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 البداية نقطة
 

 هللا الرحمن الرحیم  بسم

الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على خیر خلقھ محمد وعلى آلھ  و
 الطیبین الطاھرین 

 وعلى الحسین أوالد وعلى الحسین بن علي وعلى الحسین على السالم
 .الحسین دون مھجھم بذلوا الذین الحسین أصحاب

عصرنا الحاضر، وما یتحّمــل مــن لما یقوم بھ المنبر الحسیني من دور مھم في  نظراً 

أعباء كبیرة في تربیة األُّمة وإعدادھا، وربطھا بمفاھیم اإلسالم ومدرســة أھــل البیــت علــیھم 

السالم، باإلضافة الى دوره التاریخي الھادف إلى إبقاء ثورة كربالء حّیة متّقدة فــي النفــوس، 

 معلــیھ ئبھمالبكاء والتفجع على مصامع إظھار  تتجاوب معھا األرواح وتنفعل معھا المواقف

إّن : ((السالم، وفي ھذا السیاق یقول اإلمام الصادق علیھ السالم لفضیل حول ھــذه المجــالس
تلك المجالس أحبُّھا، فأحیوا أمرنا یا فضیل، فرحم هللا َمن أحیا أمرنا. یا فضیل، َمن ذََكرنا، 

ر هللا لھ ذنوبـھ ولـو كانـت أكثـر مـن أو ذُِكرنا عنده، فخرج من عینھ مثل جناح الذباب، غف
 1 ))َزبد البحر

وِمن ھذا المنطلق؛ نجد أّن روایات أھل البیت علیھم الســالم فــي مســألة التأكیــد علــى 

إقامــة المجــالس الحســینّیة ركَّــزت علــى جــانبین مھّمــین: أحــدھما الحــّث علــى إنشــاد الشــعر 

لیــھ الســالم ومــا لــھ مــن عظــیم األجــر، وھــو مــا یتعلّــق بجانــب والرثاء في اإلمام الحسین ع

الخطیب والمتحّدِث، واآلخر ھو الطلب من شیعتھم الحضور إلى ھذه المجالس والبكاء علــى 

وعن اإلمام علي بن موســى الرضــا  ومصائب أھل البیت علیھم السالم. الحسین علیھ السالم
 

 3الحمیري، قرب اإلسناد: ص - 1
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إّن یوم الحسین أقـرح جفوننـا وأسـبل عیوننـا، وأذّل عزیزنـا بـأرض " ل:علیھما السالم، قا
كربالء، وأورثنا الكرب والبالء إلى یوم االنقضاء، فعلى الحسین فلیبِك الباكون؛ فإّن البكاء 

 2" علیھ یحّط الذنوب العظام

النورانّیــة مــن قَِبــل أھــل البیــت علــیھم الســالم ولــدت ببركة تلك التوجیھات والتعــالیم 

، وھــي ظــاھرة االجتمــاع وعقــد علــیھم الســالم ظاھرة مباركة في أوســاط أتبــاع أھــل البیــت

آلھ وأھل بیتھ وذكر مظلومیتھم، ال سیما ما و المجالس لتذاكر فضائل الرسول صلى هللا علیھ 

، وتدارس أمــور الــدین، مــع الــوعظ جرى على الحسین علیھ السالم وأھل بیتھ في عاشوراء

واإلرشاد وحّث المسلمین على التمّسك بالتعالیم اإلسالمّیة، وعادةً ما یقوم بأعباء مھّمة إدارة 

ھذه المجالس وإلقاء المحتوى الدیني فیھا شخٌص لھ أھلّیة علمّیة وأخالقّیة وفنّیة معّینة، حتــى 

ة ألتباع مــذھب أھــل البیــت علــیھم الســالم، أصبحت ھذه المآتم الحسینّیة من العالمات الفارق

مــرتبطین بشــكل وثیــق بــدینھم ومــذھبھم وقیــاداتھم  وجماعــةً وبفضلھا أصبح الشــیعة أفــراداً 

 .الدینّیة

بــن الخطیب الحســیني الكبیــر المــال حســن أحد أعمدة الِمنبر الحسیني في القطیف ھو  

 65، واســتمر لمــدة منــذُ صــباه نیة من والــدهتعلم الخطابة الحسی والذي  آل باقر المال محمد 

