبــيّ ــب ــاح فــي ق ــيّنـ ــل ــه وع وبـــكـــت فـــاطـــم لـ
ــيّ ــص ــه وق ــؤيّفــلــيــنــح غـــالـــب لـ ــاه ل ــجــب ــة ال ــي صــكّ ــ (ودع

( والــدمــوعُ ها  صكّ يجديك  ليس 
الّ غِ يشف  لم  األحجار  صكّ  يخلّىإن  الصعيد  على  وحسين 
يعلّى ــاً  رأسـ األحــجــار  فهالّوتــصــكّ  بــالــراحــتــيــن؟  (أفــلــطــمــاً 

(١) األصل للسيد حيدر الحلي، من قصيدة مطلعها:
ربوع وهــي  الــربــوع  عهدنا  المجموع؟قد  ها  أُنسُ أيــن  ال  أيــن 

إلى  منسوبة  وقيل  وعمان،  اليمن  بين  بالد  هرة،  مُ إلى  منسوبة  نجائب  هرية:  مُ جمع  المهاري،   (٢)
هرة بن حيدان، حي من قضاعة من عرب اليمن، قيل إنها تسبق الخيل. مَ
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؟) ــدروعُ ــ ال تتّقيها  ال  بسيوف 

! يوماً اللَّه  لك  يا  السبط  ــح  ب قوماًذُ ــنــاس  ال أكـــرم  ــا  ي ي  فهلمّ
لوماً تنالين  أو  الــثــار  نوماًواطلبي  أُمــيــة  يــا  العين  (وامــلــئــي 

( صريعُ الصعيد  على  فحسين 
ساً، واألصل لغيره(١) وقال أيضاً مخمّ

جمعا مذابيح  أطفالكم  تنعىتلك  النيب  على  نسوانكم  تلك 
مرعى السيف  إلى  شبّانكم  (تلك أشياخكم على الترب صرعىتلك 

( ــزاللُ الـ منها  الشفاه  يــبــلّ  لــم 
النواصي فات  مكشّ ــاصِونــســاكــم  ــد أثــيــم وع ــعِ أبــرزتــهــا ال
وقــاص دانٍ  بين  مــا  المقاصيـحــاســرات  دتموها  عوّ ــســاء  (ون

( هـــزالُ ــي  وه النياق  ركــبــن  ـــر 
رفعتها قــد  الــرمــاح  فــي  دعتهاروســهــا  الجسوم   ــثــر ال وبــحــرّ 
عتها وزّ قــد  والــســيــوف  قلبتهابالقنا  ــا،  ــاؤهـ دمـ (غــســلــتــهــا 

( ــرمــالُ ال نتها  كفّ الخيل  ــل  أرج
عانت ــلّ  ــغ وال للقيد  ــرات  بانتســاف الــصــيــانــة  ــه  ب خـــدر  بــعــد 
حــانــت الــمــنــيــة  أن  كانتفــتــمــنّــت  قــبــلُ  ــن  وم زيــنــب  (هـــذه 

( الــرحــالُ ــحــطّ  ت ــا  ــ داره بفنا 

قصيدة  من  ١٢٨٥هـ،  عام  المتوفَّى  شكر  بن  أحمد  الشيخ  ابن  الحسين  عبد  للشيخ  األصل   (١)
مطلعها:

السجال عدتك  ال  الطف  والهطالتربة  ــرذاذ  ــ ال ســقــاك  ــل  ب
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 ]٤٨[ 
عبد اهللا اخلباز

املتوّفى سنة (١٣٦٢)

هو الخطيب المالّ عبد اللَّه ابن الحاج عبد اللَّه بن متروك المعروف بالخبّاز. 
ة عدّ فيها من خيار الخطباء، ثم امتهن  كان تقيا ورعاً صالحاً خيّراً، امتهن الخطابة مدّ
وأنقاها  المخابز  أجود  من  مخبزه  فكان  بالخباز،  عرف  حتى  طويلة؛  مدة  الخبازة 
. وكان أديباً شاعراً، يقول الشعر بكثرة في المناسبات وغيرها بجميع  وأكثرها نصحاً
ن لديه ديوان كبير من مجلدين، وأكثره في أهل البيت A، باللغة  أنواعه حتى تكوّ
الدارجة والفصحى. عاش نيفاً وستين سنة، قضاها فيما يهمّ العقالء بين كسب على 
العيال، وخدمة ألهل البيت A، حتى فاجأه الحمام في (٢٤ / ٥ / ١٣٦٢)هـ، 
(تغمده اللَّه برحمته، وصب على قبره شآبيب الرضوان). وإليك هذه الوردة الفواحة 

يرثي بها اإلمام الحسين C تذكاراً له، ونموذجاً من شعره، فلنستمع إليه يقول:

ة (عجل اللَّه فرجه) ه الحجّ في رثاء الحسين C ومستنهضاً لجدّ
ــد عال ــه فــالــبــال ق ــن ط ــا ب ــم ي البالق يجلو  ــرك  ــي غ  نـــر وال 
بأرجائها ــيــا  الــدن ضــاقــت  ــد  ـــلّ الــمــالق يـــا فـــرج الـــلَّـــه بـــكُ
لنا وانــظــر  الخلق  غياث  يــا  أُنـــزالقــم  ــبــال  ال فينا   ــد ــعِ ال ــن  م
الهد وضــاع  الدين  طُمِس  عالقد  قــد  المال  بين  مــا  والجهل 



شعراء القطيف ج١  ٢٦٨
ــم جــهــرة ــ ــ يجمالقـــد مــنــعــت زوارك أن  الصبر  منك  فكيف 
شيدوا قد  للدين  من  بن  يا  أُجهالقم  الــمــال  بين  ــا  م فالحق 
الــور خير  ديــن  وتـــالفَ  ــم  أُرســالق ــد  ق للخلق  ــن  م أحــمــد 
غمده ــن  م ــار  ــتّ ــب ال د  ــرّ ــ ج ــم  الفالق فــي  عــاً  صــرّ ــادي  األعـ عِ  دَ
سيدي ــا  ي ــــة  األُمّ وادرك  ــم  ــقــد دهــاهــا مــن عــداهــا بالق ل
ــل لنا ــن عــجّ ــدي ــا عــمــاد ال ــم ي حالق ــا عــيــشــه مـــا  ــن ــكــل م ــال ف
سابق فــي  ــقــاك  ــل ن مــتــى  ــى  الطُّلى(١)إلـ تبري  للسيف  مجرداً 
ــد ــا وق ــراهـ العالورايـــــة الــحــق نـ ــن  ب ــا  ي جــنــدك  بها  حــفّ 
الهد بن  يا  سمعك  وعــى  ــا  المالأم شـــرار  مــن  فيكم  حــل  مــا 
النسا ســتّ  الــزهــراء  أسقطوا  القد  فضّ السما  ربّ  ــن  مَ بضعة 
لها ــاب  ــب ب الــنــار  ــوا  ــرمـ ــزالوأضـ ــرة أُعـ ــه والــحــق مــنــهــا ج
ــوره أخجالوجــــدك الـــكـــرار مـــن نـ السما  أُفـــق  فــي  للبدر 
ي يختشِ ال  الــحــرب  بيوم  ــن  أقبالوم قد  والــمــوت  الظُّبى  بيض 
للعِد ــدا  غ سحباً   (٢) ــاً ــب ــبَّ ــوالمــل أع المصطفى  ديـــن  عليه 
الور أشقى  سيف  من  قضى  البالحتى  ــروب  ض قاسى  بعدما  من 
الــعِــد سقته  ــي  ــزاك ال ــك  أشعالوعــمّ للحشا  نــقــيــعــاً  ــا  ــم سَ
سيدي ــا  ي الــطــف  عـــراص  ــي  الوف جــدّ المصطفى  سبط  ك  جـــدّ
ــوم ظــلــمــاً بال ــق ــد قــتــلــوه ال ـــال(٣)ق مِّ زُ قد  النحر  بفيض  جــرم 
غدا ــامٍ  ظـ القلب  ومــنــه  أنهالقضى  ــا  م ــذب  ــع ال ــرات  فـ ومــن 
صحبه مــعْ  الطف  ــأرض  ب القضى  فصّ جسمه  ــي(٤)  ــذاك ــم ــال وب

(١) الطُّلى، جمع طُلْية أو طُالة: األعناق.
(٢) ملبب: مقبوض من تالبيبه، أي جمع ثوبه عند صدره.

. (٣) زمال: لُفَّ
(٤) المذاكي، جمع مُذك: ا لخيل التي تم سنها وكملت قوتها.



٢٦٩ عبد اهللا اخلباز 
سيدي يــا  ــاس  ــب ــع ال ــك  غسالوعــمّ ــه  دمـ ــن  م  ــر ــث ال عــلــى 
ــد ــعِ ال قطعتها  ــد  ق ــا قــد عالكــفــوفــه  ــن ــق ــوق ال ورأســــه فـ
ــه الــنــبــي ــي ــمَّ شــب ــ ـ ــم ثُ ــاسـ الفالوقـ ــرب  ت ــوق  ف ــلّ  ك والطفل 
الهد سبط  أنصار  غــدت  كربالوقــد   ــر ث فــي  ــا  عــراي صــرعــى 
المالوقـــد غـــدت حـــاســـرة جــهــرة بــيــن  ــوراء  ــحـ الـ عمتك 
ها أمَّ وقــد  النيب(١)  على  غلّالســرت  قــد  ــاد  ــجّ ــس ال كفيلها 
ــام كـــال غــدا ــتـ ــالوخــلــفــهــا األيـ ــكّ ثُ المصطفى  وآل  يبكي 
ــدا وأعـــداؤهـــا ــي ــب ــل ــقــطــع ل العالت بــن  ــا  ي بالسوط  تضربها 
جهرة  الـــور ألشـــرار   ــهــد أُســبــالتُ بــالــدمــا  منها  ــع  ــدم وال
أيا نظماً  ــاز»  ــخــب «ال مــن  لىفخذ  حُ ــود  ــوج ل ــم  ه ــن  م سليل 
السما مليك  ــى  صــلّ ــمُ  الــمــالعــلــيــكُ ــــلّ  كُ دون  آن  ــلّ  ــك ب

نَّة. (١) النيب، جمع ناب: النوق المسِ





٢٧١ املالّ حسن الربيع 

 ]٤٩[ 
املّال حسن الربيع
املتوّفى سنة (١٣٦٢)

هو الفاضل المالّ حسن بن عبد اللَّه بن حسن بن ربيع الخطي، المتوفّى يوم 
األربعاء الموافق (٢٨ / ٥ / ١٣٦٢). أدركت هذا الفاضل أواخر عمره، واجتمعت 
به أكثر من مرة، وأغلبها في دار أبي F؛ إذ كان خدينا له وصديقاً ألمثاله، فعرفت 
منه رجل الزهد والتقى، والصالح واالنقطاع إلى اللَّه تعالى ثم لنبيه K وأهل بيته 
الذين أذهب اللَّه عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، األمر الذي يكسب به االنسان مزيد 
عناية من اللَّه تعالى والناس أجمعين من بين أولئك الماليين الذين ال يعرفون عن 
.(١){ بِيالً لُّ سَ مْ أَضَ امِ بَلْ هُ عَ األَنْ مْ إِالَّ كَ مثل هذه الروحانية إالّ لفظة «رجعي»: {إِنْ هُ

توفّي F عن عمر ناهز الثمانين عاماً قضاها في أفعال الخير وما يهم العقالء، 
تاركا وراءه أثره الخالد وسفره القيّم، ديوانه المعروف بـ(الزهور الربيعية) المطبوع 

قبل عام، وإليك نموذجاً منه:

C في رثاء الحسين
عاشورا أيــام  في  الحزن  جدد  مقبورِقم  غير  الفيافي  في  بقي  لمن 

(١) الفرقان: ٤٤. 



شعراء القطيف ج١  ٢٧٢
نُسجت عــاريــاً  محيا  قطيع  ــاوٍ  األعاصيرِث أيــدي   ثر من  أكفانه 
منحره دم  من  الظُّبى  غسلته  المحاضيرِقد  أيــدي  جسمه  وقلبت 
ساجدة القوم  رمــاح  عليه  تكبيرِصلت  صوت  المواضي  هوي  وفي 
مرتفع الرمح  رأس  فوق  ــه  الدياجيرِورأس غسق  جــال  قــد  بــنــوره 
ــرٌ ــطِ ــمُ بَ ــهُ ــن ــل م ــوه وكـ ــع المزاميرِوشــي ــأصــوات  ب ــعــون  يــرجّ
معجزة األعــــداء  يــعــظ  ــارة  ــت وقـــارئـــاً آيـــة آنــــاً لــتــحــذيــرِف
على النساء  تنسَ  فال  نسيت  تخديرِوإن  غير  من  راً  سّ حُ المطا  عجف 
وطا لهن  ما  الفيافي  تجوب  يرِبها  وخمّ ير  لسكّ انتهين  حتى 
مكترث غير  فيها  الطرف  ب  لمحذورِيصوّ ــاشٍ  خ وال  جناه  بما 
ــه فــرحــاً ــن غــيّ ــهــزّ أعــطــافــه م بمخصورِي طغياناً  ــرأس  ال ويقرع 
من تفطّر  قلبي  أحمد  بني  عاشورِخــذوا  يــوم  في  أرزائــكــم  سهام 
اتّضحت ما  اللَّه  صلوات  مُ  النورِعليكُ سورة  في  وعلت  أوصافكم 
مُ ذكركُ األعصار  في  د  تجدّ (١)وما  والنورِ القدر  في  قدركم  تُلِي  وما 

C وقال أيضاً في رثاء الحسين
تقيم ال  ة  حــــرّ ــاً  ــج ــدل م ــعِأيـــا  ــن ــدر األم ــي بــغــيــر حــمــى ح
جئته إذا  ــم  ــلـ وسـ ــلِّ  ــصـ ــعِفـ ــاً ســاكــب األدمـ وقـــل شــاكــي
ــوجــود ــاث ال ــا غــي ودائـــــرة الــكــون والــمــجــمــعِأبـــا حــســن ي
يستغيث ــال  ــرب ك ــي  ف ــزك  ــزي يعيع ــن  مـ لــدعــوتــه  ولـــيـــس 
الحبيب ــداء  ــ ن ــت  ــب أج ــالّ  ــه األقطعِف الشبا  ماضي  وجـــردت 
الطفوف ــوم  ي عاينت  وأبـــصـــرت شــبــلــك لــمــا دعــيوليتك 
طيّعاً ــاً  ــع ســام ــدا  ــن ال ــعِأجـــاب  ــيّ ــن ســـامـــع ط ــيَ مـ ــس ــف ــن ب
حامداً شــاكــراً   الثر في   ــزعِهــو ــاألجـ ــس بـ ــي ــى ربّــــه ل ــ إل

(١) سورة القدر وسورة النور.



٢٧٣ املالّ حسن الربيع 
ــوال وجــود ــه لـ ــلَّ ــال ــم ب ــس ــأُق !ف األروعِ ــد  ــيّ ــس ال خــلــيــفــتــه 
ــه ــن اإللـ ــ ــد أركـــــان دي ــيّ ــش ــعِم ــ ــركّ ــ ــد عــــبّــــاده ال ــيـ وسـ
ــداد ــش ــه لــســبــع ال ــ ــال اإلل ــق قعيل حــبــيــبــي  حــســيــن  لــقــتــل 
العويل يبدي  المهر  أتــى  ــعِولما  ــن األم ــع  ــ األرف الــخــبــا  لنحو 
ــدور ــخ ــات ال ــن ــه ب ــي ــرزن إل ــ ــه ســاكــب األدمــــعِب ــرن ــص ــأب ف
ــوت يـــا زيــنــب ــص ــال ــع ب ــرج تهجعيي فــال  ــامٍ  ظ السبط  قضى 
الدخيل  ــأو وم الكفيل  ــات  عِوم ربـــيـــع األرامــــــل والـــجـــوّ
ــة ــول ــذه بـــرقـــعِفـــجـــاءتـــه زيـــنـــب م وال  رداء  ــر  ــي ــغ ب
ــت مـــن أســى ــه دعـ ــ مــفــزعــي!فــلــمــا رأت ــا  ويـ واحـــمـــاي  أال 
أُمّ بــن  يــا  ــي  أخ تقول  ؟وراحـــت  ــعِ الــضــيّ للنسا  ــن  م عقيبك 
للوفود ومـــن  لليتامى  المهيعِومـــن   الند بحر  غــاض  وقــد 
فمذ وسمعي  قلبي  ــت  أن ــي  مسمعيأخ فــارقــنــي  ــك  ــدت ــق ف
ــيّ ــة تــدنــو إلـ ــي ــن ــم ــيــت ال ــل (١)ف اليرمعِ في  كممساك  فأُمسي 
الستور وســـدل  ــخــدور  ال (٢)أبــعــد  ــا كــبــنــي الــزيــلــعِ ــن ــار ب ــس ي
المطا عــجــاف  مــن  ل  هـــزَّ ــيعلى  ــا كـــلّ رجـــس دع يــالحــظــن
ــا مــشــرب ــن ــا ولــيــس ل ــاي ــم ــل األدمـــعِظ ــاط ــو ه ــاغ سـ ــس ي
العليل ــن  ــي أن قلبي  ـــقـــرح  ــعِويُ ــزل الــضــلّ ــه ــر ال ــه عــلــى أظ
ــر فــي صــدره ــ ــة األس ــع ــام يسطعِوج ــم  ل ــط  ق رفــعــهــا  عــلــى 
ــة ــول ــل ــغ م يـــمـــيـــنـــه  !ألن  الموجعِ المؤسر  على  فلهفي 
ــار األســى ــ ؟فــكــيــف الــســلــو ون ــعِ ــل واألض القلب  ــي  ف تــوقــد 
الصعاد ــوق  وف التأسي  ؟وكيف  المجمعِ فــي  بــرأســك  يــطــاف 
استبيح وصبري  ركني  ــدّ  هُ ــجــمــعِأخي  ــم يُ ــل د شــمــلــي ف وبُـــــدّ

(١) اليرمع: حجارة بيض هشة.
(٢) الزيلع: بلدة بساحل بحر الحبشة.



شعراء القطيف ج١  ٢٧٤
فما بي  الفضا  رحب  ضاق  مــفــزعِأخي  مــن  عقيبك  وجــــدتُ 
الطغاة دخـــول  رزء  ــم  ــظ (١)وأع ــعِ ــك األل األرذل  مجلس  بنا 
نالنا ــمــا  ل الـــــرؤوس  ــال مــفــظــعِتــشــيــب  ــن بـ بــمــجــلــســه مـ
العباد جميع  ــس  ــي رئ الــدعــيأرأس  ابـــن  أضــراســه  يكسر 
ينهضون ــم  ــاش ه بــنــي  عِفــلــيــت  ــرّ ــشـ ــا الـ ــن ــق ــال ــا ب ــن ــارات ــث ل
المصطفى جــدي  على  ــزعِعــزيــز  ــ ــل األنـ ــط ــب وحـــيـــدرة ال
الطغاة ــدي  ــأي ب ســبــايــا  ــا  ــذن ــعِأخ ــن ــر بــعــد الــخــبــا األم ــواس ح
الناظرين ــن  ع وجــهــي  ــر  ــتّ ــوا بــرقــعــيأُس ــب ــل ــذ س ــكــفــي مـ ب
ــرامُ ــ ــا ك ـــمُ يـ ــه صـــبـــركُ ــلَّ ــل !ف المفجعِ الفادح  ذا  حمل  على 

ويقول أيضاً راثياً لإلمام الشهيد
قاطبة عــدنــان  بني  مبلغنَّ  عطشانامــن  بالطفّ  قضى  الحسين  أن 
جناجنه منه  رضضت  قد  باناالخيل  قد  الميّاد  على  منه  ــرأس  وال
هتفت وقد  فهر  بني  يا  عذركم  فأحياناما  حيناً  ــمُ  ــســاؤكُ ن بكم 
نسوتكم تّكن  هُ غيرتكم  نيرانافأين  ــداء  األع أشعل  الخبا  وفي 
فانتدبوا الحرب  ليوث  أنتم  عدنانا؟أليس  آل  ونـــادوا  فج  كل  من 
هجموا إذ  الطف  غداة  نسيتم  هانا؟أهل  قد  ذاك  عليكم  أم  النسا  على 
مُ لكُ بقي  هل  جميعاً  تهبّوا  ال  غدرانا؟لمْ  سال  قد  دمكم  وذا  صبر 
سقي والحسين  جفوناً  في كربال من كؤوس الموت قِدحانا؟أتغمضون 
دمه؟! من  البيض   أترو حسرتاه  حتى قضى وهو صادي القلب ظمآناوا 
نسجت المصطفى  وسبط  أكفانا؟أتكتسون  ــاح  األري له  الصعيد  من 
بلدانا؟أم كيف تبقى نساكم في الخدور وقد السبط  بنساء   العِد طاف 

(١) األلكع: اللئيم.



٢٧٥ مة الشيخ عيل العوامي  العالّ

 ]٥٠[ 
العّالمة الشيخ علي العوامي

املتوّفى سنة (١٣٦٤)

مة الشيخ علي ابن الشيخ جعفر ابن الشيخ محمد ابن الشيخ عبد اللَّه  هو العالّ
العوامي القطيفي. أحد أعالم هذه األُسرة الكريمة، وشيخ من مشائخها العظام، ولد 
F في غرة شهر رمضان المبارك سنة (١٣١٣) من أبوين كريمين قاما بتربيته خير 
نعومة  منذ  وأهله  والخير  وذويه  للعلم  محبا  يرام،  ما  أحسن  على  بينهما  فنشأ  قيام، 
رة فاز بما لم يفز به أمثاله  أظفاره، فصرف ريعان شبابه في طلب ذلك. وفي سن مبكّ

من علم ومعارف وأدب.
فيها  وتلمذ  األشرف  النجف  إلى  ل  ترحّ ثم  أبيه،  يد  على  علومه  أكثر  تلقى 
راجعاً  كرّ  ثم  الصافي،  بالنمير  علومهم  من  فاز  حتى  المشهورين  أعالمها  يد  على 
هناك  له  لما  البحرين؛  إلى  هاجر  والده  وفاة  وبعد  أعالمها.  من  علماً  القطيف  إلى 
ست  وبعد   . قاضياً فعيّن  نحوه،  متجهة  واألنظار  إالّ  برح  فما  واالرحام،  القرابة  من 
باراً  لرسالته،  مؤدياً  بواجبه  قائماً  القطيف  من  العوامية  بالده  إلى  رجع  سنوات 
صوالً إلخوانه، معيناً لمواطنيه. ولم يزل حتى فاجأه الحمام في سيهات  بأرحامه، وَ
مؤلفاً  عشر  ثالثة  عن  تقلّ  ال  التي  العلمية  آثاره  وراءه  تاركاً   ،(١٣٦٤  /٥ في (٦/ 
في شتّى العلوم، وأنجاالً كراماً صالحين (وفقهم اللَّه لمراضيه، وتغمد اللَّه الفقيد 

بالرحمة والرضوان). ومن أدبه في الطف ما يقول:



شعراء القطيف ج١  ٢٧٦
C في رثاء الحسين

ميزانا الحسناء  الحرة  تبخس  باناال  قد  العمر  ومنك  بان  فالشيب 
ثقة على  ضــهــا  فــروّ أنـــت!  ــه  شانالــلَّ للعال  واحفظ  اللَّه  بحكمة 
الـ من  تبتغيه  فيما  الوعد  لها  د  أحياناجدّ الميعاد  لها  ف  وســوّ ـدنيا 
لها وجدّ   األُخــر النشأة  آناوالحظ  حظّها  عــن  غــافــالً   ــر ت فما 
كراكبة فالدنيا  الطرف  عجالناوأيقظ  اق  السوّ بها   وناد حلّت 
الـ تحرسه  الليل  يبات  مليك  حانافكم  به   البلو طــارق  إذ  اد  ـقوّ
بمكسبها تسعد  وإن  النفوس  شبّاناتشقى  بالطف  اقتفت  ما  وخيرها 
بزغت العال  عمرو  من  يعرب  سليمانانجوم  ال  مليك  عرش  أُفــق  في 
عقدت قد  الدين  عليه  بدراً  ــا(١)تحف  ــوان كــي طــاف  بسمو  ــه  ــال آم
نقصاناأفدي نفوساً تسامت في العال رخصت الــروع  يوم  الكفر  فسامها 
جامحة غير  نفوس  كانت  وعرفانا!(٢)للَّه  عفو   سو يوماً  تهوَ  لم 
واستبقت الصبر  ــرداء  ب وشباناتجلببت  شيباً  المصطفى  لنصرة 
لرؤيته ــاً  شــوق كلّهم  ــادروا  ــ سبحاناوب الخلق  باري  سبحان  يدعون 
شربت نفسه  ــلّ  وك تهاووا  قِدحاناحتى  والتقديس  الفيض  نقطة  من 
منفرداً الهيجاء  واحــد  لهفاناوخلّفوا  القلب  حريق  الدموع  يذري 
جلببهم بالبوغاء(٣)  الصحب  وقمصانافينظر  أبـــراداً  المناحر  فيض 
واجهه العهد  وختم  تنعى  حسباناواآلل  الخلق  كل  ساد  واحــداً  يا 
لهم عليك  مفروضاً  كان  ما  ــاأديت  وإذعــان تصديقاً  الـــذر  بعالم 
وال فــذاك  البقيا  تبتغي  تكن  أثمانافإن  الخلد  في  الجزا  يوم  ننقصك 
مُ لهُ تدع  ال  فيهم  لت  صُ كما  ل  إيمانافصُ الرحمن  إلــى  مجيباً  إالّ 

(١) كيوان: كوكب زحل بالفارسية.
(٢) في القافية إقواء؛ ألن حقها الجر وجاء بها منصوبة ضرورة.

(٣) البوغاء: التربة الرخوة.



٢٧٧ مة الشيخ عيل العوامي  العالّ
فقد الجليل  اللَّه  لقا  تحب  آناوإن  ــد  وق مــحــبــوراً  لقياك  أحــبّ 
مبتهالً للَّه  القضا  ــي  داع وخرصانا(١)فخرّ  بيضاً  تــورده  والقوم 
ترة بــال  عطشاناً  السبط  كانا)(٢)أيقتل  ال  الماء  فليت  طامٍ  (والماء 
باناعجبت كيف السماواألرض في حزنٍ قد  ــرأس  ال ومنه  عليه  ــداً  وج
مكتمالً بالخطي  كالبدر  وقرآنايضيء  أوراداً  الرمح  على  يتلو 
إنساناأغنى عن الشمس إذ عم الكسوف لها الخلق  ــراه  ت ــدراً  ب هــلّ  إذ 
أهلّتها الجربا(٣)  من  تبدو  سلوانافكيف  الكونان  ألف  قد  وكيف 
الـ ضه  ترضّ دفــن  بال  طه  ميداناوروح  للخيل  غــدا  حتى  ـأعداء 
منجدالً الغبراء  على  ــاوٍ  ث أكفاناأفديه  ستر-  ال  -إذ  تكسوه  والريح 

وفي رثاء الحسين C يقول في خروجه من مكة
ــة بــالــنــســا ــع ــري ــش ــلْحـــامـــي ال ــرحّ ت قـــد  ــكــة  م أرض  مـــن 
ــال ــرب ــك ــون ل ــعـ ــظـ ــاق الـ ــ ــه يــقــتْــلسـ ــلَّـ ــيــت الـ ــب ــاً ب ــوفـ خـ
ــر والــــ ــجْ ــحِ ــزلْفــبــكــى عــلــيــه ال ــزل ــيْ قــد ت ــان ــم ــي ــن ال ــرك ـ
المفضـ ــر  ــج ــح ال ــل  ــاي ــم ــــل حــيــث فـــارقـــه الــمــفــضــلْوت
ـــ ـــــــرام رغ ــن عـــقـــدة اإلح تحلّلْمـ ــد  ق أحــمــد  ســبــط  ــاً  ــم ـ
ـــ ــي ــج ــى م ــ ــبّـ ــ ــلْلـــكـــنـــه لـ ــبـــاري فــعــجّ ــوة الـ ــ ــاً دع ــب ـ
ـــ ــي ــل ــج يجهلْحـــــجٌّ مـــنـــاديـــه ال ليس  فــرض  ــذاك  فـ ــل  ـ
ــج لــحـــ ــ ــن ح ــ ــن م ــي ــس ــح ــلْف ــقّ ــن ــد ت ــج بــالــعــدالــة قـ ــ
ــط مــحــمــد ــبـ ــد أبــقــى وأكــمــلْوالـــبـــيـــت سـ لــلــبــيــت قـ
ــر! غـــيـــر أ ــ ــبـ ــ ــه أكـ ــ ــلَّـ ــ أذهـــلْالـ ــون  ــك ــل ل خـــروجـــه  ن 

رص: السنان. (١) الخرصان، جمع خِ
(٢) تضمين بتصرف لعجز بيت للشيخ حميد بن نصار الشيباني اللملومي وهو:

ا غاراأفيك يقضون آل المصطفى عطشً قد  الماء  فليت  طام  والماء 
(٣) الجرباء: السماء.



شعراء القطيف ج١  ٢٧٨
ــال حـــج الــحــســيـــ ــربـ ــلْفـــي كـ ــثّ ــم ــا ت ـ ــمّ ــــن بــحــجــةٍ لـ
ــا الــبــيــت الــحــرا ــه ــات ــق ــي ــلْم ــحــلّ ت إذ  أحــــرم  وفــيــه  م 
ــالً ــائـ ــك يـــا ربّــــــاه فــاقــبَــلْبـــالـــصـــبـــر أحــــــرم قـ ــي ــب ل
ــا ــه ــت ــســـي ســق ــفـ يغفلْإيــــــــاك نـ ــيــس  ل مـــن  يـــا  ــح  ــذب ــل ل
ــدي ــكــت ي ــل ــا م ــع مـ ــي ــم (١)وج ــل غــطــريــف شـــمـــردلْ ــل ك ب

(١) الغطريف: السيد الشريف. والشمردل: الفتيُّ الحسن الخلق.



٢٧٩ املالّ حسن الفرج العوامي 

 ]٥١[ 
املّال حسن الفرج العوامي

املتوّفى سنة (١٣٦٤)

امي، أحد  ه المالّ حسن بن علي بن عبد اللَّه آل فرج العوّ هو الخطيب المفوّ
أمثاله.  من  كثير  على  مواهب  من  أُوتي  بما  تفوق  الذي  وأعيانها،  االُسرة  هذه  أفراد 
اتّصل بكثير من العلماء، فاكتسب منهم ماجعله مشاراً إليه، وكان مضيافاً معواناً، ذا 
أخالق فاضلة ومزايا كريمة، على جانب من الورع والتقى والصالح. ضم إلى ذلك 
كونه طبيباً مصقعاً، وواعظاً مرشداً ماهراً، قوي اللهجة، شديد العارضة، مندمجاً مع 

جميع الطبقات، محبوباً لد الجميع.
وكان يقول الشعر باللغتين الفصحى - وذلك منه قليل جدا - والدارجة، وهو 

كثير؛ ولذا لم نتحصل إالّ على هذه القصيدة.
توفّي F بالتاريخ المذكور تاركاً وراءه ذكراً جميالً، وثناء عاطراً، وأنجاالً 
والرضوان).  الرحمة  شآبيب  قبره  على  وصب  بالرحمة،  اللَّه  (تغمده  صالحين، 

فلنستمع اليه يقول:

C في رثاء االمام علي الهادي
ــجــوادِ ال ــن  ب ــا  ي الــعــبــاد  تقي  ــا  ــؤاديي ف أذاب  قــد  الــيــوم  رزؤك 



شعراء القطيف ج١  ٢٨٠
ــاً ــوع دم تــصــب  مقلتي  ــادِودعـــا  ــقـ ـ ــاب وزفـــــرة واتّ ــه ــت ــال ب
وجـــداً قــلــبــيَ  أذاب  هــمــا  نفادِإن  مــن  ــه  ل ــا  وم يُقضى  ليس 
الليالي وفــادحــات  يُقضى  ــادِكيف  ازديـ فــي  بــل  انتهاء  لهن  مــا 
وقلبي ــوع  ــدم ال عينيَ  ــت  ــادِاورثـ ــك ــاألن ــاع ب ــ أورثـــتـــه األوجـ
الليالي صــروف  يا  اللَّه  السهادِحسبك  حليف  جفني  تركتِ  قد 
ضــرامــاً يــشــبّ  قلبي  ــتِ  ــرك ــاديوت ــه ــيُّ ال ــل ــه ع ــال ــذي ن ــل ل
كرهاً طيبة  أرض  من  ــوار لــألجــدادِأخــرجــوه  ــجـ ــوه الـ مـ ــرَ حـ
الصعاليـ ــان  خ ــوه  ــزل أن ذا  ــوه بـــاألذ والــعــنــادِبعد  ــال ــك ون ـ
يريدو كرهاً  السجن  في  ـــادِصيّروه  الـــوقّ نــــوره  ــاء  ــفـ إلطـ ن 
عليه فلهفي  ــا  ــم سَ عــوه  !جــرّ واألوالدِ بــاألهــل  ــه  ــدي ــت أف
فأضحى ــيٌّ  عــل نــحــبَــه  للعمادِفقضى  فــاقــداً  ــن  ــدي ال ــده  ــع ب
حزناً اللون  كاسف  الكون  ــه الــمــجــد البـــس لــلــســوادِولــه  ولـ
يدعو أصــبــح  العسكري  ــادي!ولــه  ــن إس ووا  ــدي  ــ واوالـ آهِ 



٢٨١ حسني الشبيب 

 ]٥٢[ 
حسني الشبيب

املتوّفى سنة (١٣٦٩)

هو الخطيب الفاضل، حسين بن شبيب بن محمد بن علي آل شبيب، ينتمي 
فت هذه  رِ إلى إحد العشائر العربية العريقة المرموقين باالحترام والتقدير. وقد عُ
الحفظ  وجودة  والفطنة،  بالذكاء  القطيف  في  بل  الحمام»،  بالدهم «أُم  في  العشيرة 
ونظره  وفطنته  ذكاؤه  به  وبلغ  ة،  خاصّ بصورة  إليه  المشار  والناظم  عامة،  بصورة 
ا يتصور؛ فلذلك طار صيته واشتهر ذكره. فكان F رجالً  البعيد إلى أبعد مد ممّ
ناً وطنيا، قد انغمس في حب أهل البيت A، فأخذ على عاتقه خدمتهم  يِّ اجتماعيا دَ
طيلة حياته، فعقد في داره مجلساً للعزاء عليهم في كل ليلة على الدوام واالستمرار 
يَات وعشرة المحرم بصورة خاصة. وقد نظم فيهم المدائح  ة، وفي الوفَ بصورة عامّ
والمراثي، فجاء من ذلك ديوان بين جزأين: األول باللغة الفصحى، والثاني باللغة 

الدارجة، طبعا في النجف األشرف سنة (١٣٧٤هـ).
سنة  صفر  أواخر  في  المنون  فاجأه  إذ  لها؛  عوض  ال  خسارة  فقده  عد  وقد 
(١٣٦٩) في مستشفى الظهران على إثر داء عضال استعصى على األطباء، وخلف 
وراءه ديوانه المذكور الذي خلف له الذكر الخالد الجميل. وإليك نبذة منه لتذكره 

م عليه: بالترحّ



شعراء القطيف ج١  ٢٨٢
هالل المحرم

المحرم ــالل  ه للرائي  ــان  ب مسلمِإذا  كل  على  حقّ  األسى  فلبس 
وواجــب األنـــام  كــل  على  بالدمِوحــق  المحاجر  دمع  يمزجوا  بأن 
العزا في  الثواكل  ندب  يندبوا  مأتمِوأن  كلّ  في  الهامات  يلطموا  وأن 
قتلوا الغاضرية(١)  في  فتية  مجرمِعلى  بأسياف  جرم  بال  عطاشى 
بالدمِوباتوا عطاشى كالضحايا على الثر الــصــوارم  بيض  لهم  تغسّ
هاشم ذؤابــة  من  غلب  وفــاطــمِأماجيد  علي  مــن  ـــمّ  تَ ــار  ــم وأق
بقربهم طامٍ  والماء  عطشاً  متيّمِقضوا  مــن  غلّة  منهم  تــروَ  ــم  ول
محمد حبيب  أنــسَ  ال  أنــسَ  رميوإن  قد  شاشة  الحُ في  بسهم  غداة 
وأعولت الكائنات  عليه  وأعجمِفناحت  فصيح  من  البرايا  عليه 
السما ــق  أُف في  جبريل  له  ــاح  ــمِون ــا بــتــرنّ ــه أمــالكــه ــت ل ــاح ون
وآدم ــوح  ونـ مــوســى  ــه  ل ــاح  مريمِونـ بن  عيسى  بالنوح  له  وعج 
حيدر عقائل  ــسَ  أن ال  انــس  المهيّمِوإن  كالقطاء(٢)  فــرت  عشية 
حمى وال  ــامٍ  ح تلق  لــم  وتحتميمــروعــة  تستجير  بهذي  ذي   سو
أراقماً قريش  عليا  من  م(٣)  وضيغمِتحشّ شهم  كل  فهر  آل  ومــن 
عينها نصب  وهم  يجيبوها  لم  ؟فلم  المخيّمِ بجنب  حواليها  رقــود 

C ويقول في رثاء أبي الفضل العباس
العال هاشم  بني  من  كميّ  زبر  كربالهِ يوم  في  اإلسالم  حوزة  حمى 

بها  سميت  أسد.  بني  من  لغاضرة  منسوبة  كربالء  من  قريبة  الكوفة  نواحي  من  قرية  الغاضرية:   (١)
. كربالء مجازاً

بها  جاء  وإنما  بالقصر،  الكلمة  وترسم  قطا،  قطا  صوته  الحمام،  حجم  في  طائر  قطاة:  جمع   (٢)
مهموزة ضرورة إلقامة الوزن.

وآذاه  أغضبه  األصل:  و  همته،  واستثار  وحفزه،   ، استنهضه  بمعنى:  مه  حشَّ العوام  يستعمل   (٣)
باسماعه ما يخجله.



٢٨٣ حسني الشبيب 
ذكــره ــاع  ش فــارس  كميّ  ــزبــز  البالهِ ويستدفع  الضرا  تكشف  به 
د متهجّ عــابــد  ــي  ــق ت حالغــيــور  قــد  المدائح  نشر  بمدحته 
أروع الباع  واســع  مطاع  عالشجاع  مفخره  العلياء  هامة  على 
ضيغم الشان  عالي  سخي  السموح  معسّ شهداً  الموت  ورود  يعدّ 
عالحمى حوزة اإلسالم والدين والهد فسما   (١) النبيْ ابن  دون  وجاهد 
ألّبت البغي  عصبة  عليه  ــداة  الفالغ بها  يضيق  وأجناداً  جموعاً 
كتائباً حرب  آل  عليهم  عالوساقت  مــن  ر  تــحــدّ قــد  تــراه  كسيل 
ة ــرّ ك حــيــدر  شبل  عليهم  الفــكــرّ  ذهّ الرعب  من  وا  خفّ قد  القوم  بها 
حيدرية صــولــة  عليهم  تزلزالوصـــال  المريع  بالرجف  الكون  بها 
وصارماً وحزماً  عزماً  وانتضى  وهلّالسطا  العجاج  وســط  في  وكبّر 
بهمة ــن  ــدارعــي ال يلقى  ــل  ــب الطُّلى(٢)وأق سافح  من  األرض  فجاج    وروَّ
مدرع جمع  منه  عضو  كل  ــأنْ  تجلّالك العزيز  بالنصر  اللَّه  من 
الفعادت أُلوف القوم آحاد(٣) في الور ــجــدّ أوم ــراً  ــاف ع إالّ  ــرَ  ت ــم  ول
دمــاؤه تسيل  الغبرا  على  ــارٍ  مرمالوع الــتــراب  في  عفير  بجنب 
ومهند ــت  ــاب ث ــزم  ــع ب ــول  ــص وحنظالي ــاً  ــداف م مــرا  مُ  فيسقيهُ
مجرحاً فرداً  الموت  غمار  مقباليخوض  الضاللة  أجــنــاد  ويــصــدم 
يروعها حين  الخيل  فتلقى  عاليكرّ  مذ  حلّق  الصقر  فيها  حمائم 
الوغى في  يرنوه  حين  عليا  ال!فليت  صوّ الجمع  على  لما  وينظره 
باللوا يرفل  الفاع  كشيش  ال(٤)يكشّ  ترجّ كلّ  الخيل  وأهل  ركيناً 
عافراً البسيطة  فوق   هو أن  الفالإلى  وطئ  من  خير  حسيناً  ينادي 
بعولة يدعو  السبط  إليه  البالفجاء  عظم  إذا  غوثي  يــا  يناديه 

(١) كذا.
(٢) الطُّلى، جمع طُلية: األعناق.

(٣) كذا.
(٤) يكش: يهدر. والفاع ال معنى له، إال أن يكون خطأ صوابه: النحل. وركين: ثابت.
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وفي رثاء اإلمام علي الهادي C يقول

فؤادي وذاب  األســى  قلبي  الغواديشف  كسيل  جرت  ودموعي 
العطايا كنز  اإلمـــام  الــوفّــادِلمصاب  كعبة  ــود  ــج ال ــعــدن  م
المعالي شمس  المعجزات  ــادِمظهر  ــج ــة اإلي ــلّ ــزع الــخــلــق ع ــف م
الدياجي ــدر  ب اإللــه  ــن  دي ــن  العبادِرك نجاة  المصطفى  بضعة 
البرايا ــوث  غ الكائنات  الهاديسيد  علي  الحمى  حامي  شبل 
مستظاماً  رأ من  ســرّ  في  فادِمــات  مُ مــن  يجد  لــم  الـــدار  ــازح  ن
يجدي ــان  ك لــو  أفــديــه  األوالدِفبروحي  ــة  ــل ــم وج ــي  ــل ــأه وب
فأضحى ظلماً  ــم  بــالــسَّ ــادِقتلوه  الــحــسّ شماتة  نفسي  لهف 
األماني أقصى  الطغاة  منه  ــادِنــال  ــق ــن األح ــام ــوا مــنــه ك ــف وش
فــداه روحـــي  السموم  ــوه  ع ــرّ ــحــادِج اإلل عصبة  منه  واشتفت 
غريباً ــداً  شــهــي نحبه  العنادِوقــضــى  ــل  أه بين  الـــدار  نـــازح 
حزناً واألرض  السماء  الجمادِفبكته  صــمّ  قلب  ذاب  ولــه 
تهاوت والنجوم  العرش  ــادِوبكى  ـ ــوقّ ــور بــدرهــا الـ ــا نـ ــب وخ
ــك طــرا ــالئ ــم ــدادِوأقـــامـــت لــه ال ش سبع  ــوق  ف الــحــزن  مأتم 
ت ضجّ بــالــكــآبــة  الــخــلــق  وادِولـــه  ــلّ  ك مــن  النياح  واستشاط 
عليه الــجــنــان  ــي  ف ــون  ــيّ ــب ــن ــوادِوال ــاب سـ ــي ــزا ث ــع ــل ــســوا ل ــب ل
بدمع ــاحــت  ن ــتــول  ــب ال الفؤادِوعــلــيــه  صميم  من  كالسيل  ســال 
الـ ــكــاه  وب حــيــدر  عين  الرشادِوبــكــت  حليف  المجتبى  ـحسن 
ــاه الــغــيــور لــيــث الــســرايــا ــك القيادِوب صعب  الحسين  طه  سبط 
الخلق ــي  ف ــه  ــلَّ ال بقية  ــاه  ــك ــوادِوب ــ األط ــخ  ــام ش ــال  مـ ــه  ل إِذ 
ــاً ــرب ــاً وغ ــرق ــام ش ــ يــنــاديوبــكــتــه األن أضــحــى  جبرئيل  ولـــه 
والمعالي  والهد الدين  الــحــدادِقــوّض  ــوب  ث للشجون  لبست 
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الديـ وانهدم  اإلســالم  ركن  ــادِطاح  ــ ــة األوغ ــاس ــت رئ ــال ــن وط ـ
البرايا ــى  أزك األنـــام  خير  ــات  ــادِم وهـ ــه  ــ اإلل ــى  إلـ داعٍ  خــيــر 
طــرا الخلق  سيد  ــيــوم  ال العبادِقبض  ــي  ف عينه  ــه  ــلَّ ال رحــمــة 

C ويقول أيضاً في رثاء اإلمام العسكري
تفطّري حشاي  يا  ذوبــي  نفس  العسكرييا  اإلمام  الحسن  على  حزناً 
حسرة عيوني  يا  المدامع  وعلى الخدود من المحاجر فامطريواجري 
لفقده السماء  بكت  لمن  ــرِوابكي  األزه سماك  لــه  ــاح  ون شــجــواً 
ملكوتها في  ــالك  األم له  المحجرِوبكت  دامي  وهو  أصبح  والدين 
ــرد ال غـــادره  كيف  أكبر  ــه  المفتريالــلَّ الظلوم  شبك  واصطاده 
ضحى له  ودسّ  غــدراً  الكوثرِواغتاله  ساقي  شبل  فغادر  سما 
الهد وانكسر  الدين  قلب  المفخرِوأذاب  عاليات  شامخ  وانــهــدّ 
النيّرِوالعرش ماد وأظلمت شمس الضحى الهالل  على  حلّ  والخسف 
لمصابه تــزلــزلــت  ــرِوالــكــائــنــات  ــبّ ــك وبـــكـــاه كـــل مــهــلــل وم
والبكا بالنياحة  عجت  تفطّريوالخلق  ــال  جــب ــا  ي ــر  أكــب ــه  ــلَّ ال
مآتماً عليه  الــدنــيــا  ــت  ــام المحشرِوأق ليوم  أبـــداً  تنقضي  ال 
تدكدكت والجبال  ناحت  ــرِوالجن  األده دوام  له  ــاح  ن والــوحــش 
السما ــق  أُف في  جبريل  له  ــدا  األبــحــرِوغ كــمــوج  ومدمعه  ينعى 
المصطفى نجم  بعد  ينادي  ريجهراً  تكوّ شموس  يا  غيبي  شهب  يا 
ــد غــدا ــوم ق ــي ــا ل ــر ي ــب ــه أك ــلَّ مفترِال فريسة  ــدرة  حــي ــن  اب فيه 
الهد على  ــلّ  أط ا  بسامرّ ــوم  المذعرِي العظيم  بالخطب  ــاه  ورم
دعامة النبي  ــن  دي مــن  ــاح  األكبرِوأطـ بالمصاب  البرية  ــى  ورم
مدامعاً النبي  عين  من  ــاض  (١)وأف األمطرِ سحاب  تحكي  لمصابه 

. (١) األمطر: األكثر مطراً
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دمعها البتولة  عين  من  ــاض  حيدرِوأف مدامع  فاضت  كما  حزناً 
الـ بكى  وله  شجاً  العليا  له  المشعرِوبكت  بوادي  ومن  الحرام  ـبيت 
ثاوياً المدينة  في  من  له  الغريوبكى  في  من  أسى  له  وناح  حزناً 

C ة المنتظر وقال يستنهض الحجّ
العزا اللَّه  أحسن  العصر  صاحب  األطهرِيا  طه  سليل  أبيك  في  لك 
الرد كاسات  القوم  جرعوه  بمنظرِقد  ــام  واألنـ شهيداً  فقضى 
ونظيرها لــهــذه  صــبــرت  تصبّريولــئــن  بحر  جــفّ  وحقّك  فأنا 
تر أمــا  النبي  بن  يا  متى  يجتريفإلى  عليكم  ــاك  أفّـ ــن  اب كــل 
بدمائكم العال  ترضى  فما  يجبرِنهضاً  لم  وكسركم  تكون  ــدراً  ه
قضوا قد  أهلك  أن  يهيجك  رِأفال  معفّ ــيــن  وب مــســمــوم  بــيــن  ــا  م
عارياً البسيطة  تخذ  ل  ــجــدّ يقبرِوم ــم  ل بــالــعــرا  ــاً  ــالث ث ملقى 
ورأســـه للخيول  ــار  ــغ م األسمرِشــلــو  رأس  فوق  يزهر  كالبدر 
العِد وامحُ  نفوسنا  فدتك  مخبرِفانهض  مــن  ــدعْ  ت منهم  وال  ــرا  ط
إنهم عليهم  تبقِ  وال  مريفانهض  عيشاً  لكم  أبقوا  ما  واللَّه 
سيداً منكم  تبقي  ــأالّ  بـ المنبرِآلــت  ــام  ه ــوق  ف يعلو  بالتاج 
بروسكم الرماح  روس  جوا  توّ وبمنظرِبل  بمحضر  والمسلمون 
نكبة ــن  م لــهــا  ــا  ي ــر  ــب أك ــه  ــلَّ !ال منكرِ من  له  ويا  المسلمين  في 
لكم حزني  المصطفى  النبي  بن  األعصرِيا  دوام  في  عتابي   أجــر
قرحة فـــؤادي  ففي  إليك  محجريعـــذراً  وأدمت  كبدي  أوهنت  قد 
حمى لي  تكونوا  أن  منكم  ــرِورجاي  األدهـ دوام  ــة  ــادث ح ــل  ك ــن  م
بظلّه أســتــقــيــل  نــصــر  المحشرِولــــواء  يوم  والعوز   المد طول 



٢٨٧ اخلطيب املالّ حممد آل نتيف 

 ]٥٣[ 
اخلطيب املّال حممد آل نتيف

املتوّلد سنة (١٣١٥) واملتوّفى سنة (١٣٧٢)

هو محمد بن علي بن ضيف بن مهدي بن رضوان بن أحمد بن علي بن مكي 
آل نتيف، عرفت هذه األُسرة بهذا اللقب من سبع طبقات. من أهالي قرية الخويلدية، 
إلى  مضافاً  الخير،  أعمال  من  العقالء  يهمّ  فيما  قضاها  سنة  وخمسين  سبعاً  عاش 
مايحمله من أخالق فاضلة ومزايا كريمة بزّ بها أقرانه، وأصبح بذلك المثل األعلى 

ده اللَّه بالرحمة، وصب على قبره شآبيب الرضوان). من بين أخدانه، (تغمّ
أعقب أنجاالً كراماً خلفاً من بعده، وخير ما يخلف اإلنسان ولد يحيي ذكره 
حقة كالعلم واألدب  الً، ثم مايخلفه من آثار علمية روحية تنتفع بها األجيال الالّ أوّ

.A والتاريخ وغيرها، وأهم األدب ما يتعلّق بأهل البيت الطاهرين
ومترجمنا أحد أُولئك الذين حازوا قصب السبق، فخلف سفراً قيّماً يقتضي 
له الخلود، مشتمالً على كلتا اللغتين الفصحى والشعبية، نقتطف منه هذه القصيدة 
ولوال   .C المؤمنين  أمير  بمأساة  والمختومة  واإلرشاد،  الوعظ  على  المشتملة 

ضيق المجال ألخذنا أكثر.
توفّي F بالتاريخ المذكور في قرية تعرف بالخارجية من قر البحرين؛ إذ 

كان يسكن هناك.



شعراء القطيف ج١  ٢٨٨
C موعظة منتهية برثاء أمير المؤمنين

يعودُ عليك  مضى  ــوم  ي ــه بــعــيــدُليس  ــي ــدع ــا ت ــب مـ ــريـ وقـ
عثرات من  الزمان  في   تــر الــلــحــودُكم  نتها  تضمّ ــود  ــ وأُسـ
شباباً تشيب  أن  قبل  تـــرودُفاغتنم  يـــوم  كـــلّ  ــي  ف فالمنايا 
ــانٍ ف شــكّ  ال  فهو  كــان  وسعيدُكلّما   ــر ــث ال تــحــت  فشقي 
(١) عــاصٍ كان  من  إمهال  لعجز  العتيدُال  العزيز  ــو  وه بلطف  بــل 
ــمْ لم ط ل ــودُأيــهــا الــغــافــل الــمــفــرّ وق العصاة  لها  نـــاراً  تخشَ 
ت اقشعرّ الجبال  ذكرها  من  بعيدُإن  الـــورود  على  مــن  قعرها 
إالّ ــل  ــي ــراب س ــا  ــ اده ــورّ ــ ل صديدُمـــا  منها  ــشــرب  وال قــطــران 
ــع مـــن حــديــد ــام ــق ــم م ــه ــي أُبيدواوإل الوجود  في  من  أصابت  لو 
يغلي كالمهل  ــوم  الــزقّ الــكــبــودُوالطعام  مــنــه  ــتّ  ــف تُ كحميم 
جلود مــن  لهم  أُنضجت  ــودُكلّما  ــل ــم تــعــاد ج ــه لـــعـــذاب ل
ينجي ليس  طاعة  درع  ــادّرع  الحديدُفـ الـــدروع  للفتى  غد  في 
فيه العبد  يُغضب  الــعــدل  ــن  يريدُأم ــا  م فــاعــل  الملك  ــكَ  ــال م
فيه العبد  يعصي  لــن  ــوم  ي عيدُكــل  الــيــوم  ــك  ذل الخلق  خالق 
من فكم  الصيام  عي  المدّ ــشــهــودُأيها  ــه ال ــت ب ــذّ ــه ك ــي عٍ ف مــــدّ
التهاباً الــشــفــاه  ــل  ذابـ ــاه وصـــومـــه مـــــردودُفلكم  ــم ــظ ب
الـ مــحــدودب  كالقوس  ثمودُومصلٍّ  بفعلٍ  قلت  وعنه  ـظهر 
مَن  ســو الصيام  رتبة  ينل  مصفودُلم  ــده  ــي ق ــي  ف عــضــو  ــل  ك
فيما ــجــوارح  وال والصوم  وســجــودُلست  ــع  رك النفس  تشتهي 
أهو حين  ملجم  ابــن  ــودُكالدعي  ــن ــك ــه إنــــه امـــــرؤ ل ـ ــفّ كـ
األُســــودُشقّ بالسيف رأس من كان في الحر مــنــه  تــفــر  ــا  كــمــي ب 

(١) لحن.



٢٨٩ اخلطيب املالّ حممد آل نتيف 
فكادت الــصــالة  ــاطــعَ  ق  ــودُفــهــو رق ــام  واألنـ األرض  تخسف 
ناد يْذع(١)  مَ السَّ ا  لمّ شهيدُوادلهمّت  ــي  إن حيث  ــه  ــلَّ وال ــزت  ف
عجت الجنّ  أرضها  في  تميدُوعليه  الــبــســيــط  ــادت  ــ ك ــا  ــه وب
ضجيج في  أهلها  ــهــا لـــه وصــعــودُوالــســمــاوات  ــوط مــن ــب ــه ف
يدعو التاج  خالع  ــروح  ال الــوجــودُسيما  استقام  بــه  مــن  قتلوا 
ركن أي   العِد  للهد البنودُهدموا  منه  ــويــن  طُ قــد  والتقى 
بسيف ــام  اإلمـ المرتضى  اليهودُقتل  أرضعته  قــد  شقي  مــن 
ــدارت اســت عليه  ســاعــة  لها  ــا  ــجــودُي ــوس ت ــف ــن ــال ــون ب ــوي ــل ع
ــادت ــه الــزكــي وكـ ــن العميدُضــمــه إب ــمّ  ضُ حين  ــروح  ال تزهق 
لما ــاب  ــب ال ــع  ــال ق ــا  ي وحــيــدُودعــــاه  وأنـــت  جــمــع  عــنــه  رد 
أرد لك  فمن  ــدا  األع نــار  وحــســودُأنــت  ظــالــم  فيك  ــفــي  شُ قــد 
بعزم الحروب  يــوري  ن  ممّ ــاح مــنــه يــشــيــب الــولــيــدُأنت  ــف وك
ظني ــان  ك مــا  المثيل  عــديــم  القرودُيــا  تخون   (٢)ــر الــشَّ بأُسود 
ونـــادا الــضــلــوع  مــنــه  تجودُفتحنت  منه  ــروح  ــ وال بــصــوت  ه 
ولكـ ــوف  ــ األُلـ ــب  ــال غ ــي  ــن تحيدُإن ال  سهامها  المنايا  ـــن 
فإني المصلى  مــن  تعودُفاحملوني  ال  جسمها  في  روحي  خلت 
ــؤاد ــر فـ ــق ــت ــا اس ــم ــوه ف ــل ــم ــا الــتــعــديــدُح ــه ــن ذويـــه وشــأن م
الـ يــذكــر  ــه  ــراش ف ــي  ف يــزل  ــم  ــمــه مــجــهــودُل ــسَ ــن ب ــك ــه ول ــل ـ
الصو خمد  إذ  بنيه  يوصي  المحمودُوهــو  ــه  ــوم ي ووافــــاه  ت 
الـ ضــاع  بعدك  المقام  علي  والوفودُيــا   والهد والمجد  ـدين 
حيا كنت  مذ  بالسعد  دهــري  سعيدُإن  ــر  ده ــراق  ــف ال بعد  ليس 

ع: الشجاع، والسيد الكريم السخي الشريف. يذَ مَ (١) السَّ
ر: المأسدة. (٢) الشَّ



شعراء القطيف ج١  ٢٩٠
نظم الــقــن(١)  من   ــور ال ــام  إم الموجودُيا  يُقبل  أن  يرجو  بــك 
نتيف ــن  ب محمد  ــن  م ــصــودُأُنــشــئــت  ــواك ق ــ ــده س ــن ــا ع ــم ول
وإالّ الــعــظــيــم  حــبــك  ــره  ــ ــا تــضــيــق الــبــيــدُذخ ــه فـــذنـــوب ب
ــوا وإخ ــديّ  ــ ووال لــي  ــدُفاشفعوا  أُريـ ال  فغيركم  جميعاً  ــي  ن
مقيماً ــســالم  ال مني  العبيدُوعليكم  ونحن  أنتم  فالموالي 

(١) القن: العبد ملك هو وأبواه.



٢٩١ الشيخ عبد الكريم الفرج 

 ]٥٤[ 
الشيخ عبد الكرمي الفرج

املتوّلد سنة (١٣١٩) واملتوّفى سنة (١٣٧٣)

بن  اللَّه  عبد  بن  علي  بن  حسين  بن  الكريم  عبد  الشيخ  مة  العالّ الفاضل  هو 
محمد بن علي الفرج العوامي. هاجر إلى النجف األشرف وتوطّن هناك ونهل من 
وفاز  السبق،  قصب  حاز  حتى  وفطاحلها،  أعالمها  يد  على  متلمذاً  الصافي  نميرها 
بالقدح المعلّى، وإذا به فوق الجميع من أقرانه. وقد رأيته في النجف األشرف على 
ا ال يعني. خلف  أمثل ما يكون عليه رجال الدين والعلم؛ وقاراً، وتقى، وإعراضاً عمّ

آثاراً علمية في كتب ثالثة:
أولها: الدر النضيد في الرد على مستنكر مآتم الشهيد.

ح ودفع انتقاداته على األزري في أزريته. ثانيها: في الرد على المالّ
ثالثها: تعليق على (كفاية االصول).

والرابع: ديوان شعره في أهل البيت. وهذا نموذج منه يعطيك دليالً عنه.
فها السالم)،  توفّي (طاب ثراه) بالتاريخ المذكور، ودفن في كربالء (على مشرّ

فلنستمع اليه يقول:

C في رثاء أبي الفضل العباس
كلّها المكارم  حاز  من  الفضل  عالمِأبو  كل  له  علم  في  فــاق  ومــن 



شعراء القطيف ج١  ٢٩٢
شدة كل  في  الضرغام  البطل  الضراغمِهو  قلوب  منه  انخلعت  قد 
به هتفت  إذ  أنــســاه  ال  ــه  الــلَّ المتراكمِفــو   الجو عظم  في  سكينة 
الظما كظّنا  قد  عماه  ــا  أي للغالصمِتقول  ــا  أرواحــن بلغت  ــد  وق
زينب الطفل  تحمل  إليه  الفواطمِوجــاءت  خــدور  حامي  يا  تناديه 
أُوامها(١) من  ــه  أُمّ ثديا  جفّ  العالئمِلقد   ــو أق للموت  به  ــان  وب
أُوامنا ولــوال  يُسقى؟  شربة  السواجمِفهل  بالدموع  منا  سقيناه 
نداءها الهزبر(٢)  الليث  سمع  هاشمِفمذ  نخوة  منه  المحيا  في  بدت 
قائالً ــإلذن  ل السبط  لنحو  األعاظمِوجــاء  سليل  يا  صدري  ضاق  لقد 
إنني ــدّ  ب ال  حيث  ســر  لــه  الجرائمِفقال  أهــل  بين  وحيداً  أصير 
مغضباً كالليث  األعداء  على  باسمِفشدّ  كلّ  بهم  رعب  من  وقطب 
وصيحة وضرباً  طعناً  ــمُ  ــأرداهُ المالحمِف وطيس(٣)  في  علي  كفعل 
تقدمت الـــرؤوس  ولكن  (٤)ففروا  بالمناسمِ ردهم  جُ عليهم  تدوس 
عاً فزّ تضبح(٥)  البغي  خيول  ت  الــقــوائــمِففرّ بين  ــان  ــاألرس ب تعثر 
الً جفّ الماء  عن  بقاياهم  ت  ــرّ النعائمِوف سرب  بالليث  أجفلت  كما 
همه يــكُ  لم  المسناة  ملك  الفواطمِفمذ  نحو  الماء  وصــول  بغير 

م ويقول في شأن هالل المحرّ
أدمعي فاستهلّت  المحرم  األضلعِهــلّ  بين  الحزن  زنــاد   وور
هالله ــزوغ  ب عيني  أبــصــرت  مضجعيِمــذ  ففارق  جسمي  الشجا  مأل 
مطاعمي عــلــيّ  فيه  توجعيوتنغّصت  فيه  وازداد  ومشاربي 

(١) األوام: العطش أو حره.
(٢) الليث والهزبر: األسد.