سنة مــن عمــره الشــریف وھــو علــى منــابر الحســین علیــھ الســالم بصــوتھ الشــجي الحــزین 

 في كل مكانتجده  ن، وقدآالمھا وأھمیتھا في الدی ب مصائب أھل البیت علیھم السالم  موضحاً 

یصدح بصوتھ ویبكي المستمعین ویذكرھم بما حل علــى أھــل البیــت علــیھم الســالم، وعلــى 

منبر الحسین علیھ السالم یعلــم النــاس العقائــد الدینیــة والتحلــي بــاألخالق الحمیــدة والتمســك 

 بتعالیم الدین اإلسالمي بالوعظ واإلرشاد، وھو یمثل قدوة حسنة لمجتمعھ وأھل بلدتھ.

وإشراقات نوره وأثــر رحیلــھ  الُمشّرفة من سیرة حیاتھ  یسیًرااب جزءً نذكر في ھذ الكت 

 على المحبین، ویتكون من ثالثة فصول وھي:  

 
 190الصدوق، محمد بن علي، األمالي: ص - 2
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إشــراقات الخطیــب ومولــده وحیاتــھ األســریة  بدایــةإلــي   یتطــرقالفصــل األول و  •

 االجتماعیة ورحالتھ الدینیة.   وأنشطتھالعلمیة  ومسیرتھ

علــى الجمیــع  هأثــر تــركصــدى الرحیــل الــذي  ویسلّط الضوء على الفصل الثاني  •

 بفقده وما ُكتب عنھ في الصحافة من التعازي والمقاالت األدبیة والشعر والرثاء.

حیاة الخطیــب والتــي  فيمحطات ومواقف وتجارب  وھو عبارة عن الثالث الفصل •

 .  جمیعً  لنا ومواعظ وعبر اجتماعیة فائدة لھا

وأن بالرحمــة والمغفــرة فقیدنا الخطیب المــال حســن آل بــاقر یتغمد بأن  ينسأل هللا تعال

محمد وآل محمد وأن یكون الحسین علیــھ الســالم شــفیعا لــھ مع في أعلى علیین الجنة یسكنھ 

 . وأن یجعل ھذا السفر خیرا وبركة علیھ وعلینا جمیعا.  ةیوم القیام

 السید صالح الشعلة  حسینیة

    القطیف –محیش  حلة

 1440 رمضان شھر
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  ديباجة
 الحسین ..فخر 
 ال یموتون  

 

 

حینما یموت جسدك، وترحل عن ھذه الدنیا، ویبقى صدى 

صوتك عالقاً بین األزقة، ومتشرباً في كل منزل، بل متغلغالً في كل قلب، حینھا تعرف أن 

 صورتھ وصوتھ واسمھ وذكره حیاً ال یموت.الذي رحل قد قدم في حیاتھ الشيء الذي جعل 

حینما یكون شیبھ مثاالً للتواضع والوقار، واسمھ أیقونة للبذل والعطاء، وثباتھ 

ودیمومة عملھ دلیل على اإلخالص والتفاني، ففي صمتھ تكمن الحكمة، ومن حدیثھ یتجلى 

 البیان.

ً فیھا من معالم المن  ً كان ذلك الشیخ معلما بر الحسیني، لم یتوانى خمسة وستون عاما

أبداً من تقدیم ما بوسعھ من أجل نشر تعالیم أھل البیت، وترسیخ فكرھم وعلمھم، أفراحھم 

ومصائبھم، روایاتھم وحیاتھم وظالماتھم، جعل من حیاتھ مدرسةً تتنقل بین البیوت 

 والحسینیات والشوارع والمساجد لتثبیت وتعمیق الوالء لمحمد وآل محمد.

من النعیم الكبیر أن تولد في قریة یكون األب الروحي فیھا ھو الراحل أبو محمد المال 

حسن الباقر، فكم من الجمال واللذة أن تستفیق كل فجر لتلتحق بصالة الجماعة خلفھ، كان 

ویسیر للمسجد والسكینة والطمأنینة  عباءتھقبیل أذان الصبح ینسل من مخدعھ الدافئ لیلف 

لم یعجزه البرد، ولم یمنعھ المطر، لم یكسر مرضھ وشیبھ عزیمتھ، ولو  من خلفھ، تسیر

 ینحني لضغوطات حیاتھ.