(٣) الوطيس: التنور، وحفيرة يختبز فيها، يكنى بها عن شدة الحرب.
(٤) الجرد، جمع أجرد: الخيل ال رجالة فيها. والمناسم، جمع منسم: الخف.

(٥) تضبح: تعدو.



٢٩٣ الشيخ عبد الكريم الفرج 
جر ما  المحرم!  شهر  يا  ؟(١)اللَّه  ــزعِ ــ األن النبي  آل  على  فيه 
الــور على  أطــلّ  شهر  من  الرضعِاللَّه  روس  شيبن  بمصائب 
محمد النبي  ــجــع  فُ لقد  ؟شهر  يفجعِ ــم  ل ــد  ــوحّ م وأي  فــيــه 
بكربال الحسين  ــزل  ن ــه  ب عِشهر  اللُّمَّ كالبدور  صحب  خير  في 
بنورهم الــربــوع  منها  األرفعِفــتــألألت  السماك  هام  على  وعلت 
وأقبلت الضالل  فرق  دت  تعيفتحشّ فال  الذنوب   (٢) ــنُ يْ رَ ها  وأصمَّ
ذا بعد  من  أجنادهم  عِوتراكمت  المترَ الــفــرات  دَ  رْ وِ مُ  منعوهُ
العمى فاختاروا  للحقّ  مُ  المرضعِفدعاهُ خبث  هــذاك  في  والسرّ 
فيلق بــأشــجــع  مــنــه  ــمُ  ــاهُ ــرم أروعِف المالحم  في  شهم  كلّ  من 
أُرجعت حتى  الهند  بسيف  ينقعِوسطا  ــم  ل قلبها  ومنها  ــراً  حــم
هارباً يسرع  البغي  جيش  ــعِفانصاع  ــلُ واألت بى  بالرُّ منهم  الذ  قــد 
لقاءهم ــب  أح ــاري  ــب ال مصرعِلكنما  بأكرم  البوغا(٣)  على  فهووا 
الهد سبط  بعدهم  وحيداً  موجعِوبقي  بقلب  شــجــواً  مُ  ينعاهُ
بمرهف اللئام  جيش  في  شدّ  فاخضعيقد  طوعاً  لــألرواح  قال  قد 
رعبها مــن  ــداؤه  أعـ مرجعِفتصاغرت  بأسوأ  نكساً  وتراجعت 
هامهم السنابك  تحت  مقطّعِوتطاحنت  وبــيــن  مطعون  بين  ــا  م
خوت قد  كنخل  صرعى  مُ  األجرعِفتراهُ تلك  وفوق  الصعيد  فوق 
غنيمة ــرار  ــف ال رأوا  ــد  وق وا  ــرّ تقنّعِفـ أي  ــار  ــع ــال ب ــوا  ــع ــنّ ــق وت

ويقول تحت عنوان (أبيّ الضيم)
دُ يتوقّ  فالجو وافــى  مُ  ــحــرّ دُم تجدّ فيه  والحزن  للشجا  فقم 

(١) األنزع: من انحسر الشعر من جانبي جبهته.
(٢) الرين: الطبع، وهو الوسخ الشديد من الصدأ.

غا، مهملة الهمزة لغة في المحققة: التربة الرخوة. (٣) البَوْ



شعراء القطيف ج١  ٢٩٤
هالله ــل  أط عــاشــورا  شهر  دُوذا  تـــردّ فيه  ــوح  ــن وال للعزا  فقم 
هالله نــظــرت  مــذ  كــربــي  وأقعدُتــزايــد  أقوم  ــألوا(١)  ال من  وصرت 
لوعتي عظم  من  الليل  عليّ  ويسعدُيطول  اللسيع  فيه  يشاطرني 
محمد سبط  ــال  ن قــد  لما  (٢)وذاك  ــدُ ــصَّ قُ األســنــة  سمر  لــه  بيوم 
ــة ــوه ذلّ أحمدُبــيــوم دعـــاة الــشــرك رامـ هو  الذي  فاختار  الموت  أو 
مذعناً ينصاع  الضيم  أبــيُّ  يوجدُوكيف  البسيطة  في  رجس  ألخبث 
كالبها نبح  الضرغام  خشي  تعبدُمتى  للشرك  الحق  دعــاة  وكيف 
مجاهداً فيهم  ــه  الــلَّ بأمر  دُفقام  يــتــردّ وال  يلوي  ال  الحق  عــن 
أشــوس(٣) كل  أنصاره  من  م  ــدّ ترعدُوق الخوف  من  أعاديه  قلوب 
وأنهلوا الزؤام  الحرب  رحى  حدود المواضي من عداهم وأوردواأداروا 
قوا ومزّ منهم  البغي  بنود(٤)  دواوفلّوا  بدّ بالسيف  والشمل  مُ  جموعهُ
تـــوازروا ــقّ  ح أنــصــار  مــن  دُفللَّه  تسدّ والــســهــام  حسين  لنصر 
صدورهم عنه  البغي  سهام  إلى أن هووا صرعى وبالخلد خلّدواتلقت 
مفرداً ذاك  إذ  الحق  زعيم  ويَعضدُوصار  يعين  ــلّ  خ ــه  ل ولــيــس 
موبّخاً عــداه  فــي  خطيباً  دوافقام  تــمــرّ بالعناد  بــل  ينثنوا  فلم 
بسنانه الرحى  جــول  بهم  ويحصدفجال  يبري  لــلــروس  ــاره  ــتّ وب
جر وما  بدراً  الحرب  في  رهم  ويجحدُفذكّ يخفى  ليس  ما  بأسالفهم 
حيدر سطوة  ات  الكرّ في  منه  يعهدُرأوا  المالقاة  في  منه  كــان  ومــا 
ت عن الذئب معزها(٥) وا كما فرّ أخلدواففرّ للهزيمة  انتظام  بغير 
عــزيــزه لقيا  ــه  ــلَّ ال أراد  ــمــا  يوعدُول كان  ما  الخلد  في  ليتحفه 

(١) الألواء: الشدة والمحنة.
د: متكسرة. (٢) قصَّ

س، مولَّدة: بطل الحرب. (٣) األشوَ
(٤) البنود، جمع بند: الراية. 

(٥) المعز: جنس من الغنم معروف.



٢٩٥ الشيخ عبد الكريم الفرج 
ملبّياً فــاســتــجــاب  ــه  ــي إل ــاه  يحمدُدعـ للمهيمن  سليم  بقلب 
راً معفّ الصعيد  وجــه  على  (كما خرّ من أعلى الشناخيب أصيد)(١)فخرّ 
أُفقها واسودّ  األرض  وجه  ل  لزِ دوافزُ هدّ وبالخسف  أعداه  وأرجف 

وقال أيضاً تحت عنوان (واللَّه ال أنسى الحسين)
ها أقطارُ زلــزلــت  للبسيطة  هامــا  أنوارُ بها  خسفت  قد  والشمس 
كلّها العوالم  من  الضجيج  هاوعال  أستارُ دت  ــوِّ سُ المجالس  وكذا 
مآتماً الــســرور  بعد  أُبــدلــت  هاقــد  أبصارُ أُقرحت  حزناً  والخلق 
مهلك خطب  األكــوان  دهى  هاأفهل  استقرارُ بها  عطب  من  فأُزيل 
محرم هـــالل  ــو  ــرن ت أمـــا  ــوا  ــال هــاق أنــظــارُ ــه  ل فانهلّت  هــل  ــد  ق
للعزا واجلس  الحزن  ثياب  هافالبس  شعارُ فيه  لألطهار  فالحزن 
على فيه   ــر ج فيما  راً  هامتفكّ أشرارُ جنت  ومــا  الرسول  آل 
جهلها مــن  ــة  ــيّ أُم عــلــوج  ــاظنت  ه ــرارُ أح تُطيعها  العبيد  أن 
هاخابت وخاب رجاؤها الخاطي وقد عارُ البرية  إلــى  ــان  وب فشلت 
ماً ميمّ الحسين  أنسى  ال  هاواللَّه  أطهارُ ه  تحفّ ــعــراق  ال أرض 
هاشم ــة  ــ ذؤاب ــن  م تـــمّ  ــار  ــم هاأق مضمارُ للعال  فضل  ــاق  ــبّ سُ
أنجم هالة  حاطته  قــد  هاكالبدر  أقمارُ بها  حفّت  قد  والشمس 
تهابها ــود  األُس بل  كاألُسود  ها(٢)هي  نجارُ منه  فأين  األُسود  تخشى 
أريجها فطاب  طابت  هاأفعالها  أقطارُ عطره  مــن  وتــعــطّــرت 
موقف ــرم  أك الطفّ  بيوم  هــاوقفوا  قــرارُ ــرّ  ق المجد  عــيــون  فيه 

(١) البيت مأخوذ بتصرف من قول الحاج هاشم الكعبي:
لوجهه التراب  وجه  على  كما خرّ من أعلى الشناخيب أخشب)(فخرّ 

والشناخيب، جمع شنخوب: رؤوس الجبال، واألخشب: الجبل.
(٢) النّجار، بكسر النون: األهل والحسب.



شعراء القطيف ج١  ٢٩٦
فاغتد الشريعة  طرق  أوضحوا  هــاقد  مــنــارُ للسالكين  ياً  متجلّ
اإلبا منهاج  الحق  ألهــل  ــاخطّوا  ه أســوارُ لهم  مُ  بفعلهُ ــنــي  وبُ
عندما قسراً  البغي  حصون  هاهدموا  جبّارُ مرغماً  فأمسى  نهضوا 
ــم بـــدراً وما ــداءه ــروا أع ـ هاقــد ذكّ شفارُ هناك  بــأوالهــم  فتكت 
أشالئهم من  الطفّ  رحاب  وا  هاسدّ مغارُ الجسوم  على  صار  والخيل 
عصبة من  ــارهــم  أوت أدركـــوا  هاقد  شعارُ األدعياء  بعض  كان  قد 
صرعوا حتى  الهيجاء  يبرحوا  هالم  أحجارُ سادهم  وِ غام(١)  الرَّ فوق 
مفرداً أحمد  لسبط  الفداء  هانفسي  ارُ فجّ الوغى   لد عليه  دارت 
وقد عوناً  يجد  لم  فــرداً  هاأفديه  قفارُ الــعــداة  من  عليه  ســدت 

غام: التراب. (١) الرَّ



٢٩٧ املالّ حسن اجلامد 

 ]٥٥[ 
املّال حسن اجلامد
املتوّفى سنة (١٣٧٥)

هو الخطيب الشهير المالّ حسن بن أحمد بن مهدي بن حسين الجامد. امتهن 
الخطابة منذ نعومة أظفاره وريعان شبابه، حتى شبّ واكتهل وشاخ فيها، وقد رافقه 
صيته،  وطار  ذكره  واشتهر  ذاع  حتى   A البيت  أهل  بخدمة  تعلّق  منذ  التوفيق 
ناهز  احتياط.  ة  وشدّ وصالح،  وتقى  ورع  من  يحمل  ما  مع  الجامد  إالّ  خطيب  فال 
اً على الخطابة مع ضعف بصره وسمعه، وكان F محلّ  الثمانين من العمر مستمرّ
 F والدي رأيت  وقد  خطيب.  كلّ  أُستاذ  ألنه  واألُدباء؛  واألفاضل  العلماء  تقدير 
هذا  عن  أسأله  أن  حملني  مما  كبيراً؛  احتفاالً  به  احتفل  قد   - المترجم  زاره  -وقد 
ة؛ حيث كانت مكلّلة  الزائر، فقال F: هذا أُستاذ الخطباء(١). ولمجالسه ميزة خاصّ
في  جعله  الذي  األمر  عاشوراء؛  عشرة  في  خاصة  وبصورة  وقت،  أي  في  بالتوفيق 

الرعيل األول من خطباء المنبر الحسيني.
فاجأه الحمام على إثر داء ألمّ به في يوم الجمعة الموافق (٢٧/ ٢/ ١٣٧٥هـ)، 

الشيخ  بعد  ومضمونًا  شكالً  المنبرية  الخطابة  في  المجددين  ترتيب  في  الثاني  الجامد  يعد   (١)
فأدخل   ، كتاب  من  يقرأ  وإنما  عنده،  من  شيئًا  يعد  ال  قبالً  الخطيب  كان  إذ  المرهون؛  منصور 
الجامد أسلوب الخطابة من الذاكرة اعتماداً على اإلعداد والتحضير، وتطعيم الخطابة بالوعظ 

والبحوث الفلسفية واألدبية والتاريخية، وما إلى ذلك.



شعراء القطيف ج١  ٢٩٨
(تغمده اللَّه برحمته وصبّ على قبره شآبيب الرضوان). ومن أدبه في الطف قوله:

C في رثاء اإلمام الحسين
استقاما ــود  ــوج ال ــه  ب ــاً  ــام إم ــا  اإلسالماي واستنقذ  سريعاً  قــم 
جديد ــوم  يـ ــل  ك ــل  ب ــام  عـ ــل  القياماك النبيّ  بن  يا  نرجو  منك 
طه نجل  ــا  أي ــى(١)  ــوح اَل المرامااَلــوحــى  ونقضي  نشتفي  نا  علّ
طه بعد   ــر ج ــد  ق ــا  م ــاأفتنسى  ــن خــطــوب تــحــيّــر األحــالم م
الها المرتضى  بيعة  القوم  ذمــامــانكث  لــطــه  ــوا  ــب ــرق ي ولـــم  دي 
ـــروه ــوا حــيــدراً وقـــد أخّ ــزل ــاع ــام ــه أق ــ ــه اإلل ــي ــام ف ــق عـــن م
حتى وه  وجـــــرّ داره  ــوا  ــ مستظاماوأتـ ــاً  ــب ــبّ ــل م ــوه  ــرجـ أخـ
طه بضعة  الـــعـــذراء  ــول  ــت ــب عظاماوال أُمــــوراً  ــمُ  مــنــهُ ــدت  ــاب ك
وظلماً ــاداً  ــن ع ــا  ــه إرث العظاماغصبوا  ـــوا  ورضّ ها  خدّ لطموا 
بالـ متنها  وقــنّــعــوا  احتراماأسقطوها  لطه  يجعلوا  لم  ـسوط 
حتى والهضم  بالذل  عاشت  اهتضاماثم  تشكو  بالنبيّ  لحقت 
أشـ ــادره  غـ ار  ــرّ ــك ال ــوصــي  المراماوال منه  ونـــال  مـــراد  ـقى 
ــمــا ــد سَ ــاب ــي ك ــزك ــام ال ــ اليتامى!واإلمـ كفيل  على  نفسي  لهف 
حسين ــوم  يـ مــثــل  ــوم  يـ ال  ــم  اإلســالمــاث أفــجــع  ــد  ق يــوم  ذاك 
از عليه  فــرداً  الحسين  أمسى  ازدحامايوم  الطفوف  في  الجيش  دحم 
الهيـ  لــد إليه  نــاصــراً  يجد  وحــســامــالم  ــاً  ــف ــقّ مــث إالّ  ــاء  ــج ـ
ــأس ــمُ بــشــدة ب ــهُ ــي ــســطــا ف اللهاما(٢)ف يخشى  ليس  الجأش  رابط 
لمحاهم القضا  ــوال  ل ــي  ــوربّ العظاماف الحصون  زلزل  من  نجل 
قتيالً يــكــون  أن  ــار  ــت اخ المرامالــكــنِ  ينال  كي  اللَّه  رضــا  في 

(١) الوحى: العجلة واإلسراع، والوحى الوحى: البدار، البدار.
(٢) اللهام: الجيش العظيم.



٢٩٩ املالّ حسن اجلامد 
ــان ــســن ــم ب ــه ــان ــن ــاه س ــ ــرم ــ إعظاماف ســاجــداً  السبط   فهو
ظلماً الشمر  صــدره  فــوق  الجساماورقــى  العلوم   حو صدر  ذاك 
الرمـ فــي  ه  ــالّ وعـ رأســـه   تماماوبـــر ــار  ــن اســت ــد  ق ــدر  ــب ك ــح  ـ
حزيناً للخيام  المهر  أيامىفمضى   حــســر الــنــســاء  ــرزن  ــب ف
ــد قــيــدوه ــرامــىوالــعــلــيــل الــســجــاد ق ــت ــه ت ــة بـ ــزول ــه ــوق م ــ ف
ــالً ــي ــد ذل ــزي ــى ي ــل ــوه ع ــلـ اليتامىأدخـ كفيل   الــور غوث  وهو 
فيكم قلت  مــا  ــرام  ك يــا  ــافاقبلوا  ــرام ــم ك ــت ــن ـــكـــم وك ــا رقّ ــأن ف
موتي ــوم  ي حضوركم  ــى  ــرجّ ــن أُضــامــاأت وبــقــبــري ومــوقــفــي ل
ــالة ــن اإللــــه ص ــكــم مـ ــي ــل تسامىوع الــســالم  مــن  ــالم  ــ وس
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 ]٥٦[ 
الشيخ علي اجلشي

املتوّفى سنة (١٣٧٦)

بن  يوسف  بن  محمد  بن  علي  محمد  بن  حسن  بن  علي  الشيخ  مة  العالّ هو 
محمد بن علي بن ناصر، وينتهي نسبه إلى إحد القبائل العربية العريقة في الحسب 
ولد  الجشي.  بآل  اليوم  تعرف  والبحرين،  الخطّ  على  وسوابق  ايادٍ  لها  والنسب، 
في(١٢٩٦)، فنشأ وترعرع في حجر والده المقدس، وكان تقيا ورعاً، على جانب 
س في نفسه أساس الشرف  عظيم من اإلباء، فغذ فلذة كبده بالتقى والصالح، وأسّ
والفضيلة، وتدرج في أحضان الكمال والنبوغ، فأصبح بفطرته محبّاً للعلم واألدب. 
له لذلك عقله الوافر، وفكره الثاقب، واستعداده الطبعي. درس المبادئ األولية  وأهَّ
حجج  السماحة  أصحاب  منهم  نخصّ  علمائها،  من  جملة  على  الخط  وطنه  في 
ماجد  والسيد  الكريم،  عبد  أبي  علي  والشيخ  الحسن،  أبي  علي  كالشيخ  اإلسالم 
ا لم يرضِ نفسه الطامحة لمراتب الكمال، والسمو سيرُ الدرس العقيم  العوامي. ولمّ
في وطنه، هناك شدّ الرحال إلى النجف األشرف، وحضر على جملة من عباقرتها، 

وثلّة من أكابرها، حتى شرب كأس العلم دهاقاً، فرو ظمأه العلمي.
بابها،  في  وحيدة  وهي  الفقه،  اُصول  في  منظومة  منها  جليلة  آثار  ولألُستاذ 
المنبرية)  و(الشواهد  التوحيد)،  في  و(منظومة  اه (األنوار)،  سمّ العقائد  في  وكتاب 
المطبوع سنة (١٣٦٠)، وديوانه الكبير المحتوي على ثمانية آالف بيت، المطبوع 
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سنة (١٣٨٣)، ومنه أخذنا ما تراه بين يديك في أهل البيت A. توفّي بالقطيف يوم 

الثالثاء في النصف من جماد األُولى سنة (١٣٧٦)هـ، (تغمده اللَّه برحمته)(١).
المذكورة  (الشواهد)  مقدمة  من  منها  القليل  إال  الترجمة  هذه  أخذنا  أقول: 

مة الشيخ عبد الحميد الخطي(٢). لكاتبها العالّ

K في رثاء الرسول محمد
القدمِ في  المختار  جدث  على  ج  والقلمِعرّ اللوح  خلق  قبل  والمصطفى 
دمِواسقِ العراص(٣) من األجفان من كبد عقيب  دمعاً   بالجو لت  تحوّ
شجا القاتالت  الزفرات  األُمـــمِوأرســل  مــن  ــى  الق ولــمــا  لفقده 
سفهاً حاولت  نور  وهو  عصبة  والرحمِكم  الصلب  بين  وهو  إطفاءه 
عدت الضالل  وأحزاب  قريش  صنمِأما  إلــى  منها  غضباً  لقتله 
فكم النفاق  أهل   أذ يبارح  األزمِولم  في  عنه  وا  ــرّ وف ســرا  كــادوه 
علماً المرتضى  أقام  إذ  موأضمروا  كَ والحِ العلم  بابُ  وهو  خالفه 
رجعوا كما  حيا  ــره  أم بعثهموخالفوا  بعد  خالفاً  زيــد  ابــن  عن 
تركت ما  الدين  في  فتنةً  منهدموألقحوا  غير  إلــيــه  ــاداً  ــش م ــاً  ركــن
صنعوا بما  وآذوه  النبي  مكــادوا  قَ غداة أمسى ضجيع الفرش من سَ
أمته جر  بالهُ ــت  رم نبي  ــم؟فهل  األُمَ في  منه   وبمرأ بمسمعٍ 
به حفّ  السقم  فرش  فوق  ه  أنسَ الكرمِلم  أُولي  األدنى  رهطه  من  أهلوه 
أخــذت زفــرة  وتعلو  ــال  ك (٤)يضم  كالديمِ عينيه  من  والدمع  بالقلب 

(١) بعد وفاة المرجع السيد ماجد العوامي في السابع من ربيع اآلخر سنة ١٣٦٧هـ عاد المترجم من 
العراق وتولي القضاء في القطيف.

األوقاف  قاضي  شاعر،  وأديب  فقيه  الخنيزي،  حسن  بن  علي  الشيخ  ابن  عبدالحميد  الشيخ   (٢)
والمواريث، توفي في ١٤/ ١/ ١٤٢٢هـ.

(٣) العراص، جمع عرصة: البقعة الواسعة ليس فيها بناء.
(٤) الديم، جمع ديمة: المطرة الدائمة بال رعد وال برق.
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مُ أنهُ منه  علماً  الطرف  د  ومهتضمِيصعّ مسموم  بين  ما  يمسون 
أسى عليه  يغشى  ــارة  ت يــزل  بهمِفلم   ــور ال يــوصِ  تــارة  يفق  وإن 
وشجا  قــذ وبعينيه  قضى  ضرمِحتى  في  والقلب  أسفاً  بحلقه 
قضى المرسلين  لخير  لهفتاه  !وا  ألمِ ومن  ــمّ  سَ من  القلب  مقطّع 
في ــر  أث ــمّ  ــسَّ ال كيف  أكبر  ــه  !الــلَّ عدمِ من  الكون  وسرّ  الوجود  قلب 
رحلت به  الدنيا  ــرةُ  زه راحــالً  (١)يا  الديمِ وابل  من  زهرته  والروض 
ن مَ وأحــزن  الدنيا  أوحش  بدمِوفــادح  دمعها   وأجــر العالمين  في 
عن ــل  تــرحّ قــد  نبيّ  خير  والسأمِغــداة  الهم  طول  بعد  الفنا  دار 
مظلمةً ــوان  األك بعده  وغيبة الشمس لم تعقب سو الظلمِفأصبحت 
بالندمِوقد بكى كلّ شي ء في الوجود أسى السن  بقرع  الحمام  حتى 
هدأت ما  الكون  في  رنّة  له  حتى رمت مسمع األعصار بالصممِقامت 
غممِال يوم أشجى من اليوم الذي فجعت ــي  وف ــمّ  ه فــي  الخالئق  بــه 
مفتقد ــالم  ــ اإلس ــوا  أبـ ــه  ب رمييـــوم  بالجفاء  ــذا  وه هــذا  بالسمّ 
بأجمعها الدنيا  مسلمو  به  !يــوم  حكمِ من  للَّه  فيا  يتامى  أمسوا 
عزا ــام  أق شجواً  ــداً  أح تجد  بيتمهمِفلم  فيه   ــور الـ يعزي  إالّ 
عترته لــكــن  ــه  ب ــصــاب  م ــلٌّ  مُ األدنون في الرحمِكـ أشجى الور فهُ
فقد الفاقدون  وجــلّ  الفقيد  العظمِجلّ  من  األعلى  المأل  مُ  اهُ عزّ

C في رثاء أمير المؤمنين
ما هدّ بغياً  ــن  ــدي ال لــركــن  ــن  أيتمام قـــد   الـــهـــد ــاء  ــنـ وألبـ
الصيامْ شهر  في  حلّ  خطب  ــامْأي  ودعـ ــاً  ــن رك للدين  يــدع  ــم  ل
ــه بـــاقٍ إلـــى يـــوم الــقــيــامْ مأتماحــزن صـــارت  األعـــيـــاد  ــه  وبـ
األمينْ ــروح  ال أثكل  خطب  حزينْهو  قلب  من  ينعاه   فاغتد

(١) في القافية إيطاء.



شعراء القطيف ج١  ٣٠٤
األرضين في  من  بالنعي  السمافشجا  ــل  أه أجــلــه  ــن  م وبــكــت 
اللعينْ ــراديُّ  ــم ال  أرد المؤمنينْهاتفاً  اْمير  السيف  بشبا(١) 
الجبينْ مشقوق  المحراب  في  ــاخرّ  ــدم ــه ال ــن خــضــبــت شــيــبــتــه م
انقلبْخرّ في المحراب والعرش اضطربْ والكون  المحراب  في  خرّ 
نــدبْ روح  ذي  كــل  ــه  ــي دماوعــل ــاً  حــزن بكت  ــادات  ــجــم وال
ــهُ ـ ــوابُ ــه أثـ ــ ــت مـــن دم ــغ ــب ــهُصُ ــرابُ ــح ــى حـــزنـــاً لـــه م ــك وب
ــهُ ــده أصــحــابُ ــع ــانــت ب ــه أعظماواســت ركـــنـــاً  كـــان  ــهــا  ــي ــإل ف
فلْ السيف  حــد  ــه  ــلَّ ال أن  شلْليت  الجبار  لها  الطاغي  ــد  وي

! ــلْ أط ــادي  ــه ال دم  ظلماً  هدما؟ويله  قــد   الــهــد ــن  رك  أدر
فصمْ الــوثــقــى  ــروة  ــع ال ــدمْبشباه  ــد بــغــيــاً ه ــه ــالم ال ــ وألع
علمْ ــل  ك منطمساً   ــاغــتــد ــزّ وحــمــىف ــ ــو لـــإلســـالم ع ــه ف
؟ صنعْ ماذا   در هل  شعري  ؟ليت  قــطــعْ ــاذا  مـ سيفه  وبــمــاضــي 
وقــعْ أن  لما  الــديــن  ــرش  ع ــرّ  ــاً أيــتــمــاخ ــم ــل ــه ظ ــن ــه م ــي ــن وب
خليلْ لــلــهــادي  ــان  ك مــن  للجليلْبــأبــي  ــلٍّ  ــص م ــر  خــي ــي  ــأب ب
الصقيلْ بالسيف  الرجس  عاله  األعظماقد  الــنــبــي  أشــجــى  ــه  وبـ
صريع خير  ــدي  ــت أف بنفسي  ــا  النجيعْي فيض  من  الركن  واهي  خرّ 
يستطيعْ ال  ضعفه  ــن  م ــغــدا  مسقماف عــلــيــالً  الــمــشــي  ــي  ــأب ب
الجهاتْ كــل  فــي  ــة  ــرن ال الفلواتْعلت  وحــوش  تبكي  وغــدت 
الكائناتْ مولى  تندب  شجا  ــاً أعــظــمــاعن  ــنـ ــان ركـ ــ ــكــل ك ــل ف
والــصــيــامْ عليه  الشهر  بــالــقــيــامْوبــكــى  يحيي  ــان  كـ ولـــيـــالٍ 
التمامْ قبل  عاجله   ــرد ــ ماوال تمّ أفــــدي  ــصــوم  ــل ل لــيــتــه 

(١) الشبا، جمع شباة: من السيف القدر الذي يقطع.
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C في رثاء الحسن

ــضــت ــد ق ــ ــبْلــــلَّــــه يــــــوم قـ ــالـ فــيــه بــنــو مــضــر وغـ
ــه الـــحـــســـن الـــزكــــ ــ ــوم ب ــ المشاربْيـ فــي  م  بسَ قضى  ـــي 
ــوا ــم ــنَّ ــس ــن ت ــ ــذي ــ ــن ال ــ ــا ب ــ صاحبي والــمــجــدِ  لى  العُ ظهر 
ــم ــاله ع جـــيـــبُ  رَّ  زُ ــا  ــ ــبم ــاق ــن ــم ال ـــــرِّ  غُ ــى  ــل ع إال 
ــداه عــن ــ ــ ــور ه ــنـ ــن بـ ــ ــا م ــ (١)ي غــيــاهــبْ غابت   الــهــد ــن  دي
ــاً ــم ــال ــس م أراك  ــي  ــ ل ــا  ــ ــاربْم ــح ــاري م ــب ــل مـــن كـــان ل
ــمٍ ــال ــس ــرَ م ــيـ ــتَ غـ ــمـ ــالـ ــي الــعــقــاربسـ ــعٌ ف ــب والــلــذع ط
المنيـ عــشــقــوا  ــى  ــ األُل ــن  ب ــا  (٢)ي الــمــحــالــبْ ــان  ــرف ع قبل  ــة  ـ
ــرد الـ تــخــشــى  أن  لــكــن أمــــر الـــلَّـــه غــالــبْحــاشــاك 
ــوا فــاصــطــبــر ــ ــفُّ ــ الــنــوائــب؟أفــقــيــل كُ ــات  ــضَّ ــمِ مُ على  ت 
الـــنـــاصـــرو ــل  ــ ق حـــيـــن  راغــب أو  الــحــق  فــي  تجد  ــم  ول نَ 
ـــ ــت فـــي إبـــقـــاء أن ــرص ــح ــبف ــرٍّ أطــائ ــ ــشــرٍ غُ ــع ــــفـــسٍِ م
تحمـ فــي  نــفــســك  (٣)وصــبــرت  ــبْ ــرواسـ ــه الـ ــدّ ب ــه ــا تُ ــل م ـ
ـــ ــي ــق ــه قـــلـــبـــك مــــا ل ــ ــلَّ ــ !ل ناصبْ كل  من   األذ من  ـت 
ـــ ــي ــاً وف ــاطـ ــابـ ــم أنـــــسَ سـ ــواصــبْلـ ــن ــوم ال ــق ــك ال ــه خــان ـ
ــخــنــجــر ــه ب ــيـ ــت فـ ــنـ ــعـ ــل ونـــاكـــبْوطـ ــي ــلّ ــف ض ــن كـ مـ
ــا ــب ــاســت المضاربْوأغـــــــار جـــنـــدك ف فــي  مالك  جميع  ح 
ــا ألمــــ ــ ــم م ــه ــي ــبْوبـــقـــيـــت ف ــراق م أو  مــطــيــع  مــن  ــرك  ــ
ــو تــشــا ــ ــحــاربْقـــســـمـــاً بـــجـــدك ل ــن حـــرب م ــقِ م ــب ــم ت ل
ــت جـــوارهـــم ــم ــئ ــي أســنــى الــمــراتــبْحـــتـــى س ــت ف ــب ورغ

(١) الغياهب، جمع غيهب: الظلمة.
(٢) المحالب، جمع محلب: األثداء.

(٣) الرواسب: الجبال الثابتة.



شعراء القطيف ج١  ٣٠٦
ــاً ــم ــائ ــك جـــعـــدة ص ــت ــم (١)س ــامٍ وســاغــبْ ــن ظـ ــك م ــدي أف
ــا ــحــش ــت مـــنـــك ال ــع ــط ــق ــت ــون شــاحــبْف ــل قــطــعــاً وعـــاد ال
ــب مــــا رأتـــــ ــ ــن ــ ــه زي ــ ــلَّ ــ !ل ــبْ ــمــصــائ ال أُمّ  ــب  ــن زي ــــه 
ــأ مـــهـــجـــةً ــ ــيّ ــ ــق ــ ــا ت ــ ــم ــ ــاربْل ــغ ــم ــيــن ال ــمــا ب تُــفــد ب
ــضــى !لــــلَّــــه يــــــوم قـــــد ق المناصبْ ذو  فاطم  ــن  اب فيه 
ـــ ــب ــوم بــــه اإلســــــــالم ي ــ ــ ــواً ونـــادبْي ــج ـــكــي هــاتــفــا ش
ــد ــهـ ــواربْيـــــوم بــــه أُفـــــــق الـ ــ ــادت كـــواكـــبـــه غـ ــ عـ
ــك عـــــاد فــيـــ ــ ــوم ــ ــه ي ــ ــلَّ ــ !ل ــبْ ــجــوان ــن مــنــهــدّ ال ــدي ــه ال ـ
ــك أعـــولـــت ــالئـ ــمـ ــه الـ ــ ــنّ تــنــعــاه نـــــوادبْوبـ ــ ــج ــ وال
ــاً ــم ــاط ي ف ــبْفـــمـــن الـــمـــعـــزّ ــاق ــن ــم ــمّ ال ــ بــســلــيــلــهــا ج
ــدراً ــيـ ي حـ ــزّ ــعـ ــمـ (٢)ومــــن الـ ــبْ ــان ــق ــم ال ربّ  ــزه  ــزي ــع ب
ــداً ــمـ ــن الـــمـــخـــبّـــر أحـ ــ ــه الــنــوائــبْومـ ــرت ــت ــع حـــلّـــت ب
ــوك قــو ــفـ ــلـ ــا خـ ــم ــس ــئ ــب ــل المراتبْف أُولـــي  بنيك  فــي  مــك 
مجـ والـــشـــمـــل  ــهــم  ــت ــف ــب خــل راس الــمــجــد  وركـــن  ـتمع 
السحائبفـــكـــأنـــمـــا كــــانــــوا الــــزال على  ــاح  ــري وال زلَ 
ــك الـــجـــوا ــتـ ــبّـ ــبْمـــنـــعـــوا أحـ ــان ــألج ل ــوه  ــ رضـ ــد  ــ وق ر 
ــد ــع ــب ــبـــك م ــيـ ــبـ ــم تـــراقـــبْهـــــــذا حـ ــك لـ ولـــقـــربـــه لـ
ــوس الــضــغــا ــ ــن ق ــه عـ ــرتـ ــبْوتـ ــان ئـــن أســهــم مـــن كـــل ج
السها ــرض  غـ  اغــتــد ــبْحــتــى  ــاكـ ونـ ضــلّــيــل  لــكــل  م 
ــل جــنــا ــ ــر! ه ــ ــب ــ ــه أك ــ ــلَّ ــ ؟ال ــبْ ــال ــط ل ثــــأر  ــيّـــت  مـ زة 
ــد رمـــت ــ ة بــالــمــعــاطــبْشـــلّـــت أكــــــفٌّ ق جــســد الــنــبــوّ
ــك يـــابـــن الــمــصــطــفــى ــيـ ــزفُّ بــغــيــر خــاطــب والـ ــ ـ بـــكـــراً تُ

(١) ساغب: جائع.
(٢) المقانب، جمع مقنب: الفوج من الخيل، أراد بها المطايا.



٣٠٧ الشيخ عيل اجليش 
ـــ ال ــك  ــول ــب ق ــر  ــي غ ــرَ  ــهـ ـ مَ ــآرب ال  ــم ال ــى  ــن أس وذا  ـــعــذرا 
ــا ــه ي ــ ــل ــ ــى عـــلـــيـــك ال ــلـ ــبصـ ــائ ـــرِّ األط ــن الـــســـادة الـــغُ ب

C في رثاء االمام الباقر
أعالمها نُكست  الــعــوالــم  ــمّ  هام أيامُ األســى  صبغ  من  واســودّ 
الـ حقائق  انقالب  إالّ  راعني  هاما  إبهامُ الفضا  مــأل  إذ  ـــأكــوان 
لهوله الفصيح  النطق  أعجم  هاقد  أعجامُ أفصحت  قــد  وبندبه 
واحــد لسان  عــن  العوالم  هاوإذا  إمامُ مــات  اليوم  ــىً  أس تدعو 
محمد آل  عــلــم  ــر  ــاق ب ــوم  ــي هاال طغامُ القلوب  غــلّ  شفت  منه 
بحياته  األذ قاسى  هاولطالما  لئامُ ــكــرام  ال فــي  م  تحكّ لما 
ــداوة عـ تبيد  أن  أُمـــيّـــة  هاآلـــت  وحسامُ سمامها  النبي  آل 
محمد آلل   ــد ه ــدر  ب يــبــدُ  هالــم  غمامُ ــاك  ــن ه ــه  ــب وحــجّ إالّ 
علمهم بــاقــر  أنـــوار  إذا  هاحتى  ظالمُ وزال  ضياً  الوجود  كست 
ــوره ن إلطــفــا  حسد  ــن  م هاكـــادوه  سوامُ أزعجته  المدينة  ومــن 
حرمة ــن  م ــه  ل ــم  ك ــر!  ــب أك ــه  ــلَّ ها؟!ال في الشام قد هتك الغويّ هشامُ
ليتها طــوراً  السجن  في  بها  هاأمسى  أقوامُ بالبال  وعوجل  ساخت 
ما ــذلّ  ال مقام  في  ــوراً  ط هاوأُقــيــم  هامُ ــع  تــرفّ ــد  وق الحفاة  بين 
صاغراً يوقف  الجبّار  هاأخليفة  أنعامُ سمعه  تــقــرع  بالشتم 
الهد ودَّ  قبلها  مــن  وقــفــةً  شمامها(1)  يــا  دَّ  هَ يُ وأن  السماء  مور 
هل منه  أمية  نقمت  ــذي  ال ــاذا  ها؟ م نِظامُ استقام  فيها  يــداً  نقمت 
هد أن  يُغفر  ليس  ذنباً  إسالمها وتعدُّ   الــهــد أن  ــى  إل ــال  ــلَ مِ
الــذي للدين  ــاد  ــاإلرش ب عالمها أيــكــون  ساحراً  المهيمن  رضــي 
طغامها ويــــروم عــلــج أمــيــةٍ إهــالكــه أراد  ما  وتشبع  جــوعــاً، 

. مام: اسم جبل عال يقع شمال حائل بنحو ثمانين كيالً (١) شِ



شعراء القطيف ج١  ٣٠٨
دونــه مــن  لَّقت  غَ لما  ــس  أن خصامها لــم  واستمر  مدين،  ــواب  أب
به جهال  ال  الــلــه  ــي  ول إمامها جعلت  ــو  وه الكفار  مــن  شـــرا 
ًطو يقضي  أن  الزاد  بمنع  حمامهاطمعت  الرشاد  نفس  من  ويحين 
ــة ــد ذمّ ــم ــت فــيــه ألح ــب ــا راق هام امُ حكّ وهــم  الدنيا  أمست  إذ 
تدبيرها في  الويالت  لها  هاسهرت  منامُ يطيب  كيما  ــه  ــالك إه
قاتالً ما  سَ ــرِّ  الــسِّ في  له  ــدت  هاأه مرامُ عليه  يخفى  وهــل  ــدراً  غ
ارتضى ولــه  القضا  سبق  هالكنما  أقالمُ جــرت  بما  العليم  فهو 
العِد بلغ  إذ  أفديه  وبــي  سمامها(١)بأبي  أضــرَّ  وبــه  المنى  فيه 
الـ يجاذب  السقام  فرش  على  هافغدا  سقامُ ــواه  ق أوهــت  إذ  ـأنفاس 
ومن الدنيا  عالم  وأشجى  هافقضى  قتامُ عــاله  العلويْ  العالم  في 
فقده العوالم  في  من  شجى  ها ولقد  أعالمُ نُكِّست  الشريعة  ومــن 
رجفةٌ علتها  قد  الخالئقَ   دعامهافتر وزال  ها  قيِّمُ ــات  م إذ 
يزل ولم  عــزاء  فال  المصاب  ــهــاكبر  ــم تــبــلِــه أعــوامُ داً ل ــدّ ــج ــت م
يومه لكن  ــوان  األكـ الشجا  ضرامها عــم  يشبُّ  فيه   الجو ــار  ن
نعاته الجهات  الست  في  إيالمهافتضج  شجا  الــدنــيــا  ويــطــبِّــق 
محمد آل  عــلــم  ــر  ــاق ب ــوم  ــي هاال سهامُ رمته  قــد  المنية  ــفّ  ك
وشمسه خــرّ  الدين  نجم  هااليوم  ظالمُ فعم  الدنيا  عــن  أفلت 

C في رثاء الصادق
انسكاب في  يــزل  لم  عينيَّ  ــاب دمــع  ــب ــر األح ــاش ــع ــي م ــراق ــف ل
شجونٍ ــرط  لــفَ ســاهــراً  أزل  كالسحاب لــم  تــراكــمــت  ــوم  ــم وه
مهالً ليل  يا   : قُلتُ الليل  أتى  وذهـــاب إن  ــةٍ  ــرق ــف ب ــي  ــن ــرع ت ال 
بنفسي فيك  خــلــوتُ  إن  ــحــاب إنــنــي  ــت ــرةٍ وان ــزفـ ــى بـ ــلَّ ــس أت

م: دواء قاتل. (١) السمام بكسر السين جمع سَ



٣٠٩ املقدمة  
بلقيا الــهــمــوم  تنجلي  ــاب؟ فمتى  األطــي ــة  ــالل سُ دِّي  وُ ــل  أه
فتطلَّع يثرباً  جــئــتَ  إن  الشعاب صـــاحِ  بتلك  ــرر  وام باها  رُ في 
النعـ واخلع  م،  هنالِكُ األعتاب وترجل   ثر والثم  خضوعاً،  ـل 
عينٍ زن  مُ من  العِراصَ  تلك  كالسحاب واسق   النو  جو من  هطلت 
قوم خير  عن  القاطنين  واألصــالب واســأل  ــام  األرح في  ملوا  حُ
وعهدي ــار  ــدي ال عــن  بــانــوا  ــن  ــاب؟ أي ــرك ال ــحــطُّ  م فيهم  ــا  ــه أن
المواضي حدود  في  كان  ــاً، وســمــر الــحــراب وحمىً  ــن ــاً آم حــرم
منهم القوم  ينقم  ما  شعري  ــاب؟! ليت  ــ واإلي بدئهم  ســر  ــمُ  وهـ
ليفوزوا  الهد إلــى  دعوهم  المآب قد  وحسن  األُولـــى  بنعيم 
ــرمــوهــم بــكــل حـــربٍ عـــوانٍ ــاب ف ــمَ األوصـ ــالق وســقــوهــم ع
خانوا يــوم  بذلكم  الكتاب وتــواصــوا  ونَــصَّ  فيهم،  طه  عهد 
ــيٍّ ــوجُ أم ــل ــم ع ــره ــزاب واقــتــفــت إث ــ ــةُ األحـ ــي ــق ــا ب ــاه ــق ــل طُ
عدواً تركض  الضالل  في  الحساب وغدت  سريع  تخف  لم  عصبةٌ 
نغمات ظلمهم  ــي  ف ــأزادت  ــ الرباب ف وضــرب  طنبورهم  فــوق 
لطه ذمـــامـــاً  فــيــهــم  ــوا  ــ رع األنــســاب مــا  ــةَ  حــرم ــرعَ  ـ تَ ــم  ول ال 
جرم غير  مــن  اآلل  فــي  الرقاب وجــزتــه  وضــرب  ــدي  األي بوثاق 
ــاً ــط ــبــي وره ــن ــي عــتــرةَ ال ــأب ــةٍ وشــبــاب ب ــي ــولٍ وصــب ــه ــن ك م
فأمسوا الــربــوع  منهم  خلت  الشعاب قد  وبين   ،الثر بطون  في 
وأور الــعــيــون  أســهــر  ــقــد  المصاب ول ــارَ  ن األنــام  قلوب  في 
أهل صـــادقِ  األنـــام  مولى  بالصواب رزءُ  ناطقٍ  خيرِ  بل  البيت 
ول هَ كــلِّ  في  الخائفين  السحاب عصمة  كــفُّ  نُّ  تضُ إذ  غيثهم 
راها سُ للوفود  الــصــدر  ــب  ــاب رحِ ــذه ــا وال ــوده ــي عَ ــاهُ ف ــن ــفِ ل
السيـ  أذ تنسى  اللقاء  اإليــاب فببِشرِ  في  وبالمنى  ذهــابــاً،  ـر 
فأعطا ــه  اإللـ عــنــد  ــدراً  ــ ق ــاب جـــلَّ  ــب األس مــقــالــد  ــاً  ــان ــن ــت ام ه 
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ــاله ع ــأو  ــ ش إدراك  ــاب فــتــمــنــى  ــ ـــــــةٍ أذن ــرُّ رهــــطٍ أذِلَّ ــ ش جدٍ مُ الويلُ  وما  منصورهم،  بالمصاب ويل  مي  رُ من  قلب  شفا  في 
ذليال األمــيــن  ــصــادق  ال ــاب أوقـــف  ــألرب ــف الــخــائــنــيــن ل ــوق م
الد على  عظيماً  موقفاً  لــه  ــا  ــاب ي ــي ــرة األط ــت ــع ــه وال ــن وطـ ي
وضعفاً المشيب  رعــى  ما  للعتاب ويله  ــه  ــام أق إذ   ــو ــق ال ــي  ف
فــازدا الليث  سطوةَ  الوغدُ  ــن  الخطاب أمِ في  طغى  حتى  تُوا  عُ دَ 
يــدري ــان  ك فــوه!هــل  ــضَّ  فُ الــكــذاب؟ ليته  بالمفتري  ــاه  دع ــن  مَ
إليهم الــرقــاب  ــت  دان من  بن  الحراب يا  مر  وسُ الظُّبى  بحدود 
نفسي تفديك  الله  عبد  ــا  أب اب يــا  أوَّ ــرٍ  ــابـ وصـ شــهــيــد  مـــن 
ال ــأن  ب آلـــوا  ــوم  ــق وال ــراً  صــب ضــراب أو  حليف  منكم  يــتــركــوا 
خوفاً تُغْضِ  لم  الكريم  األحـــزاب وأبيك  بقية  ــي  ــواض م ــن  م
شئـ ولو  هــوانٍ  من  تُغض  ولم  العذاب ال  بسوء  لعاجلتهم  ـــت 
فسلَّمـ ــاء  شـ ــه  ــ اإلل أن  ــر  اب غــي الوهَّ للمالك  خضوعاً  ـــتَ 
ــي ــرواس ال ــهــدُّ  ي ــا  م لت  األوصـــاب فتحمَّ علقم  عــت  ــرَّ ــج وت
ضيماً سيم  فكم  جعفراً،  الشباب بأبي  رأس  يُشيب  أُمـــيٍّ  مــن 
عليه ــت  ــوال ت بــعــدهــم  ـــن  مِ ــم  الهضاب ث رواســي  زعزعت  محنٌ 
ـ للسَّ وهو  قضى  ما  حين  التهاب وقضى  فــي  وقلبه  يقاسي،  ــمِّ  ـ
موسى الــلــه  خليفةَ  ــزٍّ  ــع مُ ــن  ــه مــن مــصــاب! مَ ــال ــي ــه؟ ف ــي ــأب ب
نفسي ليت  جعفرٌ  مِّ  بالسَّ بالذهابمــات  نفسه-  -قبل  آذنــت 
حزناً الشريعة  بــعــده  الكتاب فلتنُحْ  ــوم  رسـ بــعــده  درســـت 
خيـ فال  الوفودُ  بُدنَها(1)  ح  الرحاب ولتُرِ وقطع   ،السر في  لها  ـرَ 
ًمــأو الجود  جعفرِ  بعد  الرغاب مالها  بنيل  العصا  تُلقي  فيه 
ــي نــظــامــاً ــب ــن ــي ال ــن المذاب فــإلــيــكــم ب كقلبي  لكم  حزناً  رقَّ 

نَة: النوق السمينة. ، جمع بَدَ نُ (١) البُدْ
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صلى ــه  ــل ال عليكم  للصوابفــاقــبــلــوه  بكم  مهتدٍ   اهتد ما 

C في رثاء الكاظم
اهُ ريّ الكرخ  جانب  من  نفحت  فنحوناهُإذا  الدجى  في  إليه  هدتنا 
وقطعها المطي  شدّ  في  خير  لمغناهُفال  إالّ  والسهل  الفال  ــور  عُ وُ
لسيد قــبــراً  الــكــرخ  بجنب  ــإنَّ  أقصاهُف السؤل  من  الراجي  به  ينال 
مهتدٍ كلّ   اهتد فيه   هد ــقــاهُإمــام  ــوجــود وإب ــدء ال وكـــان بــه ب
ال حيث  اللَّه  من  العالي  المنصب  أنشاهُله  ء  شي  وال  أرض  وال  سماء 
حقه ــب  أوج األشــيــاء  أنشأ  هُوإذ  ووالّ قديم  من  ء  شي  كل  على 
محمد النبي  سلطان  ــاه  ــط أوحاهُوأع كان  بما  مٍّ  خُ في  الخلق  على 
ضاللة ــوه  ــرج أخ إذ  تمنّاهُولكنهم  هناك  كــلّ  المرتضى  عن 
له ومــن  لقوم  قــوم  من  زال  رعاياهُفما  خانت  اللَّه  رســول  مقام 
ــر وآخ كالحسين  هـــذا  د  ــرّ ــش أعداهُف بين  ما  سار  أسيراً  كموسى 
شخصه الطوامير  تلك  في  أضــواهُوغيّب  الكون  عمّت  هــداه  ونــور 
فحاولوا ــلــوه  أمّ مــا  يبلغوا  إطفاهُفلم  الهداية  نفس  بإزهاقهم 
نازحاً الحوائج  باب  قضى  أن  ومـــا حــضــرتــه ولـــده وأحــبّــاهُإلى 
نعشه تحمل  ــالــون  وحــمّ تتمنّاهُفــراح  مــا  ــداء  األعـ أدرك  ــد  وق
سر فقد  سجناً  كان  نعشاً  نرَ  ــالهُفلم  رج بارحتهن  ــا  م ــاده  ــي وأق
عمره إفناءُ  السجن  في  هم  يكفِ ؟ألم  وإيذاهُ ظلماً  النفس  تلك  وإزهاق 
أحــشــاهُفقد عاش دهراً في السجون وبعدها فقطع  ســمــا  لــه  أدافـــوا 
ميّتاً كـــان  ولـــو  ــوا  آلـ ــمُ  ــهُ ــأن بمثواهُك حتى  ينفكّ  ال  السجن  من 
تسر ولم  بشراً  النعش  وراء  ــاهُوسارت  أرج ــزل  زل والــكــون  لتشييعه 
جسمه تصهر  والشمس  له  أعداهُفلهفي  حفّ  به  مطروحاً  الجسر  على 
فهل جنازتُه  منهم  ــذت  أُخ أحباه؟ فــإن  ذاك  بعد  عليها  تــولَّــت 
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أهله هو  بالذي  ــودي  ن يــكُ  !وإن  ننساه  هيهات  القوم  فصنع  عليه 
يكن فلم  الثمين  في  نوه  كفَّ أعداهوإن  العمر  أرخص  ومنه  ي  ليَشفِ
لفقده الكائنات  إمــام  تنعاهُبنفسي  العوالم  تلك  أصبحت  أسى 
فإنه مــصــابــاً  الــدنــيــا  طبق  أنــشــاه وإن  ــة  ــري ــب ال رب  لــمــا  إمـــام 
وحــادثٍ قديمٍ  من  نــاجٍ  ينج  تــوالَّه فلم  قد  ــذي  ال إالَّ  مرسالً  ولــو 
بلواه وقد صغرت تلك الباليا التي جرت جنب  في  الله  أنبياء  على 
رهطه فيه  ــوا  ــب راق شعيباً  ــإن  وقرباه ف النبيَّ  فيه  راقــبــت  ــا  وم
والجفا بالعنف  المختار  رمِ  حَ ن  الَّه فمِ صَ مُ من   ، جهرةً ــذوه،  أخ لقد 
رموا قد  النار  في  إبراهيم  يكُ  اه وإن  نجَّ والله  األطمار  سلبوا  فما 
قلبُه ق  أُحــرِ م  السَّ بنار  أعــداه وموسى  منه  ه  أطــمــارَ لَبت  سَ وقــد 
رأسه وأُهـــديَ  يحيى  قتلوا  وأشجاه وإن  لذاك  الطاغي  أسف  فقد 
بدت بل  ف  تأسَّ ما  موسى  ببشراه وقاتل  ــاتٌ  ــؤذن م منه  أفــاعــيــل 
بما المال  في  جهرةً  المنادي  تأباه أقام  جعفر  ابن  شأن  في  الشرك  ذوو 
ه جدَّ الخلق  ــيــرةُ  خِ طه  يــكُ  أبناه ألــم  نسل  من  و  فَهَ  ، ابنٌ له  وموسى 
شاسعاً بغداد  أرض  في  ثاوياً  عيناه فيا  تبكيك  الرشد  ربع  الدار  عن 
أهلها وخلَّفت  الدنيا  عن  مغناه رحلت  أقفر  الجود  ونادي   ،حيار
صدعه بعد   للهد شملٌ  التام  يتمناهفال  لــمــا  مــحــتــاجٌ  نـــال  وال 
مُ بغصبهِ وا  ــزَّ عَ لهم  موالمسلمون  النَّسَ ــارئ  ب من  قُضيت  خالفةً 
منصبَها اآلل  غصب  بعد  تسل  م؟فال  رَ حَ من  األعــداء  هتَك  لها  فكم 
إذ الرسالة  نورَ  يطفئوا  بأن  وا  بمكرهمهمُّ ــاراً  ن أضرموا  بيتها  في 
وأبى ــوره  ن إطفا  الله  أبــى  ضرملكن  فــي  ــنــار  ال بإبقا  لالبتالء 
صدرت قــدرةٍ  عن  حكمةٍ  ن  مِ كالعلملله  ــورُ  ــن وال مضرمةٌ  فالنار 
رقبوا وما  يوفوا  لم  الرسالة  الــذمــمأجر  ــن  م فــيــه  ــةً  ذمـ وال  إال 
أمته بين  نبي  ــن  م بضعة  ــل  قد أوذيت كالبتول الطهر في األمم؟ه
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منعت وقد  يُبكى  ال  أحمدَ  مثلُ  بظلمهمهل  إيــذاهــا  بعد  البكا  مــن 
حيدرة مــثــلُ  نبي  ــي  وص ــل  محتشموه غير  قــســراً  قِيد  ملبَّباً 
قتَلوا بالدعا  همت  البتولة  ملوال  ذُ الخُ بالظُّبى  جهاراً  الرسول  أخا 
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 ]٥٧[ 
املّال علي بن سامل
املتوّفى سنة (١٣٨٠)

كان  القطيفي.  السيهاتي  سالم  بن  محمد  بن  علي  المالّ  الشهير  الخطيب  هو 
له إلى بلد آخر،  F خطيباً شهيراً طائر الصيت، رغم إقامته في بالده، وعدم ترحّ
ال  صاحبه  كأن  حتى  الخمول  يوجب  حال  وهذا  سة.  المقدّ والعتبات  للحج  إالّ 
مأل  قد  الصيت  طائر  هذا  مع  كان  فقد  ذلك،  خالف  على  سالم  ابن  أن  غير  يذكر، 
البال  في  ويخطر  النوادر.  من  نادرة  كان  وبهذا  جميالً؛  وذكراً  طيّبة،  سمعة  األجواء 
ة من أهل بالدنا  في يوم من أيام سنة (١٣٦٣) من شهر صفر [أنه] جاء بدعوة ملحّ
«الدبابية»، فخرجت كغيري، وألول مرة أتّفق معه وأسمع حديثه، فرأيت منه رجالً 
. وقد ذُكر لي بعد موته أن له ديواناً باللغتين(١)، فما زلت في  هاً هادئاً وقوراً خطيباً مفوّ
طلبه والسؤال عنه، فبلغني أن األيدي قد لعبت به، وأصبح تحت الغموض، عسى 
لت على هذه  القدر أن يسمح به ليتحف به المكتبة العربية. وبعد ألي شديد تحصّ
توفّي   .A البيت أهل  حبّ  في  المتفانين  من  فإنه  له؛  تذكاراً  فأثبتناها  القصيدة، 
وحشره  برحمته،  اللَّه  ده  عاماً، (تغمّ الثمانين  ناهز  عمر  عن   (١٣٨٠  /١  /٢) F

يته). مع النبي وذرّ

(١) الفصحى والعامية.
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C في رثاء الحسين

طلبوادع عنك مجلس من في اللعب قد لعبوا قد  للعلم  من  محافل  واحضر 
مكرمة كــلّ  فيه  العلم  يكتسبُفمجلس  اإلثم  فيه  اللهو  ومجلس 
مسكنه الخلد  في  من  بين  ما  يلتهبُشتان  النار  في  جسمه  من  وبين 
يا للقيامة  زاداً  لنفسك  اللعبُفخذ  يُشغلُ  ن  ممّ تكُ  ال  مسكين 
فلقد بها  أمــن  ال  ــاك  ــي دن الكربُفــإن  فتى  يا  فيها  مواليك  ت  غشَّ
ضربواأما قضى المصطفى بالسم وا حزني؟! لها  الزهرا  البضعة  وبعده 
ومقلتها تبكي  أسفاً  قضت  ينسكبُحتى  الدمع  ومنها  تئنّ  حمرا 
أرق في  الكرار  ة  الحجّ ارتكبواوبعدها  ما  األرزاء  من  يعاني  أمسى 
(١)حتّى قضى بحسام الشرك وا أسفي! النصبُ دينه  شقي  أشقى  بكفّ 
زوجته كفّ  من  حسن  سببُوالمجتبى  وال  لهفا!  فوا  السموم  قي  سُ
كتباً زخــرفــوا  لحسين  والــكــذبُوبعدها  ــام  اآلثـ بها  قات  منمّ
سيدنا أنــت  ــدم  أق يقولون  العربُفيها  لك  ــت  ذلّ وقــد  حــقّ  إمــام 
لنا فائتِ  عاداك  لمن  حرب  الكتبُونحن  انهالت  بهذا  شعثاً  ــمّ  ول
لشقوتهم خانوه  السبط  أتى  العذبُفمذ  الــبــارد  عنه  يُمنع  وراح 
وإخوته ظلماً  ــه  آل  ــو ه يلتهبُحتى  بالحزن  قلبه  وخلفوا 
يعاتبهم أحــبّــاء  فـــراق  تضطربُعــلــى  الترب  حرّ  فوق  جسومهم 
على حنّ  الغبراء  على  رآهم  ينسكبُفمذ  كالغيث  بــدم  جسومهم 

.C ب، بسكونها، وهو بغض اإلمام علي ب، بفتح الصاد: التعب، ومراده النصْ (١) النَّصَ
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٣٢٥ كلمتي  

كلميت

د وآله الطاهرين. وله الحمد، وصلى اللّه على سيدنا محمّ
إليك أيها القارئ الكريم القسم الثاني من الجزء األول من (شعراء القطيف) 
وقد  أعمارهم).  في  ومدّ  سنهم،  اللّه  (أطال  ء  األجالّ للمعاصرين  صناه  خصّ الذي 
ناً بتصاويرهم، فلم يتأتَّ لي من ذلك إالّ القليل، فقدمت عليه  حاولت أن يكون مزيّ
لُّه» وإن كان فيه ما فيه، وإذا بالقضاء والقدر يأبى  من باب «ما ال يدرك كله ال يترك قُ
علينا ذلك، فيترك الجميع، ومن ذا يدري لعله أرضى للجميع. فإن كل ممتنع ال بد 
أن يقول فيما بعد: لماذا بكل ذلك أحاول أن يرضى الجميع؟ وإن كان ذلك مما ال 
يستطاع إالّ ما شاء اللّه تعالى. وعلى كل فإني أتقدم إلى إخواني الكرام من الشعراء 
ء بما تكرموا به من نتاج أدبي آمالً أن يقع منهم  والخطباء واألُدباء، والمشايخ األجالّ
قدمته  الذي  كتابي  في  إليه  أشرت  ما  بذلك  أقصد  وإليهم،  منهم  فهو  القبول؛  موقع 
األدبية؛  المساهمة  إلى  فيه  أدعوهم  كمنشور  المشروع  هذا  على  إقدامي  إبان  إليهم 
ر بمستقبل أفضل، ملي ء  ليتسنّى لي إخراجه على ما يرومون. فها هو بين أيديهم يبشّ

م واالزدهار، واللّه من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. بالتقدّ

المؤلف





٣٢٧ الشيخ حسني القدحيي  

 ]٥٨[ 
الشيخ حسني القدحيي
املولود يف ١٨/ ٨/ ١٣٠٢

ة الشيخ حسين ابن الشيخ علي بن حسن بن علي بن سليمان  مة الحجّ هو العالّ
د القطيفي القديحي؛ نسبة إلى بالده القديح إحد بلدات القطيف  ابن علي بن محمّ
الهامة، تقع غرباً إلى جهة الشمال بالنسبة إلى عاصمة القطيف، كما تبعد عنها بأكثر 

من ثالثة كيلو مترات.
سنة  شعبان  شهر  من  عشرة  الثامنة  الليلة  في  األشرف  النجف  في  مولده  كان 
علمائها  من  وأمثاله  ذكره  المتقدم  أبيه  على  القطيف  في  علومه  مبادئ  تلقى   ،(١٣٠٢)
األعالم، ثم ترحل إلى النجف األشرف لينهل من نميرها الصافي. بقي هناك مدة مثابراً، 
اد  روّ من  كثيرون  يده  على  تلمذ  بالبنان.  إليه  يشار  األعالم  من  علماً  وطنه  إلى  آب  ثم 
فاته الكثير الخير، نذكر منها: (كنز الدرر)، و(رياض المدح والرثاء)،  العلم، ونتج من مؤلّ
الدينية  مؤلفاته  من  ذلك  غير  إلى  المتجر)  و(نعم  الفؤاد)،  و(مجمع  الناظر)،  و(نزهة 
وأوقف  بحاجياتها،  وأثثها  طراز،  أحسن  على  بنيت  حسينية  حديثاً  أسس  وقد  القيمة. 
أوقفني  وقد  وغيرهم.  المنبر  وخطباء  العلم  طلبة  يحتاجه  ما  على  تحتوي  مكتبة  عليها 
على ذلك بنفسه حينما زرته هناك يوم (١٢/ ٨/ ٨٤) أطال اللّه بقاه(١)، وكثر في رجال 

ة، ومنه قوله: الدين أمثاله. وقد أضاف إلى علميته أدبه الفياض الذي ينم عن عبقرية فذّ
(١) توفي رحمه الله في ١٣/ ١١/ ١٣٨٧.



شعراء القطيف ج٢  ٣٢٨
C في رثاء الحسين

وطــه ــتــول  ــب ال عـــرا  خــطــب  فعماهاأي   ــد ــه ال ــن  أعــي ــحــا  ون
جمعاً النبيين  أبكى  خطب  ــاأي  ــزاه ولـــه األوصـــيـــاء عـــز ع
طرا المالئك  أبكى  خطب  لظاهاأي  ــبّ  ش ــان  ــم اإلي ــلــوب  وق
خطب أعظم  الحسين  خطب  دماهاذاك  تجري  الكائنات  صيّر 
أضحى الطف   ثر في  أنساه  ــالست  ــاه ــا زك ــه ــه ــال إل ــ ــي رجـ فـ
لكن ــمــاء  ال على  ــزالً  مــن ــوا  ــزل شفاهان ــضــرام  ال عــن  ــوا  يــبــلّ لــم 
أبدت الحرب  على  وقفة  علياهاوقفوا  عــلــى  شـــاهـــداً  للعال 
ــرواســي ال ان  ــوَ  ل وقــفــة  ــفــوا  ــاوق ــ راه ــزال مــنــهــا ذُ ــ وقــفــتــهــا ل
عجاجاً القتام  مــن  أثـــاروا  سماهاقــد  ذاك  أن  الــنــاس  حسب 
رعيداً السماء  ــى  إل ــاروا  أثـ صداهاقــد  دون  كــان  الصور  نفخة 
المواضي لمع  الكفاح  في   تر ضياهالو  ــان  ك الشهاب  إن  قلت 
ــا لــد الــهــيــاج أُســـوداً ــراه لقاهاوت قليل  من  الموت  يختشي 
األعـــادي نــفــوس  مالكي  بوغاها(١)بــأبــي  في  الــعــداة  صرعتها 
ثالثاً غــام(٢)  الــرَّ على  دماهاتركوهم  فــيــوض  غسلها  ــمــاً  جــثّ
ثياباً السوافي  لها  أحــالــت  جواهاقــد  ثــيــاب   ــور ــل ل نسجت 
قِراها فــي  طامعاً  الطير  ــراهــا(٣)حلّق  قَ رضّ  الصعيد  في  ــإذا  ف
أضحى الحقيقة  ــرد  ف عــداهــاوبنفسي  عليه  ــقــت  حــلّ مــفــرداً 
جموع عليه  ــقــت  حــلّ ــبــاهــامــفــرداً  ظُ ــلّ  ــ وف جمعها  فــثــنــى 
ــاه ــق ــاوأبـــيـــه لــــوال أحـــــبّ ل ــاه ــرّ رب ــح ربُّــــه مـــا ثـــو ب

(١) البوغاء: التربة اللينة.
غام: التراب. (٢) الرَّ

ر، بكسر األولى: إطعام الضيف، والثانية، بفتحه: الظهر. (٣) القِ



٣٢٩ الشيخ حسني القدحيي  
عليه الــســيــوف  ــت  صــلّ ــاً  ــاري ظباها(١)ع لبيض  مسجداً   فاغتد
طــهــوراً مــاء  الــســيــوف  راهـــا(٢)غسلته  ذُ سافي  ــاح  ــري ال كفنته 
وأمسى ــاح  ــرم ال نفسه  واالهــاشيعت  ــن  م قــلــوب  ــي  ف قبرها 
أضحت الخدر  ربائب  حماهاوبنفسي  عقيب  مكسباً   للعد
ــا رداه عنها  ــداة  ــع ال أمـــاط  ــد  كساهاق ــا  م سياطهم  فكستها 
ــن عــنــهــا حــمــاتــهــا لــيــروهــا بكاها؟أيـ يفيد  وهـــل  ــاكــيــات  ب
العيـ تستمطر  الظماء  لرواهاولــفــرط   الجو لــوال  دموعاً  ـن 
ن وْ بصَ الــخــدور  فــي  كــن  غطاهابعدما  الــعــفــاف  لــكــن  سلبت 
يرعاهالهف نفسي لها على النيب(٣) حسر من  السباء  في  تجد  لم 

:C وقال أيضاً في رثاء الحسين
ــا بـــن الـــوصـــي الــمــرتــضــى ينتضى؟يـ ــك  ــام ــس ح ال  ـــمْ  لـِ
ــدي ــي ــاق الــفــضــاطـــــال انـــتـــظـــارك س ــ ــد ض ــق ــاً ف ــض ــه ن
عن أقــــول  لــســتُ  ــاك  ــاشـ ــاحـ ــرض ــع ثــــــــارات جـــــدك م
المرتضى ــن  ب ــا  ي الــصــبــر  ــا  غضام ــن  مـ ــار  ــ ن ــب  ــل ــق ال ــي  فـ
ــة الــــلّــــه الــــذي ــجـ ــضــايــــا حـ ــق ــر ال ــ ــه أمـ ــوعـ ــي طـ ــ ف
والــحــســيـــ ــر  ــبّ ــص ــت ال ذا  ــا  ــامٍ قــضــىمـ ــ ــ ــن بـــكـــربـــال ظ ــ ـ
ــرا ــع ــال (٤) ب ـــضـــاقـــد ظـــل عــــــــارٍ ــم مـــنـــه رضّ ــسـ ــجـ والـ
ــا ــن ــق ــال ــه ب ــنـ ــاوالـــــــــرأس مـ أضـ أن  ــا  ــمـ لـ كـــالـــبـــدر 
ــوده ــ ــي ــ ــق ــ ــه ب ــ ــل ــ ــي ــ ــل ــ ــى مــبــهــضــاوع ــحـ ــل أضـ ــ ــغ ــ وال

(١) إيطاء.
ر: ما ذرته الريح. (٢) الذُّ

(٣) النِّيب، جمع ناب: النياق.
. (٤) كذا، والصواب: عارياً



شعراء القطيف ج٢  ٣٣٠
ــا ــه ــات فـــاطـــمـــة ب ــ ــنـ ــ ضـــاوبـ ظـــعـــن األعــــــــادي قـــوّ
ــا ــالــســي ــاً ب ــ ــرب ــ ــاق ض ــتـ ــسـ بــالــمــرتــضــىتُـ دعـــت  ــى  ــت م ط 

تعاونوا على البر والتقو
تحت هذا العنوان أُثبت قصيدة مشتركة بيني وبين االُستاذ الحسين القديحي؛ 
واحدة من النجف األشرف إلى كربال بمناسبة زيارة  فقد كنا سافرنا معاً في سيارة 

أول رجب سنة (١٣٧٨)، فابتدأ قائالً يذكر اإلمام C وفضل زيارته:
مليكه عند  القدر  جليل  لألُخرحسين  ف  وشــرّ الدنيا  شرف  به 

واستمر التجاوب إلى آخرها، وإليكها حرفيا:
مليكه عند  القدر  جليل  لألُخرحسين  ف  وشــرَّ الدنيا  شرف  به 
غد في  النار  من  تنجي  ازيــارتــه  طرّ حوائجنا   كبر بها  وتُقضى 
عسراإذا ما قصدت السبط في أرض كربال وال  شــروراً  ال  خير  كل  فنلْ 
تزوره حين  الحاجات  لك  وتحظى بما أعطاك والشكرَ واألجراوتُقضى 
به فلذ  النشأتين  خير  شئت  ستعطى الذي رب الحسين به أحرإذا 
أهله أنــت  لِما  اراً  زوّ الزهراقصدناك  بني  يا  زواركــم  من  لنُكتب 
شدة كل  في  ــوالي  م يا  الذخرارجوتك  لي  كنزت  قد  زادي  فحبك 
وإنكم المستغيث  غياث  ظهراوأنتم  أثقلت  أوزاره  لمن  عماد 
لفضلكم اآلملون  يخيب  الوزراوحاشا  لنا  الكريم  يمحو  مُ  بحبكُ
منيتي ــيــوم  ل ذخـــراً  ــكــمُ  اعــددت ألحــظــى بــفــوز ال أنـــال بــه شــرّ
هداتنا يــا  مُ  فيكُ نــعــادي  ذخرانــوالــي  به  وأنعم  ذخــر  لنا  وأنتم 

C ويقول في رثائه
مناقبُهْأيا بن النبي المصطفى خير من رقي فجلّت  العليا  ذروة  على 



٣٣١ كلمتي  
أحمد صنو  المرتضى  عين  ة  صاحبُهْوقــرّ المواطن  كلّ  في  هو  ومن 
مزهراً يشرق  الرمح  فوق  ترائبُهْأرأسك  ت  رضّ الترب  فوق  وجسمك 
ــالً مــرمّ ــالــعــراء  ب ــاً  ــالث ث ساكبُهْوتبقى  الدمع  فائض  إالّ  غسل  وال 
حواسراً الطاهرات  نساك  هْوتُسبى  وتجاذبُ  السر حــادي  يجاذبها 
موثق القيد  في  اد  السجّ بينها  تجاوبُهْومن  وطــوراً  ــوراً  ط يجاوبها 

ويقول مخمساً واألصل لغيره(١)
بِها قف  المدينة  نحو  ــالً  راح تربِهايا  عالي  عيناك  ــت  رن فــإذا 
ندبِها فــي  يــاً  مــعــزّ للبدور  بِهاقــل  لكم  قام  مَ ال  يثرب  أهل  (يا 

( مــدرارُ فمدمعي  الحسين  قتل 
جُ ــأرّ ــت ي مسكه  للمعالي  ــن  وتنسجُم الــريــاح  نه  تكفّ أضحى 
توهجُ الظهيرة  شمس  جُولجسمه  مضرّ بكربالء  منه  (الجسم 

( ــدارُ ي القناة  على  منه  والـــرأس 

(١) األصل للشاعر بشير بن حذلم والشائع على ألسنة خطباء المنبر أنه بشر بن حذلم.





٣٣٣ ر   اخلطيب املالّ إبراهيم احلامّ

 ]٥٩[ 
اخلطيب املّال إبراهيم احلّمار(١)

املتوّلد (١٤/ ١/ ١٣١١)

بالتاريخ  المولود  ار،  حمّ آل  حسين  بن  د  محمّ الحاج  ابن  إبرهيم  المالّ  هو 
القطيفية.  االُسر  أكرم  تجمعهما  كريمين  أبوين  من  الكويكب  بلدة  في  المذكور 
الطائر،  والصيت  الطيبة  السمعة  ذات  كريمة  أُسرة  المشددة-  -بالميم  ار  حمّ وآل 
وأياديها  الحيوية،  األعمال  من  كثيراً  ومارست  التجارة،  دنيا  في  هاماً  مكاناً  احتلّت 
فوجدت  رجالها،  من  الكثير  على  تعرفت  وقد  معروفة.  الخير  أفعال  في  البيضاء 
منهم األماثل الّذين يسارعون في الخيرات، ومن بينهم المترجم؛ فقد كان معروفاً 
بالخير والصالح، والتقى والورع، والمحافظة على أوامر المولى جلّ اسمه. تلمذ 
أحد  فكان  بها،  استقلّ  وبعده  المعلم،  د  محمّ السيّد  الشريف  يد  على  الخطابة  في 
أعالمها، مضافاً إلى أدبه الذي كون منه ديواناً في مراثي أهل البيت A نقتطف 

منه هاتين القصيدتين:

C في رثاء الحسين
تزلزال الجليل  عرش  له  والمالمصاب  والجن  األمالك  له  وناحت 
فاطم والطهر  المختار  له  ــاح  أسبالون للدمع  ــكــرار  ال ــدرة  وحــي

(١) توفي رحمه الله سنة ١٣٩١هـ.



شعراء القطيف ج٢  ٣٣٤
محمد سليل  ــزاكــي  ال لــه  أخجالونــاح  للسحائب  غزير  بدمع 
بأدمع الكرام  الرسل  له  ــوالوناحت  أع بالنياحة  وصـــي  ــلّ  وكـ
الذي هو  من  المصطفى  النبي  السليل  فد الدين بالنفس التي شرفت عُ
الثر على  صريعاً  بناسيه  عالفلست  قد  الرمح  في  الرأس  ومنه  قتيالً 
وحماته ــاره  ــص أن حــولــه  الومــن  جدّ الترب  في  اللّه  وعبد  ضحايا 
الذي لموقفها  أنسَ  ال  أنسَ  المالوإن  جملة  في  األمثال  تضرب  به 
بجمعها تسطو  حين  األعــادي  التفرّ  تحوّ فيها  والحتف   الرد حذار 
التي مواقفها  في  عليا  ــزالأعــادت  ل وزُ الفضاء  ضــاق  بأسيافها 
وبعدهم الصعيد  في  تهاووا  أن  أُشعالإلى  منه  والحشا  فرداً  السبط  بقي 
بأهله الــرســول  سبط  دعــا  أسبالهناك  بالخدّ  والــدمــع  مُ  يودّعهُ
بيضها يصافح  الهيجا  إلى  والطُّلى(١)وهبّ  الجماجم  يفري  بباتره 
بها يلتقي  إذ  الخيل  تفرّ  البالوراحــت  جاءها  إذ  الكرار  وتحسبه 
للقائه ربـــه  دعــــاه  أن  عالإلـــى  الـــذي  لــإللــه  مجيباً  فــخــرّ 
رأسه فاحتزّ  الشمر  إليه  زلزالفجاء  والعرش  ــاق  اآلف فأظلمت 
أرضه حافظ  العرش  ــه  إل بالبال(٢)فلوال  خصّ  من  السجاد  بحجته 
حواسراً الطاهرات  بتلك  والفالوساروا  البيد  بها  تطوي  ل  زّ هُ على 
مغلّالتر رأس حاميها على الرمح مزهراً القيود  في  عليالً  وترنو 
وأُسرتي؟ قومي  أين  ويدعو  ال؟يصيح  جدّ بالسيف  للكفر  الذي  وأين 

C ويقول أيضاً في رثاء الحسين
همعا المصطفى  لسبط  مني  لُسعاالدمع  قد  الحزن  بنار  مني  والقلب 
منعفراً الطف  محاني  في  ه  أنسَ وهو ابن من ألُسود الكفر قد صرعالم 

(١) الطُّلى، جمع طُلية: األعناق.
(٢) إيطاء.



٣٣٥ ر   اخلطيب املالّ إبراهيم احلامّ
وقد الطفوف  أرض  أتى  مذ  ه  أنسَ اجتمعالم  ها  جيشُ وحربٌ  الخيام  حطّ 
حيدرة وابــن  طه  سبط   رأ مندفعافمذ  الغيث  كمثل  الجموع  تلك 
إذا كــاألُســود  ــرام  ك بصحب  وارتفعادعــا  النقع  ــار  وث الهياج  قــام 
علوا الجياد  متن  وعلى  كرعافأسرعوا  قد  األعــداء  دم  من  وسيفهم 
بها مستبشرين  الوغى  في  مُ  طمعاتراهُ قد  العز  بموت  فــرد  ــلّ  وك
خالقهم العرش  إله  دعاهم  هووا على الترب إذ داعي القضاء دعافمذ 
مُ بعدهُ اللّه  ــول  رس سبط  همعاوظــل  قد  الدمع  ومنه  وحيداً  فرداً 
مُ أينكُ الدين  حماة  يا  بهم  خلعايدعو  دِيــنَــه  رجــس  غير   يــر فال 
عقائله عن  يحمي  القوم  في  طلعافشد  ــد  ق ــرار  ــك ال حــيــدر  كــأنــه 
وغدا  العد دمّ  من  الخيل  ل  رعــافحجّ مــدّ بالصبر  أهــلــه  ــاً  ع ــودّ م
عدد بــال  ــوام  أقـ نحو  انثنى  جزعاثــم  ما  القلب  ومنه  الرمال  مثل 
لهف في  والقلب  بهم  يسطو  فزعاوظلّ  صاً  نكّ ففرت  غــاب  كليث 
مهنّده ــروي  ي بالدما  ــزل  ي ــم  رفعاول قد  للنقع  وسماً  هامهم  من 
شاشته حُ في  بسهم  أُصيب  معاحتّى  والنبي  علي  قلب  أصــاب 
والعرش قد ماد والروح األمين نعىفارتجت األرض والسبع الطباق بكت
على عاينته  فد  زينب  على  رعالهفي  صُ بالعرا  قتيالً  الصعيد  وجه 
لقىً الصعيد  وجه  على  منه  فعاالجسم  رُ قد  الرمح  عالي  فوق  ورأسه 
ودعت له  حزن  من  الجيب  شرعافشقت  قــد  للدين  وبمن  بحيدر 
كفن ما  غير  من  لقى  الحبيب  قطعاهذا  قد  الشرك  بحسام  ــه  ورأس
قمعايا ناصر المصطفى قم مسرعاً عجالً  للعد من  يا  اآلل  واستنقذ 
ب الظهور سرت رعىهذي نساك على حدُ لهن  حــامٍ  وال  ستر  غير  من 
مضطهدٌ الجبار  حجة  عاوبينها  الوجِ الباكيَ  فديت  باكٍ  بالقيد 
على الشهيد  رأس  ناظراً  ه  أنسَ همعالم  قد  العين  ودمع  القناة  رأس 





٣٣٧ املالّ عيل الرمضان  

 ]٦٠[ 
املّال علي الرمضان
املولود (٥/ ٨/ ١٣١٤)

الرمضان  أحمد  بن  د  محمّ بن  علي  بن  د  محمّ بن  علي  المالّ  الماهر  الخطّاط 
على  ١٣٩٧هـ)   /٢  /٧) في   F (توفي  توفيقه-  -دام  كان  القطيفي.  الكوبكي 
للعلم  محبا  نشأ  وفطنة،  وذكاء  نباهة  ذا  والصالح،  والورع  التقى  من  عظيم  جانب 
وذويه، فتلقى مبادئ علومه على أيدي رجال من أهل العلم والمعرفة، فتغذ من 
، فقد امتاز بجودته  له ألن يكون مرموقاً وال سيما في الخطّ تلك الينابيع الصافية ما أهّ
قاً بمساعيه؛ فمن ذلك أنه  على جميع كتّاب الخط. ولقد كان نافعاً في أعماله، موفّ
ت  ً أشبه شي ء بمدرسة ابتدائية كانت لها أهميَّتها في البالد القطيفية، استمرّ افتتح محالّ
بنتاجها النافع أكثر من أربعين سنة؛ لذا عرف بالمعلم. ومن نتاج تلك المدرسة ديوانه 
الذي أسماه (وحي الشعور) بين جزأين في مختلف المراثي والمدائح ألهل البيت 
A. وقصيدته العصماء في ماضي القطيف وحاضرها تحتوي على أكثر من مئة 
من أعالم القطيف من مختلِف الطبقات، علق عليها ببيان الوفيات والمواليد فضيلة 
ا ليس بمطبوع ما يلي حسب اقتراحه  الشيخ فرج العمران. وقد اقتطفنا من شعره ممّ

:( (كثر اللّه في رجال الدين أمثاله، ومد في عمره طويالً



شعراء القطيف ج٢  ٣٣٨
C في رثاء أمير المؤمنين

ــر األبــطــالِ واألجــيــالِ المعاليحــيِّ ذك ــالُ  ــث م ــمُ  ـ ــراهُ ذكـ إن 
مساعيـ وحسن  ذكرهم  واألفــعــالِخلدوا  األقـــوال  بأسمى  ـهم 
ــدرة في ــي ــاة ح ــأس ـــذكـــر م ــالِولَ ــم ــام مــن صــالــح األع كــل ع
خلود سفر  ذكــراه  من  ــرؤوا  ــاق الخصالِف حميد  طيّه  فــي  ــمّ  ض
الطا ــدم  ــال ب مضمخاً  ــرؤوه  ــ الغالياق الشهيد  مفرق  مــن  هــر 
عزّ صــرح   للهد ــاد  ش مــن  الجبالِهــو  شامخات  عنه  قصرت 
جهاد ــي  ف ــره  ــم ع عـــاش  ــالِبــطــل  ــط األب ــارع  ــص م ــن  ع فسما 
الـ بعد  الخلق   مقتد الحقّ  األشــبــالِحالف  ــو  أب صنوه  ـمصطفى 
ــراد ــى م ــه بــالــحــســام أشــق ــال وابتهالِغ خشية  فــي  ــالة  ص فــي 
ولفّت جــهــراً  فيه  ــديــن  ال ــتــل  والمعاليقُ  والــهــد الحق  ــة  راي
صيام بــشــهــر  بــه  فجعنا  اللياليقــد  خير  فيه  ــدر  ــق ال ليلة 
لنبكيـ ــوا  هــلــمّ اآلبـــا  ثــانــي  (١)هــو  مـــذالِ بــدمــع  البكا  أحـــرّ  ـــه 
ــل عــام ــه ك ــم بــاحــتــفــالِونــقــيــم الــذكــر ل ــأت ــاً بــعــد م ــم ــأت م
ي الــزكــيّ فــيــه ونــدعــو آلِونــعــزّ ــرَ  خــي ــم  ــرك أج ــه  ــلّ ال ــم  عــظّ

ويقول في مدح الزهراء D تحت عنوان: 
D شع نور الزهراء

النساءِ ســت  الــبــتــول  ــور  ن بالسناءِشــع  مشرقاً  الكون   فاغتد
الدنـ فــأزهــرت  الــزهــرا  نــور  ة الـــزهـــراءِشع  ــــرّ ــأنـــوار غُ ــا بـ ــي ـ
جبريـ كان  التي  الفضل  شمس  ــراءِهي  ــت ام بغير  ــاً  ــادم خ لــهــا  ــل  ـ
والنـ المثل  عن  جلت  شمس  الكساءِهي  شريف  ها  ضمّ وقــد  ـــدّ 

(١) مذال: منسكب من أذالت المرأة نقابها: أسدلته.



٣٣٩ املالّ عيل الرمضان  
الـ سماء  في  تألّقت  شمس  الظلماءِأي  حندس  فانجاب  ـمجد 
كمام ــن  ع تفتحت  ــد  ق ــرة  النماءِزهـ لطيب  الجنى  منها  طــاب 
الـ صميم  في  خت  ترسّ قد  الجوزاءِدوحة  على  حلّقت  قد  ـمجد 
الـ ذات  الطهر  خديجة  الحياءِولدتها  ذات  العفاف  ذات  ـصون 
الـ خلق  أكــرم  النبي  بنت  اءِهــي  حــــوّ ومـــن  آدم  مـــن  ــه  ــلّ ـ
الـ عند  الجليلة  الشأن  ذات  ــاءِهي  ــجــب ــن ال األئـــمـــة  أُمُّ  ــه  ــلّ ـ
فيها الــرســل  سيد  ــال  ق مــن  رضائيهــي  رضــاهــا  بضعتي  فاطم 
الحشـ في  لتفطم  فاطماً  ــل الـــوالءِسميت  ــار كــل أه ــن ــر مــن ال ـ
من فّيت  صُ ومن  المصطفى  باصطفاءِبضعة  ــت  ــرب وق عــيــب  ــل  ك
والذنـ الرجس  من  رت  طهّ الشهداءِعصمت  في  التطهير  وآي  ـب 
األطـ أبي  علي  المرتضى  ــاءِزوجــة  األوصــي سيدَ  ــان  ك مــن  ـهار 
كفـ لها  ليس  ار  الــكــرّ لــوال  ــاءِفهي  ــيـ ــاء واألولـ ــي ــب ــن األن ــؤ م ـ
والـــ ــا(١)  كـ ذُ تستمد  منه  السماءِنــورهــا  في  كوكب  كل  بل  ـبدر 
ــبــاءً حِ سيحبى  بها  ــوالــى  ت ــبــاءِمــن  حِ وأيُّ   ــور الـ حشر  ــوم  ي
طه منطق  الــكــالم  فــي  (٢)أشبهت  السيماءِ في  تحكيه  وبمشي 
ــالة ــهــا مـــن اإللـــــه ص ــي ــعــل والــمــســاءِف صبحها  فــي  وســـالم 

(C ميالد الحسين) صفّق المجد
ــا ــديّ ــاً أب ــف ــق الــمــجــد هــات ــاصــفّ ــذاك نــديّ ــ ــرم ب ــ ــديٍّ أك ــ ــي ن ف
البشـ من  يذيع  ما  الكون  ــايسمع  دويّ هتافاً  ــوا  األجـ ــال  مَ  ــر ـ
محـ ســـؤدداً  ذاكـــراً  الثغر  ــاباسم  ــاً وفــــذا وســـيـــداً عــلــويّ ــض ـ
سا قد  هو  من  الكريم  ــاالحسين  وريّ خلقاً  الــجــنــان  شــبــاب  د 

(١) اسم للشمس غير منصرف للعلمية والتأنيث.
(٢) السيماء: الهيئة.



شعراء القطيف ج٢  ٣٤٠
ــا ــاه ــن لـــألُبـــاة إب ــذي سـ ــ االـ السويّ الصراط  نهجه   فاغتد
ميال ــان  كـ بــهــا  ليلة  ــت  ــورك نقيّاب ــراً  ــه ط ــاة  ــ األُبـ ــم  ــي زع د 
الدنـ على  فيها  أطــلّ  قــد  جليّاليلة  كنزاً  الميمون  الغالم  ـيا 
النو ــذا  ف ــاءت  أضـ يــثــرب  مضيّاوبــهــا    ــدّ ــب ت ــد  ق الحسينيّ  ر 
الـــ فــيــه  ــرأ  ــق ت للجمال  ــد  يوسفيّامــول برنامجاً  آيـــاً  ـحسن 
ــداً وعــلــيــا ــمـ ــرَّ أحـ ــ ــد سَ ــول ــرَّ الــزكــيّــام ــ ــا وسَ ــي ســيــد األوص
عين ــرةَ  ــريـ قـ ــم  ــاط ف ــدت  ــ رضيّاوغ ــاً  ــام إم ــه  ب جـــاءت  حيث 
الـ  وأهد السماء  في  الطير  اغرد  للثريّ بــســمــة  الــعــام  ــرح  ــف ـ
التهاني الجنان  في  الحور  ــاأبدت  شــذيّ ورداً  وانــتــشــقــن  بينها 
السبـ فــي  المالئك  جملة  ــه  اول نديّ أقامت  قد  السماوات  ـع 
وا وخــرّ الحسين  بــدا  إذ  ــداً وبــكــيّــاسجدوا  ـ ــجَّ ـ عــنــد رؤيــــاه سُ
تناغيـ إذ  الهنا  ــك  ل ــاجبرئيل  ــاً زكــيّ ــالم ــده غ ــه ــه لـــد م ـ
عام كــل  ــددوا  جـ الخط  بني  النبيّايــا  يــســر  ــاً  ــي ــام س مــحــفــالً 
ــد وبــنــيــه ــمّ ــح ــه ذكــــر م ــي عليّاف صرحاً  للدين  أشـــادوا  من 
الــدا فــي  ــه  ــلّ ال مــن  لكم  ــة ورقــيّــاأتمنى  ــعـ ــن عــــزا ورفـ ــ ري

C ويقول ايضاً في مولده
األفـــراحِ حلة  فــي   الــهــد احِمــاس  ــوّ ــف ال بالشذا  ع  تــضــوّ ولــقــد 
زاهــر محيا  عــن  أسفر  ضــاحِوالــكــون  الثنايا  ــاك  ضــحّ بــالــنــور 
الـ تحية  للنهار   ــد أه كالمصباحِوالليل  الح  نجماً  ـمشتاق 
بالهنا يصدح  ري  مْ القُ غدا  احِولقد  ــدّ ــص ال ذلــك  بنغمة  أخــلــق 
تهانياً الجنان  في  أبدت  األشــبــاحِوالحور  خامس  بمولد  فــرحــاً 
لشقيقها البها  ثوب  ذكا(١)  اللماحِخلعت   الهد علم  الدجى  بدر 

كا: اسم للشمس غير منصرف للعلمية والتأنيث. (١) ذُ



٣٤١ املالّ عيل الرمضان  
بدا فيها  ليلة  مــن  بــوركــت  ــاحِقــد  ــوضَّ ال بالسنا  مــنــيــراً  ــمــراً  ق
ومن الثاني  المنقذ  الحسين  ــاألرواحِهذا  ــ ــه ب ــلّ ــى لــديــن ال ضــحّ
يتّشح لــم  مــن  الضيم  ــيُّ  أب ــذا  ــاحِه ــم وس ة  ــزّ ــ ع ــردَي  ــبُـ بـ إالّ 
الكسا شرف  والمصطفى  ضمه  جناحِمن  بغير  ــال  عُ السماك  فسما 
صلبه ــن  م ــة  ــم أئ اإللـــه  اإلصــالحِجــعــل  قــادة  ــادوا  سـ للخلق 
عديله للكتاب  هــو  بمن  األرمـــاحِأهــالً   ذُر على  ــاله  ت حتّى 

وفيه C يقول
ــادِ واإلرشـ ــرشــاد  ال دروس  ــادِخــذ  ــج ــال واألم ــط مــن حــيــاة األب
صــراط ــذاك  ف منهاجهم  ــادِواقـــفُ  ه ــادة  ــع ــس ال إلـــى  مستقيم 
الـ لشهيد  التي  النهضة  السجادِوادرس  ــي  أب ــا  اإلب رمـــزاً  ـطف 
أُمــيّ عـــروش  ــزعــت  زع ــادِنهضة  ــح ـــت مــضــاجــع اإلل وأقـــضّ
الـ بسمع  ترن   ذكر أبقت  ــادِحيث  واآلبـ ــوام  ــ األع ء  مــل  ـــدهــر 
الـ رسول  سبط  الحسين   ذكر للعبادِهي  قـــدوة  ــان  كـ ــن  م ــه  ــلّ ـ
أيـ من  الدين  أنقذ  اللّه  به  العنادِمن  أهــل  البغاة  الطغاة  ـــدي 
السمـ المطهرة  الشرعة   فد الفاديمن  عز  حين  بالنفس  ـحاء(١) 
ــذ ــى الــعــيــش بــالــمــذلــة أوي الصعادِوأبـ وسمر  الظُّبى  م  طُعْ هب 
للقتـ واألحـــبّـــة  ـــد  لْ الـــوُ م  ــدّ المهادِقـ رضيع  حتّى  ضحايا  ـل 
قربا للمهيمن  الــنــفــس  ــالدِقـــدم  ــب ــي ال ــه ف ــن ــاء دِي ــي ــاً إلح نـ
سطوراً الزمان  صفحة  في  المعادِخــطّ  لــيــوم  تتلى  ــاء  دمـ ــن  م
ــة عـــاراً ــيّـ ــى أُمـ ــل ــبــقــى ع ــت ــن نــفــادِول ــه م ــا ل ــر م ــده ــد ال أبـ
الـ الشهداء  ــا  أب ــا  اإلب حسين  الهادييا  سليل   ــور ال مولى  رِّ  ـغُ
البا رحمة  يــا  النجاة  سفين  األيادييــا  عظيم  يا  الخلق  على  ري 

(١) السمحاء كذا، وهو خطأ شائع والصواب: السمحة.



شعراء القطيف ج٢  ٣٤٢
نفسي تفديك  عبداللّه  ــا  أب ــا  وتـــالدي(١)ي ــي  ــارف وط ونفيسي 
بلطف ــي  ــصــال التّ ــراي  ــي ــف الباديوس عيني  ودمــع  حزني  منك 
منوطا ظني  وحــســن  ــي  ــائ ــادِورج الــقــصّ غــايــة  ــا  ي بقصدي  ن 
ــانٍ ــض ــتــى رم ــمُ ف ـ ــوالكُ ــا مـ ــشــاديأنـ ــي إن ــادت ــا س ــكــم ي ــي وإل
ــالم ــه س ــ ــن اإللـ ــكــم مـ ــي ــل مــنــادِوع  ونــــاد داعٍ  ــاه  ــ دع ــا  م

(١) الطارف: المال الحديث المستحدث، والتالد: التالد وهو القديم.



٣٤٣ املالّ عيل الربيع  

 ]٦١[ 
املّال علي الربيع
املولود عام (١٣١٦)

الخطيب الفاضل المالّ علي ابن المالّ حسن الربيع. ولد بالتاريخ المذكور من 
أبوين كريمين تقيين، نشأ بينهما محبا للخير وأهله وذويه وبغاته. تلقى مبادئ العلوم 
ب العلم الديني،  من قراءة وكتابة، وبعض مبادئ العربية متجهاً ألن يكون أحد طالّ
فعاقته المشاغل التي اضطرته ألن يمتهن الكثير منها صوناً لوجهه عن سؤال الناس، 
شأن كل عاقل. وأخيراً امتهن الخطابة واإلرشاد، وكان يقول الشعر بقلَّة، ولديه منه 

جملة اقتطفنا منها مما هو مطبوع في ديوان أبيه السابق الذكر، فلنستمع إليه يقول:

في الموعظة واإلرشاد
واكــتــئــابِ بحسرة  ليلي  السحابِطــال  كقطر  مدمعي   وجــر
الليـ غسق  في  النجوم  أرعى  ــابِبتّ  ــب ــة األح ــرق ــار ف ــذك ــت ــل ل ـ
وغابوا عيني  ــواد  س عن  ــابـــد مــا بيرحلوا  ــعــدهــم أُكـ ــا ب ــأن ف
بشجو الطلول  أســـأل  أزل  ؟لــم  إيابِ من  هل  األحباب  طلول  يا 
القلـ يحرق  بما   الصد باالنسكابِفيجيب  الدموع  ويُجري  ـب 
ما على  وابكِ  األحباب  عنك  الحسابِخلِّ  ــوم  ي عليك  ما   ستر
ــرار ق دار  ــار  ــدي ال هـــذي  الشبابِلــيــس  في  فعلته  ما  فاحتسب 



شعراء القطيف ج٢  ٣٤٤
وبنيه بــالــمــرتــضــى  الكتابِوتــمــســك  بنصّ   ــور ال نجاة  هــمْ 
الـ شهيد  الحسين  على  شجواً  الثيابِوابكِ  ــواد  س لــه  والــبــس  ـحقّ 

C وقال يرثي الحسين
ة لــن تــزاال ــرّ ــ ــاً ح ــج ــدل ــا م الجباالأيـ وتعلو  الفيافي  تجوب 
الغري نحو  بسيرك  اقصد  تالالأال  نـــوراً  ــطــور  ال مــن  تـــوافِ 
ــه(١) شــمــت إذا  ــم  ــل وس ــلِّ  ــص سجاالف سحاباً  ــوعَ  ــدم ال وأجـــرِ 
للمرتضى ــة  ــشــكــاي ال ــثّ  ــ ماالوب الدهر  إذا  الــكــروب  مزيل 
الحسين رزء  الطف  وفي  الجباال(٢)اتغضي   ، ــدَّ وه القلوب  أذاب 
الحسين جسم  الطفّ  وفي  مجاالتغضّ  عليه  الــخــيــول  ــجــول  ت
على منه  الـــرأس  ــوا  ــع رف ــالالوقــد  ــت قـــنـــاة وأنــــــــــواره ت
ــؤاد ــف ــو ومــنــهــا ال ــرن ــب ت ــن تتوالىوزي الــحــشــا  ونـــار  مـــذاب 

C وقال يرثي االمام الحسين
ــرامِ ــض ــور مــهــجــتــي ب ــن بانسجامِفـــار ت مقلتي  ــع  دم  وجـــر
المعالي قلب  أذاب  ــامِلمصاب  ــ ــر األن ــي خــي ــب ــن ــؤاد ال ــ وفـ
حسيناً تبكي  الــعــذراء  ــطــامِوالبتول  ــل ف ــب ــل حــمــل بـــه وق ــب ق
بشجو يبكي  الــكــرار  ــي  ــل الظاميوع القتيل  ــت  أن حسيناً  يــا 
ـــ األف تعطّلت  فجعة  لــهــا  ــا  دامي!ي أصبح  والكون  منها  ـالك 
ــاالً رج دسّ  الطليق  نسل  المقامِإن  ــط  وس دمــاك  ا  مستبيحً
البرايا خير  بن  يا  العهد  للذمامِفاحفظ  ــاً  ــي واف بــاألهــل  وامـــضِ 
إليه مــجــيــبــاً  ــا  ــدع ال ــاب  ــأج ــامِف األنـ جميع  ــن  م ــه  ــلّ ال خــيــرة 

(١) شمته: نظرت إليه.
(٢) إيطاء.



٣٤٥ املالّ عيل الربيع  
بقوم الــفــيــافــي  يــقــطــع  ــدا  ــ التمامِوغ الــبــدور  مثل  البرايا  في 
الحر قامت  إذا  الوغى  ليوث  المستظامِهم  ملجأ  السلم  وفــي  ب 
بقلوب ــال  ــرب ك أرض  ــوا  ــزل اللئامِن جيش  تبيد  أن  حلفت 
فلبوا ــم  ــاه دع ــد  ق ــه  ــلَّ ال ــكــنِ  ــرامِل ــ ــوع ك ــ طـــاعـــة لـــإللـــه ط
يراهم ــرداً  فـ النبي  ــن  اب ة األرغــــام(١)وغـــدا  ــرّ ــوق حـ جــثّــمــاً ف
العبـ العلم  حامل  نحو  خياميفمضى  ضــيــاء  ــا  ي ــدعــوه  ي ــاس  ـ
وحــيــداً بقيت  بعدكم  أنــا  ــا  ومــحــامِه مساعد  ــن  م ــي  ل ليس 
بحال وهـــو  ــام  ــخــي ال ــاد  عـ ــم  ظــالمِث ــن  م حلة  ــونَ  ــك ال ألــبــس 
ــات طــه ويــاســيـــ ــن ــا يــا ب ــ حماميودع وقت  حان  قد  ــاً  وداع ـن 
ــرزن الــحــرات كـــال تــنــادي ــب ــامِف ــا عــمــاد كـــلِّ األنـ ــن لــنــا ي م
تدعو العقيلة  ــنــب  زي مِوأتـــت  ــالّ ــع ــا أخـــي أنـــت حــجــة ال ي
وعيني الــحــيــاة  تهنينيَ  ــامِكيف  ــ ــرغ ــ ــو بـــحـــر ال ــمـ ــراكـ تـ

غام على أرغام تساهل من الشاعر، والمعنى: التراب. (١) جمع رَ





٣٤٧ د صالح الصفواين   الشيخ حممّ

 ]٦٢[ 
الشيخ حمّمد صاحل الصفواين

املولود (٢٦/ ٧/ ١٣١٨)

د صالح ابن الشيخ علي ابن الشيخ سليمان  مة الفاضل، الشيخ محمّ هو العالّ
ابن الشيخ علي المبارك الصفواني. ولد بالتاريخ المذكور، ونشأ محبا للعلم، فنهل 
به  بزّ  نبوغاً  ونبغ  وذويه،  بالده  أهل  أعالم  يد  على  مبكر  سن  في  الصافي  نميره  من 
في  أصبح  وبذلك  حر،  وتفكير  رأي  وحصافة  وفطنة  ذكاء  من  به  يتمتع  لما  أقرانه؛ 
قاً مشهوداً له بالفضل والفضيلة من قبل أساطين العصر.  زمن قليل عالماً فاضالً محقّ
ة تدلّ على طول باعه وسعة اطّالعه، والذي طبع منها: (هداية العقول  ومؤلفاته الفذّ
في  األول  الجزء  النشر  لعالم  منه  برز  استداللي  فقهي  كتاب  الرسول)،  آل  فقه  إلى 
الطهارة والثاني في الصالة، و(الدعوة إلى كلمة التوحيد) و(القضاء) وهو من أهم 

الكتب التي عالجت هذه المشكلة.
وقد أضاف إلى فضيلة العلمية فضيلة األدب؛ فقد كان أديباً شاعراً مضافاً إلى 
ما يحمله من أخالق فاضلة، ومزايا كريمة، وخفة طبع، ودماثة خلق، وسعة صدر، 
وحزم وإقدام؛ ولذلك انتخب للقضاء، فهو اليوم قاضي الجعفرية في القطيف كافّة 
في  شعره  من  انتخبنا  ما  وإليك  عمره)(١).  في  ومدّ  واإلصالح،  للصالح  اللّه  (وفقه 

:A أهل البيت
(١) توفي F في (٨ / ١٠ / ١٣٩٤)هـ



شعراء القطيف ج٢  ٣٤٨
C في رثاء الحسين

الرتبُاسطع كما سطعت من أُفقها الشهبُ بها  تعلو  سنن  على  وسر 
لالً حُ العال  سوق  من  لنفسك  النسبُوابتع  بك  يسمو  فال  عــارٍ  فأنت 
مغامدها في  المواضي  تطعه  لم  ينتدبُمن  المجد  رعيل  في  يكن  ولم 
مفخرة التاريخ  صفحة  يــزنْ  (١)ولم  النشبُ فاته  وفاءً  وصدقاً  مجداً 
من يهزأ  الليل  أن  األمر  السحبُوأعجب  سارت  ما  إذا  النهار  ضحى 
لمعت لها  نار  إن  الفراشة  العطبُتهوي  حوله  بوميضٍ  درت  وما 
(٢)وعاطل المجد قد يسمو ومن عجب القضبُ الهندية  ال  الثمامة  تسطو 
يحجبه شــاء  مهما  الحقيقة  ذو الجهل يبدو وتفنى دونه الحجبُنــور 
والحقبُسما سماك(٣) السما فاستجلِه حكماً األجيال  به  ترامت  مهما 
هد لنور  مشتاق  قلبك  أن  قربوالو   الهو ــاب  وأرب بعدت  لما 
نفعا وإن  ا  ضرّ إن  والبعد  السببُوالقرب  ذاتيهما  ال  فباإلضافة 
فاسدة وهــي  ــرت  ق السجية  أدبُإذا  وال  فضل  امرأً  يجدي  فليس 
أم الغريزة  في  طبع  السجية  ؟هل  ويكتسبُ بتعليم  ينال  سمع 
ضٌ عرَ شابه  لكن  الطبع  هي  ينقلبُنعم  المرء  وطبع  استحال  حتّى 

يسكنها كــان  داراً  اللّه  أبعد  والغضبُال  الحقد  هداها  عن  زعانف 
صاحبه ظلم  منهم  الفرد  عــذبُيستعذب  منهل  التجني  فــي  كأنه 
بوحدته والمعنى  اللفظ  بُتخالف  رَ حَ لها  والمعنى  السلم  فلفظها 
مُ نفوسهِ في  ضعفاً  التخاذل  لعبُألقى  وال  جــدّ  لهم  استقام  فما 
(١) النشب: المال والعقار، كناية عن الخير.

الهندية  سميت  القاطعة  السيوف  قضيب:  جمع  ب،  والقضُ كالخوص،  ضعيف  نبت  الثمامة:   (٢)
ألنها تصنع من حيديد مجلوب من الهند.

(٣) السماك: أحد السماكين وهما كوكبان نيّران أحدهما في جهة الشمال أمامه كوكب صغير يقال 
له راية السماك ورمحه ولذا سمي السماك الرامح، واآلخر من جهة الجنوب ليس أمامه شيء 

ولذا يسمى السماك األعزل، وهما من منازل القمر.



٣٤٩ د صالح الصفواين   الشيخ حممّ
صادقة وهــي  قالت  الحقيقة  التعبُإن  الراحة  بــأن  تقول  ما  في 
أفئدة الــقــول  ــذا  ه ب  تــشــرَّ ــم  الوجبُوك األنفسَ  منه  تخالج  وكم 
بمجهلة تمشي  شأت  النفوس  (١)هي  بُ نصَ وال  يوماً  عائق  عاقها  ما 
قارئة الظلماء  ــق  أُف على  خببُتسري  سيرها  لكن  الطبيعة  سفر 
طرباً بها  هامت  روضــة  قت  ــربُتعشّ ــطّ وت تلهو  خلقت  كأنما 
وما االجتماع  حياة  شقاها   صعبُتر مطلب  إالّ  السعادة  نيل 
غدت الطفوف  يوم  أنفساً  تقس  تنتصبُفال  بالعز  أو  ترفع  بالمجد 
إذا الجبين  اح  وضّ أشوس  كلّ  الصعبُمن  الباسل  فرّ  الصعب  ع  تدرّ
طرب من  تختال  أنجم  به  !حاطت  الطربُ حبذا  يا  لنظرته  شوقاً 
ويلتهبُفي موقف طلعت شمس الحديد(٢) به يقفو  ملتهب  ــق  أُف من 
ق(٣) الموت صادحة وسامروا السمر حيث الصيد تضطربُخاض الوغى حيث ورْ
لهب والسما  نار  البسيطة  تستلبُحيث  واألرواح  تسقط  والهام 
طلعت قد  الطفّ  بأُفق  تمّ  غربوابــدور  الظبى(٤)  آفــاق  بين  لكنهم 
حيدرة شبل  جمراً  األرض  تنسحبُوأوقد  ــداء  األع زمر  فأصبحت 
وينشرها حرب  من  الكتائب  الكتبُيطوي  تنشر  ما  إذا  السجل  طيّ 
الحجبُفجلجلت بالصد األجواء وانتدبت لها  ت  واهتزّ المالئك  غرّ 
وانتكست البغي  دعاة  صرح  الرعبُواندكّ  قلبها  ــى  وتــولّ أعالمها 
فتى القياد  يُلقي  أن  الحمية  ينتسبُتأبى  العز  وإلــيــه  اإلبــا  ــنّ  سَ
وهو العال  حق  قضى  ما  إذا  (٥)حتّى  عته السمر والقضبُ فوق الثر وزّ
منجدالً خــرّ  عــزّ  طــود  به  تنقلبُأعظم  ــوان  األكـ لمقتله  ــادت  ك

ب: التعب. (١) النَّصَ
(٢) الحديد: السيوف، والشمس: لمعانها.

(٣) الورق، جمع ورقاء: الحمام الضارب لونه إلى الخضرة.
(٤) الظُّبى: السيوف.

ب، جمع قضيب: السيوف القاطعة. (٥) القضُ



شعراء القطيف ج٢  ٣٥٠
ظفرت قد  الموت  سهام  تريد  ترتقبُماذا  الموت  لداعي  نفس  وكلّ 
جارية ــاق  اآلمـ ــرك  ت ــالً  راحـ ــا  وينسكبُي ــدراراً  م يقطر  كالغيث 
شاخصة األبــصــار  تــرك  غائباً  مرتقبُيا  للعود  وهل  يعود  ترجو 
من ذي الجالل لها األستار والحجبُهذي صفاياك مَن في الخدر قد ضربت
منزلها األكوار  وفي  شموساً  تحتجبُتبدو  النور  بشعاع  ــراً  ســواف
شاشتها حُ ــت  ذاب ثاكلة  كل  وتنتحبُمن  تبكي  مذعورة  كل  من 

C ويقول في رثاء الحسين
أخطارُ وافتك  إن  الدهر  تسأم  وارُال  زَ الحالين  على  فيه  فأنت 
وزينتها؟ الدنيا  ملك  من  أخــبــارُفأين  منهن  ــه  ل وكـــان  كــانــت 
لها العزيز  زي  في  ترفل  ــوارُجاءته  وأط ــوار  أط القلب  فتنة  في 
فتنتها المغرور  العاشق  يحذر  إكبارُلم  الــشــوق  عظيم  مــن  فــقــاده 
وازدهــرت بالبشر  طرباً  أخطارُفصفقت  النسر  رفيف  عليه  رفــت 
فاشتجرت األرض  أديم  تحت  أحجارُرمته  القبر  ــراب  ت فــوق  عليه 
أنوارُفليس مجد سو األعمال إن حسنت الظلماء   و كُ من  له  ضاءت 
ابتسمت أزهاره  إن  كالروض  أعطارُفكان  األعمال  من  عليه  ــت  رفّ
فال المنام  كأحالم  الحياة  تذكارُهذي  ــار  اآلثـ ــي  وف يــدوم  ــيّ  ح
بطلعتهم الدنيا  ضــاءت  من  ؟فأين  وأبــصــارُ أسماع  الخالئق  من 
بشر من  الخلق  إله  اصطفاهم  ــوارُمن  وأنـ أشــبــاح  الــعــوالــم  حيث 



٣٥١ الشيخ فرج العمران  

 ]٦٣[ 
الشيخ فرج العمران
املتوّلد ٢/ ١٠/ ١٣٢١هـ

بن  حسين  بن  أحمد  بن  حسن  بن  فرج  الشيخ  مة  العالّ الفاضل،  األُستاذ  هو 
د بن عبد اللّه بن فرج بن عبد اللّه بن عمران القطيفيين. د علي بن محمّ محمّ

خ ميالده بقوله من أبيات  كان ميالده في ليلة الجمعة بالتاريخ المذكور، وقد أرّ
قالها في المناجاة:

أتى ــد  ق كما  ــاً  غــفــران (اغفرلي)(١)أرجـــوك  تأريخه  مولدي  في 
تلقى أكثر علومه على أيدي علماء بالده القطيف، وفي سنة (١٣٥٦) هاجر 
إلى النجف األشرف، وحضر لد فطاحلها وعباقرتها مدة ال تزيد على سنتين، فعاد 
إلى وطنه يحمل شهادات عالية من علماء أعالم، تشهد له بطول الباع وسعة االطّالع، 
والفضل والفضيلة، والورع والتقى والصالح، وكيالً من قبلهم فيما يقومون به هم. 
مشتغالً  الدين،  رجاالت  أنفع  من  اإلصالح،  في  ويسعى  اإلرشاد،  يبثّ  زال  وال 
العالّمة  شارحها  وفاته  خ  أرّ وقد  اليتيمة)،  ة  اة (الدرّ المسمّ النحويّة  أُرجوزته  من  بيت  آخر  هو   (١)

الخطيب الشيخ عبد الحميد المرهون (حفظه اللَّه) في آخر شرحه هذا عليها، حيث قال:
التقى حليفَ  الــمــولــى  قضى  ــذْ  ــمُ )فَ ــه بــــ(غـــفـــر الـــلَّـــه لـــكْ ــ ــت ــ خ أرَّ

الصفحة  اليتيمة،  ة  الدرّ شرح  انظر  م.  المترجَ بلسان  الوالدة  لتاريخ  لطيفة  محاكاة  وهي 
األُولى (مخطوط)، وهو قيد اإلعداد للطبع حاليا.



شعراء القطيف ج٢  ٣٥٢
أهمها  القيّمة،  التآليف  من  النافع  الكثير  قلمه  من  نتج  حتّى  والتأليف،  بالتدريس 
وهو  فأوعى.  جمع  الذي  الكتاب  الفرجية)،  اآلثار  في  األرجية  موسوعته (األزهار 
، وشاعر  من جملة ما اعتمدنا من المصادر، مضافاً إلى أدبه الفياض، فهو عبقري فذّ
ماهر. وإليك ما اقتطفنا من ديوانه (الروض األنيق) في أهل البيت A مدحاً ورثاء 

.(١)( (مد اللّه ظلّه الوارف، ومتع به أمداً بعيداً
قال في مدح أصحاب الكساء: على حسب الترتيب:

K د رسول اللّه محمّ
ــا ــاه ــي ــب ــلـــه أن ــا ألجـ ــي ــب ــايـــا ن ــاه ــه قـــد زكّ ــ خــلــقــت واإللـ
ــات قــد أنــشــاهــا ــن ــائ ــك ــه ال أسماهاولـ ســت  ــدّ ــق ت ذات  ــك  ل

ــا ــواله ــه م ــالل ــا مـــن ج ــه صــاغ
أسسته ــي  ــت ال هـــي  ــر  خــي ــا قــدســتــهكـــل  ــه ــه ــا إل ــراهـ ــذ بـ مـ
لبسته ــد  قـ ــاء  ــه ــب ال فاكتستهورداء  ــه  ــال ــم ج ــا  ــاه ــس وك

ــا ه ــال قـــد حــالّ ــم ــك وبـــبـــرد ال
ليُعلمْ اإللـــه  شـــاءه  مترجمْصنعها   « كــنــزاً «كنت  كــان  وبها 
تبسمْ ــود  ــوج ال ذا  فجر  لموبــهــا  ولــو  مبدا  للفيض  وارتضاها 

ارتضاها مــا  لذلكم  أهـــالً  ــكُ  ت
وطوال فخراً  المعلوالت  فتدلّىسمت  دنـــا  حــمــى  ــن  م ــت  ودنـ
ــى وأول الــغــيــوب  علم  موالفحباها  المهيمن  ــى  صــلّ فعليها 

لمداها منتهى  ال  ــالة  صـ ــا  ه

(١) توفي F في (٢٢ / ٣ / ١٣٩٨) هـ.



٣٥٣ الشيخ فرج العمران  
D فاطمة الزهراء

ــردّت ت الكمال  ردا  شمس  تهــي  ــدّ ــي م ــه ــور اإلل ــن وبــبــحــر ال
أُعـــدت ء  ــي  ش ــل  ك ــالح  ــ توإلص استمدّ النهار  شمس  شمس  هي 

بضياها ــا  ــه ــالكُ أف فــاســتــنــارت 
لْ والتفضّ العطا  مــعــدن  ــذه  والتوسلْه الــرجــا  ينفع  بها  مــن 
الكلْ إلــى  نجاةً  اختارها  ــذي  الـال أُم  ــة(١)  ــول ــت ــب ال فــاطــم  ــذه  ه

طه بضعة  الــكــرام  ــاء  ــي ــأوص ـ
أُنـــزلْ الــوحــي  ببيتها  مــن  ــذه  وتنزلْه ترقى  األمـــالك  ولديها 
ومعقلْ  ــأو م للدين  مــن  ــذه  ـه الْ أمير  علي  المرتضى  ــة  زوج

حماها حامي  الــكــرار  ـمؤمنين 
C علي أمير المؤمينين

عالها حـــاوي  ــاء  ــي األوص أنبياهاســيّــد  عــلــى  ــة  ــب رت ســمــا  ــن  م
طه ــل  ــرس ال لسيد  نــفــس  ارتقاهافــهــو  المعالي  ذروة  حيدر 

ــرا حــواهــا ــ ــبــي ط ــن وعــلــوم ال
ومقاما  الــور على  قــدراً  دعاماجــلّ  ــام  أقـ ــم  ك ــن  ــدي ال ــى  وإلـ
ونظاما حــمــى   لــلــهــد ــدا  ــغ ــاً وإمــامــاف ــاديـ ــلّـــه هـ ــه الـ ــ ول

ــن بــعــد طه ــام ارتـــضـــاه م ــألن ل
اه سمَّ بالنبا   (٢){ ـــمَّ {عَ في  ــاهفهو  ــس) بـــاإلمـــام دعـ ــ ـــ(ي ــ وب
ــه عــنــاه ــي ــون ف ــن ــؤم ــم ثناهوهـــو ال في  أتت  أَتَى}(٣)  لْ  {هَ من  هو 

كساها تحت  األطهار  ثاني  وهــو 
(١) البتول من األسماء المؤنثة التي ال تلحقها تاء التأنيث، وهنا ضرورة إلقامة الوزن.

(٢) النبأ: ١.
(٣) اإلنسان: ١.



شعراء القطيف ج٢  ٣٥٤
الخطوبا يــزيــل  أحــمــد  عــن  الكروباهــو  يجلو  المؤمنين  وعــن 
القلوبا يهدي  بالعِظات  طوبىمثلما  ــه  ــلّ ال حجة  ــه  ــلّ وال ــو  وه

والها بحبل  استمسكوا  لألُلى 
C اإلمام الحسن المجتبى

ــطُ طه ــب ــاطــم س ــي ابـــن ف ــزك إحصاهاال  ــور ال أعيا  مكرمات 
شعراها مــدحــه  ــن  ع ر  مجتباهافلتقصّ ــدر  حــي نــجــل  حــســنٌ 

أنبياها حــوت  مــا  ــلّ  ك  حــو قــد 
فــردا ــان  ك الـــذي  الجوهر  ــردافهو  ــوارض بُ ــع ــس لــه ال لــم تــدنّ
مجدا النجم  ــاول  ط لو  ــا وجــداأعجيب  ــام أُمـ ــو أعــلــى األنـ وه

يضاهى فليس  ــاً  أخـ ــل  ب ــاً  ــ وأب
عنه ــان  كـ صــــدوره  خــيــر  لــدنــهكــل  مـــن  ه  ــدّ ــ أمـ ربّ  جـــلّ 
فاقصدنه نائالً  شئت  إن  ــاحِ  فمنهص ــود  ــوجـ الـ غــمــر  ــوده  ــ ج

المياها المحيط  البحر  يستمدّ 
تقو ــم  ث وحكمة  علم  يــروبحر  منه  يستقي  جــاء  مــن  كــل 
أقو ــطــود(١)  ال من  حلم  رضـــو(٢)ولديه  يـــوازن  بــه  لــو  حلمه 

ــا ــدا راجــحــاً عــلــى رضــواه ــغ ل
C اإلمام الحسين الشيهد

ساكنيها  ــور ــ ال تقصد  ترتجيهاقــبــة  ــا  ــه شــأن لــمــهــمــات 
زائريها من  ــالك  األم وحتّى  فيهابل  ــرش  ــع ال ــة  ــن زي كـــان  قــبــة 

سماها في  الذي  ال  العرش  هو  بل 
(١) الطود: الجبل المنيف.

(٢) رضو: جبل قرب ينبع البحر وآخر في القريات في منطقة الجوف.



٣٥٥ الشيخ فرج العمران  
المتعالي العال  قطب  فيها  المتالليكــان   الهد نــور  فيها  كــان 
الموالي وخير  المولى  فيها  المعاليكان  رب  الحسين  فيها  كان 

أنبياها لـــدنْ  مــن  العلم  وارث 
لدنه مــن  العال  ذو  ــه  الــلّ ه  عنهخصّ ــر  ــظــائ ــن ال تــنــفــي  ــالٍ  ــع ــم ب
فاعرفنه وبعضها  بــعــض  ــر  منهم ــة  ـ ــمّ األئـ ــت  ــان ك مـــن  هـــو 

شفعاها  ــور ــ ال ســـادة  ــمُ  ــ وهُ
المعلّى كــربــالء  فــي  زره  ــاحِ  مصلّىص الشريف  قبره  ــخــذ  واتّ
سؤال ــعــطَ  تُ ـــلْ  وسَ سلّم  صلّىوعليه  ــســمــاوات  ال رب  فعليه 

لــمــداهــا منتهى  ال  صـــلـــواتٍ 
C ويقول في رثاء الحسن السبط

لوا ترحّ غــداة  ركائبهم  (١)حنَّت  وترقلُ تخبّ  غلساً  بهم  وسرت 
مهجة بي  خلّفوا  ــة  رام تشعلُوبسفح  الصبابة  ــار  ن بصميمها 
الذي القلب  عن  بعدوا  وما  منزلُبعدوا  ــوا  حــلّ ــن  أي لــألحــبّــة  هــو 
ــمُ هُ إذا  أحـــلّ  هم  معَ أرحــلُوكــأنــنــي  فإنيَ  رحلوا  وإن  حلّوا 
أوفصلواوإذا الحديث جر سمعت حديثهم أجملوا  إِن  بمسامعي 
ترحالهم على  ــم  ــذره ألع ــي  أهملواإن ليَ  وإنْ  مُ  حالهُ لصالح 
رامة عن  لوا  فترحّ الحيا(٢)  ــلرامــوا  تــؤمّ الــحــيــاة  فــيــه  الــحــيــا  إن 
ــى األُل الــوفــد  مــن  سفر  ترحلوافكأنهم  ــيّ  ــزك ال د  محمّ ألبــي 
لقاصد الحياة  وهــو  الحيا  ــلُفهو  ــأم ــو نـــداه وي ــرج لــجــنــابــه ي
نْ مَ البيت  أهل  كريم  الجواد  يسألواوهو  لم  مُ  هُ وإن  الوفود  يعطي 

و فسيح، اإلرقال: ضرب من الخبب. (١) الخبب: ضرب من العدْ
(٢) الحيا: المطر.