 السید عدنان علوي الشعلة 

LENOVO
العبارة فيها إطناب شديد وغير واضحة المعنى. أعتقد الدخول في صلب الموضوع والتحدث عن أهمية المنبر الحسيني أفضل.
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سار على منھج أن یخدم الحسین بنفسھ ال أن یخدم نفسھ بالحسین، فمنذ أن صعد على 

ع في قبره، فالحسین كان یمثل جل حیاتھ فمنذ أن دِ أو عندما  المنبر لم یترجل منھ إال 

 لحین نومھ كان یسیل كالماء الجاري المتدفق یسقي قلوب العاشقین للحسین أمثالھ.یستفیق 

في زحام الحیاة كان طیفھ یبان في كل مكان، كان متغلغالً في عمق حیاة كل من 

حولھ، متواجداً في كل مناسباتھم، یحمل ھمومھم، یستشعر حاجتھم فیبسط یده الیمنى بكل 

ى بذلك، عاش وابتسامتھ المتواضعة المنطبعة على وجھھ سخاء من دون أن تعلم یده الیسر

 النوراني تشعر اآلخرین ببساطتھ رغم علو مكانتھ.

 أي طاقة حسینیة تلك المتفجرة بداخلھ لتمنحھ كل ھذا الثبات واالستمرار؟

 وأي توفیق ذاك الذي یجعلك تحي أكثر من ثالثمائة ألف مجلس خالل مسیرتك؟

تقرأ للحسین في كل مكان، في المنازل القدیمة، وفي الغرف الضیقة، في المآتم  كنتَ 

الكبیرة والساحات الضخمة، وتعطي المجلس الحسیني حقھ مھما كان عدد الحضور، سواء 

، یبكیك مصاب األلوف كان في المجلس عجوز وطفل أو حتى لو احتشدت تحت منبرك 

وزمان، دموعك شاھدة على عمق ارتباطك ووالئك أھل البیت في كل موقف وكل مكان 

 بھم، لم تدخر دمعة وال عبرة وال جھداً إال وقدمتھ وأضفتھ لمسیرتك المضیئة المشرقة.

یقال أن المتعلقین بالحسین ال خوف علیھم وال ھم یحزنون، وھكذا كنت ترسم طریقك 

ونعیك، نستیقظ كل  الحسیني طوال تلك السنین، تعلقت القلوب بالحسین من خالل صوتك

صباح وصوتك قد سبقنا بصعودك على المنبر، حتى أصبح صوتك یدق مسامعنا في كل 

 حین.

لذلك، حینما شاء هللا أن تترجل من على جوادك، وأن تغمض عینیك بعد رحلة الخمس 

ً وأنت تجوب في عالم الحسین، كان الخبر كالبرق الخاطف الذي صعق  وستون عاما

ً للجمیع، للكبیر الذي عاش بقربك طول السنین، وللصغیر المحبین لك، كان  رحیلك یتما

الذي فتح عینیھ على صوتك، رحلَت فأفجعت المنبر برحیلك، وأیتمت القصائد بغیابك، 

أغمضت عینیك وفتحت في كل قلب جرح قد أدماه خبر رحیلك، تھافت القلوب قبل 
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تك الجموع وبكت علیك بحجم أجسادھم، وانحدرت الدموع وتالقفت جنازتك األكف، ودع

 ما أعطیت وبقدر ما أبكیت.

شكراً � على ما منحك من عطاء لتغذي بھ قلوبنا، شكراً للحسین بأن صب جمالھ في 

قلبك لتعكسھ علینا، شكراً لصوتك الحزین، ودمعتك الساكبة، وعلمك الغزیر، شكراً 

أن كنا معك وحولك وعشنا في ، شكراً � ب المعطاءةالبتسامتك الرقراقة الھادئة، وكفك 

 كنفنك أجمل وأحزن السنین، شكراً � بأن جعلك منا وجلعنا منك والمتحولقین حول منبرك.