شعراء القطيف ج٢  ٣٥٦
ــاه قــبــل ســؤالــه ــن ــم ســائــل أغ شرو(١) الحيا يحيي الفال إذ يهطلُك
ه ونــوالــه ــودُ ــمَ جـ ــعــوال ــع ال وينهلُوس ــعــلّ  ي منها  فجميعها 
الذي السماوي  الفيض  منبع  جــدولُهو  بحر  وكــل  فيه  غيض  ال 
ن ــل مــكــوّ ــود ك ــوج ــة ل ــلّ ــو ع معلّلُه الــوجــود  ــه  وب تعجبنْ  ال 
رئاسة العجيب  األمـــر  األولُلكنما  الرئيس  وهــو  طليقه  ابــن 
الهد ــن  وع ــده  ج ــة  ـ أُمّ استبدلواعزلته  الضالل  وبالرشد  عدلوا 
بالـ غيل  أن  إلى  مضطهداً  زال  ؟ما  يقتلُ ذنــب  بــأي  النقيع،  م  ـسَّ
الـ يعالج  الفراش  على  فداه  يغفلُنفسي  ال   الور وعظ  عن  ـسكرات 
لجنادةٍ ــه  ب أوصـــى  مــا  يعقلُيكفيك  هــو  مــن  عند  ــدرّ  ك وعــظــاً 
المنزلُحتّى سرت تلك السموم بجسمه الـ الحمام  دنا  ومنه  ـزاكي 
جعيدة لسم  قضى  ــداة  غ ــلُفقضى  ومــفــصّ مقطع  الــفــؤاد  مــنــه 
الـ وكادت  العظيم  العرش  تتعطّلُفتزلزل  ــا  ــه دوران عــن  ــالك  ــأف ـ
(٢)إني ألعجب كيف ما اندكّت على الـ ويذبلُ ثبير  فما  الجبال  ـسهل 
الـ بقائها  وســرّ  لها  القرار  لُكيف  مترحّ لجنانه  الــرضــا  ـحسن 
ــه نــوالَ القاصدين  للوفود  ممحلُقــل  قفر  والجود   الند ربــع 

ويقول في هالل شهر محرم
مُ محرّ فــالــســرور  المحرم  ــلّ  محرمُه هــل  حين  حسين  ــعــيْ  ونُ
المصطفى والنبي  المحرم  األعظمُهــلّ  والــوصــي  كئيباً  أمسى 
أصبحت والبتولة  المحرم  وتلطمُهــلّ  الحسين  على  تنوح  ثكلى 
المجتبى والــزكــي  المحرم  مُهــلّ  متألّ وقلبه  الحسين  يبكي 

(١) الشرو: المثْل.
غربي  بصبحا  المعروف  للجبل  القديم  االسم  ويذبل  المكرمة،  بمكة  جبال  لعدة  اسم  ثبير:   (٢)

القصيم.



٣٥٧ الشيخ فرج العمران  
إذ هـــلّ  ال  ليته  الــمــحــرم  ــدمُهـــلّ  ال فك  سُ د  محمّ لسبط  فيه 
له ــت  ــك وب آدم  ــاه  ــك ب ــى  ــول (١)م مكلَّمُ والكليم  ــوح  ون ا  ــوّ ح
وابنه حزناً  عليه  الخليل  ومريمُوبكى  المسيح  ــاح  ن أســى  ــه  ول
جميـ ولــه  األنــبــيــا  ــل  ك دمُوبكته  ومدمعها  ناحت  األوصيا  ـع 
أفالكها في  األمــالك  له  واألنــجــمُوبكت  السما  قمر  لــه  وبكى 
جنّاتها في  الحور  عليه  مــأتــمُوبكت  أرض  ــكــلّ  ب ــم  ــي أُق ولـــه 
إسـ وحجر  الحرام  البيت  له  ــزمُوبكى  وزم والمقام  حزناً  ـماعيل 
السر جــدَّ  طيبةٍ  من  ه  أنسّ مخيمُلم  الطفوف  مصرعه  وبــأرض 
الـ لقتاله  فأقبلت  الطفوفَ  تدمدمُنزل  والجيوش  تخفق  ـرايات 
الـ تحسب  رجال  في  عليهم  مُفسطا  تتبسّ خــريــدةً  الــعــوان  ـحرب 
كربال! بعرصة  موقفهم  ــه  وأعظمُلــلّ ــدُّ  أش بــل  كالقيامة  هــو 
ها برَّ وبحراً  ليالً  الضحى  (٢)قلبوا  مُ مطهَّ والسفين  الفوارس  بدم 
اهتد لما  البارقات  السيوف  منهمُلوال  الهزيمة  إلى  الكماة  بعض 
إمامهم وظــلَّ  صبراً  قضوا  تلملمواحتّى  عليه  ــداه  وأعـ  (٣) وتـــراً
الـ أحمد  عقائل  عن  يحامي  مُفغدا  يقوّ الحنيف  وللدين  ـهادي 
يردُّها الصفوف  تزاحمت  األعــظــمُوإذا  الــهــمــام  همته  ــلّ  ــأق ب
امرؤ ينج  لم  واللّه  القضا  محتّمُلــوال  الــقــضــاءَ  ولــكــنَّ  منهم، 
الحشا ســويــداء  فــي  سهم  ؟!فــأتــاه  األسهمُ تصيب  حشاً  أيُّ  هَ  اللّ
إلى منها  نــزعــه  يعالج   ــدمُفــهــو ال  فــجــر ــؤاده  ــف ب ــه  ســلّ أن 
راً معفّ الصعيد  وجه  على  محطّمُوبقيْ  بالجياد  منه  ــصــدر  وال
ر معفّ وهــو  ــراه  يـ الــنــبــيّ  !ليت  وتلحمُ السافيات  عليه  تسدي 

ح. (١) مكلَّم: مجرَّ
م: الحصان الضخم. (٢) المطهَّ

. : فرداً تراً (٣) وِ



شعراء القطيف ج٢  ٣٥٨
ويقول أيضاً تحت عنوان: 

C تاريخ الحسين
نيّرا البطولة  تــاريــخ  واتـــلُ  األزهــراقــم  الخلود  سفر  لنا  وانشر 
راً مقرّ الحسين  لتاريخ  راوافتح  ــرّ حُ مجد  دســتــور  مــن  فيه  مــا 
محمد سبط  التاريخ  أحمرافبصفحة  سطراً  خــطّ  الشهادة  بــدم 
طهارة سفر  األجيال  على  األعصرايملي  يماشي  تمجيد  وكتاب 
العال  ذر ارتقاء  على  يحث  راسفراً  يتحرّ أن  بــاإلنــســان  ويهيب 
ال الظلم  ــأن  ب لنا  يشير  ــراســفــراً  دمّ ــاً  وقــت دام  هــو  وإن  يبقى 
أن الظلم  يزيد  ميسون  ابن  متأمراطمع  اإلبـــا  ــز  رم على  يمسي 

 ير أن  البطولة  تأبى  اإلبــا  األكبرايأبى  الزعيم  إالّ  المصطفى  ابن 
والـ والجور   العد وجه  في  ثار  راقد  متذمّ ساخطاً  يصرخ  ـطغيان 
طغوا قــد  ــة  ــيّ أُم بني  أن  ــان  افتروأبـ من  وخاب  كذباً  افتروا  وقد 
وما فيهم  أحمد  خالفة  والثر؟زعموا  الثريا  أيــن  مُ  فيهِ هي 
وبعده القويم  الــديــن  ر  ــرّ ح راقــد  حــرّ الجهالة  أســر  من  للعقل 
رأسه حتّى  اإلرشـــاد  في  زال  منيراال  الخطابة  إلــى  القناة  تخذ 
عساله عــلــى  ظــالمــتــه  يثأرايحكي  أن  هــاتــفــاً  قطر  ــل  ك ــي  ف
ونفيسه بنفسه  الحسين  ــؤجــراضحى  ي أن  ــاً  ــب ــرقّ ــت م ال  ــه  ــلّ ل
أثابه الــكــريــم  الــمــولــى  يتصورالكنما  أن  العقل  يفوت  ــراً  أج
األسى من  عليه  تجري  يحصرافلدمعة  لــن  فالعطا  عظيم  أجــر 
ألن أهــل  المصطفى  سبط  وتحسرالكن  رحــمــة  عليه  ــبــكــى  يُ
الـ ــره  ــذك ب ــرنّ  تـ ــه  ــوادي ن ــذي  قراه قد  من  سفره  يرتّل  ـسامي 
ــاً ــم ــذي نـــواديـــه تــــردّد دائ نيّراهـ البطولة  تــاريــخ  واتـــلُ  قــم 



٣٥٩ السيّد أسعد املوسوي  

 ]٦٤[ 
السّيد أسعد املوسوي

(١٣٢١)

هو السيّد النجيب، النسيب الحسيب، السيّد أسعد ابن السيّد علي الدعلوج 
الموسوي القطيفي التاروتي. ولد في حدود سنة (١٣٢١)(١)، وتعلم الخط والقرآن 
في صغره، وتلقى بعض دروس العربيّة والفقه في عنفوان شبابه على بعض علماء 
وطنه. وكان من الخطباء الذاكرين في مآتم سيد الشهداء، وله يسير من الشعر نذكر 
منه هذه األبيات التي أنشأها بلسان الدعاء والتوسل إلى اللّه تعالى في قضاء مهماته:

فهماً ــوك  ــ أرجـ ــي  ــن إن ــي  ــه ــاإل ــن ــاً دنــيــاً ودي ــع ــاف ــاً ن ــم ــل وع
ودوداً سنا  حَ ــة  زوجـ الحزيناوأرجـــو  القلق  الــخــاطــر  تــســرّ 
صالحيناوحـــجـــا كـــامـــالً وعـــلـــوّ حــظّ ــاً  ــرامـ كـ ــاءً  ــ ــن ــ وأب
ــي زدن رب  ــا  ي ــاً  ــع واس ــاً  ــ ــاورزق ــن ــي ــرازق ال ــر  خــي ربِّ  ــك  ــإن ف
أرجــو ــان  ــم اإلي على  وعيناوخــاتــمــة  ــاً  ــ ــدان ــ وول ــاتٍ  ــنـ وجـ

C ويقول في رثاء اإلمام موسى بن جعفر الكاظم
عاذلي ــا  ي البكا  فــي  تلمني  ــيال  ــل ــي ذاه ــام ــإم ــي ب ــمــصــاب ف
ــه ــدائ ــد مــن أع ــاب ــم ك ــذهــل لـــبّ الــعــاقــلِكــم وكـ غــصــصــاً ت

(١) توفي سنة: ١٣٩١هـ.



شعراء القطيف ج٢  ٣٦٠
شيطانها  ــور الـ أشــقــى  الجاهلِسيما  بالرشيد  ــى  ــســمَّ ألــمُ
أخرجه المصطفى  جـــوار  !مــن  الــفــاضــلِ ــام  ــإلم ل بنفسي  ــا  ي
أشخصه قــد  ــصــرة  ــب ال ــى  ــ ــاتـــلِوإل ــداد بــــــذلّ قـ ــ ــغ ــ ــب ــ ول
ــون أربـــع ــج ــاه فـــي س ــ ــم يــخــف لــلــعــادلِقـــد رم ــم عــشــر ل ث
قد الــســنــدي  الــفــاجــر  ــعــاذلِوبحبس  ــذل ال ــم يــخــشَ ع ـــه ل زجّ
مضطهداً ســجــنــه  ــي  ف ــي  ــق ــلِوب ــ ــقــلــب واج ــه ب ــلّـ ــد الـ ــعــب ي
الحشا مــطــويّ  ــه  ــلّ ل ــلِذاكـــــراً  ــائ ــاء وظـــــالم ح ــنـ فـــي عـ
يؤنسه ــن  م السجن  ــي  ف ــه  ل ــا  ــلِم ــام ــور خ ــفـ ــج وكـ ــل ــر ع ــي غ
سمه حــتّــى  هـــارون  اكتفى  ــا  ــمّ قــاتــلِم ــسَ ــن ب ــدي ــي حــشــا ال ف
!فــغــدا يــرمــي حــشــاه قــطــعــاً للراحلِ الــفــدا  نفسي  وقضى 
له والـــرســـل  األمــــالك  والـــســـمـــاوات بــقــانٍ هــاطــلِفبكى 
معاً والــديــن  الــقــرآن  ــكــى  ناعلِوب أو  محتفٍ  مــن   والـــور
دمــاً ــعــرش  وال الكرسي  ــلِوبكى  ــام ــع ه ــدم ــن ب ــج وكــــذا ال
له! لهفي  ــي  رم الجسر  ــلِوعلى  ــات ــق ــداء ال ــن ــال ــودي ب ــ ثــم ن
ــه ــدب ــن ــه ت ــت ــع ــي ــلِوغــــــدت ش ــ بـــعـــويـــل وبـــقـــلـــب ذاهـ



٣٦١ السيّد هاشم آل املري  

 ]٦٥[ 
السّيد هاشم آل املري

(١٣٢٣)

المير  آل  حسن  سيد  ابن  شرف  السيّد  هاشم  السيّد  الفاضل،  الخطيب  هو 
وخمسين  مئة  قبل  البحرين  يسكنون  شهيرة  قبيلة  المير  وآل  القطيفي.  الصفواني 
سنة في قرية جدحفص. ولد شاعرنا بالتاريخ المذكور، ونشأ بين والدين عطوفين 
ة، فأثمر ذلك الغرس، واجتنيا من ثماره،  يا فيه حقّ البنوّ قاما بتربيته أحسن قيام، وأدّ
وعمت بركاته كل من اتّصل به من المواطنين وغيرهم، حيث وجدوا منه شخصية 
لذلك  والورع؛  التقى  من  جانب  على  وكان  العام.  للصالح  تعالى  اللّه  لها  أهّ فذة 
األعلى  وكيالً للمرجع  ة كاشف الغطاء، وهو اليوم(١)  وكيالً للمغفور له الحجّ كان 

الحكيم (دام ظله العالي)(٢).
أحد  يكون  أن  له  قضى  الذي  الفياض  أدبه  مواهب  من  أوتي  ما  إلى  وأضاف 
لمما  اللغتين  على  اشتمل  الذي  الشائق  ديوانه  فإن  القطيف)؛  (شعراء  كتابنا  أعيان 

يفخر به، فمنه قوله:

(١) توفي F في (١٣٨٧) هـ.

(٢) توفي F عام (١٣٨٧)هـ.



شعراء القطيف ج٢  ٣٦٢
C في ميالد أمير المؤمنين

الربِّلمولدك السامي على البدر والشهبِ لرضا  الهنا  حفل  له  أقمنا 
والدة حديث  نــقــرأْ  معي  لخير الور بل خيرة الشرق والغربِهلمّ 
محمد النبي  بعد  ولـــدت  الندبِفما  حيدرة  مثل  أنّى  الناس  من 
بوصفه شخصاً  أُذناك  سمعت  الحقبِفهل  غابر  في  اللّه  بيت  انشقَّ  له 
الور خيرة  المرتضى  علي  وناصر دين المصطفى كاشف الكربِكمثل 
ودمعها المخاض  حين  ــه  أُمّ الرطبِأتت  اللؤلؤ  مشبهُ  وجنتيها  على 
والعنا الضرّ  مسني  إلهي  الذنبِتنادي:  غافر  يا  منك  بلطف  لي  فجد 
وأقبلت الجدار  انشقّ  لها  القربِهناك  غاية  وذا  العليا  الكعبة  إلى 
فأشرقت علي  بموالنا  ــاءت  والغربِوج الشرق  من  الدنيا  بمولده 
لشيعة عيداً  كــان  يوماً  لك  لهم خلقوا من فاضل الطين والتربِفيا 
حيدر ة  ــودّ مـ فــي  لحاني  شربيوالحٍ  شربكم  فما  بعداً  له:  فقلت 
د محمّ آل  حــبّ  ذنبي  كــان  ذنبيلئن  حبهم  في  الرحمن  كثّر  فيا 
على الحوض تسقي الخلق من سائغ الشربِلِوا الحمد في يمناك والكأس في غد
شربةً الــيــومَ  ذلــك  ــو  ألرج ــي  حبّيوإن لكم  ألن  قلبي  بها  يبل 
بسيوفها  العد جسمي  قطّعت  قلبيفلو  مودّتكم  عن  يوماً  حاد  لما 
فريضة والكــم  يوماً  أجــد  لم  فما نافعي في الحشر من أحمد قربيإذا 

C ويقول في مولد الحسن
ده نــجــدّ حفل  لنا  ــوم  ي كــل  هفــي  مولدُ ــوان  األك عطّر  لمن   ذكــر
حيدرة الطهر  وابــن  األئمة  هثاني  وســؤددُ معناه  مُ  فهْ  ــور ال أعيا 
مُ كلهِ ــه  الــلّ خلق  أفضل  هالجد  والـــدُ ــادات  ــس ال سيد  وحــيــدر 
به السعود  سعد  ــدا  ب شهر  ه!للّه  أســعــدُ الــيــوم  ــذا  وه راءٍ  لكل 



٣٦٣ السيّد هاشم آل املري  
ــه شــرفــاً ــه يـــوم تــعــالــى شــأن ــلّ ه!ل واحــدُ الكون  في  مولده  ألن 
مأل فــي  الــوحــي  أمين  ــوم  ي ه!للّه  يمجدُ للباري  المالئك  مــن 
حاملة اللّه  رســول  تهني  هجــاءت  يشهدُ حيث  ســرور  وســام  لــه 
علناً الهنا  كأس  أدر  خليلي  يا  هقم  يجحدُ السبط  فضل  كان  لمن  ويلٌ 
ودع الحالل  بالخمر  الكأس  واترع  هقم  أرغدُ الحبّ  وخمر  الشراب  كل 
يماثله ال  ــوم  يـ لــعــمــرك  ــذا  ههـ خــلــدَ الــخــلــق  ــه  إلـ ألن  ــوم  يـ
صادحة األيــك  حمام  يا  دي  هفغرّ أنشدُ كنت  قد  الذي  هذا  فاليوم 
طرباً وارقصي  ميسي  الحفل  قاعة  هيا  مولدُ اليوم  ــذا  وه الحفيد  هــذا 
غدت كيف  اإلنجيل  ة  أُمّ تجد  هألم  دُ تجدّ  ــر ذك له  المسيح  ــوم  ي
لنر ــى  األُلـ تــاريــخ  نــقــرأ  ههلم  نوجدُ اليوم  بهذا  ونسعى  فضالً 
له حيث  السبط  حديث  نقرأْ  ههلمّ  مــوردُ اق  العشّ إلى  يسوغ  مجدٌ 
كرم ذو  ــه  الــلّ رســول  آل  دهكريم  يــحــدّ فهم  ــو  أخ يستطيع  ال 
أناملها تسقي   الند يديه  هكلتا  يقصدُ ــان  ك يتيم  فكلّ  جــدبــاً 

C وله في مولد الحسين
نحتفلُ اليوم  بهذا  خليليْ  والرسلُهيا  اللّه  رســول  فيه  سرّ  قد 
ولدت قد  الرسل  خير  بنت  به  خجلُيوم  ــواره  أن من  البدر  له  ــدراً  ب
نزلت من  السبطين  ثاني  تتّصلُبشيرها  األمــالك  مولده  ــوم  ي في 
فرح في  األمــالك  تنزل  ال  جعلواوكيف  قد  الكون  في  خدم  له  وهم 
عملُلواله فطرس رب العرش ما غفر الـ له  يقبل  ولم  العظيم  ـذنب 
أجنحة ردّ  قــد   الـــور ــه  إل يبتهلُوال  للرحمن  ــان  ك ــد  وق منه 
نازلة ــالك  األم  رأ قد  نزلوا؟وحينما  لِمْ  يدريه  وما  السماء  من 
جحافله ــي  ف جبرئيل  ــهــم  (١)يــؤمّ ــلُ زجَ له  سير  في  المالئك  من 

ل: الصخَب والجلَبة. (١) الزجَ



شعراء القطيف ج٢  ٣٦٤
قيامتنا قامت  هل  بجبريل   ؟نــاد الوجلُ أمالكها  عرا  قد  أجلها  من 
نزلت قد  ــالك  األم إنّما  ال  تشتغلُفقال  بالتكبير  ربـــك  ــأمــر  ب
الـ ولد  قد  اليوم  هذا  حيث  زحلُألحمد  دونه  قدراً  انحط  الذي  ـسبط 
شهدت الذي  الندب  حيدرة  ــرســلُأبوه  وال ــه  ــلّ ال أنــبــيــاء  بفضله 
لحضرته فاحملني  فطرس  ــلُفقال  أصِ ــه  ل قــرب  ــن  م ربــي  لعل 
يقبلني الخلق  ــه  إل لعلّ  واألملُخذني  الغوث  فهو  أحمد  بسبط 
ير األمين  وجبريل  يبكي  زال  تنهملُما  الغيث  مثل  عينيه  ــوع  دم
وأتــى انحنى  ثــم  ــه  ل رق  يسلُهــنــاك  ــه  ــ ربَّ كــيــمــا  ــد  ــم ألح بــه 
قاطبة الرسل  كل  خير  يا  العملُفقال  يقبل  للبرايا  ــه  ب ــن  وم
أجنحتي رد  وسله  شفيعاً  لي  أتّصلُكن  ــالك  األم مع  مقامي  وفــي 
والوجلُفقال هاتوا الحسين السبط في عجل الخوف  عراه  قد  لفطرس 
فانبثقت الوحي  بنت  بابن  الخجلفأقبلوا  الدجى  بدر  فكسا  ــواره  أن
بها ــمــرّ  ي ــو  ل كــفــا  يــرفــع  ــام  منفصلُوقـ ــرأس  ال ومنه  قتيل  على 
عجل على  برجليه  يعدو  جذلُلقام  الحشا  مسرور  وهو  ملبياً 
وضعت قد  الرسل  سبط  يد  يبتهلُوحينما  والمختار  فطرس  بجسم 
أجنحة فيه  ردت  بفطرس  العللُإذا  به  عنه  وانجلت  مسلوبة 
مالئكها تشفي  يد  شعري  ليت  ؟!يا  تنفصلُ بالبتار  كيف  بيمنها 
أتى حيث  ال  الجمّ جنى  ماذا  ؟!للّه  منجدلُ وهو  فرداً  أحمد  لسبط 
خضبت وقــد  سلباً  تِكتَّه  رام  وجلُقد  قلبه  يخامر  لم  الدما  من 
عاجله والــجــمــال  يمناه  ــد  فتنفصلُوم  ــر ــاألُخ ب ثــم  بضربة 
ليسلبه  الــيــســر قطع  ؟وهــكــذا  يُسلُ إذ  الرسل  لخير  يقول  ماذا 
له حاك  الريح  وسافي  ثاوٍ  (١)والسبطُ  األســلُ جثمانه  نهبت  وقد  برداً 

(١) األسل: الرماح.



٣٦٥ احلاج أمحد الكويف  

 ]٦٦[ 
احلاج أمحد الكويف(١)

املتوّلد سنة (١٣٢٤)

بالكوفي،  المعروف  الصائغ  سلمان  بن  أحمد  الحاج  األلمعي،  األديب  هو 
المتولّد بالتاريخ المذكور. أحد نوابغ القطيف في القرن الرابع عشر بدون أن تكون لديه 
اءُ  نْ يَشَ تِيهِ مَ ؤْ الت قد تكون سبباً لهذا النبوغ والعبقرية، ولكن الفضل بيد اللّه {يُ مؤهّ
مع  المرموقين.  الشعراء  عداد  في  أصبح  الموهبة  وبهذه   .(٢){ ظِيمِ الْعَ لِ  ضْ الْفَ ذُو  هُ  اللَّ وَ
العلم أنه في الوقت نفسه في عداد الرجال األُميين الذين ال يقرؤون وال يكتبون إالّ في 
ر من اتّصف بكمالها عن مثل النبوغ. أما السبب الذي  شيء يسير ال يعتدّ به(٣)، وقد يتأخّ
ذريته،  إلى  وسرت  بذلك،  فعرف  الكوفة،  في  به  ولد  أباه  فإن  الكوفي  لقب  له  أوجب 
وفي طليعتهم المترجم (كثر اللّه أمثاله من رجال الدين والصالح)، فلنستمع إليه يقول:

(٤) K في مدح النبي
العبادِ أرزاق  م  قسّ لمن  هادِالحمد  أكرم  على  الناس  ملك  وصلَّى 

(١) توفي F في (٤/ ٨/ ١٤٢٠هـ).
(٢) الحديد: ٢١.

(٣) هذا من جهة الخط، أما في علوم العربية فهو خريج أستاذ الجيل الشيخ ميرزا حسين البريكي.
ا. ى: البند، وهو مبني على فصول تسمى أدوارً (٤) هذا الضرب من الشعر يسمَّ
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الخلقْ  لهد نبيا  اللّه  أرسله  البرقْلقد  لمع  مهما  اللّه  صلوات  عليه 
انشقْ له  والبدر  الظبية  كلم  المعادِنبي  يوم  في  الخلق  لعصاة  شفيع 
ا اهو المنقذ في المحشر من كان مقرّ بَرّ مُ عــدل  صمد  فــرد  اللّه  ــأن  ب
ا للعبادِعن الظلم، وأن المصطفى للخلق طُرَّ ــر  ــذي ون بشير  ــه  ــلّ ال مــن 
ة من بعد محمدِ على الخلق بأمر األزلي الصمد الفردِوأن المرتضى الحجّ
الرشدِ سبل  هم  بعده  بنوه  ولطف اللّه في األرض وأنوار البالدِوبالنص 
حيدرْ شيعة  غداً  باألمن  لكِ  فال من منكر تخشى وال من وحشة القبرْفطوبى 
ونعم الذخر آل المصطفى يوم التناديوفي المحشر ال تخشى وآل المصطفى الذخرْ
ا ودّ الرحمن  من  الموالون  يلقى  وفدابهم  للرحمن  الخشية  أُولو  جاء  إذا 
(١) وردا (٢)وسيقت مجرمو الناس لذات الحرّ وأنتم تدخلون الخلد من غير نكادِ
قلبي بالمرسل  ر  نوّ لمن  ربّيفالحمد  أسأل  النجبا  ين  والمصطفَ به 
ذنبي يغفر  وأن  أعمالي  يقبل  ــودادِبأن  ال أهل  وكــذا  والوالدين  أنا 

K وقال في مدح الصديقة فاطمة الزهراء
ـــرا ـــقْ ــى يُ ــ ــن اإلقـــبـــال أت ــ البشرزم ــك  ل ــاك  ــن م نــيــل  ــي  ف
ــه ــب ــواك ــن ك ــلْـ ــحــس أفـ ــن ــال ــوراف ــدت نَـ ونــجــوم الــســعــد بـ
ــت وأت مضت  العسر  ــرولــيــالــي  ــت ــــــام الــيــســر بــنــا ت أيّ
الـ أحــيــاهــا  الميتة  اواألرض  ــرّ ــض ــا اخ ــه ــلُ ــاح ق وم ـــخــالّ
ــاً ــذب ــراً ع ــهـ ــا نـ ــه ــي ــر ف ــ ــر الــنــهــراأجـ ــ ــارك مـــن أج ــب ــت ف
ت اخــضــرّ ــد  ق الخصب  قــفــرابربيع  ــاً  ــدمـ قِـ كــانــت  أرضٌ 
ــاً ــرت روضـ ــث ــاء، ك ــ ــت م ــذب عطراع نفحت   ،مـــرأ حسنت 
ــا ــســمــت زهـــــراً لــمّ ــت الــخــضــراوقـــد اب حلتها  فــي  ــرزت  ــ ب

(١) جهنَّم.
(٢) كذا، وهو خطأ لغوي.
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ــا طـــربـــاً ــه ــف ــاط ــع ــز م ــت ــه ــرات م إذا  ــروض  ــ ــ ال ــم  ــســي ــن ل
د بــالــمــغــنــى ــرّ ــغـ ــوراوالــطــيــر تـ ــ ــة طـــــــوراً ط ــن ــنّ ــف ــت م
تحكي ــاً  ــانـ ــحـ ألـ اوتــــــردد  ــرَّ ــ جُ إذا  ــود  ــعـ الـ ــات  ــم ــغ ن
لها ــان  ــ ــص ــ األغ ــلــت  ــاي ــم ــت ــة يـــمـــنـــى يــســرف ــي ــن ــث ــت م
ــن ــي ــاح ــري ـــت ب ـــفّ هٌ حُ ــا يــبــرانُـــــــزَ ــه ــم ب ــس ــج ــول ال ــل ــع م
نظماً ــدا  ــش ف ــمــري  ــق ال ــراطـــرب  ــث ــا ن ــه ــرح ــش والــبــلــبــل ي
ــي لــعــاشــقــهــا ــحـ جهراوفـــتـــاة الـ ــه  ل ــوصــل  ــال ب ســمــحــت 
ــة ــي ــالن ــت بــــالــــود ع ــ ــاه ــ ــذراف ــد حـ ــ ــم تــأخــذ مـــن أح لـ
إلـــفـــاً يــشــكــو مــنــهــا الــهــجــرازفـــت عـــرســـاً كــيــمــا تــرضــي
ــاً ــف ـــلـــة شــغ ــت مـــتـــذلّ ــدنـ ــبـــدي الـــعـــذرافـ ــة تـ ــرع ــض ــت م
الحسـ نــقــاب  أطـــراف  ــدرارفــعــت  ــا بـ ــاه ــيّ ــح ــن فـــبـــان م ــ
ــراجــرحــت أحــشــائــي حــيــن رنــت ــح ــا س ــه ــت ــل ــق ــم ــأن ب ــكـ فـ
وحسـ األعـــطـــاف  ــيــن  ل ــوال  البشرلـ ــالن  ــ وإع الــخــلــق  ــن  ـ
ــهــا أدنـــو ــت ــب ــهــي ــرامـــا كــنــت ل ــحــم ــا ال ــه ــت ــن ألُقـــبّـــل وج
فيها ــي  وفـ الــــورد  ــد  ــخ ال ــي  ف ــرّ ــح شــهــد يـــروي الــكــبــد ال
الشهـ وذقـــت  ــورد  الـ الــثــغــرافشممت  ذاك  بــتــرشــيــفــي  ــــد 
مما ــراً  ــطـ شـ ــي  ــن ع ــمــحــت  ــي شــطــراف ــت لـ ــقـ ــاه وأبـ ــقـ ألـ
الشمـ بجمع  القلب  ســرّ  ــد  ــل ونـــلـــت بــنــيــلــيــهــا خــيــراق ــ
العسـ ــراق  ــ ف الــهــمّ  اوأزال  الــضــرّ ــدن  ــب ال يــخــشَ  فلم  ــر  ـ
ــم عــذلــي ــرت ــث ــد أك ــا مـــن قـ ــرايـ ــك ــاً نُ ــئ ــي ــم ش ــت ــئ ــا ج ــه ــي ف
على يــلــحــونــي  ــن  ــمّ م ــاً  ــراعــجــب ــه خــب ــط بـ ــحــي ــس ي ــي ــا ل مـ
سفهاً ــهــا  ل ــعــشــق  ال ــان  كـ ــا ســـرامــا  ــه ــي ــق ــش ــع لـــكـــن ب
ــت ــان ــا ك ـ ــمّ ــت حــبــي لـ ــالـ ــة الــزهــرانـ ــم ــاط ــعــة ف مـــن شــي
بنو األكـــــوان  ــت  زهـ قــد  امــن  ــرّ ــغـ الـ ــا  ــهـ تـ ــرّ غـ ــج  ــل ــب ت ر 
بمدحتها صـــاح  يـــا  ث  ــا أحـــرحــــدّ ــه ــود ب ــد فــالــعَ ــ وأع
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ــدري ــصــدراواشــــرح بــمــدائــحــهــا ص ــشــفــي ال ــهــا تَ فــمــدائــحُ
ومن ــرســل  ال خير  بضعة  ــي  ــدراه ق وســمــت  ــاً  ــأن ش عظمت 
جلّت قــد  بــفــضــائــل  ــت  ــصّ حصراخ ــهــا  ل نسطيع  أن  عــن 
الباري مــن  الــذكــر  فــي  امدحت  ســـرّ ت  ســــرّ إن  والـــهـــادي 
بها ــار  ــبّـ ــجـ الـ ــه  ــف ــح أت ــوراقـــد  ــ ــحَ ــ ــي اإلنـــســـيـــة وال ــه ف
ا ــت حـــوّ ــانـ فــخــرالـــوالهـــا مـــا كـ نــالــت  ــا  مـ ــم  ــريـ ومـ ء 
ســادت قــد  ــم  ــري م ــت  ــان ك ــدراإن  ــا وعــلــت قـ ــمــه ــال فـــي ع
ــت ــا عــمّ ــه ــادت ــي ــر س ــه ــط ــال اف ــرّ ــ لـــنـــســـاء عـــوالـــمـــهـــا ط
يرضيها ــا  م الـــبـــاري  ــرضــي  الــبــشــري ـــمُ  لـــكُ شيعتها  يـــا 
اليــتــهــا ــاً بــوَ ــ ــن ــ فـــي يـــوم الــنــازلــة الــكــبــرنــلــتــم أم
ــراً ــي ــى خ ــق ــل ــــــا ي ــن وااله امـ ــى شـــرّ ــق ــل ــا ي ــ ــاداه ــ مـــن ع
الحسنى واالهــــا  ــن  م خسراعــقــبــى  ــدت  غـ الــغــيــر  وعــقــبــى 
ـــنْ ومِ ــود  ــول ــم ال ــار  ــت اح اوإذا  ــرّ ــ ــن والـــــــده ف ــ ــشٍ ع ــ ــ ده
فال ــاب  ــ ــب ــ األس ــت  ــع ــطّ ــق نــصــراوت وال  هـــنـــاك  ــاب  ــسـ أنـ
ــصــورو ــن ــم الــزهــراأنـــتـــم والـــلّـــه ال ــة  ــم ــاط ف ــرة  ــص ــن ب ن 
ــداً ــار تــمــسّ غـ ــنـ ا؟أتـــــرون الـ ــرّ حـ ــهــا  ل وأذوق  جــســمــي 
ــا إنـــي ــهـ ــتـ اليـ ــوَ ــاً بـ اقـــســـمـ ــرّ ــشَ بــآخــرتــي شـ ــ ــم أخـ لـ
وزراً نــفــســي  كــســبــت  ــن  ــئ ــمــحــو الــــوزراول ــتــهــا ت فــمــحــبّ
ــهــا ــي ــمــحــبّ ــي شـــافـــعـــة ل ــ اه ــا طـــرّ ــه ــي ــبّ ــح ــبّـــي م ومـــحـ
يشجي شـــأنـــاً  ــا  ــه ل ــنّ  ــكـ ع فـــحـــواه الــصــخــرالـ ــدّ ــصـ ويـ
ــاشــرة ن  ــو ــك ــش ال ــدي  ــب ت ــرإذ  ــب ــا ع ــه ــت ــل ــق ــر وم ــشــع ــل ل
فصالً ــي  ل احــكــم  ــي  ربِّـ جهرا تــدعــو  ظلمي  ــوا  ــنَّ س ــن  م ــي  ف

إذنٍ  ــال  ــ ب ــوه  ــ ــل ــ دخ ــي  ــت ــي وقـــد اقـــتـــادوا بــعــلــي قــســرا ب
عصروا  ــداً،  ــق ح عيني  عصرا لطموا  ــقٍ  ــنـَ ـ حَ مــن  ــي  ــائ ــش أح
لعي ضِ كــســروا  حملي،  ــدراقتلوا  ــي ص ــاب، وأدمــــوا ل ــب ــال ب
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البيات  اللّه  عبد  الحاج  المرحوم  ابن  منصور  الشيخ  المفضال،  مة  العالّ هو 
شتى  مواهب  من  به  امتاز  بما  النسب  في  العريقة  االُسرة  هذه  أفراد  أشهر  القطيفي. 
الثالثمائة  بعد  والعشرين  -الخامسة   (١٣٢٥) سنة  في  مولده  كان  ستعرف.  كما 
التي  ة  الهامّ العراقيل  أحد  الحادث  وهذا  بصره،  ذهب  سنوات  ثالث  وبعد  وألف- 
فنشأ  قيام،  أحسن  بتربيته  البارّ  أبوه  قام  غيرهم.  عن  فضالً  الهمم،  ذوي  سير  تعرقل 
ع عنه ذلك الظلّ  محبّاً للعلم وذويه طبق األصل، وما أن بلغ سن المراهقة حتّى تقشّ
الوارف، وأصبح مسؤوالً عن كل ما يتعلق بأبيه إالّ أشياء قام بها عمه الحاج سليمان.
لكن  العلمي،  السير  مواصلة  في  كؤود  لَعقبة  كهذا  أب  موت  أن  خفي  وغير 
مترجمنا لم يعقه كلّ عائق، فقد واصل السير المنقطع النظير مستعيناً باللّه تعالى، ثم 
بابنه المرحوم أحمد المتوفّى سنة (١٣٦٧)، فكان لموته في نفس أبيه أثره الفعال، 
غير  العلمية،  حركته  في   أُخر عرقلة  أوجب  الذي  األمر  اآلخرين،  نفوس  في  بل 
من  بباله  يخطر  ما  ويكتب  تالمذته،  س  يدرّ الكوارث،  أمام  صامداً  إالّ  نجده  لم  أنا 
ة  تب، فمنها ما يتعلق بالتوحيد والنبوّ مواضيع هامة هي بالخلود أحقّ من كثير مما كُ
العلم  رجال  في  اللّه  وكثر  بقاه(١)،  اللّه  وأمثالها (أطال  الحسينية  كأشعته  وغيرهما، 

(١) توفي F في (٢٩/ ٨/ ١٤٢٠هـ). 
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والدين أمثاله). وأدبه الفياض ينم عن عبقرية فذة، فلنستمع إليه يقول:

C في مولد أمير المؤمنين
بزغت به  شهر  في  الحقّ  أشرق  برزتقد  قد  بالرشد  إذ  اإلمامة  شمس 
رجبٍ في  بــاألنــوار  الكون  نشرتتــألأل  به  خيرات  الحق  وجهة  من 
حيدرة ار  ــرّ ــك ال مــولــد  بــه  زهرتشهر  له  ــوار  أن العشر  ثالث  في 
منتعشاً الحق  كان  الطهر  هتفتبمولد  قد  بالمختار  النصر  هواتف 
فاطمة الطهر  أُمّ  الفخر  نالت  وضعتقد  إذ  بالكرار  الرخامة  على 
أحد يعطَها  لــم  مكرمة  فافتخرتفتلك  بالفضل  ربها  ها  خصّ قد 
فلقد بها  ت  خصّ بأن  بدعاً  ــزرتوليس  واتّ الفضل  ــرداء  ب حت  توشّ
مطلعها األنــــوار  فــلــك  ــا  ــه غدتألن للرشاد  منير  كــلّ  ــل  وأص
ــدة ــون والـ ــك بدتفــإنــهــا لــعــمــاد ال منه  الدين  شموس  المنير  وهو 
صرت حُ قد  المختار  ــة  ذري وجدتألن  وال  كانت  ما  فلواله  فيه 
بازغة الحق  شموس  شعّت  طلعتفمنه  قد  للرشد  ــدة  وواح عشر 
حيدرة بعد  شموس  من  بها  علتأنعم  للرشاد  نوراً  الطهر  فاطم  من 
}(١) تلقَ بها نِ يْ رَ بَحْ جَ الْ رَ نبعتفاقرأ لنا {مَ قد  بالكون  لهم  فضل  عيون 
وبينهما فيهم  ــرت  ــسِّ فُ أتت(٢)فإنها  النصوص  فيه  برزخ  د  محمّ
الـ هما  الرشاد  مرجان  الحق  ـسبطان أضواهما للدين قد سطعتولؤلؤ 
مُ شموس شرع رسول اللّه قد ظهرتوالتسعة الغرّ من صلب الحسين هُ
زهرتمن أجل هذا اغتد المختار مبتهجاً قد  واألكــوان  الطهر  بمولد 

(١) الرحمن: ١٩.
(٢) انظر: تفسير الثعلبي ٩: ١٨٢، شواهد التنزيل (الحاكم الحسكاني) ٢: ٢٨٤-٢٨٩/ ٩١٨-
تفسير   ،١٤١-١٤٣  :٦  ،٧٤  :٥ المنثور:  الدر   ،٤٧٦  :٢ القرآن:  علوم  في  اإلتقان   ،٩٢٢

اآللوسي ٢٧، ١٠٧.
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طرباً لها  ماست  ليلة  لها  وابتهجتفيا  واإليمان  الحقّ  مشاعر 
بها اإللـــه  ــن  دي ليلة  بها  لمعتأنــعــم  قد  بالنص  كواكبه  أمست 
قاطبة الرسل  خير  أحمد  خلقتفهنِّ  نفسه  من  حيدرة  فنفس 
لنا والكتاب  علي  الرسول  ا}(١) تراها بالمراد قضتنفس  وْ الَ عَ لْ تَ قُ {فَ
لحيدرة بمعناها  الخصوم  ثبتت(٢)نــصّ  لهم  وشبليها  البتول  ثم 
فت شرُ قد  اللّه  بيت  لكعبة  وافتخرتفانظر  األدوار  في  الطهر  بمولد 
زهت كيف  الميالد  ليلة  إلى  وسمتوانظر   للهد علي  نصر  بنور 
ــور مــزهــرة ــن ــال ــا لــيــلــة ب ــه ــإن بزغتف  بالهد فيها  الحقّ  كواكب 
وسمتوانظر إلى الذكوات(٣) البيض كيف علت لنا  كهف  بل  الطهر  بمرقد 
مدرسة للعلم  بمرقده  حرستكــانــت  ــد  وق لمحبيه  وملجأ 
فمن الفيوض   مأو بمرقده  جمعتصارت  قد  الخيرات  له  فيها  حلّ  قد 
نائبة ــل  ك ــن  م لشيعته  ــاً  ــن رفعتأم مُ  عنهُ فيها  القبر  وفتنة 
مئتي عادلت  قد  بها  الصالة  نطقتإن  قد  الشرع  أُمناء  بذا  ألف 
بها العظيم  الخير  يرَ  يجاور  وردتفمن  قد  األخبار  وبذا  ال  فكيف 
جعلوا ــمُ  هُ عمن  واضــح  حفظتطريقها  قد  المختار  ملة  بهم  أمناً 
وبهم حمى  كانوا  األُلى  العدول  مُ  أتتهُ الصحاح  في  نبي  خير  نصوص 
له نظير  ال  فعليٌّ  تعجبنْ  علمتال  قد  واألعداء  أحمد  بعد  من 
مُ قصدتكُ أمــن  ــمُ  أنــتُ سادتي  ثقلتيا  لقد  بإجرامي  عنقي  فــإن 
مُ بفضلكُ المولى  من  علقتفاستوهبوني  قد  ــودّ  ال بحبل  نفسي  فإن 
قمر ــدا  ب ما  عليكم  ــه  اإلل زهرتصلّى  أو  األُفق  نجوم  أضاءت  وما 

(١) آل عمران: ٦١.
 ،٨٠٨٣  /٣٠١-٣٠٢  :٥ الترمذي)  الصحيح (سنن  الجامع   ،١٢٠-١٢١  :٧ مسلم  صحيح   (٢)

المستدرك على الصحيحين ٣: ١٠٨، قال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه.
(٣) الذكوات جمع ذكوة: أرض كثيرة السباع.
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C ويقول في رثاء اإلمام الصادق

من لمصاب  أُثكلت  الشريعة  مُإن  متهدّ  فــالــهــد ــن  رك للدين 
ومقيمه  الهد إلى  األساس  ــام األعــظــمُوهو  ــصــادق الــبــرّ اإلمـ ال
وعمادنا جعفر  الحقيقة  ــرّ  متقدمُس فضلها  الــشــريــعــة  فــبــه 
إهانة بعد  المنصور  ه  سمّ تضرمُقــد  المصائب  نــار  بها  كانت 
عدت قــد  عليه  لــيــالً  ــه  ــسَ أن مُلــم  تتهجّ  ــاألذ بـ الخالئق  ــرّ  ش
فتسلّقوا ــوده  جــن اللعين  ــر  أجرمواأم ــرم  ج ــأي  ف ــام  اإلمـ دار 
له نفسي  حافياً  موافاستخرجوه  تحكّ للذين  فــويــل  تــفــدي 
هكذا ــخــرج  يُ المختار  ــمُأخليفة  ــؤلّ م الــنــبــي  أن  أومــــــادروا 
جميعهم الكرام  الرسل  آلموا  تسجمُبل  منهم  العينين  فمدامع 
ألميرهم بجعفر  الطغاة  ــاء  عمواج قد  الضاللة  في  إذ  لهم  ويل 
حزبه مستحثا  ــد  ــزب ي ــرأوه  ــ أعظمُف هــو  بــل  الشيطان  فكأنه 
ــام ســيــدنــا اإلمــــام إهــانــة ــأق يشتمُف ظلماً  الملعون  غــدا  ــه  ول
داً ومــهــدّ موبّخاً  اللعين   ــمُفتر ــرغ ــي خــالــقــنــا يـــذلّ وي ــول ل
موقف في  ضارعاً  يحلف  تهدمُفتراه  الــجــبــال  شــمّ  ــه  ل ــادت  كـ
العد ودّ  قبله  مــن  موقفاً  األنجمُيــا   تهاو وأن  المنير  محو 
ه ــدوّ ع كيف  ــه  الــلّ لحلم  يتحكمُعجباً   الهد في  الضاللة  رأس 
عاً متسرّ لــلــولــيْ  بظلم  ــدا  يظلمُوغـ كيما  بالكذب  حاً  متبجّ
يزلْ فلم  اللعين  من  الحياء  يحطّمُقــلّ  ــاد  ــرش ال ــن  رك بضالله 
موبّخاً ــام  ــإلم ل بكتب  ــمُفــرمــى  ــؤث ي ــار  صـ للطهر  وبــبــغــيــه 
وانتضى بغياً  الملعون  د  يهدمُوتــمــرّ ــاد  ــرش ال ركــن  ــه  ب سيفاً 
ــه ــيّ ول ــان  صـ ــار  ــبّ ــج ال الــمــبــرمُلكنما  يــتــم  ــى  حــتّ قتلة  ــن  ع
تبادرت القضاء  نفذ  إذا  أبرمواحتّى  قــد  للذي  جـــوراً  أعـــداه 
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فاغتد ما  سَ المنصور  يقسمُفاغتاله  بالسموم  المكارم  قلب 
فتكورت ه  مّ بسَ اإلمـــام  عندمُفقضى  فالمدامع  الهداية  شمس 
العال السماوات  من  الضجيج  تلطمُفعلى  بالمآتم  المالئك  ــدا  وغ
دوا ــدّ ــ ــاه ج ــيـ ــه يــا أولـ مــؤلــمُفــألجــل فالنبي  الــمــآتــم  نــصــب 
ناعياً بشجو  يبكي   اغتد (١)فله  مكلمُ والفؤاد  المدامع  يُجري 
ــه ــمّ ــول وع ــت ــب ــي وال ــل تضرمُولـــه ع ــار  ن القلب  في  أحزانهم 
من لفراق  واجــب  المآتم  ب  مــتــقــومُنَصْ بــه  إذ  روح  ــن  ــدي ــل ل
إلمــامــنــا ــوة  ــل ــس لَ الـــعـــزاء  والطمواإن  ونوحوا  فعزوه  موسى 
مثله مــا  ــفــادح  ب المصاب  مُفهو  تقصّ الظهور  منه  غــدت  رزء 
بعزائهم ــزم  ــل م المحبة  يلزمُأثـــر  شــعــار  فــرض  ــعــزاؤهــم  ف
برثائكم جئتكم  قــد  ســادتــي  وتكرموايــا  ــمــوا  وتــرحّ لوا  فتفضّ
المد كــلّ  مُ  عليكُ ــه  اإلل أنجمُصلّى  ــاءت  أض أو  صبح  ضــاء  ما 

(١) مكلم: مجروح.





٣٧٥ حسن اجلامع  

 ]٦٨[ 
حسن اجلامع

املتوّلد (٧/ ١/ ١٣٢٦)(١)

الجامع  الصمد  عبد  بن  د  محمّ بن  إبراهيم  بن  عبداللّه  بن  حسن  الحاجّ  هو 
بتربيته  قاما  كريمين  أبوين  من  المذكور  بالتاريخ  (القلعة)  بلده  في  ولد  الخطي. 
أحسن قيام، حتّى نشأ وترعرع على منهاج آبائه وأجداده محبّاً ألهل البيت الطاهر: 
أظفاره،  نعومة  منذ  ومراثيهم  بمديحهم  ولع  لذلك  تهم؛  مودّ في  متفانياً  لهم،  موالياً 

ن من ذلك ديواناً كبيراً منه نسخت هاتين القصيدتين تحت عنوان:  حتّى كوّ

يوم األربعين

اُألوىل
حظوا فقد  الحسين  ار  ــزوّ ل والــبــركــاتِهنيئاً  بالغفران  ــه  الــلّ مــن 
وتسارعوا أقبلوا  قد  بهم  منقطعاتِكأني  غير   كبر مــواكــب 
وتــبــادروا أقبلوا  قطر  كــل  النغماتِفمن  عــالــي  ــوح  ونـ بلطم 
اعتنوا قد  الحسين  موالي  الوجناتِلمشهد  ــروا  عــفّ قد  تربه  وفــي 
إنه عشرين  ــوم  ي فــي  سيما  الــحــســراتِوال  جــدد  عظيم  لــيــوم 

(١) توفي F في ٣/ ٧/ ١٤٠٣هـ.
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وأهله العابدين  ــن  زي ــاء  ج ــه  والكرباتِب ــذل  ال بعد  الشام  من 
إهانة بعد  دّ  رُ حسين  قناةِورأس  حمل  بعد  من  جسمه  إلــى 
خلفها والفواطم  جــاءت  الوجناتِوزينب  على  تجري  وأدمعها 
بكربال نــازلــيــن  ــا  ي أال  ــادي  ــن تـــراتِت بغير  لمقتول  دفــنــتــم 
فإنه ــاء  م القبر  ــوق  ف رشّ  ؟فهل  فراتِ شطّ  جنب  في  ظامئاً  قضى 
زائــراً جابر  الطف  بــأرض  الحسراتِفوافوا  دائــم  حزيناً  كئيباً 
قبره فوق  من  والحزن  العزاء  العبراتِأقاموا  بوا  سكَّ قد  تربه  وفــي 
بكربال ــه  ــري زائ ـــعْ  مَ ليتني  أُقـــبّـــل لـــألبـــواب والــعــتــبــاتِفيا 
فاطم ابــن  فيه  حــلَّ  ترباً  بالبركاتِوأنشقُ  ـــفّ  حُ ــراً  ــب ق ــظــر  وأن

الثانية:
للشهيدِ ــمُ  ــتُ ــي ــق ب مـــا  ــوا  ــنـ ـ نضيدِأبّ درّ  مثل  الدمع  واسكبوا 
صرحاً للدين  أشــاد  مــن  ــوا  ــن ــوم الــخــلــودِأبّ ــي ــاً ذكـــره ل ــي ســام
نفساً الدين  إلــى   فــد من  والتمجيدِأبّنوا  التقديس  نفس  هــي 
مــاءً ذاق  ــا  وم قضى  مــن  ــوا  ــن الجدودِأبّ خير  النبي  نفس  وهــو 
رضيع بطفل  أتـــى  ــن  م ــوا  ــن ألُنــــاس قــلــوبــهــم كــالــحــديــدِأبّ
ــاء ــجــرعــة م ــمُ ل ــهُ ــن ــاً م ــب ــال وأبـــوه الــســاقــي بــيــوم الـــورودِط
ــاء قــراحــاً ــداء م ــ ــا ســقــاه األع ــدِم ــوري ال ــي  ف ــه  أصــاب سهم  غير 
صريعاً ــاه  أخـ  رأ ــن  م ــوا  ــن الزنودِأبّ قطيع   الثر في  عــافــراً 
وأهليـ بنيه   رأ ــن  م الصعيدِأبّــنــوا  بحرّ  الوغى  ليوث  ـه 
الخيـ داســت  لصدره  من  ــنــوا  التوحيدِأبّ ــة  خــزان ـــت  ورضّ ــل  ـ
القو رفـــع  ــه  ــرأس ل ــن  م ــودِأبّــنــوا  ــل أُم ــر  ــم أس رأس  عــلــى  م 
القو هجم  برحله  ــن  م ــوا  ــن العنيدأبّ الــغــوي  مــن  ــر  ــأم ب م 
شبوا والنار  المحصنات  بالتأييدِسلبوا  ــفّ  ـ حُ ــد  ق ــاء  خــب ــي  ف



٣٧٧ حسن اجلامع  
ــروه ــ ــه أس ــيّـ ــوا مـــن وصـ ــنـ ـ ــوه لــهــفــي لـــه بــالــقــيــودِأبّ ــل ــلّ غ
ــوا مــن نــســاؤه ســيــروهــا ــنـ ـ عنيدِأبّ لرجس   ــهــد تُ حــاســرات 
إليها ــدو  ــع ال ــمَ  ــ ألَّ بــكــت  للشهيدِإن  فــتــشــتــكــي  ــاط  ــي ــس ب
وللشا ــا  ــوه ــل أدخ ــان  ــوف ــك كالعبيدِول أو  الــيــهــود  كسبي  م 
رجس كل   حو مجلساً  ــوديأُدخلوا  ــه ــم ومــلــحــد وي ــي ــن زن م
خباء سجف  بعد  من  ليزيدِحــاســرات  ــت  ــل أُدخ ــد  ق مــوثــقــات 
علي بــــآل  شـــامـــتـــاً  الــوجــودِوغـــــدا  جميع  مــن  ــه  الــلّ خيرة 
ثغراً ينكت  بالقضيب  التوحيدِوغـــدا  منبع  ــه!  ــل وال وهـــو 
بدر ــوم  ي  ــو ث لمن  يدعو  ــو  ــة والــولــيــدِوه ــب ــت ــم ع ــة ثـ ــب شــي
حسين ــن  م بــثــأرنــا  ــا  ــذن أخ ــد  ــودِق ــي ــق ــال ــه ب ــال ــي ــا ع ــن ــب ــل وج
علي مـــن  ــا  ــن ــوب ــل ق ــا  ــن ــي ــدِوشــف ــل شــهــم شــدي بــحــســيــن وكـ
ــراً أم ــدر  أص الغليل   رو ــجــودِحين  وال التقى  ذوي  ــردوا  ــي ل
ذلّ بــعــد  ــن  م راجــعــيــن  ــوا  ــأت ــت لــلــزنــودِف ــ م ــد ورّ ــاط ق ــي وس
عشريـ ــوم  ي في  كربالء  الشهيدِوصلوا  وابــن  الشهيد  ــرأس  ب ـن 
ــرع وق حمل  بعد  للجسم  ــن الــلــعــيــن يــزيــدِردّ  ــراه م ــ ــد ع ق
ــوا ــامـ ــر وأقـ ــاب ــج الــخــلــودِوتـــالقـــوا ب يـــوم  منتهاه  ــمــاً  مــأت
بكاء ــي  ف ــره  ــب ق حـــول  فقيدِجــلــســوا  ــر  خــي ــن  ــدب ــن ي ــادبـــات  نـ
ــادي أخــاهــا ــن ــنــب ت ــدت زي الخدودِوغـ فوق  الدموع  تجري  وهي 
لقينا مـــاذا  علمت  قــد  ــي  أخ ــا  ــة وقـــيـــودِي ــن ــح ــالء وم ــ ــن ب مـ
المطايا ــزال  هـ على  ــا  ــرون العبيدِســيّ كسبي  نُسبى  حــاســرات 
لقينا ــا  م نشتكي  ــه  ــلّ ال ــى  ــإل ــدِف ــي ــد وعــن ــح ــل ــدو وم ــ مـــن ع
عليه ــحــداد  ال تلبسوا  أن  ــقَّ  بــعــيــدِحُ ـوا  تــهــنـّ وال  آن  ــل  كـ





٣٧٩ املالّ منصور اآلجامي  

 ]٦٩[ 
املّال منصور اآلجامي

املتوّلد سنة (١٣٢٧)

د بن علي بن أحمد بن عبد اللّه آل عاشور اآلجامي  هو المالّ منصور بن محمّ
 وصفو العوامية  بين  ما  تقع  اآلجام  وقرية  المذكور.  بالتاريخ  المولود  القطيفي 
مترجمنا  عشيرة  بينهم  ومن  العربية،  العشائر  من  كثير  يسكنها  الغربية،  الجهة  في 
المعروفة بآل عاشور، العشيرة العريقة بالنسب العربي. كل أفرادها من رجال الخير، 
نفسه  تلقاء  من  موهبة  من  أُوتي  ما  كل  في  نبغ  الذي  المذكور  شاعرهم  بينهم  ومن 
بفضل اللّه عليه، فقد أخذ القراءة والكتابة والخطابة لنفسه بنفسه، ومن طلبه الحثيث 
وإرشاداً  نصحاً  أفرادها  أظهر  من  اآلجام  في  اليوم  فهو  ذلك،  لتحصيل  المتواصل 
(أطال اللّه بقاه، وكثر اللّه في البالد أمثاله)(١)، وإليك هاتين القصيدتين من أدبه يرثي 

بإحداهما سيد الشهداء أبا عبد اللّه الحسين C، وهما:
اُألوىل:

ــا الــمــغــرور ــه ــادك أي ــ ــرك رق غـــرورُاتـ فــهــو  ــر  ــده ال تــأمــنــن  ال 
أمــانــهــا إنَّ  األيــــام  ــن  ــأم ت تكديرُال  صــفــاءهــا  وإنَّ  خـــوف 
وشيّدوا؟ القصور  بنوا  األُلى  ــا مــنــثــورُأين  ــمُ هــب ــهُ ــأن ذهــبــوا ك

(١) توفي عام ١٤٢٠هـ.



شعراء القطيف ج٢  ٣٨٠
وتــبّــعٍ عـــادِ  مــثــال  الملوك  ــن  ستسيرُأي عقيبهم  وأنــت  ــاروا  سـ
إنها ــة  ــيّ ــدن ال ــيــا  الــدن ــة وغــــرورُفتجنّب  ــن ــو زي ــه ــب ول ــع ل
المنصورُواسلك سبيل الصالحين ذوي العال ــده  وجــن ــه  اإللـ جند 
كربال فــي  د  محمّ سبط  نظيرُأنــصــار  لــهــن  ــا  م نــفــوســاً  ــوا  ــاع ب
طوامياً بالدماء  بــحــاراً  تسيرُأجـــروا  الصافنات(١)  الجياد  وبها 
مراكز الصدور  تلك  ونحورُفلسمرهم  جماجم  السيوف  ــى  وإل
تخالهم الجموع  وسط  سطوا  زئيرُوإذا  هــنــاك  لهم  األُســـود  مثل 
وتألألت الضحى  شمس  وسفورُوتغيبت  سنا  فلها  الظُّبى  شمس 
له بذمتهم  حــقــا  قــضــوا  ــى  التصويرُحــتّ ل  يتشكّ أن  قبل  مــن 
عرصاتها في  األجساد  عفيرُوتهاوت  وذاك  مــطــعــون  ــاذاك  ــ ه
بعدهم ــرداً  ف الدين  عماد  نصيرُوبقي  هــنــاك  ــا  وم ــداة  ــع ال بين 
صــارم ــض  ــي وأب خطي  غير  ــا  يسيرُم حيث  الموت  حــذاه  يسري 
جموعهم بين  الميدان  هجيرُفتوسط  ــان  ــزم وال ظــامٍ  والقلب 
مجاهداً الحنيف  للدين  غيورُغيران  ــواه  سـ وال  ــداه  فـ نفسي 
لجواده موطئاً  ــرَ  ي فلم  تــدورُضاقت   (٢) ــنِــيِّ الــقِ في  رؤوســـاً  إالّ 
الهد ــوا  ل يستقيم  أن  ــراده  ويــؤيــد الــتــهــلــيــل والــتــكــبــيــرُومـ
ــواره جـ أراد  ــى  ــتّ ح ــه  ــام ــأق المقدورُف تِّم  فحُ ــوجــود  ال ربّ 
ــد مــشــؤومــةٌ ــن ي ــاه ســهــم م ــأت والتطهيرُف الــهــدي  أُصــيــب  فيه 
التقى فاطمة  ــؤاد  ف أصــاب  ــد مــفــطــورُسهم  ــحــمّ ــؤاد م ــ وبـــه ف
المرتضى ــام  اإلم كبد  الحورُوتفطرت  الجنان  في  ناحت  وعليه 
وتغيرت أفــالكــهــا  النورُوتعطلت  منها  واسودّ  الضحى  شمس 
ألجله العظيم  العرش  منثورُوتــزلــزل  دمــعــه  ــاً  ــزن ح والــــروح 

(١) الصافنات جمع صافنة: الخيل القائمة على ثالث وطرف حافر الرابعة.
نِيُّ جمع قناة: الرماح. (٢) القِ



٣٨١ املالّ منصور اآلجامي  
تدوسه والخيول  ملقى  مشهورُوالجسم  الــقــنــا  فـــوق  وكــريــمــه 
من برزن  الخدور  من  تدورُوالطاهرات  الشهيد  على  المصاب  عظم 
ــم ثــغــره ــث ــل ــذي تــقــبــلــه وت ــ تشيرُه وتــلــك   أُخـــر ــه  وتــضــمّ
خفراتكم وهــذه  الكفيل  ــت  ــورُأن ــت ــهــن مــقــانــع وس نــهــبــت ل
بذلة نــســاق  أن  علينا  ــورُتــرضــى  ــف ــم شــامــت وك ــا تــحــكّ ــن وب
العد بها  كيف  األيتام  ضيعة  تسيرُوا  الشامتين  بــيــن  لــلــشــام 

الثانية:
سواكب الخدود  في  بدمع  ابكِ  غالبِأال  ليث  المرتضى  علي  لفقد 
داً محمّ الــبــرايــا  خير  ــه  ب األطــائــبِوعـــزِّ  ــكــرام  ال أُمّ  وفاطمة 
د محمّ سبطي  السبطين  به  ــبِوعــزِّ  وراك ــام  األن في  ــاشٍ  م ــرم  وأك
مسلم كــل  بــل  ــام  ــت األي بــه  أبِوعــزِّ  بــال  يتامى  أمــســوا  مُ  فكلّهُ
الكتائبِوقد شق منه الرأس سيف ابن ملجم لمردي  لهفي  وا  وأرداه 
قتلته؟ من   ــور ال شر  يا  قتلت الفتى مفني العد في الحرائبِأتعلم 
جميعها والمكرمات   الهد الجالببِقتلت  سود  اللّه  دين  وألبست 
كآبة الــســمــاء  أمـــالك  ــادبِوأبــكــيــت  ون ــاكٍ  ب بين  مــا  فهم  عليه 
ناعياً األُفق  في  الروح  األمين  ذائــبِوراح  ح  المبرّ الوجد  من  بقلب 
بافتقاده  الــهــد ــان  أركـ الجوانبِتــهــدم  واهي  اللّه  عرش  وأصبح 
بعده الشريعة  أعـــالم  ــس  ــكّ (١)ون الشناخبِ عالي  اإلسالم  من  وهدّ 
مماثل مــن  لــه  مــا  رزء  لــك  األطائبِفيا  الكرام  بنتِ  حشا  أذاب 
زينب الزكية  ــحــورا  ال المصائبِعقيلته  أُم  أحــزان  ورثت  ومن 
خ مضمّ ــام  واإلمـ جــاءت  ساكبِعشية  الرأس  مفرق  من  دم  بفيض 
بحرقة وهي  النفس  عليه  ؟فألقت  النوائبِ في  أبي  يا  لي  من  تناديه 

(١) جمع هكذا ضرورة، والصواب: شناخيب: الجبال العالية.