لم ترحل یا أبا محمد، فأنت باٍق ما بقي الحسین، وصداك لن یفارق أسماعنا ما دمنا 

 أحیاء.
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المرحوم أبناء كلمة   
 

تعالى بسمھ  

الطاھرین وآلھ محمد على اللھم وصل  

حسن المال كالمرحوم بوالد علینا أنعم ما على هللا  نحمد  

المحمدي الوالء ونعیش ع الحسین اإلمام خادم كنف في نعیش وجعلنا  

الصدور في یكتنف الحزن والزال جفوننا أقرح الوالد فقد وإنّ   

لنا بلسم وكتاباتھم وكلماتھم التشییع في الناس مواساة وتظل  

 صدورنا أثلج لشيء هللا  رحمھ الشعلة صالح سید أبناء وأحبابنا أھلنا علیھ عزم ما وإنّ 

 األھل عالقة صغیرھم إلى كبیرھم من الوالد مع تْجمعھم كانت فقد علیھم غریب ولیس

بكلمات وصفھا صعب معھ والعالقة ومعلمھم ومربیھم والدھم والدنا فكان الصحبة ولیس  

العمل ھذا على لھم الجزیل فالشكر  

علیھ الثواب لھم ویجزل عملھم یتقبل أن هللا  ونسأل  

الطاھرین وآلھ محمد على اللھم وصل

 

 

LENOVO
الصورة غير مناسِبة. يُفضل تصوير المنبر الحسيني الحالي في الحسينية والمكتوب على الميكروفون عبارة "حسينية السيد صالح الشعلة"
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 الفصل األول: 

 بداية اإلشراقات 
 

 

 حیاة بدایة •
 األسریة الحیاة •
 العلمیة المسیرة •
 الحسینیة الخطابة •
 االجتماعي العمل •
الدینیة الرحالت •
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 األول  الفصل

 اإلشراقات بدایة
 ھـ)1440 -ھـ 1363(

سیرة حیاة الخطیب الحسیني الكبیر المال حسن بن المال حسن آل باقر من أھالي قریة 

حلة محیش بالقطیف تستحق دراستھا واالستفادة من تجاربھا، فإنھا شخصیة ناجحة 

ومعطاءة في العمل االجتماعي، وقد أفنى عمره الشریف في الوعظ واإلرشاد وإحیاء 

 مناسبات أھل البیت علیھم السالم.  

واسعة في محافظة القطیف؛ توفي عن عمر  و  المال الباقر الذي یحظى بشعبیة طیبة

ً في مسقط رأسھ، وعاش  77 عاماً، قضاھا في بناء سیرة حیاة مشّرفة، منذ بدأھا مكّرما

ً بعملھ قبل  ً بخیار رجاالت المجتمع في القطیف، وبرز واعظا مكافحاً صبوراً، مختلطا

 .أقوالھ

 حیاة بدایة
بن حسن بن أحمد آل باقر، في قریة حلة محیش، في سن بن المال محمد ـولد المال ح 

كان , فقد الحاج عبدالعزیز بن حسن الغمغام. كریمة ھـ، ووالدتھ ھي 1363شعبان  /1

ً أیضاً،  أحد الخطباء المعلمین في البلدة، تنقل في و ) ,.ھـ1406 - ھـ1336(والده خطیبا

 .قراءتھ بین قرى القطیف واألحساء والبحرین

درس فقد عّمِ أبیھ المال علي بن أحمد آل باقر،  ندوتلقى المال حسن تعلیمھ األولي ع

على یده القرآن الكریم، وھو ابن ست سنوات، فحفظ المصحف كامالً خالل سنة ونصف 
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دخل المدرسة الحكومیة ومكث فیھا سنتین , تقریباً، أي أنھ حفظ القرآن وھو ابن ثمان سنین

إال أن انشغالھ بالخطابة منعھ من مواصلة تعلیمھ الرسمي، وأثناء دراستھ الحكومیة كان 

 .أصول الكتابة والخط العربي تحت یدیھعند المال علي بن رمضان فتعلم یدرس عصراً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قحطان الیمن، إلى المدینة المنورة، إلى “عین السیح” قرب الخبر، إلى البحرین..  من

ومنھا إلى قریة حلة محیش في القطیف. ھذا ھو ملّخص الساللة التي ینحدر منھا المال 

 الثالثاء یومحمد آل باقر، الذي غادرنا إلى دار اآلخرة، أحسن بن المال محمد بن حسن بن 