شعراء القطيف ج٢  ٣٨٢
ومنبر يزين  لمحراب  ذا  ــن  أبي؟وم يا  العبادة  ألوراد  ذا  ومــن 
الوغى في  الضياغم  لمالقاة  ؟(١)ومن  بالقواضبِ نيرانها  استعرت  إذا 
الوغى قامت  إذا  كفء  لها  (٢)فأنت  السالهبِ فوق  الفرسان  بها  وجالت 
ــة ذلّ بــعــدك  ــالم  اإلسـ لبس  ؟لقد  النوائبِ عند  اإلسالم  لحمى  فمن 
كافلي! بعد  ذلّتي  وا  ضيعتي  مصائبيفوا  الرزايا  بين  عظمت  لقد 
الور سيد  على  الدنيا  وحشة  !ويا  األجانبِ بين  اللّه  دين  وضيعة 

(١) القواضب، جمع قاضب: السيوف القاطعة.
(٢) السالهب، جمع سلْهب: الخيول العظيمة.



٣٨٣ عبد النبي آل مسباح  

 ]٧٠[ 
عبد النيب آل مسباح

املتوّلد سنة (١٣٢٨)

د آل مسباح القطيفي القديحي.  هو األديب الحاج عبد النبي بن علي بن محمّ
نعومة  منذ  للخير  محبا  ونشأ  المذكور،  بالتاريخ  القديح  وأجداده  آبائه  بلد  في  ولد 
الً ذا كيان يشار إليه كغيره من أماثل  أظفاره وإبّان شبابه حتّى بزغ نجمه وعاد متأهّ
واألرحام  باألقارب  بارا  للمعروف،  ساعياً  للخير،  محبا  للتجارة،  ممتهناً  الرجال، 

(وفقه اللّه لمراضيه، وجعل مستقبل أمره خيراً من ماضيه)(١). ومن أدبه قوله:

C في رثاء الحسين
أصبحت الرسالة  أطفال  ظماهابنفسيَ  لهيب  من  تشكو  السبط  إلى 
عصبة أكــرم  الدين  لنصر  حباهافثارت  ــم  ث ــرش  ــع ال إلــه  ــا  ــراه ب
زواهـــراً الــبــدور  كأمثال  ضياهاتــراهــم  ــور  ن الــشــرك  ظــالم  أزال 
وصيرت حرب  نار  بحرب  عداهاوأورت  جسوم  ــزالً  ج حطباً  لها 
أهالهم عبوساً  يوماً  مُ  منهُ فضاهارأوا  وسيع  يوماً  بهم  وضــاق 
ــره أم ــاذ  ــف إن ــه  ــلّ ال أراد  ــا  رباهافــلــمّ بحرّ  صرعى  داً  سجّ هوت 
بعدهم والسبط  الخلد  لجنان  لظاهامضوا  تــشــبّ  ــداء  أعـ بين  بقي 

(١) توفي F في (٢٣/ ٤/ ١٤١٤هـ).
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كأنهم مــدبــريــن  ــروا  فـ ــر  ك شراهاإذا  ليث  ــدّ  ش عليها  ــاهٌ  شــي
ظامياً يجاهد  فـــرداً  لــه  ماهافلهفي  أُذهــب  األرض  جميع  فليت 
فتنثني العداة  في  فريداً  ــاويسطو  ــوراه ــرت ل ــ ــد عــنــه أدب ــرائ ش
رؤوسها أين  ــدرَ  يُ لم  جثثاً  ــراهــا(١)ثوت  قَ أيــن  ــدرِ  ت لم  وأرؤســهــا 
أراذل رمــتــه  ــد  ق سهم  ــاه  ــواف وطهف ــوصــيّ  ال قلب  بــه  أُصــيــب 
راً معفّ ــراب  ــت ال حــر  على  سماهافخرّ  تمور  حــزنــاً  لــه  فــكــادت 
واغتدت المنيرة  شمس  كورت  ضياهاله  غاب  بالحزن  السما  نجوم 
وقعه الــهــدايــة  ــان  أركـ ــزع  عزاهاوزعـ ــام  ق األمـــالك  أجله  ومــن 
صدره فوق  من  والشمر  له  بظباهافلهفي  لـــه  أوداجــــــاً  ــهــبــر  ي
قناته ــوق  ف ــرأس  الـ منه  طه(٢)ويــرفــع  شرعة  أعــالم  انخفضت  له 
مواعظاً السنان  رأس  على  قناهاويتلو  رأس  فــوق  ــن  م يرتّلها 
ملكوتها في  األمــالك  له  ت  فالهاوضجّ وســط  والوحش  وجناتها 
دماً له  ي  سحّ اللّه  ديــن  عين  ثراهافيا  ــل  ح ــن  ــدي ال عــمــاد  فــإن 
زعيمكم ــإن  ف هبّي  هاشم  ــا  مناهاوي ــيِّ  ــدع ال آل  أدركـــت  ــه  ب
ه ترضّ الخيول  تحت  جسمه  ــحــرّ ربــاهــافها  ــال غــســل ب ــاً ب ــالث ث
تهتّكت المحصنات  خدور  عداهاوتلك  شــرّ  بين   حسر ــبــن  وركّ
مهانة بعين  ــدا  األعـ ــاتالحظها  ورداهـ سترها  سلبتها  وقــد 
حواسراً النياق  فوق  لها  ــا!فلهفي  أذاه إليه  تشكو  مــن  ــرَ  ت ــم  ول
وإنه الكريم  المولى  ذلك   ــا وعــنــاهــاسو ــه ــال ــمــه مـــا ن ــؤل ــي ل
هاً ولّ والفاطميات  زينباً   ــر أباهاي الغيورَ  تدعو  ف  جَّ عُ على 
دموعه فتجري  ألطــفــال  لحماهاويــرنــو  فقدها  مــن  نابها  لما 
فاطم ابن  رأس  الرمح  فوق  سماهاوينظر  نــجــوم  حفت  ــه  ب كــبــدر 
لوا تحمّ والمرسلون  األنبيا  طهفال  بضعة  الطهر  بن  يا  رزايـــاك 

(١) قَراها: ظهرها.
(٢) إيطاء.
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 ]٧١[ 
الشيخ عبد احلميد اخلطي

املتوّلد (٥/ ٩/ ١٣٣٢هـ)

بن  حسن  بن  علي  الشيخ  األكبر  مة  العالّ ابن  الحميد  عبد  الشيخ  الفاضل  هو 
مهدي بن كاظم بن علي بن عبد اللّه بن مهدي الخنيزي. وآل الخنيزي أُسرة عربية 
عريقة تنحدر من عبد القيس، نزحت من جزيرة أَوال (البحرين) [حاليا] منذ عهد 
ى بعض المبادئ  سحيق ال يعرف تاريخه على وجه الدقة، ولعله في القرن العاشر. تلقّ
العربية في القطيف، ثم سافر إلى النجف سنة (١٣٥٦)، فواصل دراسته مثابراً حتّى 
تحصل على فضيلة علمية، تشهد له بذلك شهادات أعالم كبار، ومن بينهم آية اللّه 
المرجع األعلى السيّد محسن الحكيم. ظل مثابراً على الدرس والتدريس والتأليف 

حتّى بعد هبوطه إلى القطيف، فنتج من ذلك آثار يمكن تلخيصها فيما يلي:
١- اللحن الحزين.

٢- ديوان شعر.
٣- من كل حقل زهرة.

٤- معركة النور والنور.
٥- خاطرات الخطي.

٦- أدبه وشعره.
ليس في وسعنا في هذا المجال الضيق أن نبسط الحديث عن شاعرية الخطي، 



شعراء القطيف ج٢  ٣٨٦
يتناول  هو  وإنما  الغاية،  لهذه  يوضع  لم  كتابنا  ألن  الدليل؛  ونقدم  البرهان  ونعطي 
الشعراء بإيجاز مقصور على لون من الشعر وحده في هذا اللون الخاصّ بأهل البيت 
احتين من شعره العامر (مدّ الله في  A. فإلى القارئ الكريم هاتين الزهرتين الفوّ

عمره، وكثّر الله رجال الدين من أمثاله)(١):

الصرخة الخالدة
الذكر نبتعث  الطفّ  في  وقفة  والشعراأال  الوحي  نستنزل  أُفقه  ومن 
لجالله هيبة  ــعْ  نــخــشَ ثَــم  الكبرقفا  والعظة  األلباب  عبرة  هنا 
هواجعاً ذكرياتي  من  نبّها  قفا  يجا دفين الوجد من كبدي الحرّ وهِ
الثر ونستنطق  الوادي  نسأل  الصدراقفا  يثلج  منهما  جواباً  لعلّ 
عرصاته في  الطرف  أُجيل  حيروقفت  دمعة  مقلتي  في  وقفت  وقد 
الجمراوثارت بصدري عاصفات من األسى تقذف  لوعة  ضلوعي  وطيّ 
ــه أروم مــا  بالغاً  أرانـــي  خراولست  الذُّ مدمعي  أعددت  أنني  كفى 
عبرة إهــراق  النفس  غليل  الدهراأيشفي  تأنيبي  الدهر  جرح  ويضمد 
بيانها ــدقّ  ي أشــيــاء  النفس  سطراففي  جبهتي  على  فاقرأها  شئتَ  إذا 
قائالً لست  يكن  مهما  أنني  المجرعلى  وجهي  في  سدّ  فالناً  بأن 
ه خبراً حمراقف استعرض التاريخ واستقصِ ألواحه  الطف  يوم  فتاريخ 
باسل غيرة  الحق  استفز  ــداة  الغبراغ بها  تضيق  أمانيه  أقـــلّ 
ا عوابسً كالحاتٍ  المنايا  ى  صبراتلقَّ القنا  بظلّ  يقضي  أن  وآثــر 
ا شواهقً الثائرات  بالدماء  رارمــى  عْ الصَّ الجبابرة-  خدّ  -من  م  وقوَّ
عرينه ليث  اإلسالم  استصرخ  الوعراهنا  والمسلك  الموت  إالّ  ير  فلم 
مصيره يبالي  ال  حسين  ــارَ  ــث القبراف ينزل  أو  الملك  لصدر  أيسمو 
وامتطى الميامين  بالغلب  ر  والكفراوشمَّ البغي  يهدم  المنايا  متون 

(١) توفي F في (١٤/ ١/ ١٤٢٢هـ).
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وذابالً سيفاً  الرحب  الفضاء  قفراوعاد  ملتهباً  الــروض  يعيد  وجيشاً 
لعبة الدين   ــر ي أن  عليه  يشريشق  أو  المطامع  وفق  على  يباع 
مقوداً ميسون  البن  اضطراراً  اضطراأيلقي  إذا  أولى  بالحر   الرد وورد 
محمد وتاج  ميسون  ابن  حي  عهراأيُضْ ممتلئاً  منه  ــاً  رأسـ يكلل 
آمناً الخالفة  ــرد  ب فــي  ــرفــل  الخمراوي يعتصر  اإلسالم  كرمة  ومن 
الغراويصفو لمن لم يصطفوا حوض ملكه عترته  الظهر  خلف  وتنبذ 
كلها األرض  في  الجور  ظل  شبراويبسط  ملتمس  السبط  وركب  يزيد 
حرمة الدين  من  يترك  لم  جهراتهتك  الطِّال(١)  استباح  كيف  تره  ألم 
بجفنه ــتــي  ف حــلــم  ــره  غـ ــقــد  مخضرال ريان  الملك  عود  وأبصر 
عيونه نامت  الــدهــر  ــأن  ب ــن  شزراوظ يرمقه  الدهر  أن  يــدر  ولــم 
البال واستحكم  الحق  خناق  وهل غير سبط المصطفى يدفع الضرافضاق 
رمت إن  الضعف  تعرف  ال  يد  كبرارمته  بجانبه   ينأ مــن  وتصفع 
ا نادمً الــســنِّ  قـــارعَ  يــزيــدٌ  افهبَّ  رَّ غُ من  كلُّ  هكذا  بناناً،  وأدمــى 
وميسراً كاساً  رعناء  يد  عن  غرارمى  صُ مكتسياً  اللهو  ندي  وبــات 
حقوده كامنات  ــداً  ــزي ي الظفراأثـــارت  يصلح  أو  الناب  يحد  فقام 
محجب كل  اليوم  ــذاك  ب ستراتجلى  للخفا  يــدع  لم  يوماً  فلله 
هاشم أبطال  فيه  دماها  اأهانت  حرّ يعشْ  الحياة  قدر  يحتقر  ومن 
صفحة البطولة  فيه  سطرت  من المجد واألقالم أشال فتى الزهراوقد 
دويّها الــزمــان  مــلء  صرخة  الوقرافيا  يشتكي  الــذي  أُذن  مفتقة 
اإلبا ــرودة  أُغـ األجــيــال  دهــا  ــردّ بكرات تزل  ا  لمَّ وهي  الليالي  ستفنى 
نشرها يعبق  الــتــاريــخ  فة  العطرامشرّ سكب  قد  الضيم  أبيّ  عليها 
ليلهم الصبح  على  غطّى  لمن  اأقول  مفترّ الح  قد  الحقّ  صبح  إن  أال 

(١) الطِّال مسهلة الهمزة: الطالء، بتحقيقها: ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه، وهم يكنون 
به عن الخمر.
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إصاخةً الجديد  النشء  أيها  فأنت بما أنشدت دون الور أحرويا 
محتم كفرضٍ   الذكر هذه  الذكرأقم  هذه  ــه   أُسُّ مَجد  كل  وثق 
حقائق عن  عموا  رهطاً  تتبع  البدراوال  تبصر  أن  الرمداء  إلى  وأنى 
سهمهم طاش  عصبة  من  لهم  مغبّرافويل  أسود  الصبح  وجه  يحيلون 
يحسنونه ما  ــلُّ  جُ اختبار  سفراقليلي  قرأوا  وقد  سطراً  رسموا  لقد 

وله تحت عنوان: مأساة الطف أو المواكب الحسينية
تتهاد كالضحى  المواكب  أعالمالمن  السنا  الــوادي  على  نشرت 
فتنثني األمين  ــروح  ال بها  ــايحدو  ــالم واألح ــال  ــ اآلم تستنشق 
فوقها الــجــاللــة  ــة  ــوي أل تسامى؟وتـــرفّ  حين  النسر  جنح  أرأيــت 
رت ونوَّ الكئيب  الوادي  بها  وخزامىوزها  شقائقاً  السفوح  تلك 
خوافقاً القلوب  تــودعــه  اماخفت  البسّ الــرجــا  فيه  ودعــت  إذ 
نحوه تهرع  الــحــيّ  ــراة  س ــازمـــراً  اآلالم ضلوعها  بين  وتــحــثّ 
عٌ مصدَّ والمقام  يرجف  اإللهامافالحجر  األسى  في  شاطر  والوحي 
البها حائلة  العصماء  وظالماوالكعبة  كــآبــة  الحطيم  وكــســا 
بأباطح أبــاطــحــاً  ــفُّ  يــلُ  اآلكاماوســر وينشر  النجود  يطوي 
نخبة هاشم  نــشء  من  المقداماوتحوطه  األروع  تـــراه  كـــال 
أصيد ةِ  ــرَّ ــ األًس ــاح  وض ــلّ  ك تماما(١)مــن  الــهــالل  تــه  غــرّ تعطيك 
بالدما تنطف  ــروع  ال يــوم  اإلنعامافيداه  تستمطر   القِر  ــد ول
ركابه استقلّ  الوحي  مهبط  ــالء أقــامــامن  ــرب ــارق ك ــف وعــلــى م
وقد  بُشر ربواتها  وبَشاما(٢)فتضاحكت  ا  سً ندُ سُ  : ــروداً ب لَبست 
وكورها الخيام  ذرا  النسور  مقامافــإذا  ــار  ص للجود  وفــنــاؤهــم 

رار: الجباه، واألصيد: األسد. ة، جمع سِ (١) األسرَّ
(٢) لبشام شجر عطر الرائحة يسحق ورقه ويخلط بالحناء للتسويد.
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ــمُ ــراهُ قِ ــارُ  ــن ف ليل  دجــا  اإلظــالمــاوإذا  بها  كشفوا  ــاعــة  شــعّ
بطالقة ضيوفهم  ــايستقبلون  ــرام إك ضيوفهم  ــرون  ــام ــغ ال
خيامهم السماك(١)  هام  على  سناماضربوا  الرفيع  الشرف  من  حلّوا 
مُ عليهُ أطـــلّ  حــتّــى  يلبثوا  واألعالما(٢)لــم  السهل  يواري  لجب 
جياده وقــع  األرض  ــم  أدي ــى  رماماأدم الــراســيــات  ــمّ  ش وأحـــالَ 
جنباته في  الرعب  ســاد  وُّ  ــدَّ جهاما(٣)والـ الهضاب  وجه  على  نفضوا 
برجفة المروع  الــوادي  جماما(٤)واستشعر  قبل  وكان  جفّ  والماء 
بوارق والسيوف  تصهل  األجــرامــاوالجرد  أطلعوا  ــة  األســنّ ومــن 
تطلعت حين  الــحــوراء  دهشةَ  ركامايا  فشاهدته  الفضاء  ترنو 
القو واهية  الجيد  عنان  الصمصامافلوت  يصلح  حسيناً  ورأت 
حساماً؟ للمنون  أتصلح  ويــتــامــى!هتفت  ــل  ــ أرام ضيعتاه  وا 
جدنا لموطن  بنا  أُخـــيَّ  لناماارجــع  الحمام  ــرك  ت لــو  فــأجــاب 
بينهم ما  اتّكا  قد  الحسام  ــا(٥)وعلى  ــزام واألح ــاد  اآلح يستنصت 
لكم دم  أي  ــان  ــوف ك بــنــي  حراما؟إيـــه  قبلُ  استحللت  أم  عندي 
انزعوا مُ  حسبكُ األجــالف  أيها  ــروا اآلثــامــايا  ــف ــة ك ــمــذلّ ثــوب ال
طغيانكم  ــر ك مــن  أفقتم  ترامىهــال  الــضــالل  شياطين  فيكم 
عقولهم للذين  ــداً  ــع وب تعامىسحقاً  الرشاد  نور  وعن  صغرت 
كتبكم  تتر المزن  مثل  وإماماباألمس  راعــيــاً  غيرك  ــرضَ  ن «لــم 
الربى خالية  األرض  فــإن  لهاما»(٦)أســرع  الخميس  أعددنا  وإليك 

(١) السماك: أحد السماكين، وهما كوكبان من منازل القمر.
(٢) اللجب: الجيش الكثير له جلبة وصخب، واألعالم، جمع علم: الجبال.

وُّ : المفازة ، والجهام: السحاب ال ماء فيه. (٣) الدَّ
ة: مجتمع الماء. مَّ (٤) الجمام، جمع جَ

(٥) األحزام: األحزاب. يريد الجماعات.
(٦) الخميس: الجيش، واللهام: العظيم.



شعراء القطيف ج٢  ٣٩٠
لكم؟ سلفت  التي  المواثيق  األقساما؟أين  نقضتُم  النفاق  أبني 
نبيكم؟ لبنت  ابــنٌ  ســواي  هل  عصاما!أم  ســواي  تجدوا  لن  تاللّه 
الهد شرف  روا  تقدِ لم  أنكم  وذمــامــاهب  فيكم  ــد  عــوائ ــوا  ــارع ف
بأنني ــون  ــل ــأم ــت أف ــكــم  ل زماماتــبّــاً  األثيم  الطاغي  إلــى  أُلقي 
آبــاؤنــا ــا  اإلبـ سنن  شــرعــت  ــد  استسالما؟ق ــمُ  إلــيــكُ ــاد  أُقـ أأنـــا 
صيتها يبقى  شــعــواء  ــاسأثيرها  ــوام ــال واألع ــي ــق األج ويــطــبّ
العال إلى  الزؤام  الموت  اإلرغاماأستعذب  أحمل  أن  أبــى  شرفي 
الفنا أو  أروم  كما  الحياة  ــا  دواماإم عاش  العز  حيث  يقضِ  من 
الفتى به  يــذل  عيش  في  خير  مضاماال  تعيش  أن  بنفسك  فاربأ 
كيانه لــلــرشــاد  ــع  ــأرف س دعامابــدمــي  ــضــالل  ال ــن  م أدكّ  وبــه 
واستبدلوا وعظه  عن  وسهامافتصامموا  أســنــة  ــواب  ــج ال ــع  رج
أبناءها الوغى  إلــى  يثير  غراماومضى  الكفاح  مُ  عندهُ كــان  من 
الشر أسد  دونهم  من  حمامافتواثبوا  السيوف  من  يستمطرون 
األقراما(١)دكوا الهضاب على السهول وضيقوا وحطموا  الفضاء  سعة 
خيولهم النجيع  بتيار  القمقاما(٢)عــامــت  تمخر  السفائن  مثل 
بموقف الطغاة  عرانين  يتسامىجذعوا  باسمهم  يبقى  للحشر 
حراماهم حللوا سكب النفوس على الظُّبى شــرعــوه  ســواهــا  وعــلــى 
لوائها ظل  تحت  كراماً  مقاماوقضوا  الخلود  احتلّوا  فلذلك 
ــمُ ــراهُ ذك فــي  الــتــاريــخ  هــم شــرفــوا الــتــاريــخ واألقــالمــافليفخر 
كتائب ــواه  ــ ق فـــي  فـــرد  ــه  ــلّ حساما!ل الحسام  صحب  ه  وبكفّ
السما ترتجف  الهيجاء  يقحم  ضراماإن  يستحيل  يوشك  والكون 

، والصواب: قروم. (١) األقرام أراد جمع قَرم: السيد، وهذا تساهل من الشاعر ضرورةً
(٢) القمقام: البحر.



٣٩١ الشيخ عبد احلميد اخلطي  
والهامايسقي الرمال الصاديات دم الطُّلى(١) الكلى  يطعمها  والسمر 
شفراته على  تهافتها   ــر حاماوتـ الذبالة  على  الفراش  مثل 
بكربال الــرهــيــب  مــوقــفــه  ــه  ــلّ إعظاما!ل لــذكــره  ــقــرون  ال تجثو 
سناؤه ــعّ  ش الــتــاريــخ  ــــام مــنــه وســامــاوبجبهة  ــت األيّ وتــحــلّ
ــرٌ به ــب ــم عِ ــفّ ك ــط ــه يـــوم ال ــلّ ــد أعــيــت األفــهــامــا!ل ــة ق مــطــويَّ
رموزها يحل  فائيل)(٢)  (رُ من  إياهاماهل  ضوعفت  ــا  أراهـ إنّـــي 
أر أن  لعلّي  حقائقها  ــرامــايجلو  مَ يـــداي  لمست  ــا  م ــآلن  ل
الفدا سنن  ــدوا  عــبّ قــد  األقداماشــهــداؤه  خطاهم  خلف  فوضعتُ 
العال طلب  في  اع  النزّ مشعل  إماماهم  إلــيــه  ليسوا  مــن  ــضــلّ  وي
عربية ــخــوة  ن ذو  ــمُ  ــهُ ــن م ــل  الضرغاماه  (٤)الشر في  تصرع  قعساء(٣) 
رمالهم تــلــول  مُ  قبابهُ ــادوا  رغاماشـ الرياش(٥)  عوض  واستبدلوا 
إكليلهم والقنا(٦)  الصفائح  خياماقِصد  ــاء  اإلبـ ضــربــوا  مُ  وعليهُ
كؤوسهم الــدمــاء  من  فون  ــا(٧)يترشّ أُوام العبيط  للصادي  بلّ  هل 
عجائب سفر  الدهر  وإن  قدامى(٨)عجباً  صرن  كيف  الذنابى  إن 
ــاذف الــبــيــدا به ــق ــر الــعــلــي ت لجاماس المسلمين  ــام  س ويــزيــد 
يْنانةً فَ أحــمــد  دوحـــة  ــثَّ  ــت ــدامــاواج ــيّ مُ ــزك ــه ال ــلَّ مــن دم وأعـ

(١) الطُّلى، جمع طالة: األعناق.
عدُّ أحد أعظم الفنانين في جميع العصور.  (٢) رفائيل ١٤٨٣ - ١٥٢٠: رسام ومهندس إيطالي، يُ

من أشهر لوحاته القديس والتنين.
ة. (٣) القعساء: الثابتة منعة وعزَّ

(٤) الشر: المأسدة.
ياش: اللباس الفاخر، وتوسع فيه إلى أثاث المنزل الفاخر. (٥) الرِّ

(٦) القصد الصفائح والقنا: ما تكسر من السيوف الرماح.
(٧) العبيط: الطري، أراد به الدم المسفوك توا، واألدام: أشد العطش.

(٨) الذنابى: الذنب، والقدامى: متقدموا الجيش والقوادم، أي الريشات المتقدمة في جناح الطائر.



شعراء القطيف ج٢  ٣٩٢
ــه(١) ــمّ وبَ الغناء  ــر  ي زٍِ على  قيامايغفو  ــاق  أط ــا  كــأسً استقى  وإذا 
ووروده(٢) صالتُه  القيان  جُ  ــزَ الجاما(٣)ه إال  ــدرِ  ي لــم  مستهترٌ 
مت شَّ عظاماهو ذا استباح حمى الرسول وهَ للرسول  ــوادي  ــع ال منه 
ا صوارخً الــدمــاء  هاتيك  مامستظل  هُ ــراتِ  ــتِّ ال ــى  إل تثير  حتى 
ديونه الشيهد  ــخ  ــاري ت الظُّالَّمايقتصُّ  ويصفع  غاصبيه،  مــن 
الحشا في  تطغى  الخرساء  غالماوجراحه  ــزال  ي ــا  وم ــانُ  ــزم ال شــاب 

، من العود: أعظم أصواته، أو الوتر الغليظ من أوتار المزهر. فارسية. (١) البَمُّ
وليس  أوراد  على  تجمع   ، وحقها  العبادية،  الوظائف  من  المرء  يؤديه  ما  وهو  رد،  وِ جمع  أراد   (٢)

ورود.
(٣) الجام: إناء من فضة من كأس ومشربة ونحوهما.



٣٩٣ السيّد جعفر املاجد  

 ]٧٢[ 
السّيد جعفر املاجد
املتوّلد (٢٤/ ٦/ ١٣٣٣)

بن  هاشم  السيّد  حسين  السيّد  ماجد  السيّد  أحمد  السيّد  جعفر  السيّد  هو 
خير  بتربيته  قاما  كريمين  أبوين  من  المذكور  بالتاريخ  الثالثاء  يوم  المتولّد  علوي، 
بكثير.  منه  أكبر  بنت   سو غيره  لهما  يكن  لم  إذ  اآلمال؛  أكبر  عليه  عاقدين  قيام، 
دّ به من طلبة العلم،  شب مترجمنا محبا للعلم وذويه؛ لذا فقد تحصل منه على ما عُ
حيث تلمذ على جماعة من أهل الفضل كوالدنا المغفور له، والشيخ علي السويكت 
ف أن ظروفه المادية لم تساعده على مواصلة الدراسة، فامتهن  وأمثالهما. ومما يؤسِ
التجارة مدة، ثم التحق بالوظائف الحكومية ابتداء من عام (١٣٦٤)، وال يزال بها 
حتّى اآلن(٤). وكان يقول الشعر باللغتين الفصحى والدارجة، وله فيهما آثار جميلة. 

ومن أدبه الفصيح في أهل البيت A قوله:

K في مولد الرسول
مكة يـــا  ألرضـــــك  ــاً  ــئ ــي ــن دْه السعَ ــرج  ب نجمك  حــل  فقد 
ــخــاراً ونــلــت الــســرور أحــدْعــلــوت ف يــدعــى  ــوم  ــي ال مثلك  ــال  ف

(٤) عمل محاسباً ببلدية القطيف ثم مساعداً لرئيس البلدية حتى تقاعد. توفي F في (٢٢/ ٩/ 
١٤١١هـ).



شعراء القطيف ج٢  ٣٩٤
الوجود وافــى  أحمد  مثل  بــلــدْوال  ــت  ــان ك ــة  ــك م ــل  ــث م وال 
ربنا ــن  م الــســبــق  قــصــب  مقتصدْلــهــا  ـــيَّـــره  صَ ــبــيــت  ال ــهــا  ب
ظعنها لـــه  الــحــجــيــج  ــثّ  ــح ــددْت ــج مـ ــل فـ ــن كـ ويــأتــيــه مـ
ببحبوحها نـــشـــأت  ــت  ــ ــدْوأنـ ــهــا ولـ ــي ــيـــت ف ــا وربـ ــي ــب ص
طيبة إلـــى  مــنــهــا  ــرت  ــاجـ الحسدْوهـ ــريــش  ق ــت  ــان أب ــداة  غـ
ــور ــ ــا لــهــذا ال ــي ــب ــعــثــت ن الرشدْب فيك  ــال  ن  ــور الـ فكل 
األنـــام ــدعــو  ت بــعــزمــك  (١)فقمت  دْ األَوَ استقام  حتّى  الدين  إلى 
ــاء بــطــلــعــتــك الــنــيّــران ــ ــدْأضـ ــرة والــمــشــتــري واألسـ ــ ه وزُ
ال الصبر  مــن  درعـــاً  (٢)تجلببت  ردْ ــزَّ ــ الـ منه  وضيقت  ــرام  يـ
جازعاً ال  ــه  الــلّ فــي  ــدْوجــاهــدت  أح ــن  م ــدي  ســي ــاً  ــف خــائ وال 
(٣)فــدتــك نــفــوس تــــودّ الــبــقــا األودْ ــه  ــي ف بـــقـــاءك  ألن 
عاينت ــذ  م ــودك  ــس ح ــذرتُ  ــ معتمدْع يــا  ــاي  ــن عــي صــفــاتــك 
ــال بــدعــة ــإن يــحــســدوك فـ ــ تعدْف ال  ــادهــم  ــسَّ حُ الفضل  ذوو 
المرتضى  ــور ال بخير  يــعــدْنُصرت  ال  ــه  فــضــل ــن  ــس ح ــي  ــ أب
ــا مــثــيــر الــعــجــاج ــا حــســن ي ــددْأبـ ــع ال الــفــرقــتــيــن  ــل  شــمِ إذا 
ــه ــدت ــاع ــي وس ــب ــن ــنـــت ال !أعـ العقدْ فككت  كم  وجهه  وعــن 
اإللــه ــن  ــدي ل ــت  ــم أق أن  ــى  ــعــمــدْإلـ ــانـــه وال بــمــاضــيــك أركـ
عظام معجزات  مــن  لــك  (٤)فكم  ــعــدْ ت ال  بها  الفجاج  ــألت  م
الجالدِ بيوم   (٥) ــرَ بْ ــزَ ــهِ ال ودْألست  ــن  ب عــمــرو  قــاتــل  أنــت  أمــا 

(١) األود: االعوجاج.
د: المزرودة اللينة المتداخل بعضها في بعض. رَ (٢) الزَّ

(٣) إيطاء.

(٤) إيطاء.
بْر: األسد. زَ (٥) الهِ



٣٩٥ السيّد جعفر املاجد  
حصنها خــيــبــرٍ  ــن  م (١)وزلــزلــت  ــدْ ــوهَ ال في  مرحبها  لــت  وجــدّ

C ويقول في رثاء أمير المؤمنين
الشهدا أبا  يا  عظيماً  فخراً  فداكفاك  النبي  دون  من  بالنفس  جدت  أن 
خالصة ــه  الــلّ سبيل  فــي  دابذلتها  لم تخشَ موتاً ولم ترضَ الهوان رِ
معركة هيجاء  في  جدت  بها  منكمدا؟!فكم  حيران  بها  الشجاع  ظلّ 
لكربتها كشافاً  بالسيف  قمت  معتضدا؟!كم  اللّه  وبحول  راً  مشمّ
ه عابدُ المعبودَ  ف  ــرَ عَ ما  عبدالــوالك  ما  فالمعبود  حسامك  لوال 
رايته للدين  رفعت  مــا  وجدالــوالك  ما  فاإلسالم  حسامك  لوال 
مُ هُ قصدَ األحقادِ  أُولو  نال  قصدالوالك  ما  البغي  نال  حسامك  لوال 
منفصماً اإلسالم  عرا  أمسى  مضطهدالوالك  الحق  أمسى  حسامك  لوال 
بنيت ما  الدين  هذا  فأركان  رشــداإذن  خلتها  مــن  يــا  بكفك  إالّ 
بها العقول  أبهرت  لك  آيــة  أبداكم  لها  إخفا  ال  الشمس  من  أجلى 
هدكم حاولت سترها األقوام واجتهدوا يصيب  لن  حسيراً  كلٌّ  فعاد 
ظهرت  الور بين  ما  عــدداومعجزاتك  كتابها  لها  يستطيع  لــن 
عجب ملؤه  وقلبي  ــول  أق كيف استطاع المرادي فيك ما قصدا؟لكن 
بصارمه يعلو  بأن  استطاع  الشهدا؟كيف  أبا  يا  فتقضي  الجبين  منك 

C ويقول في رثاء الحسين
ــلْ ــا صــاحــب الــمــجــد األصــي (٢)ي ــا راكـــب الــوجــنــا الـــذلـــولْ ي
ــو ــطــف ال جـــئـــت  إذا  ــرج  ــ الدخيلْعـ حامي  حمى  على  ف 
في الـــعـــزم  ــا  ــاي ــط م ــزولْواحـــبـــس  ــ ــن ــ أكـــنـــافـــهـــا عـــنـــد ال

(١) الوهد: األرض المنخفضة.
(٢) الوجناء: الناقة الشديدة، والذلول: العظيم من اإلبل، والمنقاد لصاحبه.



شعراء القطيف ج٢  ٣٩٦
ــفٍ ــ ــدن ــ ــة م ــيـ ــحـ ــلْبــــلّــــغ تـ ــوي ــط ــل ال ــي ــل ــال ــام ب ــ ــا ن مـ
ــا ــه ــات ــرص ــر ع ــ ــم ثـ ــ ــث ــ ــلْوال ــي ــل ــع ــل ــاء ل ــ ــف ــ فـــيـــهـــا ش
ــال ــام ــه ــوع ال ــ ــدم ــ كالسيولْواهــــــمِ ال الــمــحــاجــر  ــن  م ت 
ـــ ــري ــاة مــــن ق ــ ــم ــ ــش تــســنــمــوا ظــهــر الــخــيــولْفـــبـــهـــا ك ـ
ــال ــع ــع ال ــ ــولْطـــلـــبـــوا بـــهـــا رفـ ــ ــذب ــ ال بـــعـــد  وعــــــزه  ء 
ــوا عـــلـــى أعـــدائـــهـــم ــ ــال ــ (١)ص ــولْ ــف ــق ــقــوا ســنــن ال ــذ طــلّ م
ــا لــهــم ــ ــاة(٢) م ــ ــمـ ــ ــد كـ ــ مثيلْأسـ مــن  ــرا  ــ ط ــخــلــق  ال فــي 
ــدر الـــدجـــى ــ ــم بـ ــه ــن ــي ــا ب ــ ــؤولْم ــص ــدو كــمــا الــلــيــث ال ــع ي
ــه ــزم ــع الصقيلْيــلــقــى الـــكـــمـــاة ب ــاضــي  ــم ال وبــســيــفــه 
لو ــع  ــم ــج ال ــي  ــن ــف يُ كـــاد  ــلْقـــد  ــي ــرح ــال ب آذن  الـــلّـــه  ال 
ــة ــي ــن ــم م ــ ــه ــ ــيــلْفـــــرمـــــاه س ــب ــن بـــفـــؤاده الــســامــي ال
البسيـ ــه  ــ وج ــى  ــل ع  الجليلْفــهــو ــرضــا  ل ــداً  ــاج س ـــطــة 
ــع الــعــلــى ــب ــس ــه ال ــي أُفـــولْفـــهـــوت لـ ــت ف ــاب ــشــمــس غ وال
ــا ــب ــج ــم ال ــ الـــرســـولْوتـــدكـــدكـــت ش ــط  ســب لــفــقــدهــا  ل 
ــو الــخــيــا ــح ــى ن ــ الــصــهــيــلْومـــضـــى إل عــالــي  جـــــواده  م 
ــد ــمّ ــح ــات م ــ ــن ــ ــو ب ــ ــدع ــ ــولْي ــه ــم ال ــي  ــال ــع ال بصهيله 
ــر أحــمــد ــائـ ــفـ ــدت خـ ــ ــب ــ ــي ذهــولْف ــورق(٣) تــعــدو ف ــالـ كـ
ــوم وتــــــارة ــ ــق ــ ــولْطـــــــــوراً ت ــرمـ ــرّ الـ ــ ــى ح ــل ــو ع ــكــب ت
ــا لــهــا ــ العليلْحـــســـر حـــفـــاة م الــخــلــف   ســـو ــامٍ  حـ
ــاً بــالــصــعــيـــ ــن ــي ــس ــرأت ح ــ ــر الــخــد األســيــلْفـ ــفّ ــع ــد م ــ
ــه ــوق ــرف الــرســولْوالـــشـــمـــر جــــــاثٍ ف لــم يــخــشَ مــن ش

(١) القفول: الرجوع.
(٢) الكماة، جمع كمي: الشجعان.

(٣) الخفائر، جمع خفرة: كثيرة الحياء، والورق، جمع ورقاء: الحمام الضارب لونه إلى الخضرة.



٣٩٧ السيّد جعفر املاجد  
ــر هــــذا ابــــن الــنــبـــ ــم ــولْيـــا ش ــت ــب ــة ال ــاطــم ــرخ ف ــ ــــي وف
ــر مــن ــيـ ــذا حـــســـيـــن خـ ــ ــ جيلْه ــل  ك ــن  م الــحــصــى  وطـــئ 
ــو ــق ــولْفـــأجـــابـــهـــا لـــكـــن ب ــك ــث ال ــاء  ــشـ أحـ ــتّ  ــ ف ل 
ــه ــل ــت ــب بــالــمــثــيــلْالبــــــــدّ لـــــي مـــــن ق ــل ــط والـــثـــار ي
ــلْوغــــــــدا يــــحــــزّ كــريــمــه ــي ــق ــد مــــــاضٍ ص ــن ــه ــم ب
ــا ــم ــس ــه أمـــــــالك ال ــت ــك ــب ــالــعــويــلْف ــت ب ــجّ ــنّ ض ــجـ والـ
ــا ــرم ــك ــم ــه ال ــي ــل ــت ع ــكـ الــهــمــولْوبـ ــع  ــدم ال ــن  ع ــاً  دمـ ت 
ــش الــفــال ــ ــعْ وح ــ ــر م ــي ــط ــولْوال ــســي ــعَ ال ــ والـــجـــامـــدات مَ





٣٩٩ عيل الشيخ منصور آل مرهون  

 ]٧٣[ 
علي الشيخ منصور آل مرهون

املتوّلد (٥/ ٤/ ١٣٣٤هـ)

مة المرحوم الشيخ  هو الفقير إلى اللّه تعالى مؤلف هذا الكتاب، علي ابن العالّ
د بن مرهون، المتولّد في التاريخ المذكور. تلقى  منصور بن علي بن حسين بن محمّ
مبادئ علومه على أساتذة أهل بالده تحت رعاية والده إلى أواسط عام (٥٤)، ثم 
 ،(٦٠) عام  أواخر  إلى  هناك  فأقام  العلم،  لطلب  األشرف  النجف  إلى  أبوه  له  رحّ
ثم قفل راجعاً ليتزوج آمالً العودة إلكمال دراسته، غير أن األقدار أبت عليه ذلك، 
وتقدمته عراقيل شاقّة أهمها وفاة والده في (٣٠/ ٦/ ٦٢)، فأصبح ال يملك حوالً 

وال قوة، معتقالً أو شبهه.
وفي هذا الفترة ألف كتابه (لقمان الحكيم)، و(أعمال الحرمين)، ونظم ديوانه 
(المرهونيات)، وروضته العلية، و(مغني القراء). ولم يتأتَّ له الرجوع إلى النجف 
األشرف إالّ بعد اثنتي عشرة سنة أي في (٦/٥ سنة ١٣٧٤)، وقد أخذ على نفسه 
أن يسافر في كل سنة إلى النجف ليحضر أهم شهور الدراسة من كل عام، ثم ينحدر 
وهناك  القرآن)،  كتابه (قصص  ألف  األشرف  النجف  وفي  رجب.  أوائل  بالده  إلى 
أمره  مستقبل  وجعل  لمراضيه،  اللّه  وفقه  القطيف)،  (شعراء  تأليف  فكرة  تولدت 

خيراً من ماضيه(١). ومن أدبه الفصيح في أهل البيت A قوله:
(١) توفي رحمه الله في ٢٧/ ١/ ١٤٣١.



شعراء القطيف ج٢  ٤٠٠
C في رثاء اإلمام الصادق

أركانا شيّد  للدين  مــن  وأظهر شرع المصطفى بعد أن بانا(١)بنفسي 
ــره ــر س ــهـ ــه حــقــا وأظـ ــن ــيّ وإعالناوب سرا  األمر  جلي  فأضحى 
ة أُمّ اللّه  به   (٢)أهــد  هد إذعاناإمــام  بالجعفرية  انتمت  إليه 
فضائل األنـــام  بين  لــه  أزماناوشــاعــت  بالخالفة  ــى  أول كــان  بها 
عاملت بالغدر  األيـــام  وأحياناولكنما  وبــعــداً  قبالً  أحمد  بني 
غدٍ في  الدوانيق  لمنصور  دانافويل  لما  قيد  المرء  إن  النار  من 
وما حقه  المصطفى  ابن  غصب  وأضغانالقد  حقداً  فيه   فأبد كفاه 
مخاطباً عليه  بــغــيــاً  ــه  ــف أما تستحي والموت منك لقد حانا؟وأوق
دارهم اللّه  رعى  ال  أشخصوه  أركانافكم  الرشد  إلى  فيه  زعزعوا  وقد 
د محمّ الــبــرايــا  خير  على  كانايــعــزّ  قد  بالذلّ  المغوار  الصادق   ير
تنوبه األنـــام  خير  على  النافلهفي  ا(٣)  صفً أصابت  لو  عظام  رزايا 
ــؤاده ف حــتّــى  بالصبر  بركانافكابدها  المبرح  الصبر  من  ــراه  ت
جر بما  العدوّ  منه  يكتفِ  وعدواناولم  ظلماً  مَّ  السَّ إليه  فــدسّ 
غيلة السم  ــك  ذل ــاداً  ــن ع أحزاناسقوه  الهداية  قلب  في  ــأورث  ف
محمد قلب  الــســم  ذاك  وعدنانافقطع  والــبــتــول  علي  وقلب 
أشجانافأضحى ضجيع الفرش ملتهب الحشا ح  المبرّ السم  من  يقاسي 
بعد أن سر السم في جسم الهد ألواناسر فالجسم  الحق  إمام  بجسم 
محمد نجل  اإليجاد  علة  كاناقضى  ــا  وم العالمين  كل  فأحزن 
ضجة بالكآبة  عليه  ت  أركانافضجّ شيد  للدين  من  غاب  لقد 
مقيمه النبي  ديــن  عن  غــاب  أكفانا!لقد  الحقّ  على  والهفا  وأُدرج 

(١) بان: خفي.
.(٢) كذا، وهذا تساهل، واألصل هد

(٣) الصفا ، جمع صفاة: الصخر.



٤٠١ عيل الشيخ منصور آل مرهون  
شخصه غيّب  يــوم  عليه  غدراناأُقيمت  العين  أدمع  أجرت  نوائح 

C ويقول في رثاء اإلمام الرضا
وقعا قد  اإلســالم  على  خطب  شرعاللّه   للهد من  المصطفى  فأحزن 
ثاكلة الــزهــراء  فاطم  همعا(١)وأصبحت  قد  الدمع  ومنها  تحنّ   عبر
وأسى شجا  في  وبنوه  جرعاوالمرتضى  قد  للسم  الرضا  حيث  يبكون 
فاطمة! ابن  بعد  من  الدين  فجعة  جزعاوا  قضى  مذ  عليه  يبكي  زال  ال 
نادبة العلم  عــرصــات(٢)  به  صدعارزء  قد  للدين  حــادث  من  للّه 
منتدباً الرجس  دعاه  يوم  أنسَ  الشفعا؟لم  السادة  بن  يا  الخليفة  أنت 
خالقنا أوالك  ــذي  ال فأنت  ــدم  سمعاأق فما   والتقو والحلم  بالعلم 
مكمنة واألضغان  ــودّ  ال أظهر  دعاقد  خَ قد  الملعون  له  ــاه  أت فمذ 
أبى حين  العهد  ــي  ول اختُرعافصيروه  مُ  منهُ ــذراً  غَ الخالفة  عن 
منزلة حط  مناهم  أقصى  ــان  ومرتفعاوك قـــدراً  فسما  ــدره  ق مــن 
وما النبي  بابن  ــدروا  غ لهم  تبعاويل   بـــاألذ بــل  ه  حقّ لــه  ــوا  رع
قطعادسوا له السم في الرمان والعنب الـ أحشاؤه  غدت  حتّى  ـمسموم 
مضطهداً اللّه  رسول  ابن  على  منعا!لهفي  لــه  حــق  ــن  وع اللئام  بين 
خطر مــن  لله  فيا  غريباً  على الهد حل والعليا اكتست هلعا!قضى 
وندبتها تنعى  غدت  فانصدعا!والكائنات  للدين  فصمت  عروة  يا 
قاطبة ــوان  األكـ مصيبته  ت  ــدّ فجعاه قد  واإليمان  الشرع  وعطل 
نقعافضج من في السما واألرض يوم قضى لــه  ســم  مــن  القلب  مقطّع 

(١) سال.
صة: البقعة بين الدور ليس فيها بناء. (٢) العرصات، جمع عرْ



شعراء القطيف ج٢  ٤٠٢
ويقول مستنهضاً للحجة المنتظر (عجل اللّه فرجه)

ــقــومُ ــه ي ــي ــار مــن إل ــث ــل ــت ل يــدومُأنـ ــهــوان  ــال ف تغاضيت  إن 
ــم ــداك ع أن  ــاك  ــ أت قـــد  ــا  ــ تعومُأوم منكم  ــاء  ــدم ال بحور  فــي 
ــرام تــفــانــوا ــكـ مقسومُكــل آبــائــك الـ ــم  ــك وإرث ــم  ــداك ع ــن  م
إليه ــاة  حــم ال  ــن  ــدي ال ــح  الــزعــيــمُأصــب ــأنــت  ف تنهضنْ  أفـــال 
فيها يلعب  ــرات  ــكُ ال شبه  ــومُفهو  ــه مــعــل ــل ــه ــد وج ــ كـــل وغ
حرب آل  باسمه  ــن  ــدي ال ــدم  !ه ــدومُ ــه ــد م ــم ــن أح ــاً ديـ ــف أس
أن ــى  إل ــعــداة  ال تمهل  ــل  أخ المفعومُلــم  جورها  األرض  يمأل 
ــرار ــار وجـــومُنــفــد الــصــبــر فــالــقــلــوب ح ــظ ــت ــاالن ــا ب ــرانـ وعـ
فينا ــادة  ــع ــس ال  نـــر يـــوم  السقيمُأي  ويشفى  الغرقى  فيغاث 
نفسي فـــداؤك  تنهضنْ  ــومُفمتى  ــأل ــر م ــل قــلــب لــمــا جـ ك
بسموم قضى  المصطفى  ملطومُجــدك  ــا  خــده الــطــهــر  أُمـــك 
قتيالً أضــحــى  الــوصــي  ــوك  ــومُوأبـ ــم وفـــــؤاد ابــنــه عــرتــه س
حسين أمسى  الطفوف  ــأرض  ــؤاد مــنــه كــلــومُوب ــفـ عـــافـــراً والـ
الغـ ــاؤه  ــنـ وأبـ صحبه  ــه  ــول وفطيمُح وصــبــيــة  ضــحــايــا  ــرّ  ــ
حاسرات نسوة  النيب(١)  سقيمُوعلى  عــــراه  ــا  ــمّ م ــل  ــي ــل وع

ويقول في النمط األوسط
األُمـــورِ جميع  فــي  وســطــاً  الخطرْفكن  جميع  مــن  سالماً  تكن 
به  فـــتـــذ ـــــا  رأسً ــكُ  ــ ت المحتقرْوال  ــر  ــ اآلخ ــكــن  ت وال 
ــالً ــائ ــي غــــدا ق ــب ــن ــرْفـــهـــذا ال ــه ــت لـــحـــيـــدرة ونــــــداه اش
غال ــد  ق امـــرؤ  فــيــك  (٢)سيهلك  كــفــرْ جميعاً  ــالك  ق مــن  ــذا  ك

(١) النيب، جمع ناب: النياق المسنة.
(٢) إشارة إلى قوله K: «هلك فيك اثنان؛ محبٌّ غال، ومبغض قال».



٤٠٣ عيل الشيخ منصور آل مرهون  
شيعة هـــم  هــذيــن  ــرْوأوســـــط  ــا أغـ ــن يـ ــس ــا ح ــ إلـــيـــك أب
بعدما مــن  الــخــلــيــفــة  ــت  ــأن ــحــفــرْف ــك ال ــدي ــي ـــدنـــي ب تـــوسّ
المخلصين لشيعتك  ــم مــســتــقــرْهنيئاً  ــه ــدن ل ــ ــة ع ــجــن ب
ظلمكم بــغــى  ــد  ق الـــذي  ــررْوإن  ــم تـــرمـــي شـ ــن ــه جــه ــي ــل ع
ـــ ــاؤك ال ــنـ ــت اإلمــــام وأبـ ــأن ــبــشــرْف ــة حــتّــى قــيــام ال ــم ــأئ ـ
ــة ــب ــال ري ــ ــة نـــــوح ب ــن ــي ــف الخطرْس جميع  ــن  م ــمُ  ــ ـ والؤكُ





٤٠٥ عبد املحسن بن نرص  

 ]٧٤[ 
عبد املحسن بن نصر(١)

املتوّلد عام (١٣٢٤هـ)

د بن علي بن عبد الرحيم آل  هو الخطيب الشهير المالّ عبد المحسن بن محمّ
نصر السيهاتي القطيفي، المتولّد بالتاريخ المذكور في بلده سيهات، ونشأ وترعرع 
بواجبه  فقام  تجاهه،  بواجبهما  قاما  كريمين  أبوين  رعاية  تحت  وذويه  للعلم  محبّاً 
ين بولدهما، وشأن كلّ ولد بارّ بوالديه. تلقىّ مبادئ  تجاههما شأن كلّ والدين بارّ
الذكر(٢)  اآلنف  حسين  الشيخ  مة  كالعالّ القطيف  أهل  أفاضل  أيدي  على  علومه 
والمالّ  السالم  علي  المالّ  الشهير  الخطيب  يد  على  أوالً  خطابته  في  تلمذ  وغيره. 
إليه  يشار  خطيب  كأمثل  هو  وإذا  وضحاها  عشيّة  وبين  بنفسه،  استقلّ  ثم  يحيى، 
باألنامل. وكان تقيا ورعاً من الصلحاء األخيار الّذين يحبّون للوطن أبداً دوام الرقي 
تألّف  حتّى  باللغتين(٣)،  الشعر  ينظم  كان  أظفاره  نعومة  ومنذ  واالزدهار،  م  والتقدّ

عنده ديوان كبير فمنه قوله:

(١) توفي F في (٢٢/ ٦/ ١٤١١هـ).
(٢) الشيخ حسين ابن الشيخ علي القديحي راجع ترجمته ص .

(٣) الفصحى والعامية الدراجة.



شعراء القطيف ج٢  ٤٠٦
في يوم الغدير

صداها القلوب  في  رنّ  لنداهاصرخة  فانصتوا  ــاس  ــن ال أيــهــا 
يدوي صوتاً  الفضاء  في  لباهاواسمعوا  ــن  م ــاز  فـ ــق  ــح ال ــوة  ــ دع
سراعاً هبوا  اإلســالم  ــال  رج وضحاهايا  بشمسها  واستضيئوا 
نهالً العذب  غديره  من  صــداهــاوانهلوا  ريّ  الــظــامــئــون  يــجــد 
نــوراً شع  ــذي  ال يومه  عماهاواحــضــروا  من  رشدها  النفس  تبصر 
يتلو الرسالة  ــظ  واع ــاواسمعوا  ــن أوحــاه ــل م ــصّ ج ــن آيـــة ال
وفيه ــدوج(١)  ــح ال منبر  عــال  طهقــد  الطهر  أحــمــد  الــرســل  سيد 
حق صرخة  بالحجيج  فضاهاصــارخــاً  ــلء  م اج  الحجّ ــوف  وأُلـ
ــاً بــشــيــراً نــذيــراً ــظ هــاخــاطــبــاً واع جــالّ إذ  كــالــنــهــار  مــوضــحــاً 
منيراً ــاً  ــراج س ــداً  ــرش م ــاً  ــادي لظاهاه شـــبّ  والــهــجــيــر  ــالً  ــائ ق
وأجيبوا فاسمعوا  الــنــاس  عقباهاأيها  غــداً  ــدوا  ــحــمَ تَ دعــوتــي 
الـ رســـول  بــأنــي  تؤمنوا  ــا؟أولـــم  ــداه أس ونــعــمــة  فيكم  ـــلــه 
فأجابوا بكم؟  ــى  األول فاهاأولست  شِ للقلوب  أنـــت  عــلــنــاً 
نبيّ خــيــر  الـــولـــيُّ  نــعــم  مناهاأنـــت  ــت  أن النفوس  سعد  ــت  أن
ــوالً ــل ق ــول أرسـ ــرس ضياهافــهــنــاك ال الــنــجــوم  تــرســل  مثلما 
ــأمــرٍ ب ــيَّ  ــ إل ــى  ــ أوح ــي  ــ ربّ أرضــاهــاإن  ــل  ب ــور  ــ األُم خير  ــو  ه
لتكونوا بينكم  ــود  الـ تضاهىيحفظ  ال  ــة  أُمّ خير   ــور ال في 
محقا ولــيــا  لــي  ــان  ك مــن  ــاوهــو:  ــرضــاه ــذا أولـــويـــتـــي ي ــ وكـ
عليا الــحــســيــن  ــا  أبـ ــوالِ  ــي ــل ــاف ــول هــداه ــق ــع ــه تــبــصــر ال ــب ف
ــة األمــــر بــعــدي ــويـ منتهاهاولـــه أولـ ــم  ــ ــورك ــ أُم ــه  ــيـ وإلـ
حقا ــه  ــلّ ال ــن  م مرتضى  ــمُ  ــكُ ــراهــال ــره عــلــى مــن ب ــ ــذ أم ــاف ن

. ج: محمل للنساء كالمحفة عمل منها النبي K منبراً دْ (١) الحدوج، جمع حِ



٤٠٧ عبد املحسن بن نرص  
مبين إمــــام  حــاســم  رحاهاحــاكــم  وقطب  شرعتي  حامياً 
عليٌّ جميعاً   ــور ــ ال ــام ارتــضــاهــافــأمــيــر  ــ ــارئ األن ــرة بـ إمـ
ووصيي خليفتي  فيكم  ــي وغــاهــاوهــو  ــد ف ــائ ــري وق ــ ووزيـ
ــاد ــرش ــروا ب ــف ــظ ــوه ت ــع ــي ــأط وجاهاف اً  ــزّ عـ العباد  ــودوا  ــس وت
واستجيبوا لــربــكــم  لظاهافــأنــيــبــوا  من  غــداً  تسلموا  واسلموا 
فيكم والتباغض  الحقد  ــوا  تتباهىودع والسما  األرض  ــمُ  بــكُ
مطمئناً ــاً  ــي راض كــان  ــن  م ــن دســاهــافــاز  ــي وخـــاب م ــائ ــدع ل
ــفــاق ــاتّ ب جميعهم  ــوا  ــاب ــأج حشاهاف مــلء  واألحــقــاد  بالرضا 
ــصــح قــوالً ــبــي أف ــن وسماهاوهــنــاك ال صوته  األرض  أسمع 
عليهم فــاشــهــد  ــام  ــ األن إلـــه  ــا  بلغاهاي ــي  ف ــالغ  ــب ال نــشــرت  ــد  ق
إلهي أمـــرت  كما  فيهم  مقتضاهاقمت  في  األُمـــور  ووضعت 
عدل ــزان  ــي م ــرار  ــك ال يرعاهاونصبت  لــمــن  ــاصــحــاً  ن ــداً  ــي س
تتوالى ــه  ب ــن  م رب  ــا  ي مثواهاوالِ  غــد  فــي  الخلد  واجــعــل 

C ويقول في رثاء الحسين
ــا شــمــس الــجــمــالِ ــن ــت ل ــزغ (١)ب ــالِ ــج ــح ال ــاب  ــن أط بين  ــن  م
ــظــرهــا تــريـــ ــمــن د(٢) ب ــــــــوْ ــت الـــزوالِخَ ــي وق ــرق ف ــب ـــك ال
ــيـــس بــقــدهــا ــمـ ــا تـ ــفـ ــيـ ــاً فـــي الــــداللِهـ ــه ــي ــال ت ــت ــخ ت
ــحــكــي الــــــورود خــدودهــا ــا كــالــآللــيْت ــه ــن والـــثـــغـــر م
ــور جــبــيــنــهــا ــ ــيكــالــصــبــح نـ ــال ــي ــل ــال ــدٌ ك ــعـ يــعــلــوه جـ
الــصــقــالِولــــهــــا لــــحــــاظ فــاتــكــا الــبــيــض  كــأنــهــا  تُ 
لحظها ــن  مـ ــا  ــج ح ذو  ــم  ــاللِكـ ــخ ــال ــالً ك ــي ــح أمـــســـى ن

جلة: الستر. (١) الحجال: جمع حَ
د: الشابة الناعمة. وْ (٢) الخَ



شعراء القطيف ج٢  ٤٠٨
ــا ــه ــيّ ــس ــام ق ــ ــه ــ ــي س ــ ــرم ــ ــالِت ــرجـ ــاد الـ ــبـ ــصــيــب أكـ ــت ف
ــي الــفــال ــي فـ ــظــب ــب ل ــج ــاع ــزالِف ــ ــن ــ يـــصـــطـــاد آســــــاد ال
ــا ــســحــره الــحــاللِنــفــثــت عـــلـــيّ ب السحر  ــن  م فاعجب 
هـــا ــدّ بـــقـــدّ ــ ــق ــ قــلــبــي وجــســمــي واحــتــمــالــيوغـــــــدت ت
ــاً ــع ــاض ــا خ ــه ــن ــوت م ــ ــدن ــ ـــالً أرجــــــو نـــوالـــيق مـــتـــذلّ
ــيبـــالـــلّـــه جـــــودي وارحـــمـــي ــحــال ــي يـــومـــاً ب ــقـ ــرفّـ وتـ
ــم ــي ــت ــال م ــ ــحـ ــ ــاً بــالــوصــالِرقّـــــــــي لـ ــومـ ــه يـ ــديـ وعـ
ــيَّ بـــــــزورة ــ ــلـ ــ ــي عـ ــ ــن ــ انــتــحــالــيم داء  ــا  ــه ب ــى  ــف ــش يُ
ــت ــرضـ ــت عــلــي وأعـ ــس ــق ــيف ــال ــق عـــنـــي وأغـــضـــبـــهـــا م
ــا ــه ــوصــل ــي ب ــلـ ـــت عـ ــهــجــري وانــفــصــالــيشـــحّ ــوت ب ــ ون
ــرمـــت مــنــهــا مــثــلــمــا ــحـ ــزاللِفـ ــ ــرم الــحــســيــن مــن ال حـ
ــاللِمــنــعــتــه شـــــرب فـــراتـــهـــا ــضـ ــة والـ ــان ــي ــخ ــل ال ــ أه
ـــ ــه ال ــلــت بـ ــع ــا ف ــم ــت ب ــفــعــالِظـــنـّ ــوء ال ـــأجــالف مــن سـ
ــم ــرهـ ألمـ يــخــضــعــن  ــد الــقــتــالِأن  ــدي ــه ــت خـــوفـــاً ب
ــابـــن الــرســو ؟أومــــــــادرت بـ ــزالِ ــن ال ليث  الــوغــى  ــي  أخ ل 
الحصو از  هـــــزّ ابـــن  ــي؟فــمــتــى  ــوال ــع ال ــســمــر  ال ه  تــهــزّ ن 
د عــضــبــه(١) ــي أبـــو الــمــعــالــيفــهــنــاك جـــــرّ ــب ــن ــط ال ــب س
ضر األجــــالف  فــي  ــاع  ــص ــان ــالِف ــم ــش ــال ــن وب ــي ــم ــي ــال ــاً ب ــ ب
ــم ــاؤهـ ــل دمـ ــي ــس ــدت ت ــ ــ الــجــبــالِوغ روس  ــن  م كالسيل 
ــضــا ــق ال ــزل  ــ نـ إذا  ــى  ــتّـ ــي االرتـــحـــالِحـ ــ ودعـــــاه داعـ
ــوصـــ ــل ال ــب ــى ش ــل ــت ع ــف ــاللِزح ــض ــوع أبــنــاء ال ــم ــيّ ج ــ
ــالــســيــو ــت ب ــاطـ ــالِوعــلــيــه حـ ــب ــن ــال وب ــاح  ــرمـ ــالـ وبـ ف 
ــه ــرج ــن س ــ ــو ع ــ ــى هـ ــتّـ لـــلّـــه مـــحـــمـــود الـــفـــعـــالِحـ

(١) العضب: القاطع من السيوف.



٤٠٩ عبد املحسن بن نرص  
ــى لـــــدعـــــوة ربّـــــه ــ ــبّـ ــ ــا إلـــى بـــرج الــمــعــالــيلـ ــم وس
ان الـــفـــؤا ــات حـــــــرَّ ــ ــد مـ ــ !ق ــالِ ــرج ــل ل يـــا  ــا  ــظــم ال مـــن  د 
ــي ثــــالثــــاً بـــالـــعـــرا ــ ــق ــ ــالِوب ــرمـ ــر الـ ــى حـ ــل ــى ع ــق ــل م
ــد بـــعـــده ــ ــم ــ ــات أح ــ ــنـ ــ الجمالوبـ عــجــف  عــلــى  سبيت 
الجفا ــا  ــه ب ــوف  ــط ي  ــر ــس بــالــحــبــالِح مـــربَّـــقـــات  ة 





٤١١ أمحد الراشد  

 ]٧٥[ 
أمحد الراشد

املتوّلد سنة (١٣٢٦هـ)

هو الحاج أحمد بن سلمان بن راشد الخاطر الراشد، المتولّد بالتاريخ المذكور 
أكثر  ولدهما  فورث  والصالح،  والورع  التقى  من  مكانتهما  كريمين لهما  من أبوين 
مع  فكان  وعمه،  أبيه  عمل  التجارة  امتهن  ذلك.  من  كبير  جانب  على  فكان  ذلك، 
أبيه أوالً، وبعد وفاة أبيه التحق بعمه، ثم استقل بنفسه. وقد تعرفت عليه قبل عشر 
سنوات، فعرفت منه رجالً حصيف الرأي، خفيف الروح، دمث الطبع، لين العريكة، 
مواظباً على الصالة في أول أوقاتها، سبّاقاً للخير مهما استطاع. ولم يكن المترجم 
 A شاعراً وال عارفاً به، ولكنه أحب أن يكون من أهل هذه الخدمة ألهل البيت
إلخائه  تذكاراً  إصالحها؛  بعد  إليك  نمثّلها  القصيدة  بهذه  فجاء  حال-  أي  -على 

الديني، (وفقه اللّه لما يحب ويرضى):

C في رثاء الحسين
ا ي أجرت الدمع محمرّ صبراعلى صحن خدّ كتمانها  أسطيع  ال  حــوادث 
األسى من  عراك  ماذا  السما  ا؟سألت  مغبرّ أحمر  اللون  منك  وصير 
كلها للعوالم  شــجــواً  ــق  ــبَّ أجروط قد  للمدامع  ومنها  بحزن 
غافل كأنك  تــدري  أال  الذكرفقالت  تنفعه  المرء  فــإن  تذكر 



شعراء القطيف ج٢  ٤١٢
كربال يوم  المصطفى  عزيز  حرمصاب  وكبدته  ــامٍ  ظ قضى  ــداة  غ
را(١)فأضحى صريعاً تصهر الشمس خده ولم تترك األعدا على جسمه طِمْ
عارياً األعوجية(٢)  خيل  جهراورضته  رضضت  أعضاؤه  له  فلهفي 
القنا على  شمر  الرأس  منه  شال  شمراوقد  نهرت  زينب  ــه  رأت ولما 
الثر على  قلبي!  حرّ  وا  بقيْ  قبراثالثاً  وال  ــالةَ  ص ال  بــل  كفن  بــال 
حوله الميامين  الغرّ  ضحايا عرايا عانقوا البيض والسمراوأصحابه 
محمد النبي  ــن  دي نــصــروا  نصرالقد  له  فداهم-  بذلوا -روحي  بما 
أحمد حرائر  ــسَ  أن ال  ــسَ  أن غداة على عجف النياق غدت أسروإن 
بحرقة يجري  الدمع  ومنها  قهراتنوح  نوحها  من  األعــداء  فتمنعها 
مُ فهاهُ تندبين؟  ــن  م مُ الغبراتؤنبها  ضحايا على الرمضاء ضمتهُ
فأعولت الجسوم  تلك  على  حرومروا  كبد  من  اللّه  رســول  بنات 
نــداءهــا يسمعون  لــو  ــمُ  المسرتــنــاديــهُ على  نطيق  لسنا  أحبتنا 
عقائالً ــوا  ــالف ت ــوا  ــوم ق ف(٣) سار العداة بها حسرأحبتنا  جَّ على عُ

ر: الثوب الخلِق. (١) الطِّمْ
(٢) األعوجية: الفرس المنسوبة لفرس لبني هالل مشهور اسمه أعوج.

ف، جمع عجفاء: المهزولة. جَّ (٣) العُ



٤١٣ د سعيد اجليش   حممّ

 ]٧٦[ 
حمّمد سعيد اجلشي

املتوّلد يف (٢٧/ ٧/ ١٣٣٩هـ)

د حسن بن علي  د سعيد الحاج أحمد بن محمّ هو األديب الشاعر الفذ، محمّ
وذويه،  للعلم  محبّاً  نشأ  المذكور.  بالتاريخ  القلعة  في  المولود  الجشي،  مسعود  بن 
ى مبادئ علومه على يد أعالم بالده،  ونظم الشعر في مدح أهل البيت ومراثيهم، فتلقّ
 .(الذكر محراب  (في  أسماه  شعر  ديوان  لديه  ن  تكوّ حتّى  الشعر  ينظم  واستمر 
وكان على جانب كبير من الورع والصالح، والذكاء والفطنة، والرسوخ في اإليمان 
اإلصالح،  ورجال  الشباب  خيرة  من  فهو  به،  اتّصل  من  كل  بذلك  عرفه  والعقيدة، 

يمثل في ذلك آباءه وأجداده، وال غرو:
فمن يشابه أبه فما ظلمْ

عمره  في  ومد  ماضيه،  من  خيراً  أمره  مستقبل  وجعل  لمراضيه،  اللّه  (وفقه 
)(١)، فلنستمع إليه يقول: طويالً

في ليلة المعراج
المتهادي فجرك  في  بنا  ــاألمــجــادِطوفي  ب ــراج  ــع ــم ال ليلة  ــا  ي

(١) توفي F في (١٨/ ٩/ ١٤١٠هـ).



شعراء القطيف ج٢  ٤١٤
تحية العظيم  الــرســل  خاتم  بــــاألورادِيــا  كالغصن  مــعــطــارة 
إنها بهديك  الدنيا  على  ــرق  ــادِأش ــم ــت ــس م ــ ــم دامـ ــي ــه ــل ب ــي ل
مكرماً السماء  إلــى  عرجت  ــوب واألبــــرادِلما  ــث ــال ــراً ب ــه ــط وم
جنباتها تألقت  السماء  ــك  ــادِوب غ أو  رائـــح  فيها  جــبــريــل 
ــدادِورجعت تخبر عن عجائب ما احتو ش سبع  أمـــالك  ــن  وع ــون  ك
أبوابها تفتحت  الجنان  ــن  ادِوع الوقّ ووهجها  الجحيم  وعــن 
طاهر روح  كــل  وراءك  ــادِصلى  هـ ــي  ــب ن أو  كـــريـــم  ــك  ــل م
قائل هــذا  القوم  عقول  ــادِذُعــرت  ــعــن حــقــا وهــــذا مــظــهــر ل
عابق النبوة  ف  ــرْ عَ من  وبـــادِواألُفـــق  كــالــصــبــاح  زاهٍ  ــاك  ــن وس
مشرق ل  نزَّ المُ بالوحي  ــوادوالحقّ  األط على  شامخة  واألرض 
مبلّغاً الجموع  في  تهتف  قمت  ــادِقد  أع جــمــوع  تخشى  وال  حــقــا 
بطائر ــرون  ــق ال آالف  ــادِفسبقت  ــع األب على  يسمو  بجناحه 
بسرعة الفضاء  ــواء  أج المنطادِواجتزت  ــب  راكـ تقهقر  عنها 
ومبشراً ــذراً  ــن م فديتك  ببوادِطــه،  وطــف  ــدن  م على  أشــرق 
الدجى دياجير  في  كفجر  ــادِأشــرق  ــي ــذه األق واحــطــم ســالســل ه
يقتبس المشارق  في  سناءك  وسدادِانشر  حكمة  طالب  «الغرب»  في 
متدفّقاً سلسالً  بيانك  ــوادِوارســل  األع  ذر على  يــت  ــدِ فُ بلِّغ 
منارة للقرون  (كتابك)  ــع  ــادِوارف ــع واإلس الــحــق  لنهج  يــهــدي 
أوضحت قد  سمحة  لك  ــادِفشريعة  ــآلب ل األجـــيـــال  تبتغي  مــا 
لألحفادِقد أوضحت سبل الحضارة والهد المجد  ــروش  ع وبنت 
طامح جيلٌ  الحقَّ  استبان  ــرح ضــاللــة وفــســادِولــو  ــيــد ص مــا شِ
ــة أُمّ الرسالة  ضــوءِ  على  ــادِومشت  ــنـ ــة مــرهــوبــة األجـ ــي ــرب ع
وعروشها عرينها  استباح  األصفادِولما  بــذي  رسفت  ومــا  ــد  وغْ
تجلّة ــن  ــي األم ــه  ط ــا  ي ــك  ــي ــوم عــيــدك أعــظــم األعــيــادِوإل فــي ي



٤١٥ د سعيد اجليش   حممّ
الذي مبعثك  بيوم  الخلود  ــادِيــوم  وه للشعوب  بـــانٍ  خير  هــو 
تحية ــف  أل ــف  أل مني  الحاديوعليك  وغنّى  الشادي  د  غــرّ ما 

وفي القائم المنتظر يقول
ــن واإلســـالمُ ــدي ــالمُيــرنــو إلــيــك ال ــذه األعـ ــن الــبــتــول وهـ ــا ب ي
قاً متألّ ماضياً  حسامك  (١)فاشهر  يشامُ السماء  أُفــق  في  كالبرق 
ساطعاً بنورك  الدنيا  على  اإلظــالمُفاشرق  يكشف  نــورك  فبمثل 
ب معذَّ يهبُّ  قد  ندائك  األقـــوامُوعلى  تهتدي  هديك  وبمثل 
د مسهّ يستفيق  صوتك  واآلالمُوبمثل  ــال  ــ اآلمـ بـــه  أودت 
تقى أخو  يهان  ال  مجدك  األيـــامُوبمثل  بــه  تنبو  أو  األرض  فــي 
سناً الدنيا  تمأل  ــورك  ن اإلســالمُوبمثل  ينصر  سيفك  وبمثل 
د محمّ بهدي  الدنيا  على  ــامُفاطلع  ــش ــوره وال ــن ــزهُ الــحــجــاز ب يـ
ف طوّ حولك  الصحب  )واألكرمون  و(هشامُ (جابر)  المذاكي(٢)  وعلى 
عهده ــدد  وج شرعته  واحــيِ  ودعـــامُقم   للهد شمس  فــألنــت 
ظلمة غياهب  الدنيا  عن  تمامُواكشف  وهــي  األقمار  بها  طمست 
والدنى الخالئق  على  عمّ  ــامُفالجور  ــ واإلرغ اإلذالل  تشريعها 
ولم ــن  رك لــه  يرفع  لــم  أعــالمُوالــحــق   الـــور بين  ــه  ل تخفق 
للور يــروي  والدهر  متى  ــالمُوإلــى  األقـ بها  تنهض  ــم  ل ــاء  ــب أن
صــارخ ــأر  ث الغيب  طــي  حــســامُويــظــل  ــعــداة  ــل ل ــجــرد  ي فمتى 
كالضحى ر  تــنــوّ ــمُ  قــبــوركُ واإلعــظــامُهــذي  اإلجــالل  حولها  من 
ترابها بالعبير  ع  ــضــوّ ت ــامُولــقــد  ــم األك تفتّح  حين  كــالــزهــر 
دما من  قــانٍ  الدهر  جبين  ــامُوعلى  ــه األيـ ــم تــمــحُ شــهــدائــكــم ل

(١) يشام: ينظر إليه.
(٢) المذاكي: الخيل التي كملت سنها وقوتها.



شعراء القطيف ج٢  ٤١٦
هولها ــروي  ي التاريخ  متى  ــامُفإلى  ــم ــل وح ــالب ـــم تـــرنّ ب ـــكَ ولَ
به  أود  الهد علم  ــالمُفالمصطفى  أع فنكست  الجهاد  ــبء  ع
ببابها الجنين  سقط  وعظامُولفاطم  أضلع  ـــت  ورضّ عــصــراً 
ر معفّ والجنين  بفضة  سجامُهتفت  ــدمــوع  وال ملقى  بالباب 
فرضه في  حيدر  جــدك  صيامُواغتيل  وهــو  الشهر  فيه  ــرعَ  ي لــم 
ناكث غوائل  مشت  الزكي  جسامُوإلــى  هــنــاك  مما  طغت  حــتّــى 
ائها جرّ من  أُهــريــق(١)  الدما  ــامُطهر  اآلث وقامت  الصالح   ــو وه
خائن الخالفة  عــرش  على  ــزا  ــامُون ــك ــه األقــــرام واألح ــت ب ذلّـ
سحائب منه  اإلسالم  على  ظــالمُفطغت  ــان  ــزم ال بها  ــمّ  ع ــوداء  سـ
دم زاكي  من  الطف  بأرض  ؟ولكم  ــامُ ــمُ أُريـــق وكــم أُضــيــع ذم لــكُ
ــة ــوي أُم عصبة  ــجــدك  ب تسامُأودت  ــاء  ــاإلم ك بأهلك  وســرت 
ــه ــوق ذراع ــا يــومــه والــطــفــل ف (٢)ي أُوامُ إلــيــه  يــبــرد  ــم  ل ظــمــآن 
ب مصوّ لــلــوريــد  سهم  ــامُأرداه  ــئ ــاك ل ــن ــه قـــوم ه ــرع لـــم ت
ثائراً فينا  المجد  سليل  ــزامُفانهض  األقـ ــمُ  حــمــاكُ استباح  فقد 
نيّر يــوم  الــطــف  يــوم  بعد  ــامُهــل  ــق وم تــصــبُّــر  ــطــاق  ي ــل  ه أو 
هاشم من  عقائل  الطغام   األيتامُولــد حولها  تعول  ــر  األس في 
معلناً أرعــن  الملك  سرير  األنــغــامُوعلى  حوله  تصدح  بالفسق 
بدمائه ج  مــضــرّ ــال  ــرم ال (٣)وعلى  ــامُ ــ غـ ورَ  ــر ث ــه  ــواري ي سبط 
ر معفّ وهــو  الخيل  عليه  ؟!ركضت  الــضــرغــامُ يعفر  كيف  ــهَ  ــلّ ال
انطلق أال  السماء  جبار  سيف  قيامُيا  حــان  القدسي  غمدك  مــن 
ياً مرجِّ بالقريض  دعبل  واإللــهــامُناجاك  الــوحــي  ومنك  نــصــراً 

(١) أهريق: لغة في أريق.

(٢) األوام: أشد العطش.
(٣) الرغام: التراب.



٤١٧ د سعيد اجليش   حممّ
العال منك  طالباً  بابك  ــامُوأتيت  ــع وبــراحــتــيــك الــخــيــر واإلن

C ويقول في رثاء اإلمام جعفر الصادق
عيلمُ يـــا  ــجــم  ــن ال مـــع  ــق  ــأل مظلمُت  ــور ــ الـ ــق  ــري ط فـــإن 
ــور ــذا الـ ــوة هـ ــب ــن ــا بــن ال ــرمُفــي ــج ــم ــر ال ــف ــن ــه ال ــل ــلّ ــض ي
سخفها ــي  ف الــمــذاهــب  المسلمُوتــلــك  بــهــا  ــاق  وضـ ــت  تــفــشّ
ــالً ــاط ب ــا  ــه ل يــزيــغ  ــن  مـ ــزمُوال  ــل ــا م ــه ســـــواك فـــأنـــت ل
ــي ــن ــا ســـيـــدي إن ــوك يـ ــفـ الملهمُوعـ ــرك  ــاع ش ــوم  ــي ال ــك  ب
ــوة ــري» لــنــا أُسـ ــي ــمْ ــحِ ـــ«ال ــب ــم مــكــرمُف ــظ ــع وإنـــــي لـــه م
الــزمــام يلقى  العلم  لــك  ــه «الـــصـــادق» األعــلــمُإمـــام  فــأنــت ب
ــاً ــاديـ ــرق هـ ــت ــف ــم ــت ب ــفـ ــمُوقـ ــظ ــار بـــه األع ــن ــم ــت ال ــ وأن
لنا ر  نـــــوِّ الـــنـــبـــوة  ــلَ  ــي ــل ــا تــعــلــمُس ــعَ مـ ــي ــاب ــن ــر ي ـ ــجِّ وفـ
ــاء ــدم ــاة أراقــــوا ال ــطــغ ــمُ الــحــكــم والــمــغــنــمُفـــإن ال ســبــيــلــهُ
لما ســـرا  ــار  ــث ال ــوا  ــن أعــل ــا أحــكــمــوافــقــد  ــ ــوه وم ــن ــي ــد ب ــ وق
ــا مــلــكــهــم أعــنــفــوا يرحموافــلــمــا رسـ ــم  ول العهود  ــوا  ــان وخ
الطاهرات الجثث  على  ــادوا  تستحكمُوش ــدم  الـ على  ــوراً  ــص ق
تسيل نــبــع  ــحــق  ال ــع  م فتستلهمُوأنـــت  ــول  ــق ــع ال ي  تـــغـــذّ
العظيم ــرســول  ال دمـــاء  ــمــواأراقـــوا  ــت ــاؤه الـــغـــرّ قـــد أُي ــنـ وأبـ
الذليل قــود  الليل  في  والمعلمُوقـــادوك  ــحــق  ال ســنــا  وأنـــت 
السباب يَكيلُ  الغشوم  ــه األقــــدمُوراح  وأنــــت اإلمـــــام لـ
ــرد الـ ــك  ــي إل أرادوا  يقدموافــلــمــا  فــلــم  ذاك  ــه  ــلّ ال أبـــى 
ــراً ــاب ــرب ص ــث ــى ي ــدت إلـ ــ نهمُوع مِ  األذ تشكو  ــه  ــلّ ال ــى  إل
السموم ذعـــاف(١)  إليك  ــدر الــمــبــرمُفدسوا  ــق ــك ال فــــأود ب

م الذعاف: الذي يقتل من ساعته. (١) السُّ



شعراء القطيف ج٢  ٤١٨
الهد مغاني  عليك  أُيتموافناحت  فقد  الــصــحــاب  وضـــجّ 
للدروس محضرة  الكتب  (١)فــال  ــمُ ــرقـ ـ مِ وال  ــون  ــ دارسـ وال 
ــا ه ــرّ ــر! مـــا س ــادي ــق ــم ــل ــا ل ــي ــا مــحــكــمُف ــه ــم ب ــك ــه ح ــلّـ ولـ
ات بــيــن الـــور ــوّ ــب ــن ــواأتــفــنــى ال ــرم ــا أب ــاة ومـ ــغ ــط بــصــنــع ال
عابثين ــن  م ــن  ــي ــيّ ــزك ال ــاء  ــ ــوادم ــرم ــا أج ــراق جـــهـــاراً ومـ ــ ت
القبور تــلــك  بــيــن  أقــبــراً  ــمُفــيــا  ــظ ــا األع ــه ــرب ــى ت ــعّ عــل ــش ت
ــرّ الــعــصــور ــك ــك ب ــي ــفّ إل ــخ ــرحــمُت ــســت مــالئــك تــدعــو وت
ــد ــال ــا يــلــهــمُســــالم عــلــى راقـــــد خ ــم ــاع ب ــع ــش يــبــثّ ال
العصور ويــهــدي  العقول  ــا يــعــصــمُينير  ــ ــا يــعــزّ وم ــى مـ ــ إل

D ويقول في زينب بنت علي
المرسلِ بنت  ــراء  ــزه ال ابنة  علييــا  ــــام  أيّ ــبــاغــيــن  ال ــــري  ذكّ
ــي فـــي بــيــان ســاحــر ــام ــس األرذلِوت الطغاة  عــرش  واحطمي 
أمجادها شمخت  ــم  ك ــلِكــربــال  ــض أف أســـيـــر  أو  ــد  ــشــهــي ب
شــاهــدت ــم  ك كثبانها  ــى  ــى مــثــلِوعــل ــل ــاد هـــو أع ــه مـــن ج
الهد سيف  مصلت  حسين  بطلِإذ  أســمــى  الــحــق  ــي  ف ــه  ل ــا  ي
علي بنت  ــا  ي ــراء  ــزه ال ابــنــة  ــا  أسفلِي طليق  ــن  م  ــو أقـ أنــت 
وال واألســـر  السير  حثيث  المحملِال  وصعب  الحادي  صلَفُ 
عزمة أو  ــد  ــلَ جَ ــن  م ــد الــثــكــلِأضــعــفــت  ــع ــب ب ــن لـــك يـــا زي
سمت ــوالتٍ  ــط ب نبع  مــن  ــت  العليأن ديــن  الدنى  في  وأشـــادت 
ظالماً ســيــفــاً  ــون  ــاغ ــب ال الجليشــهــر  القول  في  الحق  وشهرت 
العال ــطــال  أب باسمك  المقتلِخــلــدت  بــعــد  الــطــف  ــراص  ــع ب
طغيانهم ــي  ف ــاغــون  ــب ال ــم  دولــــة خـــاســـرة فـــي الــــدولِحــطّ

(١) المرقم: القلم.



٤١٩ د سعيد اجليش   حممّ
ــه ــدوان ــم فــي ع ــال ــظ ــذا ال ــك العملِه جــنــس  غــيــر  ــالقــي  ي ال 
لها واخــشــع  قــف  التاريخ  األفــضــلِأيها  ــول  ــرس ال بنت  ــا  ــه إنّ
لها بــالــبــطــوالت  ــح  ــبّ وس ــف  البطلِق الحسين  ــت  أُخـ ــا  ــه إنّ
تبيانها فـــي  الـــزهـــراء  ــا  ــه ــزلِإن ــن ــأعــلــى م ــع الــحــقّ ب ــرف ت
ــة عــنــهــا حــرة ــوف ــك ــوا ال ــل ــائ المحفلِس في  ــرع  تُ لم  خــدر  ذات 
ضحى الشام  يومها  عن  معضلِواسألوا  بخطب  وافــتــهــا  حين 
قبساً فــيــهــا  ــلــحــقّ  ل ــجــلِأشــعــلــت  ــرت ــحــم م ــف ــي بـــيـــان م فـ
ــال صــارخــة ــم ــه ال ــي ــقــظــت ف مسدلِأي ليل  ــب  حــجْ ــت  ــ وأزاح
على شيد  ــذي  ال الــعــرش  ــزت  أســـس الــبــغــي بــأمــضــى مــقــولِه
أعتابها على  البغي  الخجلِفــارتــمــى  عـــار  تــحــت   ــتــهــاو ي
ــة ــا حــري ــه ــذا األســـــر ل معقلِهـــكـ ــى  أســم للحق  ــعــت  رف

C ويقول في رثاء مسلم بن عقيل
الجبينْ ــاح  وضّ النجم  مثل  ــنْسار  ــي ــســر أم ــل ــحــق ل ــل ــد ل ــ رائـ
ــن أعــالمــه ــود الــحــق م ــن جــن (١)م الــرافــديــنْ لــوادي  خــفّ  بطل 
ــة(٢) ــك ــأل ــه م ــفّ الحسينْحـــامـــالً فـــي ك حكم  طلبت  لجموع 
الهد سبط  سطرها  ــرف  المبينْأحـ ــور  ــن وال الــحــق  ــمــداد  ب
عاهدوا قــد  بما  عــهــداً  يفوا  الظالمينْلــم  ــدعــاة  ل واســتــجــابــوا 
مُ بينهُ ــن  م الـــرائـــد   ــر ــب ــان للخائنينْف فيا  ــروا  فـ «مــســلــم» 
ــت دولـــة ــام ــق ــوه ل ــاعـ السنينْلـــو أطـ ــر  م على  الــحــق  تــرفــع 
ــي دولــتــه ــالم ف ــ ــد اإلس ــت يهونْواغ ال  ــزاً  عــزي الــركــن  شامخ 

(١) في قافية هذا البيت والذي بعده سناد حذو، وهو اختالف حركة ما قبل الردف؛ إذ إن حركة ما 
قبل الردف في قوافي القصيدة كسرة ، وفيهما فتحة.

(٢) المألكة: الرسالة.



شعراء القطيف ج٢  ٤٢٠
القو مرهوب  األعــالم  للسالكينْخافق  منهجه  واضــحــاً 
معترك ــي  ف مــســلــمَ   رأ ــن  الدفينْم والحقد  البغي  فيه  هــاج 
ــرداً القـــى الــعــد ــف ــنْبــحــســام م ــعــري ــاد ال ــ ــة آس ــب ــاً وث ــبـ واثـ
ــدا ــف ال رام  ــطــل  ب مـــن  لـــه  يلينْيـــا  ال  ــزم  ــع ب للجيش  ــب  ه
ــه ــول ــرة هــائــلــة مـــن ح ــثـ ــنْكـ ــدارعــي ــال ــول أقــبــلــت ب ــي وخ
الحشا ــاوي  خ ظامئ  ــرد  ف ــو  الظاعنينْوه في  ســرت  أهــل  خلفه 
سبب عـــن  ال  ــمَ  ــســل م ــوا  ــل ــت المسلمينْق ــام  ــإم ب نــكــث  غــيــر 
الهد سبط  على  البغي  الغاصبينْناصروا  انتصار  إالّ  ــوا  وأبـ
فيا الــحــق  على  ــارت  جـ ــة  !دولـ بالمرسلينْ ــروا  ــف ك لــلــئــام 
عهده ــوا  ــان وخ السبط  زاحــفــيــنْبــايــعــوا  عليه  ــاً  ــب إل ــدوا  ــ وغ
ــن قــســوة ــا مـ ــظــم ــال ــوه ب ــل ــت للغاشمينْق ــه  ــل أه ــوا  ــاق س ــم  ث
الهد سبط  يــا  الحق  إمــام  للثائرينْيــا  ــلــفــدا  ل ــز  رمـ ــت  أنـ
ــور ال يجتاح  الظلم  أبيت  المؤمنينْقد  بين  الكفر  ــيــت  وأب
شرعة لتحيي  لــلــحــق  ــرت  (١)ثـ ينْ الخافقَ في   الهد دين  رفعت 
يعرب ــي  ف ــر  ــائ ث أســمــى  الفاتحينْأنـــت  ــاد  وقـ الــحــق  ــم  عــلَّ
مشرق فــجــر  ــد  ــخــال ال ــك  ــوم العالمينْي يــنــيــر  ــر  ــده ال ــد  أبـ
قبساً مــنــه  الــجــيــل  (٢)يستضيء  ــريــنْ الــنــيّ فــي  خافقاً  ــواء  ولـ
ــاً ــادي ــاً ه ــامـ الخالدينْثـــرت لــلــحــق إمـ فــي  خــالــداً  وشهيداً 

(١) في القافية سناد حذو، وهو اختالف حركة ما قبل الردف. إذ إنها كسرة في كل القوافي إال هنا 
فإنها فتحة.

(٢) كما في الهامش (١)



٤٢١ السيّد طاهر املسحر  

 ]٧٧[ 
السّيد طاهر املسحر

املتوّلد عام (١٣٤٠هـ)

هو السيّد طاهر السيّد ناصر السيّد رضي آل المسحر، المتولّد سنة (١٣٤٠هـ) 
محبا  فنشأ  قيام،  أحسن  بتربيته  قاما  شريفين  كريمين  أبوين  من  الكويكب  قرية  في 
للخير وذويه، وللعلم وأهله، له أيادٍ بيضاء مشكورة، سبّاقاً للخير ومن أهله. امتهن 
عمل التجارة وال زال متفانياً في حب أهل البيت A، أخذ ينظم الشعر في مراثيهم 
ومدائحهم حتّى تألفت لديه عدة قصائد (أطال اللّه بقاءه(١)، وكثر أمثاله)، نقتطف 

من شعره هذه القصيدة:

C في رثاء أمير المؤمنين
الصيامِ شهر  في  الحق  قــطــامِأُصيب  ــرضــا  ل األشــقــيــا  بسيف 
فظيع ــطــب  خ مـــن  لــلّــه  ــا  ــي !ف الحرامِ الشهر  في  اإلســالم  دهى 
حقا والــديــن   الــهــد فجع  ــبــت بــانــفــصــامِلقد  وعـــروتـــه اُصــي
يصلّي لمسجده  غـــدا  بالحسامِغـــداة  ملجم  ابــن  ــأرداه  ــ ف
ا لمّ بالفوز  المرتضى   ــاد بانقسامِونـ منه  الـــرأس  ــب  أُصــي
بشجو يــنــعــاه  ــروح  ــ ال  ــاد ــن ــن أصــبــح بــانــهــدامِف ــدي عــمــاد ال

(١) توفي F في ٢٣/ ٩/ ١٤٢٩هـ.



شعراء القطيف ج٢  ٤٢٢
صوب كــلّ  ــن  م الــمــال  !أجــابــتــه  الــقــيــامِ إلـــى  حــســرتــاه  ــا  ي أال 
عويل ولهم  المرتضى  بانسجامِوشــالــوا  يجري  العين  ودمــع 
ــرات ــاس ــعــقــائــل ح ــه ال ــت ــواف بــالــصــيــامِف فجعنا  ــد  ق ــادي  ــن ت
اليتامى ــو  أب النبي  نفس  ــن قــبــل الــفــطــامِقضى  وكــافــلــهــن م
عليها مــن  خيرة  السبطين  ــو  المحاميأب هــو  كــان  للدين  ومــن 
واليتامى ــل  ــ األرام حــال  ؟فما  األنـــامِ خير  المرتضى  عقيب 
عليه ــاً  ــ دم والـــدمـــوع  الــغــمــامِبــكــتــه  ــلَ  ســي سيلُها  يــشــابــه 
علي على  ــمــعــوالت  ال اإلمــامِفنحنَ  على  الباكيات  ونــحــنَ 
حقا بأخيه  المصطفى  ي  الـــكـــرامِنــعــزّ اآلل  مـــع  ــة  ــم ــاط وف
شجواً ــرار  ــك ال تــنــدب  ــنــب  المحامي(١)وزي فقد  إذا  لي  من  أبي 
قناعي سلبوا  إذا  لــي  مــن  ــي  خيامي؟أب حرقوا  إذا  لي  من  أبــي 
جمعاً ــام  ــت ــألي ول ــي  ل ــن  م ؟أبـــي  حــامِ السبط  بعد  الطف  بيوم 
تــطــيــر قــلــوبــنــا طــيــر الــحــمــامِفــلــيــتــك نـــاظـــر تـــرنـــو إلــيــنــا
صريعاً كافلنا  فــوق  ــرف  ــرف دامِت النحر  منه  الــبــوغــاء(٢)  على 
شجواً البيت  في  من  كل  الهمامِفأبكت  البطل  على  بندبتها 
ــامِوأصــبــحــت الــيــتــامــى ثــاكــالت ه ــع  ــدم وال بالبكا  ــدبُ  ــن وت
قطر كــل  فــي   ــر يـ عــيــد  الــشــآمِوال  بلد  ــي  ف ــان  ك ــا  م  ــو س
عين عــــاداه  ــمــن  ل ــرت  قـ بالمنامِفــال  ــون  ــي ع هجعت  وال 

(١) إيطاء.
(٢) البوغاء: التراب الناعم.



٤٢٣ املالّ عيل بن قيصوم  

 ]٧٨[ 
املّال علي بن قيصوم

املتوّلد (١٣٤٠هـ)

منذ  (١٣٤٠هـ).كان  سنة  في  المتولّد  قيصوم،  آل  حسن  بن  علي  المالّ  هو 
والدته مكفوف البصر، نشأ في رعاية أبويه كغيره من األوالد، ولم يكن يؤمّل عليه 
اءُ  يَشَ نْ  مَ تِيهِ  ؤْ {يُ اللّه  بيد  الفضل  ولكن  شاعراً،  أو  خطيباً  يكون  أن  وضعه  حسب 
وشاعراً  خطيباً  بمترجمنا  وإذا  وضحاها  عشية  وبين   .(١){ ظِيمِ الْعَ لِ  ضْ الْفَ ذُو  هُ  اللَّ وَ
مضافاً إلى ما اتّصف به من التقى والورع؛ النقطة الهامة في حياة اإلنسان التي تحفظ 
مستقبله األُخروي. وكان ولعاً بالكتب، فكان يغامر بشرائها واقتنائها بما تفرد به عن 

)(٢). فمن شعره قوله: أقرانه (وفقه اللّه لمراضيه، ومد في عمره طويالً

C في مولد أمير المؤمنين
منزلة ــات  واآليـ باللّه  المالييناأقسمت  في  تتلى  الذكر  محكم  في 
حيدرةً األطــهــار  ــا  أب اإلمـــام  الوصييناإن  ســاد  من  المكارم  تــاج 
شرفت التي  الطهر  فاطمة  يهدينافلتهن  ــاء  ج بــإمــام  النسا  على 
يعرفه ــكــل  وال ــده  ــول م المضلّونابالبيت  إالّ  ينكره  ولــيــس 

(١) الحديد: ٢١.
(٢) توفي F في (١/ ١١/ ١٤٢٧هـ).



شعراء القطيف ج٢  ٤٢٤
جاهله كنت  إن  حسن  ــو  أب النبييناهــذا  فاق  لمن  نصيراً  أضحى 
خيابرها عنه  وسل  بــدراً  عنه  الميادينا(١)سل  في  فيها  المحلّق  من 
مجتهداً اللّه  في  نفسه  ــاذالً  ب تنبينايا  الفضل  جميع  عن  ــذه  وه
فاطمة الطهر  بــن  يــا  األئــمــة  ــا  تغنيناأب بالعلم  ترشدنا  ــت  زل ال 
نكبوا إذ  المختار  أحمد  ناصراً  المعادينايا  لقيا  عن  الصحب  ت  وفرّ
نكلوا كما  تنكل  لم  بالسيف  الصياوينا(٢)ضربت  خلف  ساعة  رَ  تُ ولم 
حلبتها سبّاق  يا  الحرب  فارس  الدينايا  تظهر  كي  نارها  ومشعالً 
أحــداً يعطِه  لم  ما  ربــك  المصلّيناأعطاك  بين  من  اللّه  واختارك 

(١) إقواء.
(٢) الصياوين، جمع صيوان: الخيام الكبيرة، وفي القافية إقواء.



٤٢٥    أمحد العوّ

 ]٧٩[ 
أمحد العّوى

املتوّلد سنة (١٣٤١هـ)

، أحد الشباب الطامحين لفعل  د العوّ هو الحاج أحمد بن عبد اللّه بن محمّ
طموحاً  وذويه،  للعلم  محبا  نشأ  ١٣٤١هـ)،   /٨  /٣) في  ولد   . وفعالً قوالً  الخير 
لفعل الخيرات، وله فيها آثار محمودة أهمها ما قام به من نشر الكتب الدينية وجلبها، 
وأدبيا. وكان تقيا ورعاً صالحاً، أُميا ال يقرأ  دينيا، وتاريخيا،  ومواطنيه؛  فأفاد وطنه 
وال يكتب، لكنه شاعر كثير النظم، ال سيما باللغة الدارجة، وقد طبع ديوانه مرتين 
في مراثي أهل البيت A ومدائحه، أما نظمه باللغة الفصحى فأقل من ذلك بكثير، 

وال زال مثابراً في مثل هذه الخدمات العالية (أطال اللّه بقاه)(١). فمن ذلك قوله:

C في رثاء أمير المؤمنين
صرعا قد  الدين  ركن  القدر  ليلة  وقعافي  قد  المحراب  في  ه  مصالّ وفي 
يتبعه والشيطان  ــمــراديّ  ال طبعاجــاء  المرتضى  ببغض  منه  والقلب 
حيدرة الطهر  رأس  بالسيف  منصرعافشقّ  األرض  فوق  كالطود  فخر 
جرت والدماء  وربــي  فزت  قطعاوقــال   الثر في  وسالت  الكريم  من 
قاطبة واألمـــالك  جبريل  صدعافناح  المرتضى  لرزء  شيء  وكل 

(١) توفي F في (٢٨/ ١١/ ١٤٢٠هـ).



شعراء القطيف ج٢  ٤٢٦
فجعاوصاح جبريل أعالم التقى انطمست قد  اللّه  ولــي  بعد  والدين 
قائلة للسبطين  كــلــثــوم  نعىوأُم  السماء  في  علي  فناعي  قوما 
وإذا حــيــدر  لمصلّى  وقعافأقبلوا  قد  المحراب  في  العرينة  ليث 
حسن نجله  منه  ــرأس  ال ين قد همعا(١)فعصب  والدمع منه على الخدّ
منزله الــلّــه  ــي  ــول ب ــوا  ــل ــب ــأق اتسعاف جرحه  ومنه  الرقاب  على 
تنظره ــرار  ــك ال نــســوة  جزعاوأقــبــلــت  قلبها  وهــاذي  تبكي  هاتيك 
لنا أوصِ  ار  ــرّ ك يا  الطهر  صنعاوقالت  بما   يجز امــرئ  كل  فقال 
فاصطبري بالصبر  زينب  يا  رعاأُوصيك  مدّ بالصبر  غدا  قد  الــذي  فاز 
حسناً المجتبى  أخــاك  مضطجعاستنظرين  الفرش  فوق  السم  يكابد 
بمهجته سم  من  بالنفس  قطعايجود  قلبه  يلقي  الطشت  وفي   سر
لقى التراب  في  حسيناً  قطعاوتنظرين  قد  الفخر  لرأس  شمر  وسيف 
قتب على  الطاغي  إلى  رفعاوتُحملين  قد  الرمح  في  ريحانتي  ورأس 
واحتسبي بنتاه  يا  الصبر  الزمي  نفعاأال  قد  لإلنسان  شكّ  ال  فالصبر 
قضى ثم  واألوالد  األهــل  ارتفعاوودع  المصطفى  جوار  وللجنان 
ونا للوصي  حزناً  الكون  مفتجعافأظلم  اآلفاق  في  جبريل  الروح  ح 
وقعاواعولت زمر األمالك واضطرب الـ قد  الوعد  كأن  حتّى  ـأفالك 
نادبة ــحــوراء  ال زينب  منصدعاوأقبلت  الدين  أضحى  بك  ياوالدي 
فرحاً  الكر طاب  لهم  من حين جسمك في مثواك قد وضعاوالشامتون 

C ويقول في رثاء زين العابدين
ــن ســـوادِ ــن حــلــة م ــدي ــادِلــبــس ال ــي األق فــي  الــســجــاد  قيد  ــوم  ي
سفيا آل  ــن  م الــطــغــاة  ــفّ  ــأك العنادِب ــل  أه النفاق  أســـاس  ن 
األر علقم  بــكــربــال  عـــوه  ــجــادِجـــرّ األم ــمُ  تــلــكُ بعد  ــن  م زاء 

(١) همع: سال.



٤٢٧    أمحد العوّ
ــوه بـــال وطــــاء مــقــاداً ــبـ العبادِأركـ ــن  زي ــو  وه عجفاء  ــوق  ف
نفسي لــهــف  مــصــفــداً  ــروه  ــي زيـــادِس ابـــن  بمجلس  أدخــلــوه 
عليه عـــضّ  ــد  ــي ــق وال األعــاديادخــلــوه  بين  ــاء  ــاإلم ك والنسا 
ــر ــواطــم أس ــف ــع ال ــوه م ــف ــادِأوق ــي األق ــي  ف يرفلن  ــرات  ــاس ح
هند ــن  ــ الب هــديــة  ــادِأرســـلـــوه  ــف ــاألص ــاد ب ــق ــى ت ــامـ واأليـ
حتّى ــروان  مـ آل  ذاك  كفى  وزادِمــا  ــاء  ــم ب  ــرد ــ ال عــوه  جــرّ
ى مسجّ ــراش  ــف ال على  تــراه  الفؤادِلــو  سويدا  في  السم   سر قد 
نفـ قضى  أن  إلــى  هكذا  يــزل  الــســجــادِلم  للسيّد  فـــداء  ـــســي 
عليه ــوم  ــل ــع ال بــاقــر  ــاً لــلــســوادِفــغــدا  ــس ــيَ الــعــيــن الب ــاك ب
حزناً والمالئك  الـــروح  العبادِوبكى  ــن  زي ــاد  الــســجّ فقد  ــوم  ي

C ويقول في رثاء اإلمام موسى بن جعفر
تعددُمصائب آل المصطفى تضعف القو حين  لــألفــكــار  ــل  ــذه وت
معذب فمنهم  شتى  مؤبدُمصائبهم  فهو  السجن  وسط  العمر   مد
قبره يعرف  ليس  غريب  مصفدُومنهم  بالحديد  أسير  ومنهم 
جعفر ابن  اإلمام  أنسَ  ال  أنسَ  دُوان  سَّ حُ حفّ  به  مطروحاً  الجسر  على 
برجله والــقــيــود  سليباً  يقيدُقتيالً  ميت  ــاك  أُذنـ سمعت  فهل 
رأوا لو  الهواشم  حال  ما  أدري  يقصدُوما  ج  للتفرّ طريحاً  لموسى 
أنفه)(١) حتف  ميّت  منهم  مات  تعددُ(فما  ليس  الناس  في  فــأرزاؤهــم 

(١) صدر بيت للسموأل بن عاديا اليهودي وعجزه:
وال طُلَّ منَّا، حيث كان، قتيلُ

من قصيدة مطلعها
هُ رضَ ن اللُؤمِ عِ رءُ لَم يَدنس مِ ميلُإِذا المَ جَ ــهِ  ــدي ــرتَ يَ رداءٍ  ــلُّ  ــكُ فَ



شعراء القطيف ج٢  ٤٢٨
C ويقول في رثاء الحسين

رجلُ يا  بالمال  ــرأً  ام تغبطن  يرتحلُال  المال  ورب  يفنى  المال 
كسبت بما   تجز غداً  نفس  والعملُوكل  العلم  إالّ  النفس  ينفع  ال 
مضوا كيف  اللّه  أولياء   تر متّصلُأال  للحشر  دائــم  وذكــرهــم 
ساطعة الدهر  جبين  في  ارتحلواأنوارهم  وال  عنا  مضوا  ما  كأنهم 
مفخرة الدهر  في  لهم  يوم  تشتعلُوكل  بالنور  قبباً  لهم   ــر ت
وما النبي  سبط  فــدوا  الذين  قتلوامثل  إنهم  حتّى  الحق  عن  مالوا 
مُ وهُ  الثر في  رآهم  إذ  لهم  رحلوالهفي  قد  للخلد  ولكنهم  صرعى 
مُ لكُ ما  الحرب  ليوث  يا  مُ  رجلُناداهُ بقي  ما  ومنكم  مضيتم  عني 
وأدمعها تبكي  نسوة  تنهملُوخلفكم  ــاق  اآلم من  العقيق  مثل 
مراضعها جفت  صبية  بللُوحولها  بلّها  مــا  كالغضا  أكبادها 
فهل المذاق  مرّ  مُ  بعدكُ ؟فالعيش  أملُ بعدكم  من  البقا  في  لي  يكون 
مُ فقدكُ بعد  من  خلت  الخيام  تشتعلُهذي  القلب  في  مُ  فقدكُ ــار  ون
مرجعه ــان  ــديّ ال للواحد  والناس يجزون يوم الحشر ما فعلوافاألمر 
منفرداً الحرب  قطب  الحرب  ذهلوافباشر  قــد  اآلســـاد  بسالته  ــن  وم
مكترث غير  منهم  الجمع  وجلُففرق  الوغى  يوم  قلبه   اعتر وما 
هوت النجوم  مثل  أحبّته   ــر نزلواي  الثر حر  وفي  البروج  من 
محتسباً للجبار  األمـــر  شعلُوســلــم  الظما  حــرّ  من  فيه  وقلبه 
بلبته ــل  ــي ضــلّ ســهــم  يبتهلُفـــجـــاءه  ــه  ــلّ ل ــدالً  ــج ــن م ــرّ  ــخ ف
منذهلُفماجت األرض حزناً والسماء بكت والقلب  الخبا  عاد  والمهر 

C ويقول في رثاء القاسم
والسفرِ بالترحال  التسليَ  كدرِرمت  في  القلب  ومني  أسلو  وكيف 
رغــداً دائماً  وملكاً  حياة  ــدرِأرجــو  ــق ــدي إيــمــاءة ال ــي كــأنــمــا ب



٤٢٩    أمحد العوّ
منهجه ضل  كركب  إالّ  الناس  بشرِما  على  بمأمون  الــزمــان  ــا  وم
بأعيننا نــوراً  كالضحى  مصبح  قد غاب قبل غياب الشمس في الحفرِكم 
بلغت ما  الطفّ  بيوم  شباباً  كالزهرِفاذكر  األعوام  من  وعشراً  خمساً 
طلعته التم  كبدر  الوصي  لمفتخرِشبل  األعلى  المثل  به  يضحي 
منفرداً بالطف  عمه   رأ والسورِفمذ  باللّه  كفروا  عصبة  في 
وير بينهم  ما  مستنجداً  منتصرِيصيح  صوت  تلبّي  ال  أسماعهم 
قتلوا لمن  ثـــارات  يطلب  الظفرِفثار  ــة  رايـ وعليه  أهــلــه  ــن  م
قه مزّ اليوم  ذاك  حشد  به  ــرم  الحذرِأك ــفــارس  ال وبــعــزم  بسيفه 
بحملته  أرد بــطــل  ــن  م ــه  ــلّ كالمطرِل القوم  ونبل  غفيراً  جمعاً 
سبقوا األُلــى  بعد  ما  عم  يا  لي من منى غير إرضا الصارم الذكرِيقول 
نضارته منه  ذوت  للشباب  النضرِيــا  وجهه  من  الصبا  ماء  وغاض 
طفئت قد  الحق  لهيب  من  والسمرِوشعلة  البيض  بين  الطف  بعرصة 
شمائله الــزاكــي  الحسن  من  ــرِله  ــيَ الــخِ خــيــرة  علي  ابــن  فــإنــه 
بضربته األزديْ  الــغــادر  قمرِأصابه  مــن  ــه  ــدي أف منعفراً  فــخــرّ 
عاينه حين  حسين  قلب  ــه  الوعرِلــلّ  الثر حرّ  في  بالنفس  يجود 





٤٣١ املالّ مكي اجلارودي  

 ]٨٠[ 
املّال مكي اجلارودي

املتوّلد (١٣١٣هـ)

الدين  رجال  أحد  الجارودي.  األحمد  قاسم  بن  مكي  الشيخ  الفاضل  هو 
عظيم  جانب  على  كان  فقد  والصالح،  والورع   بالتقو [والمعروفين]  المرموقين 
من ذلك. نشأ محبا للعلم وذويه منذ نعومة أظفاره وأيام صباه، ال يمنعه عن طلب 
البصر،  مكفوف  أنه  العلم  مع  حاجز،  الدرس  حضور  عن  يحجزه  وال  مانع،  العلم 
وافية،  دروسه  ليأخذ  عمه  بني  أو  إخوانه  أحد  يقوده  الوالد؛  على  يتردّد  رأيته  فكم 
هاً صيّتاً عارفاً بفنون  وما زال حتّى بزّ أقرانه فيما أُوتي من فضيلة. وكان خطيباً مفوّ
ا  ممّ ذلك  غير  إلى  ودينية  اجتماعية  إصالحية؛  أغراض  من  إليه  تهدف  وما  الخطابة 
)(١). وكان  ينبغي أن يكون عليه الخطيب، (وفقة اللّه لمراضيه، ومد في عمره طويالً

يقول الشعر بالمناسبات، فمنه قوله:

C متخلصاً إلى رثاء الحسين C ة في استنهاض الحجّ
النجاحْ النجاح  العصر  صاحب  الصفاحْيا  ببيض  الثأر  واطلب  قم 
ــو أال ــدع ؟مــتــى نـــر جــبــريــل ي الصباحْ ــان  وب الحق  ظهر  قــد 
ــاق مــمــلــوءة ــ ــى نـــر اآلفـ ــت ؟م صــالحْ ونــراهــا  وعـــدالً  قسطاً 

(١) توفي F في (٩/ ٢/ ١٣٨٩هـ).



شعراء القطيف ج٢  ٤٣٢
منشورة األعــــالم   ــر نـ ؟مــتــى  الحْ والنصر  أعــدائــك  لحرب 
مشهورة ــاف  ــي األس  نــر ؟متى  الرماحْ وسمر  كالشهب  تلمع 
ــري الــعــد ــب ــم ت ــج البطاحْكــأنــهــا األن ويــمــال  الـــدمّ  ويسفح 
الــذي فعال  تنسى  ــل  وه ؟تنسى  صباحْ بنار  الــبــاب  ــرم  أض قــد 
الــذي فعال  تنسى  ــل  وه ؟تنسى  الصحاحْ البتول  أضــالع  كسر 
تــر كيما  ــه  ــلّ ال ولـــي  ــا  ي ــم  الكفاحْق غــداة  الطف  مصائب 
غدا ــرداً  ف الطهر  الحسين  بالجراحْحيث  مثخن  منه  والجسم 
ــر الــشَّ كليث  الــقــوم  فــي  الحْيكر  الــمــوت  سيفه  زوايـــا  ــي  وف
اللقا يــوم  ــيــل  عــزرائ ــدنُ  يـ ــم  الكفاحْل في   العد أرواح  لقبض 
ــم ــهـ ــبــض أرواحـ ــق ــمــا ت ــكــن الرماحْل حراب  أو  المواضي  بيض 
ــه لــبــى الــنــدا ــلّ ــاه ال ــ ــذ دع ــاحْومـ ــط ــي ف ــ ــم دع ــه ــاءه س فـــجـ
ظامئاً  الــثــر فــي  عفيراً  ــاحْملقىً  ــري ال عليه  ــاً  ــان ــف أك تنسج 
ــع لـــه بــالــدمــا ــســب ــاحــت ال ــن ــاحْف ونـ عليه  جــبــريــل  وصـــاح 
ــاً له ــزن ــه ح ــلّ ــز عـــرش ال ــت النياحْواه أقاموا  والجن  والوحش 
تــر كيما  ــه  ــلّ ال ولـــي  ــا  ي ــم  الصفاحْق قطرته  ملقى  جــدك 
تــر كيما  ــه  ــلّ ال ولـــي  ــا  ي ــم  ــاحْق ــرم ال ــرتــه  شــجَ ملقى  ــدك  ج
تــر كيما  ــه  ــلّ ال ولـــي  ــا  ي ــم  (١)ق الــريــاحْ كفنته  ملقى  ــدك  ج
ظامئاً قضى  النهر  جــانــب  ــاحْفــي  ــب م ــاء  مـ ورد  ــوه  ــع ــن م قـــد 
العد ضته  رضّ منه  رواحْوالجسم  ــاً  ــاب ذه تعلوه  بالخيل 
القنا سمر  ــوق  ف منه  الصحاحْوالـــرأس  الكتاب  ــات  آلي يتلو 
الــور خير  الــســجــاد  راحْونجله  ــلّ  ــغ وال بالقيد  مــصــفــداً 
ــى األُلـ ــن  أيـ ه  ذالّ وا  الصفاحْيــصــيــح  النزال  يــوم  في  ــروون  ي
غالب مــن  الغلب  ــود  األُسـ ــن  السماحْأي ذو  حيدر  جــدي  ــن  وأي

(١) إيطاء.



٤٣٣ املالّ مكي اجلارودي  
العد أســيــر  صــرت  المناحْيــرونــنــي  تقيم   حــســر وزيــنــبــاً 
قومها على  وجـــداً  بكت  ــرمــاحْإذا  ــال ب جنبها  منها  ــز  ــوك ي
أكتافها ــالــضــرب  ب ــوا  ــم آل ــد  الصياحْق وتخفي  الدمع  فتظهرُ 
نــاقــة ــى  ــل ع  ــر ــس ح ــا  ــه ل اإللتماح!آهٍ  عــن  الليل  يسترها 
وجهها ــدا  بـ صــبــح  ــدا  بـ ــضــاحوإن  ــت ــدا اإلف ــ لــنــاظــريــهــا وب
ــا اإلم مثل  ــرات  ــح ال ــوا  ــ ــاحْوأدخ ــب ص ــد  ــزي ــي ل ذال  تــســاق 
ــراً ــي الــســبــا حــسّ ــراحْلــمــا رآهـــا ف ب ــاً  راحـ صفق  ــد  وق  نـــاد
غــدا ــد  ق بــعــدمــا  قلبي  راحْشفيت  وألواه(١)  بــالــغــلّ  مــآلن 
له ــن  حــســي رأس  الحْوقـــدمـــوا  النور  وبــه  طشت  ــط  وسْ في 
ــه ــان ــن ــه أس ــن ــو م ــل ــع ــل ي ــظ ــه الــديــن نــاحْف ــزران ولـ ــي ــخ ب
العد بين  ــار  ــه األط وكـــل مـــا قـــد حـــرمـــره أبـــاحْويشتم 
مستمطراً الــلّــه  لــعــن  الصباحْعــلــيــه  ــاء  وض الليل  أظلم  مــا 
على ــي  ربـ الــلّــه  صــلــى  ــم  والحْوثـ نجم  ضــاء  مــا   الــهــد آل 

C وله في رثاء الحسين
عجيبة الــزمــان  وأفــعــال  ــل وبــصــيــرُعجبت  ــاق ــار لــديــهــا ع ــح ي
منعماً الحرير  في  يزيد  عفيرُأيمشي  الطفوف  في  حسين  وجسم 
ج متوّ اللجين  في  يزيد  يــدورُورأس  السنان  في  حسين  ورأس 
ــد رواق القصور  فــي  يزيد  تسيرُوآل  الــقــفــار  فــي  حسين  وآل 
ستورها مسبالت  يــزيــد  ــورُوآل  ســت ــهــن  ــال م حــســيــن  وآل 
عيونها ــرات  ــاه س حسين  ــرُوآل  ــري ق ــن  ــه ــرف ط يــزيــد  وآل 
وهذه الدفوف  باأليدي  وصـــدورُيالعبن  ــت  ــي أُدم خـــدود  لهن 

(١) الألواء : الشدة والمحنة.





٤٣٥ عبد الرسول اجليش  

 ]٨١[ 
عبد الرسول اجلشي(١)

املولود عام (١٣٤٢هـ)

ذكره.  المتقدم  الجشي  علي  الشيخ  مة  العالّ نجل  الرسول  عبد  األديب  هو 
النجف  في  أبيه  مع  شهدته  وقد  فذ.  وعبقري  محلق،  وكاتب  مفلق،  وشاعر  أديب، 
وسائر  كأبيه  وفضيلة  فضالً  القمة  لبلوغ  طريقه  في  كامل  استعداد  على  األشرف 
أفراد أُسرته. وكان مرموقاً من بين أخدانه فيما أُوتي من مواهب ذكاء وفطنة بزّ بهما 
أقرانه، وعرف بذلك في األوساط العلمية واألدبية، وتولى إدارة مجلة الغري مدة 
غيرة قليلة. له من اآلثار القيمة ديوان شعر من أجود ما نظم في شتى المناسبات(٢)، 

وكتاب (تاريخ القطيف) لم يكتب مثله. وإليك نموذجاً من شعره تحت عنوان:

تحية شهداء الطف
دمــاءِسكبت على األُفق الكئيب يد القضا رشــح  الشهداء  مصرع  من 
هناءِوالكون قد عصفت به هوجا األسى ســطــور  تمحو  الــدمــا  بيد 
مطارفاً للحداد  تسحب  ــعــثــر جــدهــا بــســمــاءِوالشهب  ــهــا ت فــي
كأدمع الرحيب  األُفق  على  حمراءِوبدت  صفحة  بوجنة  طفحت 

(١) عرف فيما بعد باسم عبدالله، وتوفي F مساء األحد ١ ربيع األول ١٤٢٩هـ.
(٢) صدرت أعماله الشعرية كاملة عن اثنينية عبدالمقصود خوجة بجدة في مجلدين عام ١٤٢٨هـ.



شعراء القطيف ج٢  ٤٣٦
اإلبا وذوي  العال  بني  نحر  فيض  ــارق الــعــلــيــاءِيا  ــف الــمــرتــقــيــن م
فتغتدي القلوب  في  تقطر  ــاءِالزلت  ــش األح بقية  ــذيــب  ي ــراً  ــم ج
تدع فلم  الوجود  ساحات  ــراً ولـــم تــغــمــره بــــاألرزاءِومألت  ــط ق
لنا اقصص  الفرات  شاطي  يا  ثناءِباللّه  دروس  ــا  ــراه ذك سفر  مــن 
ما فخير  العظام  يد  الصِّ عن  العظماءِحدث  سيرة  هي  الفتى  درس 
العال عن  األثيل  الشرف  عن  ــواءِحدث  ل خير  أنــصــار  عــن  والمجد 
غدوا ومن  والسمو  البطولة  ــاءِوعن  ــز إب ــال رم ــي ــي مــفــرق األج ف
فحلّقوا النفوس  مُ  بهِ سمت  ن  ــوم بــهــمــة شــمــاءِعمّ ــج ــن ــوق ال فـ
ــه ــوا هــوانــاً والــمــنــيــة دون ــ الجبناءِوأب نهاية  الحضيض  ــى  وإل
العوجاءِغضبوا فجلجل رعدهم بفضا من الـ بأرجل  المثار  ـرهج 
فتصبّبت سيوفهم  سماء  بالماءِبرقت  ال  ــهــامــات  ال ــن  م بــدم 
سيوفهم فــوق  األرواح  األضــواءِتتهافت  بجانب  الــفــراش  مثل 
هلهلت مذ   العد هام  الحصباءِوتناثرت  على  فيها  أسيافهم 
خيلها بمسمع  هالهلها  ــوراءِرنّــت  ــ ــة ل ــوب ــرع ــراجــعــت م ــت ف
خفوقها بعد  الجيش  بنود  الهيجاءِوهوت  فــي  حاملهن  يبكين 
العد أسياف  وميض  خالل  ــالءِورأوا  ــطــور كـــرب ب نـــور اإللـــه ب
الـ من  جنح  يظلهم  إليه  ــواءِفسعوا  األج على  مشتبك  ـأسياف 
تزاحموا للخلود  ــداه  ه ــراءِوعلى  ــزه ال الجنة  لــوصــل  ــاً  شــوق
نفوسهم السيوف  حدّ  على  األعــضــاءِسكبوا  دم  مــن  ــحــات  مــتــوشّ
عزة مطارف  لبسوا  وقــد  ــووا  (١)وه البوغاءِ في  األجياد  من  حمرا 
بقعة الغاضريّة  في  بهم  الجوزاءِفسمت  على  مُ  جسومهُ ضمّت 
جالله ــه  ــ اإلل ــى  أضــف ــة  ــبّ ق ــا  الــدخــالءِي معقل  فأضحت  فيها 

(١) البوغاء: التراب الناعم.



٤٣٧ عبد الرسول اجليش  
من ــور  نـ ــم  تــبــسّ فيها  قــبــة  ــا  (١)ي الــجــوزاءِ على  مُ  قبورهُ طالت 
عاً شّ خُ بك   ثو من  نحيي  ــاءِجئنا  دمـ بفيض  تــربــتــهــم  ــلّ  ــب ون
بسيرها نقيم  فيها  ــالءِومــحــافــالً  ــج ــرة ع ــظ ــن ــهــا نــمــرّ ب ــي ف
فعطّرت القلوب  بذكراها  الشهداءِهتفت  نفحة  المحافل  تلك 

ويقول أيضاً تحت عنوان: الشهداء
ــارِ س خــيــال  أم  الحقيقة  ــارِأهــي  ســيّ كــوكــب  ومــضــة  تلك  أم 
تنيرها الــقــرون  دياجير  وارِقطعت  ــد  زن الــدهــر  حــواشــي  فـــإذا 
له قبس  أضوائها  من  النفس  الــنــارِفي  واتّــقــاد  النسائم  لطف 
سرها المهيمن  العقل  يــدرك  نهارِلم  كشمس  بزغت  التي  وهــي 
فتعقدت رمــوزهــا  حل  ســتــارِحاولت  ــألــف  ب عــنــي  وتحجبت 
الـ غامت  مهما  الشمس  نور  األقــطــارِلكن  على  منتشر  ــواء  ــأج ـ
ــره وس العظيم  ــه  ــلّ ــال ب ــت  ــن األســـرارِآم غــوامــض  فيه  وعــرفــت 
الـ الفكرة  فوز  الفتح  أن  األفــكــارِوعرفت  تــزاحــم  عند  ـعصماء 
حياته بعد  الــمــرء  أن  األعــصــارِوعــرفــت   ــد م بفكرته  يحيا 
ــزارِأرض الشهادة قد شهدتِ مصارع الـ ن شبول  مــن  األطــائــب  ـغرّ 
ري وصــوّ شهدت  عما  ثي  ــارِفتحدّ ــب األخ ملموسة  ــا  ــه ــداث أح
صدورها شهدت  لقد  مــغــوارِالمعجزات  ــدٍ  أصــي أروعَ  كــلّ  ــن  م
ما فوق  المعاجز  من  شهدت  ؟أفهل  ــارِ ــث إي ــن  وم صبر  ــن  م أبـــدوه 
أمامهم والخصوم   ــراد ف ــارِوقفوا  ــي ــت ج ال ــون تـــمـــوّ ج ــوّ ــم ــت ي
كأنما ــزؤام  ال الموت  يرهبوا  المعطارِلم  ــادة  ــغ ال إلــف  ــوه  ــف أل
نشيدهم بين  وليس  ــارِيتناشدون  دي حــديــث  وال  البنين  ــر  ذك
رضــوانــه ــى  إل يحدوهم  التسيارِالــحــق  مــن  غايتهم  والخلد 

(١) إيطاء.



شعراء القطيف ج٢  ٤٣٨
أينما الــشــهــادة  عــن  لمغارِالباحثون  كتّبت  الكتائب  وجــدوا 
قلوبهم الصدور  من  ــارِوالمصلتون  أمــضــى بــكــفّ الــحــق مــن بــتّ
فذكرهم الفخار  حلل  من  الساريكاسين  نشيد  وسيرتهم  ــلٌ  ــثَ مَ
وكلما ــديّ  ــن ال أرج  ــكــرارِوحديثهم  ــت ــزكــو عــلــى ال رتــه ي كــرّ



٤٣٩ الشيخ جميد العوامي  

 ]٨٢[ 
الشيخ جميد العوامي

املتوّلد سنة (١٣٤٤هـ)

جعفر  الشيخ  ابن  علي  الشيخ  مة  العالّ نجل  مجيد  الشيخ  مة  العالّ الفاضل  هو 
المذكور  بالتاريخ  المولود  القطيفي،  العوامي  اللّه  عبد  الشيخ  ابن  د  محمّ الشيخ  ابن 
وشرب  العلم،  أحضان  في  نشأ  قيام.  أحسن  بتربيته  قاما  شريفين  كريمين  أبوين  من 
وشرف  علم  أهل  أُسرته  أفراد  سائر  من  وكثير  وجده  إذ كان أبوه  الصافي؛  نميره  من 
ى مبادئ علومه في القطيف أوالً، ثم ترحل إلى النجف األشرف، وبقي  وسؤدد. تلقّ
دُ التحصيل ضالته المنشودة، فما رجع إلى وطنه إالّ وهو كأمثل رجل من رجاالت  مجْ
هاً، وهو في نفس الوقت  فوَّ العلم، وأضاف إلى كونه عالماً فاضالً كونه خطيباً لسناً مُ
الدين  رجال  في  اللّه  (كثر  دينيا،  نافعاً  أُسرته  رجال  أفضل  من  اليوم  فهو  فذ،  أديب 
و(دليل  اإللهية)  كتاب (المنح  القيمة  اآلثار  من  له   .(١)( طويالً عمره  في  ومد  أمثاله، 

أعمال الحرمين) و(الهداية) وغيرها. وإليك من ديوان شعره هاتين القصيدتين:

C األُولى: في ميالد أمير المؤمنين
السامي السعيد  بمولدك  مِسعدت  ــالّ ــع ــاع وكــعــبــة ال ــق ــب ــل ال ك
بفرحة إلــيــك  ــاً  طــرب ــــامِوتمايلت  ــد األيّ ــع ــا فــي أس ــه ــان أرك

(١) توفي F في (٢٦/ ٩/ ١٤٢٣هـ).



شعراء القطيف ج٢  ٤٤٠
محبة العظيم  ــرُ  ــجْ الــحِ ــح  ــرنّ ــالمِوت اإلس فتى  يا  قدسك  لشعاع 
وحطيمها وزمــزم  المقام  ــامِضحك  الــبــسّ بثغرها  والمستجار 
كرامة السعيد  رُ  جَ الحَ الضرغامِوكذلك  الفارس  الحسين  ألبي 
مرحباً جـــاء  ــم  ــراهــي إب ــام  ــق بسالمِوم للمرتضى  ومــصــافــحــاً 
الوال تبدي  فلحيدر  الصفا  ــلّ مــقــامِأمــا  ــ ــه وك والـــمـــروتـــان ل
ابسمي أال  العلي  اللّه  كعبة  الطامييا  العلوم  بحر  للمرتضى 
سيد المكارم  ــو  أب الوليدُ  ــا لــه بــنــظــامِنعم  ــي ــدن فــلــتــرقــص ال
مطهراً النساء  حـــوراء  ــامِولــدتــك  ــن آثـ مــن كــل أخــبــاث ومـ
ضاحكاً أقبل  الدهر  ــنُّ  سِ ــامِوإليك  ــق ــة األس ــلّ ــت عــنــه ع ــأزح ف
بمكة الحجاز  أرض  من  ــالمِونبغت  ــل ظ ــن بــعــد ك فــأنــرتــهــا م
وكعبة حوتك  قــد  ــالد  ب بتمامِعاشت   ــهــد ال ظــل  ــي  ف ــتــك  ربَّ
بربعها حللت  قــد  ــالد  ب ــوامِوعلت  ــ واألع األيـــام  مرتضى  ــا  ي
نافعاً علماً  بالتوحيد  ــالمِفنطقت  ــ ــت لــإليــمــان واإلس ــدي وه
ــة أُمّ الــهــدايــة  روح  يــا  ــدامِكافحت  ــ ــق األق ــزال ــت تـــؤمّ م ــان ك
الـ أحمد  من  سنة  تثبت  واإللــهــامِومضيت  العلم  شمس  ـمختار 
دينه في  أحمد  مشكل  ــامِفحللت  اآلثـ ــن  م معصوماً  وبقيت 
تيمناً الشريف  منكبه  ــرامِوعلوت  اإلكـ مــراتــب  سموت  حتّى 
مجاهد كــف  لألصنام  ــى غــدت كــرمــامِفــمــددت  ــا حــتّ ــه ــدت وأب
مكسراً ــراب  ــت ال ــوق  ف كحطامألقيتها  وجعلتها  أضــالعــهــا 
التي إالّ  ــادة  ــب ع كــلّ  ــت  م ــرَّ ــامح ــع واإلن ــالل  ــ اإلج ذي  ــه  ــلّ ل
وطالما الصراح  للحق  رت  ــه فـــي بـــــدأة وخــتــامشمَّ ــت ــن ــي ب
ال الوَ باب  يا  الحق  غير  ترضَ  ــامِلم  ــن إلــيــه مـــدارك األحــك ــا م ي
مجاهداً ــه  اإلل أمــر  في  وعــصــامِومضيت  بحكمة  الــعــنــاد  ــل  أه
أجلّها السباق  قصب  من  حزت  لــمــا ســبــقــت لــهــا بــكــل مــقــامِقد 



٤٤١ الشيخ جميد العوامي  
C الثانية: في ميالد اإلمام الحسن

بهناءِ ــشــري  ــاب ف الــخــلــد  ــدر الــســمــاءِجــنــة  بــولــيــد الــتــقــى وبـ
ــا ــان أت الــثــمــيــن  ــؤ  ــؤل ــل ال مــن عــلــي وفــاطــم الـــحـــوراءِأول 
حقا ــداســة  ــق وال ــور  ــن ال ــوزاءِهيكل  ــج ال على  نـــوره  ــي  رق ــد  ق
عظيم ــه  ــ اإللـ ــن  مـ ــور  ــ ن ــو  (١)هـ ــاءِ ــ ك ذُ ضــيــاء  على  حــقــا  ــاز  ف
ــا ــراي ــب ــه ال ــاً لــه إلـ ــقّ اِســـمـ النجباءِشـ ــدوة  ق ن  سْ الحُ سنا  من 
ــرا ــم ط ــوال ــع ــا ال ــه ــاطــربــي أي ــراءِف ــزهـ ــم الـ ــاط ــد مــن ف ــي ــول ل
بصوت الجنان  في  الطير  ــاءِغــرد  ــن ــس ــح ـيَ ال ــغــنــى تــغــنـّ ــت ي
قدس جــنــات  ــدان  ولـ ــادت  ــه الضياءِوت ربّ  سناء  مــن  جــوهــراً 
لوليد ــا  ــه ــصــان أغ ــت  ــن غ بالهناءِثـــم  ــا  ــوره زه مــاســت  ــم  ث
نسيماً هبي  الجنان  زهـــور  ــا  ــل عـــالءِي ــك ــك ب ــدانـ فـــوق ولـ
افتخاراً ميسي  الجنان  قصور  ــوالءِيا  ــ ــد ســــادك ب ــاب قـ ــب ــش ل
سيالً عُ سيلي  الجنان  مياه  ــى الــدهــنــاءِيــا  ــا إل وامــلــئــي أرضــن
نثاراً صبي  الجنان  غصون  السعداءِيــا  أرؤس  ــوق  ف ــراً  جــوه
علي ــجــل  ن ــول  ــت ــب ال ــد  ــي ــول ــدر الــطــهــر ســيــد األُمـــنـــاءِل ــي ح
ــدور وأجــلــى ــب ــن ال ــو بـــدر م للبهاءِه يستقي  ــدر  ــب وال كيف 
عظام ــور  ــح ب مــن  ــدر  ــ ال ــه  بالسماءِإنـ تـــألألت  نـــور  وهـــي 
طه ــول  ق مــن  الجنان  فــي  ــاءِسيد  ــم ــل ع ــك ــجــلــو ل وإمـــــام ي
حقا ــن  ــدي ال ونجمة  طــه  الظلماءِسبط  في  الــرشــاد  ــاب  ب وهــو 
لما ــة  ــداس ــق ال زهـــرة  الدعاءِبسمت  مجيب  من  األمــن  جاءها 
لوليد ــد  أحــم بــنــت  ــاءِضحكت  ــرض وال بالعال  ــه  ــلّ ال خصه 
الدياجي وشمس  المجتبى  ــت الــنــســاءِحسن  ــول س ــت ــب ــه ال ــدت ول

(١) ذكاء: اسم الشمس.





٤٤٣ عيل الزاهر  

 ]٨٣[ 
علي الزاهر(١)

املتوّلد ١٢/ ١/ ١٣٤٤

د بن أحمد بن علي الزاهر العوامي. وآل الزاهر  هو األديب الفذ علي بن محمّ
الدين  في  العالية  المكانة  لهم  العوامية،  أهالي  من  النسب،  في  عريقة  كريمة  أُسرة 
بهم.  اتّصل  من  كلّ   لد معروفة  الخير  في  وسوابقهم  العالية،  واألخالق  واألدب 
التكرار.  عن  غنى  فيه  بما  األول؛  شاعرها  ذكر  بمناسبة  األُسرة  هذه  ذكر  سبق  وقد 
ا يعود إلى الصالح العام،  وهذا شاعرها الثاني صديقنا المعروف بكل ما فيه خير ممّ

ك بالمبدأ. فهو شاعر شعبي فذ، وعربي بحت، وسبّاق إلى الخير، وشديد التمسّ
جاء  لما  وفقاً  المصلحين؛  الرجال  شأن  للدارين  عامل  فهو  اإلجمال  وعلى 
 .« في الحديث: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل آلخرتك كأنك تموت غداً

مه كأُنموذج قوله: ومن شعره ما نقدّ

C في شأن أمير المؤمنين
العدناني المصطفى  النبي  الرحمنِآل  ــرة  ــي وخ األنـــام  خير 
الور في  أحمد  آل  يوالي  ال  ــانِمن  ــم اإلي لحقيقة  يــهــتــدي  ال 

(١) توفي F في (٢/ ١٠/ ١٤١٨هـ).



شعراء القطيف ج٢  ٤٤٤
موحد كــل  ــداة  ــ ه ــبــي  ــن ال الشيطانِآل  مــن  رجــس  ــمُ  ــواهُ وس
لألُلى والسفينة  حطة  بــاب  ــرآنِهم  ــق ــن ال ــمُ م أخـــذوا بــهــديــهِ
الهد أُسس  هم  اإلسالم  سادة  العرفانِهم  معالم  والموضحون 
بحبهم الحساب  يوم  في  جاء  الميزانِمن  في  ــاز  وف الصراط  جــاز 
زكت لمن  النجاة  سفن  كلهم  ــســانِهم  اإلن بني  مــن  النقيبة  منه 
وزوجها البتول  الطهر  سيما  الفرسانِال  ــارس  وف الفحول  فحل 
لْ أَتَى}(١) الفرقانِأعني الوصي بنص سورة {هَ مــن   النجو ــة  آي مــع 
صراحة الغدير  ــوم  ي نصبه  رنّـــانِمــع  بمشهد  والــمــســلــمــون 
قوله موجز  فكان  الرسول  مكانيخطب  اإلمـــام  ــوْ  ـ هُ علي  ــذا  ه
واإلحسانِولـــذا تــســابــق لــلــســالم إجــابــة والفضل  النهى  أهل 
أت وتبوّ المصطفى  قلب  أ الــخــســرانِفاسترّ  ــوّ ــب أهــل الــنــفــاق م
سيرة أحمد  بعد  فيهم  ســار  ــانِقد  ــة وحــن ــرأف طــبــق الــكــتــاب ب
غاله أن  ــى  إل مبطاناً  ــات  ب ــا  رمضانِم في  بالسيف   الور أشقى 
ابـ وعاتب  للشقيق  الحديدة  الرحمنِأحمى  رضا  في  كال  حنيف  ـن 
ومسكناً العراق  في  بيتاً  ابتاع  الــدانــيما  الشعير  خبز  وطــعــامــه 
اقتد قد  الجريش  الملح  ــالنِوإدامــه  واإلع السر  في  بالمصطفى 
راً مشمّ للرشاد  يكدح  زال  البرهانِال  بواضح  الممات  حتّى 
لغيره تكون  ال  «سلوني»  ــه  اإلمــكــانِول بعالم  المحيط  ــو  وه
داً مولّ كــان  بالبيت  ــذي  ال ــه فــاطــم خــيــرة الــنــســوانِوهــو  ــدت ول
متغذياً د  محمّ بحجر  الشانِونــشــا  العظيم  السامي  خلقه  من 
مبيته الــفــراش  فــوق  ــذي  ال الطغيانِوهــو  مكائد  الــرســول  ليقي 
على صعدت  أقدامه  الــذي  ــانِوهو  ــي وب لحكمة  الــنــبــي  كــتــف 
الـ شــاده  قد  ما  يمناه  مت  هدّ ــانِقد  أوث ومــن  رجــس  من  ـشيطان 

(١) الدهر: ١.



٤٤٥ عيل الزاهر  
أفناهما سيفه  ومرحب  ــروا  ــمْ ــوجــدانِعَ ال عالم  مــن  ومحاهما 
الـ ــة  أُمّ هــذي  الحسنين  ــا  أب ــهٍ  األوطـــانِإي بظلمة  تمور  ـــهــادي 
بعدها واستعاضوا  العدالة  ــوانِفقدوا  ــ ــة وحـــقـــارة وهـ بــمــذلّ
لفضيلة سبيلهم  يــهــتــدون  والــبــنــيــانِال  ــال  ــم ال لجمع  إالّ 
ضيعوا يعرب  ومجد  القصور  ــمــانِشادوا  اإلي حلية  مــن  وتفسخوا 
وهدموا ــرون  اآلخ وجــاع  األركــانِبذخوا  شامخ  أحمد  ديــن  من 
بينهم ما  الربا  أكلوا  الرشا  ــانِقبلوا  ــس ــوا بــكــتــابــة ول ــم ــات ــش وت
السما رب  يا  األفــالك  خالق  ثانِيا  مثلك  ليس  من  يا  رحماك 
إلهنا ــأنــت  ف ــا  ــقــذن أن ــاك  ــم عــدنــانِرح مــن  المنصور  بوليك 
عدالة العريض  الكون  به  ــل مــكــانِامــأل  ــور هـــداه ك ــن وأنـــر ب
لنا ومن  الظالمين  عروش  بــرهــانِواحطم  ــال  ب فلسطيناً  غصبوا 
والهد العروبة  كسر  به  الثانياجبر  الشهيد  ــار  ث بــه  واطــلــب 
لنا وافــتــح  ــه  ــوائ ــل ب ــا  ــن ــلّ وأمـــانِوأظ  ــد ه فــي  مبيناً  فتحاً 
ــانِواجمع قلوب المسلمين على الهد ــم ــع اإلي ــقــو م ــت ــر وال ــب وال
أبي مــعْ  ــي  أُمّ ثم  ذنوبي  والــدانــيواغفر  قصيهم  والمسلمين 

وله يمدح السيدة الصديقة زينب 
D لما زارها في الشام ذاكراً بعض مآثرها

المصطفى طــه  بضعة  ــا  ي ــت  المبينْأن والشرع  الحق  نصرت  قد 
ــه ــان ــن أرك ــور م ــج ــت ال ــدم األمــيــنْوه ــادي  ــه ال سنة  ــمــت  وأق
ــد ــورا ه ــنـ ــك الـ ــت ــرب ومــــالذٌ لــلــعــصــاة الــمــذنــبــيــنْهـــذه ت
المرتضى عــلــيَّ  ــى  والـ المرسلينْلــلــذي  خير  منهاج  ــذاً  آخـ
ــا قــد عال ــه ــي ــذه الــشــام وف للمسلمينْهـ ســاطــع  نــور  منك 
للعال مـــثـــال  أنــــت  الطاهرينْزيـــنـــب  أُمّ  ــراء  ــزه ال ابنة  يــا 



شعراء القطيف ج٢  ٤٤٦
وله تحت عنوان: ثورة قدسيّة

ــارِ ــص األن ــد  ــاق ف يهتف  ــحــق  األوتـــارِال مــدركــي  العروبة  ببني 
مضى مُ  مجدكُ أين  العروبة  االستعمارِأبني  أكــفّ  حطمته  هــل 
الــذي ــرب  ق فلربما  تيأسوا  ــارِال  ــن عـــدل وعـــزّ ج ــوه م ــرج ن
للسما رأســك  عرب  يا  واســتــرجــعــي عــلــيــاك بــالــبــتّــارِفلترفعي 
الـ بها  حفت  مكارم  الحروب  األحـــرارِإن  مــن  شمم  فــي  ــأرواح  ــ
ميتة إالّ  ــذل  ال تحت  العيش  ــذارِما  ــ األق مجمع  ــي  ف ــوذة  ــب ــن م
البقا هو  ــاء  اإلب ظلّ  في  ــارِوالموت  ــبّ ج مــحــنّــك  ــل  ك رأي  ــي  ف
داللة الــزمــان  من  ابتغيت  الثوارِوإذا  في  السبط  حسينَ  فانظر 
قدسية ــورة  ــ ث يــعــلــن  ــام  قـ ــد  والفجارِق الجور  عروش  حطَمت 
يعرب من  بفتية  الحسين  استنكارِنهض  بــال  العليا  بها  تسمو 
كي ــار  ث ولكن  ملكاً  يبتغي  باإلنكارِال  األوضـــاع  على  يقضي 
لفاجر تستعار  الــخــالفــة  استبصارِنظر  وال   هــد بغير  يقضي 
ــره ــذك ل ــد  ــزي م ال  ــد  ــزي ي ــارِهـــذا  ــي األخ صبغة  ــن  م متفسخ 
خليفةً للمسلمين  يغتدي  ؟هــل  ــرارِ األشـ ساللة  الطريد  نسل 
الهد باسم  ركية  أقــام  واألوتــارِولقد  والفحشاء  الخمر  في 
عروشها ــدوم  ت أن  أُمية  بــدمــارِحسبت  فعوجلت  الــحــيــاة  أبــد 
بها؟ نحيا  عــودة  لك  هل  األعــصــارِأحسين  أســـوأ  ــذا  ه فالعصر 
غنيمةً صــار  الفيء  هــذا  ــصــارِأحسين  والــحــق أصــبــح فــاقــد األن



٤٤٧ اخلطيب املالّ صادق املرهون  

 ]٨٤[ 
اخلطيب املّال صادق املرهون(١)

املولود (٣/ ٨/ ١٣٤٥)

مة الشيخ منصور  ه، المالّ صادق ابن العالّ هو أخي وابن والدي الخطيب المفوَّ
نشأ  المذكور،  بالتاريخ  موطنه  ومحل  رأسه  مسقط  الدبابية  قرية  في  ولد  المرهون. 
ل  تحصّ حتّى  المنشودة  ته  ضالّ يتطلّب  زال  وال  وذويه،  والعلم  وأهله،  للخير  محبّاً 
عليها، فهو اآلن خطيب ورع ير نفسه فخوراً بخدمة أهل البيت الطاهر: شأن ذوي 

العقائد الراسخة. وقد أرسل إليّ قصائده مرفقة بمذكرة هذ نصها:
بسم اللّه الرحمن الرحيم

حقين بشعراء أهل البيت A، راجياً دخولي في  رغبة في أن أكون من الالّ
زمرتهم؛ نظراً لما أُثر في قولهم A: «من قال فينا بيتاً من الشعر بنى اللّه له بيتاً 
يْلَ  فِ لَنَا الْكَ أَوْ جاةٍ فَ زْ ةٍ مُ ئْنا بِبِضاعَ جِ في الجنة»(٢). وبالختام أتمثّل بقوله تعالى: {وَ

.(٣){ قِينَ دِّ تَصَ ي الْمُ زِ هَ يَجْ يْنا إِنَّ اللّ لَ قْ عَ دَّ تَصَ وَ
فليهنأ أخي بهذه الموهبة، سائالً ربي عز اسمه أن يكثر في رجال المسلمين 

(١) توفي F في (١٤/ ٩/ ١٤٢٤هـ).
.٣٢٤ / ٤ :K ٧: ١٥ / ٢، بشارة المصطفى C (٢) عيون أخبار الرضا

(٣) يوسف: ٨٨.



شعراء القطيف ج٢  ٤٤٨
أمثاله، ويطيل في عمره كثيراً، فلنستمع إليه يقول: 

C ميالد اإلمام علي
انصدعا الباطل  ــم  وثَ جاء  رفعاالحق  قد  ــالم  اإلس للوا  من  بنور 
مزهرة اإلســـالم  ــة  راي سجعاورفــرفــت  قد  باألفراح  المجد  وبلبل 
مبتهجاً بــاألنــوار  ــق  األُف ــرق  الــورعــاوأش ـــس  أسّ بوليد  ــاً  ــب مــرحّ
(١) الً مَ كَ الهنا  وافانا  فيك  ساعة  سطعايا  بيننا  علي  الــوصــي  ــور  ن
سحابة الحجب فيها والدجى انقشعاعلى الرخام بجوف الكعبة انحسرت
حيدرةٍ بالمولود  فاطمُ  وضعابشراك  قد  الناس  وخير  حملت  خيراً 
تهنئة ــه  ــلَّ ال ــول  رسـ منا  الشفعاإلــيــك  أنتُمُ  يراكم  فــرد  كل  من 
الـ ناصرك  المقدام  البطل  تبعابمولد  ومــن  صلّى  من  أول  ـكميّ 
جمعابشر أبا طالب ذا الشبل منك فكن قد  الفخر  ففيه  فخوراً  به 
أكبرهم وهو  سنا  الولد  أصغر  صنعاذا  لمن  حقا  وأعبدهم  فضالً 
مضر من  اء  الغرّ أُسرتك  وقعاولتهنَ  أينما  عنها  الكرب  كاشف  ذا 
فرح وفي  فخر  في  اليوم  جرعاوالشيعة  قد  منه  كــلّ  الوالية  كــأس 
رجالً تعش  واتبعها  وصاياه  رعاواحفظ  مدّ باإليمان  العار  من  خلواً 
وال للصالة  واحرز  لدينك  شرعاواعمل  الذي  الصوم  وال  الزكاة  تنسَ 
هٍ فَ سَ بال  بإخالص  أخاك  متّسعاواحفظ  باألخالق  صــدرك  وخــلِّ 
كذباً تقل  أو  نفاق  في  تعش  جمعاوال  قد  للمالِ  مقبضاً  تكن  وال 
مقترض مــال  في  تتّخذ  أن  ــاك  منعاإي قد  الــشــرعُ  فالرباءَ  ــالوة  ع
وتسر ه  ــرَ أجـ ــراً  أجــي تظلمن  الطمعاال  فتى  يا  واحذر  الجور  بسيرة 
فطناً وكن  علم  في  العمر  متّبعاواستثمر  لألحكام  مــبــداك  لحفظ 

(١) الكمل: الكامل.
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سفلت وإن  أقواماً  العلم  يرفع  مرتفعاكم  كــان  الهم  وعُ أحسابهم 
أُحد وفي  بدر  في  الجيش  قائد  جزعايا  ما  القلب  ومنه  والنهروان 
وكم عليك  أُثني  فكم  مديحي  متّسعاهذا  القول  فكان  يقول  غيري 
واليسعايا منكري الفضل عن شخص أقرّ به وإبراهيم  عيسى  أتباع 
صدعاسل جرج جرداق سل بولس سالمة سل قد  بالحق  من  البالغة)  (نهج 
نبوك عن رجل خير الصفات حو عايُ وِ خير  اللَّه  لعلم   وتقو زهــداً 
أتى فيك  المدح  هذا  الجار  حامي  من (صادق) الودّ فيكم بالوال رضعايا 

C وله في ميالد اإلمام الحسين
ــرارِ ــ ــال خــيــر مــنــارِرمـــز الــبــطــولــة ســيــد األح ــألجــي ــراك ل ــ ذك
الذي مولدك  يــوم   ــر ذك مــرّ  األنـــوارِما  بشعلة  الفجاج  غطّى 
قيّم ــال  ــف ــت اح لــه  أُقــيــم  التذكارِإالّ  بأطيب  القلوب  يعظ 
بفرحة حــتــفــال  االِ نـــوادي  األقطارِهــذي  في  تصيح  الحسين  باسم 
فحبّه للحسين  إالّ  الفخر  التيّارِمــا  فــي  الــنــور  كسير  يجري 
ــمــا إنّ ــوا  ــل غ ــي  ــول ق تعتقد  ــرارِال  األس ظاهر  الحقيقة  في  هو 
من فضل  تنكر  اإلحسان  سيرة  ــرار؟هل  األح بموكب  اللواء  حمل 
بقوله القويم  المبدا  عن  العار»يحمي  ركوب  من  أولى  «الموت 
لدينه الجميل  الــذكــر  خلد  ــرزه بــخــيــر إطـــارِقــد  ــأبـ ــا فـ ــق ح
أُصوله الشريف  للشرع  ــرارِفأعاد  وشــفــاه مــن مــرض ومــن أض
اقة خفّ ــة  ــراي ب ــام  ــق اســت ــى  ــارِحــتّ ــد الــقــهّ ــواح ــأمــر ال ــدعــو ب ت
منادياً الحنيف  الدين  مُ  األخــطــارِيدعوكُ عرضة  تجعلوني  ال 
فإنه ــلَ  ــدخــي ال ــنَ  ــدي ال ــمُ  الــنــارِإيــاكُ دخـــول  سيورثكم  خطر 
خالداً جحيم  في  (مزدك)  دين  ــارِدع  الــكــفّ لمبدأ  األســـاس  فهو 
فإنما ــواي  سـ ــاً  ــن دي يــتّــبــع  ــن  ــارِم ه شفير  على  الــبــنــاء  يبني 
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صالحي في  واعملوا  بجنبي  ــاريفقفوا  آث واقــتــفــوا  بــي  كوا  وتمسّ
دليلكم فهي  مس  الخَ الصالة  شعارِأما  خير  واإليــمــان  للدين 
لربّكم الخشوع  فيها  ــارِفاستشعروا  ــغ ــل وصَ ــذلّ ــوا دعـــاء ت ــ وادع
فإنما ــاء  ــري ال عمل  كالمنشارِوتجنبوا  الدين  في  الريا  ثَل  مَ
معادكم ليوم   التقو دوا  ــزوّ لألشجارِوتـ كــالــمــاء  ــغــذا  ال فهي 
موا تتنعّ كي  األرحام  ذوي  األعمارِوصلوا  في  النقص  يقضي  فالقطع 
معـ بأمر  السالم  سبل  على  ــارِوامشوا  ــك اإلن ــد  رائـ وا  وردُّ ــروف  ــ
حياتكم كل  الدين  في  األفكارِوتفقهوا  ظلمة  ــورث  ي فالجهل 
أسماءهم نا  بعضُ خلد  فخارِبالعلم  خير  التاريخ  صفحة  في 

C ة ويقول في ميالد الحجّ
هــاشــمِ بقية  ــا  ي البسيطة  القاتمِأنـــر  للظالم  لتجلو  واســطــع 
عدلكم من  أرضها  لتمأل  ــمِعجل  دائ بجور  ملئت  مــا  بعد  مــن 
شاهد أظهر  الميالد  في  ــراك  بآثمِذك فيه  لست  ودّك  صــدق  في 
نر شعبان  نصف  عــام  كل  العالمِفي  في  صادحاً  احتفالك  أثر 
خالداً يبقى  األجيال  في  الذكر  أعــاظــمِما  رجـــال  مــن  لمثلك  أال 
جوهر بــأنــك  قلنا  ــو  ل غــرو  حالمِال  رؤيــة  الــديــن  ــان  ك لــواله 
طلعة نرقب  ونحن  االنتظار  القاتم؟ما  الظالم  تجلو  بيننا  لك 
ثائراً الرشيدة  بطلعتك  الغاشمِنرجو  البغيض  الكفر  على  تقضي 
ــة ــأُمّ ــإالمَ واإلنـــكـــار شـــاع ب ــ هادمِف معول  الدين  في  أعملت  قد 
وضيّعوا بالصالة  وا  استخفّ للظالمِحتى  وأحــســنــوا  ــاة  ــزك ال ــر  أم
هم كبيرَ الصغير  الــولــدُ  قــدر  براحمِما  ليس  بالطبع  وكبيرهم 
دائماً بالتشاجر  القرابة  بتخاصمِوذوي  وكلّهم  السنين  تمضي 
فكم ــاداً  وإرش نصحاً  يرتضوا  محارمِلم  بانتهاك  حقوق  نُهبت 
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له ــروا  ــ ك واذَّ ــه  الــلَّ لقول  راحــمِعـــودوا  مــن  وال  مرجعكم  فإليه 
األُولى العلم  ذوي  على  ؤون  للنائمِيتجرّ ــهــوا  ونــبّ ــصــالة  ال ــوا  ـ أمّ
أُنسهم في  واستمتعوا  الربا  ناعمِأكلوا  صــوت  بحسن  للراقصات 
بينهم فيما  اإليمان  ذوي  للباسمِتركوا  ــة  ســخــري ــرة  ــي ح فــي 
العنا ــذا  ه مــا  األعــمــال  ــذه  ه ــادمِمــا  ن مــن  مُ  منكُ مــا  دينكم  فــي 
وبــادروا الجليل  مُ  لربّكُ خواتمِتوبوا  بحسن  منه  الرضا  طلب 





٤٥٣ اخلطيب املالّ عبد العظيم املرهون  

 ]٨٥[ 
اخلطيب املّال عبد العظيم املرهون(١)

املولود عام (١٣٤٧)

أُحسّ بلجلجة تعتري لساني وأنا أكتب هذه الترجمة الموجزة، ال لشيء إالّ 
علي  الشيخ  فضيلة  األُستاذ  األخ  لطلب  استجابة  وذلك  بقلمي،  نفسي  أُترجم  ألني 
فضيلة  ولعلّ  األدب».  من  خير  «االمتثال  بقاعدة  عمالً  المرهون؛  منصور  الشيخ 
عندما  عهدةَ  وال  مسؤولية  فال  العهدة؛  من  التخلّص  هذا  وراء  من  يهدف  األُستاذ 
على  ليلقيها  الكتابة  من  ل  يتنصّ أو  للمعاصرين،  نظراً  بنفسه  ترجمته  فرد  كل  يكتب 

عاتق المؤلف. وأنا من بين تلكم المعاصرين، فإلى القارئ ما يلي:
االسم الكامل: عبد العظيم الشيخ منصور المرهون.
محل الوالدة: أُمّ الحمام، القطيف عام (١٣٤٧هـ).

لهم المؤلّف، وهو آخرهم  األساتذة الكرام: جماعة من األقارب واألرحام، أوّ
حتّى كتابة هذه السطور. وأنا ذلك الطالب الذي يتلقى بحثين في بكور كلّ يوم على يد 
هذا األُستاذ الفذّ نحواً وفقهاً، وسأظلّ مثابراً ما وجدت لذلك سبيالً، واللّه هو الموفق.
عبد العظيم الشيخ منصور المرهون

(١) توفي F في (١٣/ ١/ ١٤٢٤هـ).
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قبل  طبع  الشعبية  باللغة  شعر  ديوان  منها:  قيمة  آثار  المذكور  ألخي  أقول: 

ام) وشعر كثير باللغتين، فمنه قوله: أعوام، وكتاب (تاريخ أُم الحمّ

C في ميالد الحسين السبط
ــون مـــن شــعــبــانِ ــل ــالث خ ــث الثانيل والحفيد  السبط  ــد  ول
ــو األحـــ ــحــرّ واألبـــيّ أب ــد ال والتفانيول الــفــدا  علّم  ــنْ  مَ ــرار  ـ
للبطوال ــد  مــول الــســبــط  ــد  ــانِمــول ــزم ــل ل ف  مـــشـــرّ ــوم  ــ وي ت 
والقلـ فــأقــبــل  ــده  جـ ـــروا  ــانِبـــشّ ــلّ حــن ــك ــــب لـــه مــفــعــم ب
أراه ــي  ك مـــولـــودك  مكانِنــاولــيــنــي  أســمــى  الــمــولــود  فلهذا 
ترضعيه ال  ــالــثــدي  ب ــه،  ــي لسانيودع الــحــســيــن  ــم  ــق أُل ــا  ــأن ف
منه ــيَ  ــ ــ وإن ــي  ــن م ــيفــحــســيــن  ــ ــد آذان ــق ــه ف ــؤذٍ لـ ــ ــل مـ كـ
التهانيرفـــع الــصــحــب لــلــوصــيّ وطــه ــرّ  ــ أح ــم  ــاط ف ــى  ــ وإل
صحابيـ ــول  ــرس ال ودّع  ــوانِكلما  ــ ــر ت ــغــي ــر ب ــ ــى آخ ــ ــا أت ــ ـ
الوفـ يزدحم  الرسول  بيت  الجنسانِظــلّ  ويلتقي  فيه  ــدان  ــ
بميال والــســمــاء  األرض  يحتفالنِعــالــم  الـــرســـول  حفيد  د 
ــوا أف ــمــالئــك  وال الـــروح  ــســوانِهبط  ــن ــرة ال ــي ــون خ ــنّ ــه ــاً ي جـ
ـــ ه وأخـــــاه ال الثانيوأبـــــاه وجـــــدّ اإلمــام  المجتبى  ـحسن 
الجا بها  يــطــوف  كعبة  ــوانِمــهــده  ــرض وال الــغــفــران  لنيل  نــي 
األعـ المأل  في  عتيقِ  من  له  ــانِكم  وع أسير  مــن  ــكّ  ف وكــم  ـلى 
تنشـ الحناجر  هــذي  حسين  ودانِيــا  قــاصٍ  كــل  مــن  هتفاً  ــقّ  ـ
غلوا تقولوا  ال  الحفل  جنانِقــاعــة  مــن  روضـــة  قلت  ــا  أن إن 
ا معنويّ يقتلوا  أن  استطاعوا  بالوجدانما  والحكم  حسين  ت 
ــراه غـــضّ طــري ــ ــام ذك ــلّ عـ ــانِكـ األزمـ  ــد م غــضــا  وسيبقى 
حيّ أنــت  بل  حسين  يا  تمت  ــره بــكــل لــســانِلم  ـــن ذكـ عـــاش مَ
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كحسين ــا  ــه ــال رج ــنْ  ــ مِ ــــة  لجبانِأُمّ ــا  أرضــه ــي  ف مــكــانــاً  ال 
تنها ــادئ  ــب ــم ال  رأ ــا  ــمّ ل الحرمانِثـــار  فــي  يعيش  وجــيــالً  ر 
الديـ واجــبــه  أن  السبط   ــار كــالــبــركــانِورأ ــث ــادي ف ــن ــيْ ي ــن ـ
تضحيات تكن  لم  السبط  ــورة  والتيجانِث ــعــروش  ال سبيل  فــي 
حسين والنفيس  النفس  ــذل  لإلنسانِب الــحــقــوق  سبيل  ــي  ف
الذ يقبل  ال  الحسين  مثل  ــوانِإن  ــه ال حــيــاة  يرتضي  وال  لّ 

ويقول تحت عنوان: زعيم النهضة
ينادي الماليين  ــه  وج فــي  ــام  الفسادِق هــذا  من  المبدأ  روا  حـــرّ
في ــن  ــدي ال لكيان  حفظاً  ــادِقــام  ــرش ال ــار  ــص وأن الــحــق  كتلة 
ــرح ــا ف ــاي ــن ــم ــال ــم ب ــه ــل ش مــتــفــادِكـ حــســيــن  ــواله  ــ م دون 
يكن لــم  إذ   للهد يــدعــو  ــام  هادِق السبط  حسين  غير   للور
ــخــه ــاري ــودت ت ــ ــه سـ ــن طـ ــ العبادِدي ظلم  ألــفــت  ــد  ق طغمة 
ــة خــســفــاً وعــنــاً ــ ـ ــامــت األُمّ البالدِس في  وعرضاً  طــوالً  عبثت 
بيعة حــســيــن  مـــن  ــادِوأرادت  ــع ــد وم ــرش وغـ ــي عـ ــوال ــي ل
ــو ــادِفــأبــى يــخــضــع لــلــظــلــم ول ــوه دمـــه طُـــلّ عــلــى حـــرّ ال
المصطفى سبط  يخضع  زيـــادِفمتى  البـــن  أو  ــور  ــج ال لــيــزيــد 
ــذلّ وقــد ــ ــوت عــلــى ال ــم ــادِآثـــر ال ــاً والــقــلــب ص قــتــلــوه ظــامــئ
األيــاديتـــركـــوه بـــالـــعـــرا جــثــمــانــه مقطوع  ضّ  رُ قد  صــدره 
قد اء  الــغــرّ النهضة  زعــيــم  ــا  ــاديي ــن تُ للحق  ــزةِ  ــع ــال ب ــتَ  ــن كُ
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 ]٨٦[ 
اخلطيب املّال عبد احلميد املرهون

املتوّلد عام (٢٨/ ١٢/ ١٣٤٨)

مة الشيخ منصور  هو أخي وابن والدي الخطيب الماهر عبد الحميد ابن العالّ
سنة (١٣٤٨)  ة  الحجّ ذي  شهر  من  والعشرين  الثامنة  الخميس  ليلة  ولد  المرهون. 
فما  مرهون،  آل  ألُسرة  كريمين  أبوين  من  واأللف  الثالثمائة  بعد  واألربعين  الثامنة 
بكرة  تالميذه  على  والده  تقريرات  إالّ  أُذنه  سمعت  وما  العلم،  دار  في  إالّ  عينه  فتح 
وعشية كما عرفت ذلك في ترجمته حسبما مرّ عليك؛ لذلك نشأ محبا للعلم وذويه، 

والخطابة وأهلها.
وها هو اليوم مجدا في طلب العلم فقهاً وعربية، مع امتهانه للخطابة التي نبغ 

فيها نبوغاً بزّ به أقرانه، زاد اللّه في توفيقة، وكثّر أمثاله. وإليك نموذجاً من شعره:

K في ميالد الرسول
ــســمــاوات فــرحــة وتــهــانِ ــانفــي ال ــس ــم اإلن ــال ــد فـــي ع ــي ــول ب
الـ حمدِ  شيبةَ  بيت  في  ــســوانِولدته  ــن ال ــرة  ــي خ ـهاشميين 
تجلّى ــول  ــرس وال الفجر  ــا فــجــرانِطلع  ــه ــة ل ــل ــي ـــبَّـــذا ل حَ
وانجا العوالم  دنيا  والــعــدوانِفاستنارت  ــضــالل  ال ظــالم  ب 
أُصيبت بالنجوم  ــانِوالشياطين  ــهّ ــك ــال ــوار ب ــبـ ــاط الـ ــ وأحـ



شعراء القطيف ج٢  ٤٥٨
الـ فــوق  الرسالة  فضل  (١)وتجلى  اإليـــوانِ شاهق  فانشقّ  ـملك 
ــا ولـــد الــهــا ــه ــلــة ب ــي ــذا ل ــب والـــقـــرآنِح اإلســــالم  نــبــي  دي 
طــرا الــنــاس  سيد  الــرســل  واإلحــســانِخاتم  اإلفــضــال  عظيم  في 
جبريـ ــوق  فـ ــه  أنـ ــر  غــي ــرٌ  ــش ــي عــلــوّ الــشــانِب ــل ومــيــكــال ف ـ
القر ه  ــزُ ــجِ ــع وم أحــمــد  البيانِاســمــه  ربّ  الــخــلــود  سفر  آن 
ــر نــذيــر ــشــي ــانِمــرشــد واعــــظ ب ــ األزم  مـــد ــد  خــال معجز 
للخيـ ــة  ــعــروب ال يــدعــو  ــانِعــربــي  ــس ــادة اإلن ــع ــى س ــرع ــر وي ـ
ــنَّــا ــداه لــكُ ــ ــي ه ــاه ف ــن ــع ــو أط ــانِل ــك ــل م ــك ســـــادة قـــــادة ب
الـ يخاف  ــن  ــذي الّ نحن  ــا مــخــافــة الــحــدثــانِولكنّا  ــنّ ــنــاس م ـ
وأمريـ فرنسا  ال  الــروس  ال  الجانينحن  البغيض  وصهيونها  ـكا 
الفضـ العرب  ــة  أُمّ يا  الوسنانِفانتباهاً  رقــدة  فــي  فأنتم  ـلى 
ترمي وصهيون  بينكم  ــانِبأسكم  ــ بــالــمــاليــيــن خـــارج األوط
ألُم ظــمــاه  يــشــكــو  ــع  ــرضــي الرضعانِف ظما  تشكو  وحــنــون 
منهم الحق  واسترجعوا  ــوة اإليــمــانِفانقذوها  ــق واهــزمــوهــم ب
ــوه ــقـ ــم واتّـ ــك ــرب ــانِوأنـــيـــبـــوا ل ــرن ــت ــق ــر م ــص ــن ــاه وال ــق ــت ف
ــوا ال ــمُ  ــكُ ــربّ ف صفّكم  ــدوا  ــ ــيوحّ ــدان ال البعيد  سبحانه  ــد  ح

ويقول في عيد الغدير
ــي ــان ــوره واف ــن ــر ب ــدي ــغ بيانيعــيــد ال ــار  ــث ــت واس قلبي  ــار  ــأن ف
سائغاً ــاً  ــراب ش فأنهلني  الريحانِوافـــى  روائـــح  منه  وشممت 
طروبة الطيور  دت  ــرّ ــغ ف ــانِوافــى  ــص األغ بتمايل  ال  بالعيد 

صحن  على  تشرف  داخلية  وشرفة  طوال،  يبنى  بيت  وهو  ج  كاألزْ العظيمة  فة  الصُّ اإليوان:   (١)
المنزل. وعند العامة الليوان فارسية، ومنه إيوان كسر الذي يشير البيت إلى سقوطه في مولد 

.K النبي
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بالهنا التشيّع  دنيا  ــدانِوتجاوبت  ــول وال بــالــحــور  فليبشروا 
نــادانــيفاصغوا بني الوطن الحبيب لمدحتي ــي  ــب وواج أتــيــت  فلقد 
الذي على  بالصالة  ــانِواستقبلوها  ث ــن  م ــه  ل ــا  م البسيطة  ــوق  ف
ــانِوتــعــاضــدوا وتــعــاونــوا وتـــآزروا ــس واإلح بالبرّ  ــروا(١)  ــآمـ وتـ
تتقاطعوا ــال  ف ــل  وص ــمُ  ــاكُ ــي الخسرانِدن صفقة  التقاطع  إن 
تتباغضوا ــإن  ف ــبّ  ح ــمُ  ــاكُ ــي ــوانِدن وه عنا  فــي  جميعاً  تحيوا 
أمامنا والمعاد  التباغض  ــم  ؟ول دانِ ق  والــتــفــرّ التقاطع  ــم  ول
والجفا والتنابذ  التباغض  الشيطانِخلّوا  لمكايد  واستيقظوا 
البال سبب  فإنه  اللسان  والبهتانِصونوا  ــزور  ــال ب تنطقوا  ال 
تصافحوا الغدير  ربى  ضفاف  اإليمانِوعلى  بشربة  الحقود  واطفوا 
مــدامــةً فانهلوه  ــة  ــوالي ال ثانِمــاء  يوماً  الحوض  بماء  تــرووا 
وبعده الغدير  في  رمز  دانِللحوض  للسقاية  الـــواليـــة  ــز  رمـ
ويومه الغدير  روض  حبذا  ــة الـــرضـــوانِيــا  ــ ــا آي ــن ــت ــه أت ــي ف
مبلغاً الحبيب  أتــى  األمين  بالعصيانِوبــه  ــؤت  ب وإالّ   { ــغْ ــلِّ {بَ
بها ــرمــى  تُ عـــداوة  خشيت  اإلنــســانِوإذا  بني  مــن  يعصم  فاللّه 
وانياً تــكُ  ال  ــه!  الــلّ ــول  رس وانِإيهاً  بالرسالة  يبعث  ــان  ك ــا  م
سو ما  الفرائض  كــلّ  فرقانيبلّغتهم  ــبــع  فــاتّ ــة  ــوالي ال ــرض  ف
هاهنا الــواليــة  في  عليا  ــاً فــلــيــس لــه عــلــي ثــانِانصب  ــم حــت
الــذي منبره  ــه  الــلّ ــول  رس مكانِفرقى  بخير  ــدج(٢)  ح من  جمعوه 
صوته الخالئق  بأسماع    النورانيدوّ وجــهــه  تجلّى  ولــهــم 

ا ، أي تواصوا. (١) تآمروا : يأمر بعضكم بعضً
وج أو أحداج، وهو في األصل: حمل الجمل، ومركب للنساء، وهنا:  دُ (٢) الحدج أراد به جمع حُ

أقتاب الجمال.
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نبيّهم نور  ضحضاح  روا(١)  األلــحــانِفتخمّ أعــذب  فــي  وتمايلوا 
والتقى العبادة  على  العباد  ــانِحثّ  ــس واإلح للخير  ـــمُ  ودعـــاهُ
مثلها يسمع  هيهات  خطبة  ــي بــلــيــغ مــعــانِفي  ــز ف ــي كــلــم وج
وتـــطـــاوال وتـــقـــارن الـــنـــورانِودعـــا عــلــيــا فــاســتــقــام أمــامــه
كمالها سماء  في  لشمس  يلتقيانِفاعجبْ  كيف  لــبــدر  ــبْ  ــج واع
سناهما ــعّ  وش التقيا  إذا  األغصانِحتّى  في  مري(٢)  القُ وترنّم 
قائالً يعلن  ــه  الــلّ رســول  ــا الــرحــمــنِودعــا  ــه رضـ ــت ــذا والي هـ
ومن المولى  رضــا  واليــتــه  ــذا  بالحرمانِه بــاء  ــة  ــوالي ال ــأبَ  يـ
ناصري فــهــذا  مـــواله  كنت  ــه ولــتــشــهــد الــثــقــالنِمــن  ــى ل ــول م
غــدرة وا  ــرّ ــس ت ال  أطعنا  ــوا  جــانِقــول شخص  ــلّ  ك يعلم  فاللّه 
فبايعوا المؤمنين  أمــيــر  أوالنـــيولــه  ــا  ــم ك أواله  ــه  ــلّ ــال ف
كوا فتمسّ ونصحتكم  بــالــرضــوانِبلغتكم  للفوز  الـــوال  حبل 
لحظة هبوني  وطــنــي  بني  ترعانيهيا  وقلوبكم  أسماعكم 
للهنا وقوموا  الهادي  على  ــانِصلوا  ث بحفل  معْكم  والملتقى 

C ويقول في ميالد الصادق
هــادِ ــور  ن ــعّ  ش المجد  سما  الــهــاديفــي  وســبــط   ــهــد ال بوليد 
الديـ رادة  فلتقم  الــديــن  ــد  الميالدِول بساعة  ــاالً  ــف احــت ــن  ـ
ــا ــزاي م عـــدّ  أســتــطــيــع  ال  ــالدِأنـــا  ــب ال حــمــيــري  كــنــت  ولـــو  ه 
عنه الناس  ــأل  واس الخير  ــه ومــعــادِجعفر  ــبّ ــح ــن مـــــوالٍ ي مـ
اللّـ يشهد  والتقى  العلم  زادِجعفر  خير  والتقى  العلم  وفــي  ـه 

(١) تخمروا: اكتسوا،  والضحضاح أراد به: الضح، وهو ضوء الشمس. الضحضاح: الماء اليسير 
ال غرق فيه.

(٢) القمري: طير من الفواخت كالحمامة.
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عنه الجفر  فــاســأل  شئت  ــإلرشــادِوإذا  ــاب (الــتــوحــيــد) ل ــت وك
يخبّرْ عنه  الطبيب  كتاب  ــادِســل  ــج ــاج واإلي ــت ــن بــديــع اإلن ع
ســواه ذا  مــن  سله  حــيــان  األشــهــادِوابـــن  فــي  ياء  الكيمِ ملهم 
عنه ــاس  ــن ال ث  ــدّ ــح تُ ــادِحلقات  ــنـ ــع الــتــعــبــيــر واألسـ ــي ــرف ب
ليـ ــا  وأبـ مــالــكــاً  نعيمان  اإللحادِســل  ذوي  من  شئت  ومن  ـلى 
العو ــي  أب ــن  وكــاب شــاكــر  المتماديكــأبــي  المضلّل  ذاك  ــاء  ج
قا لما  واعجب  قال  ما  واسمع  ــدادِقال  ــاألنـ بـ ــد  ــدي ــن ــت ال فــفــيــه  ل 
شا إذا  مــالك  الدنى  في  يكن  ــادِإن  ــس األج ــم  عــال فـــوق  ســمــا  ء 
كهذا ــون  ــك ي وهـــل  ــذا  هـ العبادِفــهــو  فــي  مثله  الــدهــر   أر ال 
ينبو الفضل  رائــد  العلم  األمــجــادِبطل  دوحـــة  ــرع  ف التقى  ع 
سخاء الــســحــاب  ــاقــت  ف ــه  ــفّ ــادِك ــوفّ ال كعبة  ــاس  ــن ال فــي  فهو 
بذكر ــكــرام  ال بلدة  يـــوم مــيــالد عــلّــة اإليـــجـــادِفاحفلي 
دليالً واجعليه  العلم  الصاديواطلبي  قلب  ريّ  العلم  في  إن 
فخراً العلم  فــي  ــإن  ف تهوني  ــي الــعــصــور واآلبـــادِال  ــداً ف ــال خ
الغا وطني  يا  الحمام»  «أُمّ  ــاء واألجــــدادِإيــه  ــ ــد اآلب ــه ــي وم ل
حياتي ــاك  رب وفــي  جسمي  معاديمنك  منك  يكون  أن  وعسى 
واحفظيها نصيحتي  وادِفاسمعيها  ــي  ف صــيــحــة  ــنّ  ــونِ ــك ت ال 
ــر ــف ــذ وال ــاب ــن ــت البالدِثـــم إيــــاك وال اجتماع  فــي  فالخير  قــة 
ــام أبـــي مو ــ ــالم عــلــى اإلم واألورادِوسـ ــور  ــزه ال ــداد  عـ ســى 
قوموا ــم  ث ــره  ذكـ عند  واألوالدِسلموا  اآلبـــــاء  ــي  ــان ــه ــت ل
اللّـ اختارها  التي  الخيرة  مُ  والعبادِفهُ  الـــور ــادة  س ــم  وه ـــه 
حفـ ــى  ــ وإل ــمُ  عــلــيــكُ ــالم  ــ ــوا مــيــعــاديوس ــب ــراق ــر ف ــي ــل أخ ـ





٤٦٣ د عيل املسبح   حممّ

 ]٨٧[ 
حمّمد علي املسبح

دمث  شابّ  مسبّح.  الهادي  عبد  الحاج  ابن  علي  د  محمّ الحاج  األديب  هو 
األخالق، يقظ نبيه. ولد في حدود عام الخمسين من الهجرة بعد الثالثمائة واأللف. 
بدأ  ة.  خاصّ كربالء  مأساة  وفي  ة،  عامّ بصورة  البيت  أهل  مآسي  في  شعبي  شعر  له 
مطلعها:  قريضه،  بكر  هي  جيدة  بقصيدة  المذكور  أباه  رثا  عامين،  منذ  الشعر  يقول 

«أبتاه يوم السبت...» إلى آخرها. 

ال سيف إالّ ذو الفقار
تهاني والـــزمـــان  عــيــد  ــوم  ــي إخــوانــيال لنا   كــبــر فــرحــة  ــل  ب
معاً والسفليْ  العلويّ  يحتفالنِوالعالم  العيد  ــذا  ه ــل  أج مــن 
ــول وآلـــه ــرس ــل ــد ل ــي والحسنانِالـــيـــوم ع الــزهــراء  فلتفرح 
ة ــأل الــقــلــوب مــســرّ وتهانيعــيــد لــنــا م ــرحــة  ف البسيطة  ــأل  م
مبلّغاً الجموع  فــي  يــنــادي  ــانِطــه  ــم هـــذا عــلــي الــفــضــل واإلي
الـ بمحضر  الغدير  يوم  ه  حقّ ــانِفي  ــي وب ــة  بــحــجّ الغفير  ــجــمّ  ـ
فضله يعلن  وقام  الرسول  الــثــقــالنِخطب  وليشهد  ــة  حــجّ ــو  ه
دليلكم ــو  وه الــحــقّ  إمــام  ــذا  العدنانيه للمصطفى  وخليفة 
ــه ــإن تـــوانِهــــذا عـــلـــيٌّ بـــايـــعـــوه ف بغير  أال  ــالم  ــس ال بــطــل 
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مُ عليكُ ــام  واإلمـ الخليفة  ــذا  ــن الــرحــمــنِه فــيــه أتـــى نـــصّ م
مرحب منهم  األبــطــال  قاتل  الشجعانِهو  سيد  الطليعة  في  هو 
فتى وال  ذوالفقار  إالّ  سيف  األقــــرانِ«ال  ل  ــدّ ــج م ــي»  ــل ع إالّ 
أحمد سنة  ــت  وأن الكتاب  ــكــلّ زمـــانِأنــت  ــل أنـــت مــفــخــرة ل ب
ــادالً ع يحكم  بالبتّار  ــرآنِبالحقّ  ــقـ اء والـ ــة الـــغـــرّ ــســنّ ــال ب



٤٦٥ كاظم املرهون  

 ]٨٨[ 
كاظم املرهون

املولود سنة (١٣٥١) تقريبًا

المرهون،  منصور  الشيخ  المرحوم  الوالد  ابن  كاظم  النبيل  الشابّ  األخ  هو 
المولود بالتاريخ المذكور. نشأ محبا للخير على استعداد كامل في طريقه ألن يكون 
خطيباً مصقعاً، كاتباً عبقريا، وشاعراً فذا، على جانب من دماثة األخالق وحصافة 
في  أدبه  ومن  ماضيه).  من  خيراً  أمره  مستقبل  وجعل  لمراضيه،  اللّه  (وفقه  الرأي، 

الطفّ يقول في رثاء الحسين C تحت عنوان:

C سفينة نوح
واســمــعِ ــمــي  الئ ــا  ي ــوم  ــل ال موجعِدع  كبد  فــي  الــحــبّ   ــد ص
الحبيب لــذكــر  ــالٍ  ــس ب مسمعيفلست  ــا  صــغ ــم  ــداك ــن ل وال 
الحبيب ــال  وخــي  ــو ــه وال ــا  معيأن ــده  ــ أج لـــم  إذا  ــش  ــي أع
المالم حديث  ل  بــدّ صــاحِ  المجمعِفيا  في  ــاحِ  ص ني  تغرِ وال 
ــن ــي ــاتِ لــنــا قــصــص األول ــ ــعِوه ــمَّ ــسُّ ال ــذا  لـ ــات  ــظ ع ففيها 
العظيم الــمــعــاد  ــوم  ي ــوال  ــ مرجعي!وأه عــلــى  ســـوأتـــاه  ــوا  فـ
الــعــبــاد رب  ــل  ــابـ أُقـ معي؟بـــمـــاذا  أراه  ــي  ــن ــري ق وذنــبــي 
ــجــاة ــن ــال ــي واثـــــق ب ــن ــن ــك األلمعيول السيّد   الــهــد بسبط 
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ــالً ــائ ــى بـــابـــه س ــل مدمعيوقـــفـــت ع وجــنــتــي  عــلــى  ــال  وسـ
ــا دعــت ــمّ ــب ل ــن مقنعيتـــذكـــرت زي ســلــبــوا  لــقــد  حــســيــنــاً 
الحسين ــواب  ــ وج لــهــا  ــى  ــأن ؟ف واألضــلــعِ السمرُ  صــدره  وفــي 
الصريخ مغيث  ــا  ي حسن  ؟(١)أبــا  ــعِ ــوض م مــن  لقعودك  ــل  أه
تــثــور أن  ــا  ــه ل ــقّ  ــح ف الملفعِأثـــرهـــا  ــن  م  حــســر فــزيــنــب 
ــد ــع ـــالءتـــهـــا ســلــبــتــهــا ال ــن الــبــرقــعِمُ ــوا م ــل فــأضــحــت خ

ويقول في رثائه C تحت عنوان: لن يعود
وارتحلوا؟سل الزمان عن الماضين هل وصلوا؟ األحباب  فرقة  ارتضوا  كيف 
نبأً حالهم  عن  بعثوا  وما  رسلُســاروا  عندهم  من  جاءنا  ومــا  لنا 
به أتيتَ  منهم  خبر  هل  صــاحِ  سألوا؟يا  إذا  األحيا  يقنع  مؤكداً 
لنا يعود  منا  ذاهــب  ال  لهيهات!  وَ حَ خطّه  عن  فال  الطريق  هذا 
وانتبهوا الباقون  اعتبر  باألُلى  امتثلوا؟هل  الخالق  وألمر  غفلة  من 
مجتهداً صاحِ  يا  العال  لنيل  ر  الكسلُشمِّ بك  يقعدْ  ال  اللّه  لطاعة 
علن في  األوطان  لمصلحة  والعملُوانظر  العلم  فيه  الصدق  ومنطق 
ومكرمة ــزّ  ع فــي  النفس  رجلُوخلد  يا  الدارين  في  الذكر  وأحسن 
تعب في  اإلرهاق  ذوي  حياة  جملُودع  وال  فيها  ناقة  فــال  واقــنــع 
دولوارغب لنيل رضا المولى ودع طمع الـ أهلها  في  لها  فتلك  ـأدنيا 
مُ الـ ؟واسأل بني المصطفى ماذا جنت بهُ والعللُ األمراض  مُ  ونالتهُ نيا  ـدَّ
جنت ــالء  ــرب ك ــي  ف ــة  ــع واق ــه  !لــلّ على الهد فهو ذاك الحادث الجللُ
سو السوافي على الرمضاء ال غسلُحيث الحسين على البوغاء(٢) ال كفن

(١) نظر إلى قول الشيخ حسن التاروتي:
ــدره ص ــي  ف الــشــمــر  قــعــد  ــن مــوضــع؟إذا  ــودك م ــع ــق فــمــا ل

(٢) البوغاء: التربة الناعمة.
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ومهجتها تدعوه  الطهر  ينهملُوزينب  الدمع  مقلتيها  ومن    حرّ
لي ؤُ سُ منتهى  يا  أملي  يا  ــيّ  أملُأُخ وال  كــالّ  منى  ــواك  س لي  ما 
صنعت بالذي  أوترضى  مهجتي  الذي فعلوا؟يا  وتدري ما  العدو  أيدي 
ضربوا نا  أطفالَ سلّبوا،  دخلوانساءنا  بعدما  من  حرقوا  خيامنا 

ويقول في رثائه C تحت عنوان: حقائق ال أماني
تماديه ــرك  وات الصبا  زمــان  أمانيهودّع  طالت  رجــل  فــي  خير  ال 
به تمرَّ  ال  التمنّي  حديث  فيهودع  ما  تحقيق  المنى  في  ما  فخير 
متّجهاً الجهل  لطريق  سارياً  التيهيا  ــارع  ش فهذا  عليك  خفّض 
متّسع الجهل  فبحر  خطاك  فيه؟خفّف  جهله  من  غــارق  وكــم  فكم 
شرعوا قد  الناس  لظلم  الذين  بانيه؟أين  الجور  نظام  ظلماً  وســنّ 
على السالم  ظلّ  في  العمر  أسعد  داعيهما  الحقّ  ونظام   الهد نهج 
مفخرة التاريخ  في  الذكر  تبقيهوخالد  الناس  في  فخيراته  يحيا 
لَه مشاعِ ــع  وارف العال  لنيل  ر  أياديهشمّ وابــســط  شعائره  وانــشــر 
أنفسهم للمجد  بذلوا  األُلــى  أعاديهحيِّ  وا  عـــادَ أهله  وســالــمــوا 
وسيّدهم الدنيا  بني  خير  ومفتيهوحــيِّ  األعلى  المنهج  ومرجع 
لكي العالمين  نفوس  بخير  ى  معانيهضحّ أرقى  موضحاً   الهد يبقي 
أسفاً وا  الجور  بسيوف  قضى  تفديه!حتّى  ــروح  ال فليت  ملقى  عليه 
وفي الرماح  نصل  نشبت  جسمه  يحكيهفي  ــن  ــدي ــل ل ــل  أمـ فــــؤاده 
يبارحه ال  ــراً  ذكـ فخلّد  معانيهقضى  في  شخص  أوضــح  فكان 
بسيرته ــاراً  ــف أس وخلف  تباهيهقضى  األعــلــى  للمال  مملوءة 
سغب(١) على  أطفاالً  وخلف  تجريهقضى  بــالــخــدّ  دمعها  ــســوة  ون
برزت المصطفى  خفرات  على  تخفيه!آه  بالكفّ  وجهها   العد بين 

غَب: الجوع مع تعب. (١) السَّ



شعراء القطيف ج٢  ٤٦٨
منعفراً الترب  في  جسمه  يهفعاينت  يكسّ الــغــبــرا   وثـــر باً  مسلّ



٤٦٩ املالّ أمحد آل مخيس  

 ]٨٩[ 
املّال أمحد آل مخيس

املولود - سنة ١٣٥٢

خميس  آل  كاظم  بن  علي  بن  منصور  بن  أحمد  المالّ  األديب  الخطيب  هو 
السيهاتي القطيفي، المتولّد سنة (١٣٥٢) من أبوين كريمين قاما بتربيته أحسن قيام، 
هات بالنسبة إلى األبناء، فما  وعقدا عليه أملهما الكبير جرياً على عادة اآلباء واألُمّ
م، فجاء عبقريا فذا في  الته للتقدّ برحا يرعيانه بعين العناية حتّى بلغ، فبلغت معه مؤهّ
ق اللّه آمال أبويه فيه، بل  ا يكون عليه أماثل الرجال. فحقّ كل ما أُوتي من مواهب ممّ
آمال أهل بلده سيهات؛ إذ وجدت منه شخصية لها أهميتها في المجتمع، ومكانتها 

في دنيا الخطابة واألدب، فلنستمع إليه يقول:

C في مولد أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب
ســودي بالقداسة  ــنــور  ال الــســعــودِكعبة  كــعــب  عــلــوت  بعلي 
الـ وألُمّ  مطلعاً  للشمس  المولودِكنت  وقبلة  ملجا  ـشمس 
الغرّ اللبوة  بسترك  الذت  ــودِحين  األُسـ بنت  ــال  ــب األش أُمّ  اء 
ــا رجــائــي ــاطــم ي ــه ف ــل وحيدِدعـــت ال ــلّ  ك أُنـــس  ــا  ي ربّـــي  ــت  أن
شفائي مــن  نسمة  منك  ــي  ــن ــودِأولِ ــج ــاذا ال ــ ــيّ ي ــل م ع وتـــكـــرّ
ت دوّ الــبــيــت  ــن  م ــة  ـ رجّ ــإذا  الوطيدِفـ ــجــدار  ال مــن  بانشقاق 
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الـ انضمام  النَّجود(١)  الكعبة  ــورودِضمّت  ــ ــرعــمــات ال ــي ب ــزهــر ف ـ
وعليها ــا  ــاره ســت أرخـــت  ــم  الــمــعــبــودِث ــة  جــالل ــن  م مسحة 
حتّى الــوقــت  مــن  برهة  التوحيدِنعست  معلن  صــوت  سمعت 
لفظ ــرُ  ــكْ بِ ــر(٢)  ــب أك ــه  ــلَّ اَل للسجودِقـــال:  ــرم  ــح م ــو  وهـ ــه  ــال ق
النو والتقط   (٣) قــدســيُّ نــور  الــوجــودِشــعّ  فــي  مــن  لكل  مــثــاالً  ر 
جماالً تكسى  الــمــروتــان  العيدِفـــإذا  ــاء  زهـ ــي  ف البيت  وإذا 
بالتطـ يسجع  بالحمام  العودِوإذا  لحن  كشبه  لحناً  ـريب 
بالبشـ ــرد  غ الــغــريــد  ــزار  ــه بالتغريدِوال ــاق  اآلفـ وطــاف   ــر ـ
ــارت وأن  القر أُم  بيدِفاستضاءت  ــلّ  ك بــل  الحجاز  هضبات 
بزهر روضـــاً  ــاد  ع القفر   ــر غيدِوت ــان  أســن ــوان  ــح األق  فــنــر
الـــ ــعــربــي  ال خليجنا  بالبنودِوتــغــنــى  ــرت  أزه والخط  ـسمح 
ــواء ــالم أنـــت ل ــ ــا لـــواء اإلس بسعودِي ــه  ــوق ف الــنــصــر  رفـــرف 
حتّى الــمــكــارم  نفسك  والصعودِعشقت  ــا  اإلب سما  في  حلقت 
ــاً ــات ــب ــةً وث ــيَّـ ــاً أبـ ــس ــف ــت ن ــل بالجنودِن تصطلي  الحرب  حينما 
مجداً أحــيَــيْــتَ  الحياة  علي  ــن قــيــودِيــا  ــا م ــه رت ــرّ ــاً ح ــوس ــف ون
عدل وفيصل(٤)  ناصحاً  تزل  ــلّ رشــيــدِلم  ــد كـ ــ ــاداً ورش ــمـ وعـ
ونهجاً للمصلحين  عنيدِوإمـــامـــاً  ــس  رجـ ــلّ  ــك ل ــاً  ــذابـ وعـ
الـ بيت  كعبة  ببطن  ــداً  ــي ول ــدِيــا  ــي ــئ وول ــاش ــر ن ــه يــا خــي ــلّ ـ
بعلي فــافــخــري  ــقــدس  ال ــد عــلــوت هـــام الــســعــودِكعبة  فــبــه ق

(١) النَّجود هنا: المرأة العاقلة النبيلة.
(٢) أكبر  أفعل تفضيل ممنوع من الصرف لكن بدونه يختل الوزن.

(٣) قدسي منصرفة لكن صرفها يخل بالوزن.
(٤) الفيصل: الحاكم والقاضي.



٤٧١ املالّ أمحد آل مخيس  
ويقول في األنصار

ــل خــالــيــه ــل ــى ط ــل ــت ع ــي ــك ــهب ــي ــائ ــن ــا ال ــن ــاب ــب وربـــــع ألح
ــراً ــاظ ــى نــحــوهــا ن ــت إلـ ــل باقيهوج ــنــهــا  ســكْ مــن  أرَ  ــم  ــل ف
البِلى بمحل  أُصــيــبــت  ــوع  باليهربـ وحــيــطــانــهــا  ــأضــحــت  ف
السما ــا  ــريّ ــثُ ك بــهــا  ــدي  ــه ــهوع ــي ــال ولــكــنــهــا بــقــيــت خ
الضحى كشمس  كانت  قبلُ  ــا ســامــيــهومن  ــره ــاخ ــف ــد م ــي ــصِ ب
النو غـــراب  وفيها  كالناعيهفأمست  ــوت  ــص ــال ب ــردّد  ــ يـ
للعال ــا  ــه ــل أه ــى  ــش م ــداة  ــ ــهغـ ــي ــراق ــال ــة ب ــئ ــي ــدن ــوا ال ــاع ــب ف
بالقنا ــعــال  ال خاطبين  غاليهمــشــوا  أنــفــسٌ  ــال  ــع ال ــهــر  ومَ
القنا بحر  خــوض  العال  الحاميهودون  ــوغــى  ال ــار  ن ــاد  ــم وإخ
والقنا الظُّبى  بــحــار  ــه(١)فخاضوا  ــجــاري ــال ــح ك ــواب ــجــرد س ب
العد بوجه  السيوف  ــوا  ــت الــقــاضــيــهوســلّ ــان ــا لــيــتــهــا ك ــي ف
الظما ــفــح  ول ــقــضــاء  ال ــوال  ــل باقيهف  ــد ــع ــل ل تـــركـــوا  ــا  ــم ل
يرحلوا أن  ــه  ــلّ ال قضى  ــهولــكــن  ــاً وأرواحـــهـــم راضــي ــرامـ كـ
مــضــوا ــذلّ  ــ ب ال  ــوا  ــض ق ــزّ  ــع للطاغيهب ــذلّ  ــ ال ــوا  ــرك ت ــد  وقـ
ــمُ ــهُ ــا عــن ــره ــي ــاج ت دي ــهتـــفـــرّ ــي ــم دام ــ ــه ــ ــا وأوداج ضــحــاي
عــاً ــمُ صــرّ ـ ــهُ ــســيَ أفـــديـ ــف ــن ظاميهب وأحـــشـــاؤهـــم  عـــرايـــا 
الــربــا ــي  ف بقيت  ــم  ــاده ــس القانيهوأج بــالــدمــا  اختضبت  ــد  ق
أجسادهم الترب  على  ــت الــســافــيــهضحايا  ــان ــا ك ــه ــان ــف وأك
للظُّبى ــوا  ــق ــان ع لــهــم  ــههــنــيــئــاً  ــزاكــي ــمُ ال ــهُ ــوس ــف وبـــاعـــوا ن
فتية عــلــى  نــفــســي  لــهــف  ــا  ــي ــهف ــادي ــع ــهــا ال ــر أضــالعَ ــكــسّ ت
الهد أصـــاب  خطب  كالداهيهوأعــظــم  العظيمات  ــأرزا  ــ ب

بَّة: حد السيف أو السنان. والقناة: الرمح، والجرد، جمع أجرد: خيل ال رجال  (١) الظُّبى، جمع ظُ
عليها أو هي السباقة.



شعراء القطيف ج٢  ٤٧٢
ل ــى هـــزّ ــول عــل ــرسـ ــات الـ ــن ــهب ــي ــزان ــنــي ال ــا بــأيــدي ب ــاي ســب
المطا ــوق  فـ ــم  ــآت ــم ال ــه(١)نــصــبــن  ــي ــال ــرف ع ــأن الــمــطــا غـ كـ
ــد هــوت ــم ق ــج ــنّ عــلــى أن ــح ثــاويــهت ــركــت  ت صفصف  عــلــى 
الغضا كجمر  ــاً  ــع دم ــا الــقــانــيــهفتسقط  ــدم ــال ــرة ك ــم لـــه ح

ويقول في الوعظ واإلرشاد
يــرجــعِ فــلــم  ــاب  ــشــب ال أعِبكيت  ـــا  ولـــمّ الــمــشــيــب  ــاء  ــ وج
ــه ــامـ ـ ــرت الــشــبــاب وأيّ ــ ــعِذكـ ــرت ــيَ فـــي م ــس ــف ــت ن ــل ــث وم
ــالح الــبــيــاض بــوســط الــقــذال ــعِف ــي األرفـ ــكــواكــب ف كــلــوح ال
أر ــي  ــعــلّ ل بعيني  ــوت  ــم األوســـعِس الفضا  فــي  لنا  ــاالً  ــث م
غبرة السما  ــي  ف  أر يعيفكنت  ــب  ــي ــب ل ــع  ــي ــم س ــلّ  لـــكـ
ــاً ــازغ ــرت الـــهـــالل بـــدا ب ــظ ضــعِن ضــعــيــفــاً كــأطــفــالــنــا الــرّ
ــاً ــر مــشــرق ــ ــالٍ ي ــيـ ألمعيوبــعــد لـ ــى  ــت ف ــاب  ــب ش كــمــثــل 
النو ســريــع  إالّ  ــرء  ــم ال يطلعِفما  لــم  ــم  ثُـ  ــو هـ كــنــجــم 
لنا مــطــايــا  ــاة  ــيـ الـــحـ ــن فــضــا الــمــشــرعِألن  ــوء بــنــا ع ــن ت
ــال ــف ــا كـــســـراب ال ــنـ ــالـ ــآن فـــي بــلــقــعِوآمـ ــم ــظ تـــــراء ل
بنا ت  ــرّ ــ غ األمـــانـــيّ  ــذاك  ــ عِك للهجّ ــاثِ  ــغ ــأض ك فــكــانــت 
أخذنا ــي  ف يــســرع  ــر  ــده ال ــســرعِوذا  ــم ــن نــســيــر مـــع ال ــح ون
ــده ــي ـــــــاء فـــي ق ـا أرقّ ــعِفــكــنـّ ــا لـــم ن ــن ــح ــصــال ــــــا ل وأمّ
واصبري تجزعي  ال  نفسُ  تخشعيفيا  ال  الــدهــر  ب  ــوَ نُـ ــن  وم
مضى ــاب  ــشــب ل ــي  ــأســف ت فاسمعيوال  حـــذر  عــلــى  ــي  ــون وك
البقا ــاة  ــي ح ــاة  ــي ــح ال ــعِفــلــيــس  ــرب ــم ــال ب لـــك  دارهـــــا  وال 
العال وفــيــهــا  الـــهـــوان  تخضعيففيها  ال  ــذلّ  ــل ل ــفــسُ  ن فــيــا 
ــوب الــجــبــان ــة ثـ ــذلّ ــم ــإن ال ــألورعِفـ ــ ة لـ ــوب الـــمـــعـــزّ ــ وثـ

(١) المطا في األصل: الظهر، وتوسع فيه إلى المطايا جمع مطية.



٤٧٣ د سعيد اخلنيزي   حممّ

 ]٩٠[ 
حمّمد سعيد اخلنيزي

املولود سنة (١٣٥٣هـ)

الخنيزي.  الحسن  أبي  علي  الشيخ  مة  العالّ نجل  سعيد  د  محمّ  ، الفذّ األديب 
إذ  غيره؛  أهداف  بل  أهدافه،  بها  يصيب  ما  كثيراً  آراء  ذو  حر،  ر  ومفكّ عبقري  شاعر 
ة في مجتمعه،  يمتهن المحاماة حاليا. دمث األخالق، خفيف الروح، له مكانته الهامّ
القصيدة،  هذه  على  إالّ  وأدبه  شعره  من  ل  اتحصّ ولم  وطنه.  في  بارزة  وشخصية 
وإليكها كنموذج منه معتذراً إليه، وإلى كل شاعر من شعراء القطيف من كلّ تقصير:

C اإلمام الحسين
ــانِ ــم األزمـ ــي ف ــردّد ف ــوانِذكـــر تـ األك على  مشرقة  كالشمس 
فكرة أسمى  وهي  البطولة   ــانِذكر ــم واإلي والــتــوحــيــد  للنصر 
واإلبا والصراحة  الشجاعة  ــانِفيها  ــرف ــع ــة ال ــأشــعّ مــخــطــوطــة ب
شموسها الطفوف  أُفق  على  ــانِشعّت  ــن وسِ صـــارم  سيف  ــدّ  ح مــن 
ــاءه دم الحسين  ــه  ب أراق  ــوم  الطغيانِي يــد  هدمت  مــا  ليشيد 
د محمّ بن  يا  الطف  يومَ  القانيفخططت  األبـــيّ  الـــدمّ  مــن  مــجــداً 
ــظــلّ غــبــاوة ــوانِأيــقــظــت أفـــكـــاراً ب ــ ــة وه ــ أطــلــقــتــهــا مـــن ذلّ
الـ جماجم  فوق  شيد  ملكاً  عدنانِوهدمت  مــن  والــشــهــداء  ــأحــرار  ـ



شعراء القطيف ج٢  ٤٧٤
ــة ــرار أعــظــم راي ــألح ــعــت ل اللمعانِورف فــي  كالنجم  ــاقــة  خــفّ
بقتله ــال  ــن ت أن  أُمــيــة  البنيانِظــنــت  شــامــخ  ومــلــكــاً  فـــوزاً 
صفقة بــأخــســر  بـــاءت  ــذالنِلكنها  ــخ وال بــالــعــار  وتلفّعت 
األذ من  الحنيف  الدين  منقذ  ــه إلـــى الــريــعــانِيا  ــرت ومــعــيــد زه
د محمّ بــن  يــا  ــت  أن ــوال  ل ــهــا يــد الــصــبــيــانِالــديــن  ــقــاذف ــرة ت كـ
القنا ظلّ  في  الطفّ  يــومَ  جــانِفنزلت  طــاغٍ  ــدوان  عـ مــن  تحميه 
ثانيوصرخت في سمع الفضاء مجلجالً صوتاً  الكون  استحال  حتّى 
لصحائف وإنـــه  الطفوف  ــوم  الشبّانِي دم  مــن  خطّت  حــمــراء 
الذي والــوتــر  األجــيــال  ــرودة  ــانِأُغـ ــلّ زمـ ــه أحــــرار كـ ــت ب ــنّ غ



٤٧٥ السيّد عدنان العوامي  

 ]٩١[ 
السّيد عدنان العوامي

املولود (٣/ ٥/ ١٣٥٤)

أحد  القطيفي.  التوبي  امي  العوّ محفوظ  السيّد  ابن  عدنان  السيّد  األديب  هو 
. له ديوان  الشباب النابغين في األدب، ونباهة الفكر، وحصافة الرأي، والتفكير الحرّ
 A ا يخصّ أهل البيت كبير يشتمل على كثير من الفنون الشعرية، نقتطف منه ممّ

قصيدته الغديرية في مدح موالنا أمير المؤمنين C تحت عنوان:

يوم الغدير
متألقُ  المد على  الغدير  يعبقُيــوم  ة  المسرّ أرج  مــن  وشـــذاه 
بهجة ــالأل  ت ــدت  ب الــحــيــاة  قُفيه  يصفّ فكاد  لها  الحجيج  ــس  أنِ
ة ــوّ ــزه ــا م ــه ــاق ــمــت آف ــسّ ــب المشرقُوت الصفاء  لَها  آهِ ــلّ  وأظ
وأزهــرت البهاء  بمنتظم  قُوزهــت  تُتعشّ لجمالها  ــدت  غ حتّى 
ــة ئــهــا جـــالل أشــعّ ــدا يــضــوّ ــقُوغـ تــتــألّ  ــد ــه ال بسنا  عــلــويــة 
جنة مجالي  فــي  ت  ــدّ ــب ت المشرقُولــقــد  الجمال  يغمرها  زهــراء 
وكلّها تشرئبّ  الخالئق  قُفيما  تتشوّ ومهجة  تصيخ  أُذن 
بها يعلو  د  محمّ بصوت  تتعلّقوإذا  بصوته  الــقــلــوب  وإذا 
أمركم ــد  وســيّ خليفتكم  ــذا  قواه تتفرّ فــال  بــعــدي  وإمــامــكــم 



شعراء القطيف ج٢  ٤٧٦
العال لمدرجة  موجهكم  ــذا  ترتقواه كــي  بذيوله  كوا  فتمسّ
نهجه والــعــدالــة  عــلــي  ــذا  أليقُهـ بالعدالة  الجاللة  وذوو 
فإنه الطريق  على  خطاه  ينطقُفاقفوا  ال  ربّـــه  حكمة  غير  عــن 
ــزل ــا ت ــم ــة دعــــوة ل ــ ــه أي ــلّـ !الـ ويشرقُ الوجود  على  يشعّ  قبساً 
هداية نبع  األزمــان   مــد ويغدقُوعلى  بالحياه  يجري  سيظل 
وجــودهــا يــمــد  مناهله  المتدفّقُهـــذي  نميرها  الحياة  ــدم  ب
أنــه يشهد  ــخ  ــأري ــت وال متزندقُســيــظــلّ  ــى  أب وإن  الحياة  روح 
حياتنا ــأن  بـ ينبئنا  ــظــلّ  ونحلّقُســي به  نسمو  إذ  المجد  في 
جهادنا ــدر  ــق ب قيمتنا  نتعلّقُوبـــأن  بركنه  حيث  الــديــن  فــي 
وجودنا ــز  ورم تنا  عزّ الدين  قُفي  ونلفّ نصوغه  ــراء  ــه ال فــي  ال 
يرد ومن  الحياة  في  السعادة  سيمحقُفهو  الحياة  في  السعادة  غير 
وهــذه للوجود  الــدعــامــة  ــو  وأصــدقُوه ضــاء  الــوِ حقائقه  أجلى 
وينجلي الشباب  نهى  تفيق  المطبقُفمتى  الضباب  هــذا  فكره  عن 
جلية كالنهار  الحقيقة   قُلــيــر ويحقّ فيجتلي  نــاظــريــه  ــي  ف
ذمامها يستبيح  العروبة  أحمقُهــذي  جبان  حرمتها  ويـــدوس 
صوابه المجون  خلع  خ  مغلقُمتفسّ ــلٌ  ــق وع ــهٌ  ــف س وأضــلّــه 
سمومه الشباب   لد يبثّ  عفلقُفسعى  المعلّم  رســم  لما  وفــقــاً 
بدعة ب  التحزّ لغة  في  وتحذلقُفالدين  وســخــافــة  ممجوجة 
فإنه الــحــيــاة  ــي  ف ــتــقــدم  ال ويسرقُأمـــا  يستبيح  من  على  وقــف 
وتــنــكــراً خــيــانــة  أراد  ــن  ــم ويفسقُول يعيث  فمضى  ــالده  ــب ل
مصانع وكـــل  ــزق  ــرت م ــكــل  قُول يتشدّ لمن  أو  يــداجــي  ولمن 
ضميره يبيع  مــبــتــذل  ــل  ــك يــبــرقُول بفلس  مــوطــنــه  ويــبــيــع 
سلعة ــة  ــروب ــع وال وهــم  ــن  ــدي وتنفقُال المغريات  بسوق   تشر
ساحة والعدالة  سجن  تعلّقُوالــعــدل  األبــريــاء  رؤوس  فيها 



٤٧٧ السيّد عدنان العوامي  
مذبح ر  والــتــحــرّ رعــب  تهرقُواألمـــن  الــكــرامــة  فيها  ــجــازر  وم
ــة ــع بـــدم الــشــبــاب روي ــاب تغرقُوأص الجرائم  وحــل  وفــي  بغياً 
نهجه ــذا  ــ وه شــريــعــتــه  ــذي  تشنقُهـ ــاب  رقـ أو  أ  ــرّ ــه ت جــثــث 
األذ على  والحياة  العروبة  بن  أخــلــقُيا  بــالــكــرامــة  ــك  ــ وذات ذل 
تبيعة تصير  أن  ــذك  ــي أُع يسترزقُإنـــي  تاجر  مُ خلف  تنساق 
مشاعل السماء  يِ  هدْ في  يخفقُولديك  للعروبة  مجد  ولـــواء 





٤٧٩ املالّ رايض املرهون  

 ]٩٢[ 
املّال راضي املرهون
املولود عام (١٣٤٥هـ)

بن  د  محمّ بن  قاسم  بن  علي  بن  راضي  المالّ  إخواني  وأحد  تي  عمّ ابن  هو 
فقاما  مرهون،  آل  من  كريمين  أبوين  من  المذكور  بالتاريخ  ولد  مرهون.  آل  حسين 
ابة لطلب العلم والخطابة، رافعاً لنفسه عن سائر  بتربيته أحسن قيام، فنشأ ذا نفس وثّ
المهن التي ال تمتّ إليهما بصلة، اللهم إالّ من طريق غير مباشر كامتهان طالب العلم 
لعمل ما؛ ليصون نفسه عن سؤال الناس كما جاء في أدب المتعلّمين. وما من شيء 

أحسن لطالب العلم من امتهان الخطابة ليصل من طريقها إلى خير الدارين.
الدارجة  باللغة  شاعراً  كان  وإنّما  الفصحى،  باللغة  شاعراً  المترجم  يكن  لم 
في  قريب  عن  اللّه  شاء  إن  للنشر  سيمثل  به  يستهان  ال  ديواناً  له  ن  كوّ فقد  الشعبية، 
قالها  القصيدة  هذه  إالّ  شيئاً  منه  له  نعرف  فلم  العربي  الشعر  أما  مرهونياتنا.  سلسلة 
بعد اإللحاح عليه بمناسبة ميالد موالنا اإلمام المنتظر C، ولعلّها باكورة لقصائد 
نراها له في المستقبل تعطر النديَّ بأريجها، وما يدرينا؟ (كثر اللّه في شبابنا أمثاله، 

.( (١)، وزاد في توفيقه كثيراً ومد له في عمره طويالً

(١) توفي F في (٢٥/ ١١/ ١٤٢٧هـ).



شعراء القطيف ج٢  ٤٨٠
C ميالد اإلمام المنتظر

ينادينا األعلى  المأل  من  بناديناصــوت  حفت  قــد  المالئك  إن 
خالقنا يــدعــون  لنا  هادينايستغفرون  حفل  في  لنا  فاغفر  ربّ  يا 
والدتــه في  تقوموا  أن  ــمُ  مصلّيناأرجــوكُ الــهــادي  على  مكبّرين 
هال فحيِّ  (نور)(١)  تاريخه  جاء  يهديناقد  جــاء  ــوراً  ن النور  نستقبل 
مُ بحفلكُ وفّقتم  حين  مُ  تهنّونابشراكُ الهادي  إلى  اجتمعتم  قد 
طلعته المرجوّ  ة  الحجّ وتبيينابمولد  تفصيالً  ي  الــهــدْ لينشر 
ملئت بعدما  قسطاً  األرض  مضليناويمأل  طغامات  وجــوراً  ظلماً 
عقائدها عــن  عــقــوالً  النبيّينايضللون  ات  نـــبـــوّ ــرون  ــك ــن وي
سو ليس  اللّه  بــأن  مطاويناويزعمون  في  تخبّت  خام  طاقات 
فيناوما الصالة وما الشهر الصيام سو أُنشئت  قد  رجعيةٍ  عـــاداتِ 
خمساً وال  حجا  وال  صــالة  دينافال  وال  ــاً  ــدي ه وال  ــاة  زكـ وال 
منتدباً المهدي  ينهض  غسيلنالهؤال  ــم  ث حميماً  فيشربون 
عقيدتنا وهــمــاً  ـــة  أُمّ ادّعـــت  معادوناقــد  أنتم  بل  الوهم  على  لسنا 
به الــرســول  جــاء  مــا  نصدق  ــا  النبيّيناإنّ أقــــوال  ــصــدق  ن ــا  إنـ
فلسطينافقد رووا في صحيح القول من طرق في  يأتي  مريم  ابــن  أن 
بلد فــي  المهدي  القائم  شياطينايـــؤازر  حــقــا  قــامــعــاً  مــقــدس 
مضيعة راحـــت  مقدسة  صهيوناأرض  بوركت  ال  صهيون  ببغي 
أر العروبة  أرض  على  تباليناأتضربين  ال  ظلم  دولــة  ــه  الــلّ ض 
رغد فــي  العيش  لذيذ  تناميناأتأكلين  أو  زالالً  وتــشــربــيــن 
سكن ــال  ب ــالً  أهـ لنا  يضيعوناوتتركين  نرضى  هل  مليون  نحو  هم 
ظالمتكم عن  رضينا  تحسبينا  يرضيناال  الحقّ  رجــوع  إالّ  فليس 

ل. (١) تعادل ٢٥٦ بحساب الجمَّ



٤٨١ املالّ رايض املرهون  
منقذنا بالمختار  نسأل  ــهَ  ــلّ فلسطيناوال يــا  ــوداً  عـ الطهر  وآلــه 
بحـ الكريم  الحفل  أيها  معي  آميناقولوا  الطهر  وبنيه  المصطفى  ـق 





٤٨٣ الشيخ إبراهيم الغراش  

 ]٩٣[ 
الشيخ إبراهيم الغراش
املتوّلد سنة (١/ ١/ ١٣٦١)

الغراش.  إبراهيم  بن  د  محمّ بن  اللّه  عبد  بن  إبراهيم  الشيخ  األديب  هو 
و«الغراش» جمع «غرشة» معروفة بالجرار -بكسر الجيم- أو األكواز؛ إذ كان مع 
ببعض  فألمّ  والكتابة،  للقرآن  المعلّمين  ببعض  التحق  ثم  الطين.  من  يعمالنها  أبيه 
التوفيق  به  رقيَ  ثم  الكتابة،  يقرأ  أن  يستطيع  ال  البصر  ضعيف  كان  إذ  حفظاً؛  القرآن 
الوقت  نفس  وفي   . هاً مفوّ خطيباً  أصبح  حتّى  برح  وما  الحسينية،  الخدمة  فامتهن 
زال  وال  الحال.  كلّف  مهما  دروسه  ي  تلقّ على  حريصاً  فكان  العلم،  بطلب  اشتغل 
حتّى اشرأبت نفسه طموحاً إلى الهجرة لجامعة العلم النجف األشرف؛ لينهل من 
الثالث  اليوم  في  مبارك  الشيخ  وشقيقه  ألخيه  مرافقاً  إليها  فهاجر  الفيّاض،  نميرها 
عشر من ربيع األول سنة (١٣٨٥)، فأقام بمدرسة البغدادي مكبّاً على الدرس، طالباً 
ته المنشودة بمساعدة أخيه المذكور (وفقهما اللّه للعلم)؛ لينفعا وينتفعا. وكان  لضالّ

المترجم يقول الشعر، ومنه قوله:

C في رثاء الحسين
باكيا ومازلت  نفسي  على  جانيابكيت  كنت  ما  باألمس  ــرهــا  أُذكّ
عظيمة هموماً  نفسي  على  الرواسياجنيت  الراسخات  الجبال  تهدّ 



شعراء القطيف ج٢  ٤٨٤
وناظري بالسهام  فــؤادي  سالياأصابت  كنت  وقد  منهوكاً  فأصبحت 
الهياً كنت  قد  الغيد  الهيا(١)وبالمائسات  ــروري  س في  ــي  وإن بهنّ 
مترفاً البال  هــادئ  زماناً  الدواهياقضيت  جميع  من  ســالٍ  وقلبي 
وفى بعدما  خانني  دهــري  ودانياولكن  قريب  من  شملي  بتشتيت 
أحبّتي لفقد  كالثكلى  حاليافأصبحت  ــان  ك بعدما  ــرّ  م وعيشي 
فإنه الخؤون  الدهر  فاحذر  األمانياأال  إليه  ألقى  بمن  يخون 
اسـ به  بمن  الخؤون  الدهر  غدر  عاليالقد  أصبح  والدين   الهد ـتقام 
معضل وافــاه  الحقّ  رئيس  يبالياحسين  لن  الــذي  الطفل  له  يشيب 
وفي شاكياً  المصطفى  لقبر  واريافجاء  الحزن  جمرة  من  لظى  حشاه 
والسما العرش  زلزل  نحيباً   دوامياوأبد المكرمات  عيون  وظلّت 
شجونه من  مسعر  بقلب   ــاد الغوادياون كسحب  يجري  ومدمعه 
عيشه ر  تــكــدّ قــد  قلبي  ــدّ  ج ــا  خافياأي كان  ما  ــدار  األق لي  وأبــدت 
حاله ر  تنكّ قــد  دهــري  ــدّ  ج ــا  حالياأي ــوم  ــي ال ــه  ألوائـ مــن  فغيّر 
غدا لمن  أُبايع  لم  إذ  عالياوحاربني  بالحقّ  ــان  ك ــاً  ــن دي م  يــهــدّ
حزنه عظم  من  المختار  له  والمعاليافناح   الهد عزّ  سبطه  على 
كأنني حسين  يا  حبيبي   ثاوياونــاد دمــائــك  فــي  عفيراً  أراك 
ارتقى قد  منك  اللّه  لحاه  جاثياوشمر  المعظم  الصدر  على  بنعل 
سيفه يمكن  حتّى  يكتفي  المتوارياوال  ضغنه  يشفي  بنحرك 
حواسراً الطاهرات  لتلك  المحامياولهفي  عدمن  قد  تنعى  ثواكل 
آلله ــاً  حــزن الــحــق  عميد  جاريافــنــاح  كان  للذي  سخط  هو  وما 
بما ــمُ  ــأهُ ــب أن أهليه  ــى  أت بادياولــمــا  والحزن  الرسل  خير  تكلّم 
أهله وجــه  في  ــاق  اآلف وناعيافأظلمت  ثكلى  بين  عليه  وا  فضجّ
وحسرة شجواً  الجن  عليه  واهياوناحت  أصبح  الحق  نبي  وديــن 

(١) يكثر اإلقواء في قوافي هذه القصيدة ولذلك تركناها لفطنة القارئ.



٤٨٥ الشيخ إبراهيم الغراش  
ويقول في رثائه C أيضاً

السر رحــل  حــطّ  قد  كربال  ــورفي  ال خير  ــحــقّ  ال نبي  سبط 
أصبحت آلـــه  مـــن  فــتــيــة  مفخرافـــي  الــمــال  كــلّ  على  تعلو 
ــار ومــا ــع ــقّ ش ــح تقسراأُســـد لــهــا ال ــن  ول الحق   ــو س تقفو 
مــنــهــجــاً ــتــغــي  ــب ت ال  ــرلــكــنــهــا  ــه ت ــي ــا الــلّــه وف ــر رضـ غــي
ــزل ــا لـــم ي ــه ــزا ل ــ ــبــتــت ع ــرافــأث ــ ــ عـــبـــيـــره يـــســـايـــر األده
لها زمـــان  كـــلّ  ــرا(١)واســتــخــدمــت  ــاك ش ــداً  ــام ح عليها  يثني 
معرك فــي  األنــفــس  ــرابــبــذلــهــا  عــجــاجــه وســـط الــســمــا غــبّ
العد لحرب  ــاراً  نـ جروأســعــرت  ــاذا  م الــطــفّ  بيوم  فــاســأل 
ــن الــهــد ــار ديـ ــص ــه أن ــوم ب أحــمــرايـ ــاً  دمـ األرض  ــرت  ــيّ ص
والذي المنى  الحرب  في  عنبراتحسب  ــافــهــا  أســي مــن  يــصــيــب 
باسماً ــى  ــوغ ال ــي  ف ــراه  تـ أسفراكـــالّ  السما  أُفــق  فــي  كالبدر 
خلقه ــي  ف ــه  ــلّ ال ــاء  ــض ق ــوال  فــاجــرا(٢)لـ  العد من  يتركوا  لم 
ــكــن أمـــر الـــلّـــه فـــي أرضـــه ــرا(٣)ل ــاه ق غــدا  فيها  ــن  م لكل 
ــى ــراع إل ــ ــوا فـــي ق ــزالـ ــم يـ ــل الثرف بحرّ  صرعى  ــوا  ل ــدّ جُ أن 
ــرداً يـــا بــنــفــســي له ــ ــاصــرا(٤)وظــــلّ فـ ن  ــور الـ مــن  ــه  ل ليس 
غمده مــن  السيف  ــلّ  س مخبراهــنــاك  بــدا  ــوت  ــم ال ه  ــدّ حـ ــي  ف
العد بجيش  الخيل  ــرا(٥)وأقــحــم  ــائ ح بينهم  ــد  وحــي وهـــو 
موقفاً  ــد ــع ال مــنــه  القسورافعاينت  المرتضى  فيه  يشبه 
فـــارس كـــم  أرداه  ــطــل  ب ــثــركـــم  ــال لـــه ب كـــم أصــيــد جـــدّ
حــتــفــه ــه  ــ ــ أذاقـ أروع  ــم  ــ أدبـــرا؟ك ــه  ــأس ب ــن  م دارعٍ  ــم  ك

(١ - ٥) هذه القوافي بها عييب يسمى سناد التأسيس، وهو ظهور ألف التأسيس في قافية وعدمه في 
أخر. ألف التأسيس: ألف يفصله عن القافية حرف واحد.
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ــرد ــأس ال أبحرا؟كــم قــســور ســقــاه ك دمهم  مــن  ــرت  ج ــم  وك
الفضا وضــاق  الجيش  حطّم  ــرا؟(١)كم  ــاف ع رأت  كــم  حــرب  ــآل  ب
القضا لـــوال  بــالــخــالــق  ــم  ــس ــراأُق ســطّ الــســمــا  رب  ــن  م عليه 
به يحيطوا  أن  استطاعوا  ــدرالما  ــد قـ ــه قـ ــلّـ ــر الـ ــ ــن أم ــك ل
ــرّ الــهــد ــخ ــرّ لــلــمــوت ف ــخ مفخراف لــه  ــان  كـ مــن  ــرّ  خـ إذ 
ــاً ــاعــي ــبـــح الـــديـــن لـــه ن الــوروأصـ جميع  أبــكــت  بحسرة 
أصبحت فقدانه  مــن  يبصراوالشمس  لـــن  ــور  ــنـ والـ ــة  ــاســف ك
حسرة لــه  ت  ضجّ قــد  ــن يــجــبــراوالخلق  ــ ــر ول ــس ــه ك ــا لـ ــي ف
نكبة بــه  حــلــت  قــد  الــعــراوالـــديـــن  ــق  ــي وث مــنــه  فانفصمت 
ــم ــؤل دهــى الــعــال ولــلــهــد أســهــرا!فــيــا لـــه مـــن فـــــادح م

C ويقول أيضاً في رثائه
والودِّ األحبّة  بعد   الكر الوفدِهجرت  إلى  مراحاً  كانت  أربع  على 
مثابة لــلــوافــديــن  بها  ودّفعهدي  ذي  كلّ  من  األضياف  بها  تغصّ 
 أرَ وال  فيها  الطرف  أُدير  للوجدِوقفت  المهيّج  غير  بها  أنيساً 
لوا؟ ترحّ أيــن  التمّ  ــدور  ب بالمجديفقلت  ليس  والعزا  تعزَّ  فقالت 
بعدهم صرت  وقد  عنّي  رحلوا  عدِّلقد  بال  تقاس  ال  هموماً  أُقاسي 
فاً تلهّ ثراها  في  دمعي  على كلّ غطريف(٢) بها صادق الوعدِفأرسلت 
بصحنها وقفت  أن  ا  لمّ الرشدِتذكّرت  أُولي  األنام  سادات  منازل 
التي عترته  الحقّ  نبيّ  والرفدِشموس  بالهداية  يعلو  الحقّ  بها 
لها فيا  ذنب  غير  من  دوا  ــرّ شُ (٣)لقد  مصائب كبر ناسفات إلى الطودِ

(١) في القافية سناد التأسيس.
(٢) الغطريف: السيد الشريف.

(٣) الطود: الجبل.
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فقدهم بعد  من  األوطان  البعدِوأصبحت  ة  شدّ من  الثكل  حنين  تحنّ 
دهرهم ولــكــنّ  وا  ردّ مُ  كيدِتناديهُ ذو  والدهر  المظلوم  ينصف  أبى 
بأسهمٍ أصـــاب  قــد  لــدهــر  والمجدِفتبا  والحق  اللّه  دين  دعائم 
د محمّ نــور  إطفاء  حــاولــوا  الحمدِفكم  صفوة  بعده  من  يحفظوا  ولم 
جديدها عن  مُ  يمحوهُ بأن  بالضدِّوراموا  يشرق  ــه  الــلّ ــور  ن ولــكــنّ 
وآخــراً قدماً  اإليجاد  علل  العودِوهــم  وفي  الحياة  في  البرايا  وغوث 
صاغراً بالذلّ  آب  عنهم  حاد  بالرشدِفمن  فاز  منهاجهم  في  سار  ومن 
ــكــم الئ ــوَ ب ــي  ــن إن طــه  آل  ــا  ــي المهدِف في  الية  بالوَ را  قِ مُ رضعت 





٤٨٩ األديب حممد سعيد الربيكي  

 ]٩٤[ 
األديب حممد سعيد الربيكي

املولود عام (١٣٦١هـ)

حسن  الحاج  حسين  الميرزا  الشيخ  الفاضل  نجل  سعيد  محمد  األديب  هو 
فشبّ  قيام،  أحسن  بتربيته  قاما  كريمين  أبوين  من  سنة (١٣٦١)  المولود  البريكي، 
بالمدارس  التحق  ثم  أبيه،  يد  على  علومه  مبادئ  تلقى  وذويه.  للعلم  محبا  وترعرع 
النظامية حتّى فاز بشهادتها العالية، ثم حمله طموحه إلى أكثر من ذلك، فهاجر إلى 
ص فيما يالئمه (وفّقه اللّه لما فيه الصالح العام). وقبل هجرته كان  الخارج ليتخصّ

ينظم الشعر في المناسبات، ومنه قوله:

C في رثاء الحسين
دت لـــلـــوجـــدان عــهــدا ــجــداجـــــدّ وبــعــثــت لـــإلســـالم م
أر الـــتـــاريـــخ  ــي  فـ ــرت  ــطّـ ــدسـ ــب ت ــحــق  ــل ل ــحــة  صــف وع 
الـــ ــك  ل فانتفضت  ــداوهــتــفــت  ــج ــا ســـهـــالً ون ــه ــا ب ــي ــدن ـ
تبـ األجـــيـــال  فــي  ورشــداوصــرخــت  هــديــاً   الـــور فــي  ـعث 
ــل نــهــضــة ــع ــش ــداوحـــمـــلـــت م ــرار زنـ ــ ــألح ــ ــت ل ــدحـ وقـ
ــضــمــا ال ــاظ  ــ ــق ــ إي اوأردت  ــدّ ـــمُ فــــــأروك صـ ــر مـــنـــهُ ئـ
الـــ إقـــامـــة  أن  ــدفـــوجـــدت  ــار أجـ ــت ــب ــال ــــمـــعـــوجّ ب
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دا حــــمــــراء  ــا  ــ ــه ــ ــرت ــ ــداوأث ــ ــى ورع ــظ ــيــض ل ــف مـــيـــةً ت
سبيـ ــي  فـ مـــوتـــك  ــت  ــ ــ سعداورأي ــاء  ــي ــل ــع وال الــحــقّ  ـــل 
ـــ ــراتـــب ال ــو مـ ــح الــعــلــنــدا(١)فــحــثــثــت ن ســابــحــك  ـعلياء 
ــجــد الــمــؤثّـــ ــم ــل ــآن ل ــمـ خلداظـ ــوت  ــم ال ــي  ف تبتغي  ــل  ـ
ــرق الــكــفــا ــ ــت فـــي ط ــي ــض وزهـــداوم كـــرمـــاً  ــاً  ــصــاحــب م ح 
نفـ رأيــــت  ــن  ــي ح ــردوســـــررت  ت الــحــق  سبيل  ــي  ف ـسك 
تمو أن  ــســك  ــف ن ــدت  ــاهـ ــداعـ وع فــصــدقــت  ــداً  ــاه ــج م ت 
الـــمـــبـــا أن  تفدعـــلـــمـــتـــنـــا  الــطــهــر  بــالــنــفــوس  دئ 
تــذ أن  ــة  ــ ــيّـ ــ أُمـ احــســبــت  ــردّ تـ وأن  الـــصـــراع   لـــد لّ 
ليخضعو ــيـــك  إلـ جلدازحـــفـــوا  الهيجاء  ــي  ف فكنت  ك 
ـــ ــدت كــالــطــود األشـ ــمـ اوصـ ــدّ ــرب ج ــح ــان أمـــر ال ــــمّ وكـ
ــا ــرم ــال ــزأ ب ــهـ ا(٢)ومـــضـــيـــت تـ وقــــدّ زرداً  تــهــب  ولـــم  ح 
ــلــســيــو قــصــداجـــــــذالن تـــبـــســـم ل أدركـــــت  ــا  ــم ــأن ك ف 
ــى(٣) ــب ــظ ــيــض ال ــردامــســتــلــئــمــاً ب ـ ــبــل بُ ــن خــلــعــتْ عــلــيــك ال
الكفا فـــي  فـــــرداً  ــت  ــن ك فـــرداقـــد  ــه  ــي ف ــك  ــوم ي ــان  ــك ف ح 
ــرات ودمــدمــت ــفـ ــضــب الـ ــه حـــنـــقـــاً وحـــقـــداغ ــات ــب ــن ج
ــه وقـــد ــ ــقـ ــ ورداأيـــســـيـــل دافـ الــبــر  لــوحــش  أذنـــــوا 
ـــ ــدا؟ورضــيــعــك الـــمـــذبـــوح أف وج المشبوب  قلبك  ـعم 
ــو ــل ــق ــن مــــا صـــــدع ال ــكـ سهدالـ األجـــفـــان  وأورث  ب 
ــى الــصــعــيـــ ــل ــيــت ع ــق ــوم ب ــ مهداي األرض  ــه  وج ت  تــخــذْ ـــد 

(١) العلند: الغليظ، وهنا: القوي.
(٢) الزرد: الدرع، والقد: السوط.

(٣) الظبى: السيوف.
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ــا ــدم ــك ال ــل ــزم (١) ت لــحــداشــــلــــواً ئـــت  بُـــوّ ــا  ــ وم ــا  ــه ب ء 
ــا ــوث ــي ال ــات أحـــمـــد فـ ــنـ تهدوبـ ــل  ــ األص لــئــيــم  ــى  إلـ ق 

C ويقول أيضاً في رثاء الحسين
الــواحــدِ يومك  فــي  المجد  الصاعدِهــو  المشرق  نــورك  ــن  وم
الــقــرون عبر  يهتف  الــحــق  ــدِهــو  ــخــال ــداً بــمــوقــفــك ال ــي ــش م
ــزّ الــكــريــم ــه ــاقٍ ي ــ ــومــك ب ــي ــدِف ــراق ال ــل(٢)  ــوكَ ــال ب ويعصف 
الفدا روح  القلب  فــي  ساعديفيبعث  فــي  العزيمة  ــوري  ويـ
ــهــد ــداة تـــســـاءلَ فــيــهــا ال ــ ــدِغ ــائ ــن ق ــرَ غـــيـــرك مـ ــ ــم ي ــل ف
مستصرخاً الــديــن  بــك  الــجــاحــدِوصــاح  ــزق  نـ مــن  لتحميه 
ــت الـــكـــرامـــة مـــهـــدورة ــ جــالــديرأيـ أن  بنفسك  فصحت 
الضمير ــي  داع ــه  الــلّ ــى  إل ــاك  الفاسدِدع وضعها  على  فــثــرت 
مستبشراً الــمــوت  ــى  إل ــدِمشيت  ــاه ــى ن ــ كــمــشــي مــحــبّ إل
المكرمات ساحة  ــى  إل ــرت  ــا الــخــالــدِوس ه ــزّ ــاً إلـــى ع ــشــوق م
المنون   ــتــحــدّ ت بــهــا  ــفــت  ــا ثــــورة الـــمـــاردِوق ــه وثــــرت ب
المرهفات قلبك  عـــت  روّ ــا  الصامدِوم عــزمــك  فــي  فُـــتّ  وال 
النبال ســيــول  زحــزحــتــك  ــدِوال  ــحــاق ال ــهــب  ــل ال ــورة  ــ ث وال 
الحياة بيعي  لنفسك  ــدِوقــلــت  ــراك ال عيشها  ــي  ف خــيــر  ــال  ف
سيّداً  الـــور فــي  أعــش  لــم  ــى مــنــهــج الـــرائـــدِإذا  ــل ــر ع ــي أس
ــي شــريــعــة خــيــر الـــور ــم ــدِوأح ــاس ــح ــاوئ وال ــن ــم ــم ال ــرغ ب
مترعاً  الـــرد كــأس  ــاردِفــعــنــديَ  ــبـ ــل الـ ــس ــع ــن ال ــذّ مـ ــ ألـ
الحياة لنيل  ــاراً  صــغ ــدِوأُغــضــي  ــائ ــب ال عيشها  فــي  وأطــمــع 

(١) الشلو: العضو من أعضاءاللحم.
(٢) الوكل: العاجز.



شعراء القطيف ج٢  ٤٩٢
مستسلماً يــمــيــنــي  ــجــاحــدِأأغـــضـــي  ــى بــيــعــة الــنــزق ال إلـ
الشكوك تتالشى  صارمي  ــدِوفــي  ــرائ ــة ال ــزم ــي خــافــقــي ع وفـ
القنا ســمــر  ــن  ــي ب ــة  ــوت م ــا  ــم ــة الــبــطــل الــمــاجــدِف ــوت ســـو م
العال ــوق  ــق ح قــضــيــت  ــا  ــم وأديــــــت نـــــذرك لــلــواحــدِول
الحشا ظامي  -بنفسي-  ــا الـــبـــاردِقضيت  ــ ــنّ إلـــى وردهـ ــح ت
ــا ــاؤك ســـوق اإلم ــس ــدِوســيــقــت ن ــاب ــو ع ــه ــل ــى فــاســق ل ــ إل
ــق ــائ ــا س ــه ــرع ــق ــي ــدِتـــنـــوح ف ــائ ــق ــا قـــســـوة ال ــه ــزع ــف وت



٤٩٣ د عيل النارص   حممّ

 ]٩٥[ 
حمّمد علي الناصر

املولود عام (١٣٦٢)

د آل ناصر القديحي  د علي بن حسن بن مكي بن محمّ هو األديب الفاضل محمّ
المرموقين  الشباب  أحد  ذاكر،  وخطيب  لوذعي،  وكاتب  شاعر،  أديب  القطيفي. 
بالنبوغ وقوة العارضة والذكاء والفطنة وجودة الحفظ وغير ذلك من الصفات التي 
تقتضي لصاحبها الرقي إلى األوج. وفي سن مبكر أنتج نتاجاً من المؤلفات القيّمة، 
فله كتاب (تاريخ القديح) على وشك االنتهاء، وكتاب (اللّه الخالق القدير) طبع قبل 
أعوام، وغيرهما. كما أن له من الشعر ما ال يستهان به مما قاله بالمناسبات في أهل 

البيت A، فمنه قوله:

C في رثاء الحسين
غزيرِ بــدمــع  أســى  أبــكــي  عــاشــورِبــتّ  ــي  ف الــطــفــوف  لقتيل 
ــرا ط واآلل  الــنــبــي  ــاه  ــك ب ــد  ــة الــبــشــيــر الــنــذيــرِق ــن وبــكــتــه اب
دموعاً العيون  ــذرف  ت لم  ــورِكيف  ــح ــن ـــر م ــد مـــعـــفّ ــي ــه ــش ل
المنـ واسترسل  ــالك  األم ــورِونعته  ن ــن  م صــحــائــفــاً  يتلو  ـــبــر 
العا في  يصرخ  التاريخ  ــاد  (١)وأش وجـــورِ ــدل  ع بين  ــان  شــتّ لــم 

(١) في القافية سناد حذو.



شعراء القطيف ج٢  ٤٩٤
قسـ عالمهم  أن  الــنــاس   وحــبــورِورأ ــة  جــنّ ــي  ف قسم  ـــمــان 
ــهــو والــبــا ــم قــســم يــمــيــل لــلّ الكثيرِث والــفــســاد  والظلم  طــل 
ـــ ــام ال ــظـ ــد ونـ ـ ــؤيّ ــلٍّ مـ ــكـ وزورِولـ بكذب  ال  بالحقّ  ـخلق 
علم بيت  مــن  الضياء  الــدهــورِفاستمدّ  جميع  مشرقاً  ــزل  ي لــم 
والبحـ ــق  الــتــعــمّ نقطة  ــا  (١)وهــن بخيرِ يفوز   تــر يا  فمن  ـث 
حثيثاً ســار  الحسين  لماذا  مثيرِسل  ــحــال  ب ــرب  ــث ي بـــى  رُ ــن  م
أرض خير  طيبة  أرض  ــاً  ــارك المسيرِت ــذاك  بـ كــربــال  ــداً  ــاص ق
ــه ولــحــكــم ــروجـ ــرٍ خـ ــألمـ األُمــــورِفـ مــحــكــمــات  ــه  ــلّ ل إن 
علوماً ــود  ــوج ال يمأل  أن  ــاء  العصورِش امتداد  على  تبلى  ليس 
الحـ في  الكريمة  النهضة  والتكبيرِنهض  لــلــفــخــار  ــا  فــي ــقّ  ــ
ــال الــبــطــوال ــث ــذا م ــك ــذا ه ــك المأجورِه بالثائر  فمرحى  ت 

ويقول في الغدير
الحسناءِ الــغــادة  ــر  ذك عنك  أسماءِدع   هــو في  هيامك  ــرك  وات
واذَّخــر الغواني  على  الثناء  ثناءِودع  جميل  مــن  عندك  ــان  ك مــا 
د محمّ فيه  ــال  ق مــن  بــه  كــوالئــيوامـــدح  والؤه  ــر  ــغــدي ال يـــومَ 
أستطع لــم  وإنــنــي  الغدير  ــوم  النعماءِي ــن  م فــيــه  ــا  م ــاء  ــص إح
د محمّ الــنــبــي  خــطــب  ــه  ب الصحراءِيـــوم  تلكم  في  مجمع  في 
قفرة فــي  بهم  ركائبهم  مــاءِوقفت  مــن  وال  مــرعــى  وال  نــزلــوا 
فاغتد الظهيرة  وقت  في  ــرداءِوالشمس  ــ ــي أقـــدامـــه بـ ــق ــلّ ي ــ ك
خطبة  ــد أب المختار  البلغاءِوهنالك  منطق  تــخــرس  اء  غـــرّ
بعده إمـــامـــاً  حــيــدرة  السمحاءِوأقــــام  للشرعة  ــمُ  يــهــديــهُ
فذا مــواله  كنت  مــن  ــمُ  الشهداءِيــدعــوهُ معشر  فــارضــوا  ــواله  م

(١) في القافية سناد حذو.



٤٩٥ د عيل النارص   حممّ
وفضله الغدير  ــوم  ي منكراً  أداءِيــا  خير  التحقيق  ففي  مهالً 
تر كي  الصحيحة  الكتب  إلى  ــراءِانظر  مـ بغير  قلنا  ــا  م ــاح  ــض إي
تجد فانظر  أحمد)(١)  (مسند  ــاءِوإليك  الــوضّ ويــومــه  الغدير   ــر ذك
والعلماءِسل مسلماً وسل (الصواعق) عنه واسـ ــاظ  الــحــفّ أكــثــر  ــأل  ـ
ه نصّ تثبت  ــون  ــي ــام اإلم بــيــضــاءِهـــذا  بصحيفة  ــه  ــث ــدي وح
ترد وال  الغدير  عن  الغدير  ــداءِفسل  ــ ــاء ال ــف ــه ش ــب ــدالً بـــه ف ــ ب
هــا ــنــيّ الــعــلــوم وكــنــزَ ــهٍ أمــي ــن أعــظــم األُمــنــاءِإيـ وأمــيــنــهــا م
غدا ومن  األغرّ  النجف  كوكب  الــرائــييا  بعين  البيضا  ــدرة  ــال ك
مدحكم في  مبالغاً  ولست  اإلطــراءِإنــي  في  أسهبت  ــو  ول حتّى 
وبالنبـ الكريم  باللّه  والــزهــراءِأقسمت  واآلل  المصطفى  ـــيّ 
ــوره ن تــأللــؤ  على  الغدير  ــان  والبغضاءِك بالنكر  مستخفياً 
لناظر الح  كالصبح  (٢)فــأبــنــتَــه  ــاءِ ــ ك ذُ مثل  للناس  وجلوته 
دليلنا ــدّ  األل للخصم  ــى الــجــوزاءِأوضحت  ورفــعــت أرؤســنــا إل

(١) مسند أحمد ١: ٨٥، ١١٩، ١٥٢، ٣٣١، ٤: ٢٨١، ٣٧٠، ٣٧٢، ٥: ٣٤٧، ٣٦٦، ٣٧٠، ٤١٩.
كاء: اسم الشمس. (٢) ذُ





٤٩٧ كلمتي  

 ]٩٦[ 
اخلطيب املّال راضي الراضي

املتوّلد سنة (١٣٥٠هـ)

المتولّد  راضي،  آل  علي  الحاج  المرحوم  ابن  راضي  المالّ  الخطيب  هو 
تكرر  وقد  المهملة.  بالحاء  الحمام»،  وأجداده «أُم  آبائه  بالد  في  المذكور  بالتاريخ 
ذكرها في كتابنا بمناسبة ذكر شعرائها األماثل، ومن بينهم المالّ راضي المشار إليه؛ 
ى  ة واإلقدام، والذكاء والفطنة، وجودة الحفظ. تلقّ فقد كان على جانب كبير من الهمّ
قراءته وكتابته وخطابته على أيدي أماثل معلّمي أهل بالده، وفي سن مبكر استقلّ 
باللغة  وشاعراً  يرام،  ما  أحسن  على  خطيباً  والكتابة،  للقرآن  معلّماً  فكان  بنفسه، 
هذه،  منها  انتخبت  قصائد  بثالث  إليّ  أرسل  وقد  العربيّة.  باللغة  منه  أكثر  الشعبيّة 
فإليكها بعد إصالحها في المولد العلوي. وقبل أن أُقدمها أعتذر إليه من وضعها في 

: غير محلّها اشتباهاً

المولد العلوي
يحيّينا  بالبشر العدالة  يناديناصــوت  ا  الــغــرّ الكعبة  داخــل  من 
أمانينانادت جميع الور والناس في فرح ــت  ــمّ ت لــقــد  دون  يـــغـــرّ
من سيد  الكراّر  المرتضى  والينابمولد  الحقّ  وحامي  الكائنات  في 
ومفخرة ــزا  ع سمت  قد  ليلة  ليالينايا  طابت  بها  الليالي  على 



شعراء القطيف ج١  ٤٩٨
فال الــوجــود  عــمّ  فضلها  ليلة  المعادينايا  حتّى  أحد  على  يخفى 
مولده كــان  قد  خالقنا  بيت  الماليينافي  بين  ه  خصّ قد  بالفضل 
علناً آيــاتــهــا  ظــهــرت  ليلة  ــي  تحييناف العظمى  الــرايــة  لحامل 
مولده ــوم  ي ثغر  للدين  ــرّ  ــت الرياحيناواف فــوق  به  النسيم  هــبّ 
مولده طيب  من  عبقت  ليلة  ياسينافي  اليوم  فيه  الــروح  ر  وبشّ
مبتهجاً ــال  اآلم عقد  قد  المعادوناوالدين  وأهلوه  خاب  والشرك 
ــداً قــت آمــالــه فــي نــصــره أب الديناصــدَّ شيد  من  المصطفى  بنصرك 
ومن المؤمنين  أمير  ــام  اإلم وصفيناأنت  أُحــد  في  العساكر   أرد
فارسها كنت  ــدر  ب ــوم  ي والفراعيناوقبلها  فيها  الشوس  ل  جدّ من 
لمرحبها  أرد من  خيبر  ــوم  قد حاولوا خوف سيف اللّه تحصيناوي
قهم يفرّ أن  إالّ  ــه  الــلّ ــى  أب الميادينالكن  خاض  من  خير  يدي  على 
ومن الكروب  اف  كشّ الميامين  باكيناأبا  يأتيه  لما  ــداة  ــع ال عــاد 
من غارب  البتّار  بصارمك  قالينااضرب  الله  نبي  لدين  أضــحــوا 
ما يفعل  المهدي  نجلك   نر ماضينامتى  عصر  في  تعمله  كنت  قد 
شرعته اإلســالم  من  يحيي  لينيناعساه  الملعون  الباطل  ويمحق 
ملئت التي  األرض  في  العدل  الصينالتنشر  عمّت  قد  ه  شرّ طغى  جوراً 
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