 .أیام 5أشھر و  3عاماً و  77، عن عمر ھـ 1440ذي القعدة / 6

ً بتوثیق لؤي سنبل الذي صّنف كتاب  ھذا ما تقولھ سیرة حیاتھ المنقولة عنھ شخصیا

 .خطیباً من محافظة القطیف 48“على أعتاب الحسین”، ووثق فیھا سیرة 
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 األسریة الحیاة 
 الفقید  زوجات

ن المرحوم حس كریمة عمھ تزوج المال حسن آل باقر من

ومن , أم الشیخ محمد آل باقر من حلة محیش  الحاجة الباقر

 لحاجة أم المال حسین آل باقرالمرحوم حسن الدرازي كریمة 

 .تاروت  من جزیرة

 بنات.من ال) 15( بناء و من األ )10(وقد أنجب منھما 

 

 أبناء الفقید   
 إبراھیم –عباس - عبدالعزیز –عبدالمحسن  -المال حسین  - الشیخ محمد والمال باقر

 .المرحوم مھدي -علي  -صادق  -
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 مال حسین بن المال محمد آل باقر أخ الفقد 

 إخوان الفقید 
خادم أھل البیت المال حسین آل 

 - جعفر ال باقرلحاج ا - باقر

من  غمیضآل المرحوم عیسى 

 أخوات 7, و  والدتھ

 

 

 
 الیومي   باقر آل   حسن المال برنامج

 

 

 كالتالي: صادق آل باقر بأن برنامج والده الیومياألستاذ ذكر ابنھ حسب ما 

غرة  منذ بالحلةفي مسجد الشیخ عقیل  المؤمنین یؤم كان الجماعة حیث صالة -۱

ولم  .لمدة عشرین سنة تقریبا الصالة فرائضفي جمیع   ھـ1418 سنة شھر شوال

المرض الذي ألم بھ، ورفض إجراء  بسبب أُقِعد عندما إال الجماعة یترك صالة

عملیة في الركبة حیث أخبره الطبیب بتوقف صالة الجماعة بعد إجراء العملیة، 

الشیخ عقیل بالحلة صالة الجماعة في مسجد  أھل بلدة حلة محیش مع الخطیب المال حسن آل باقر   
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 السید سعید الخباز

 السید محمد باقر الصدر

صالة الجماعة أشد إیالما من ألم الركبة، فتحمل ألم الركبتین  تركالفقید:  فقال
 ألجل إحیاء صالة الجماعة. 

 وإنھاء العائلتین احتیاجات یوفر وبعدھا راحة یأخذ صباحا اإلفطار تناول بعد -۲

 .الحسینیة للخطابة الخاصة االلتزامات

یأخذ قیلولة ومنھا یخرج  ثمواالطالع و الكتب قراءةب  یقوم الغذاء تناول بعد -۳

 للخطابة الحسینیة عصرا ولیال (العادات والفواتح).

 یعتكف السالم علیھم البیت أھل وفّیات ذكرىأیام  فيیمّیز الخطیب الراحل أن  ما -٤

  قراءة الونھاره في  لیلھ  طوال

والحسینیات  المساجدب  حسینیةال

 28یقرأ ومجالس البیوتات، حیث 

 40مجلساً وربما تصل إلى 

ً في الیوم الواحد (صباحا،  مجلسا

 وعصرا، ولیال).
 

 المسیرة العلمیة
في إحدى مراحل حیاتھ؛ توجھ إلى مدینة النجف في العراق، 

أشھر، ودرس أثناءھا كتاب النحو المعروف ومكث فیھا أربعة 

بـ “اآلجرومیة” على ید السید سعید الخباز، في المسجد 

 (قدس) محمد باقر الصدر الھندي، بتوجیھ من السید

ً في العراق، وقتھا كان السید حسن العوامي ، رحمھ هللا، مقیما

في النجف  الدراسةفأخبر السید الصدر بأن المال آل باقر یرید 

 سعید الخباز. األشرف، فأشار علیھ بالدرس عند السید
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البیات  منصور الشیخ   

خ عبدالحسین الستري یالش  الشیخ إبراھیم المبارك البحران 

 

كما درس العقائد على ید الشیخ منصور البیات، رحمھ 

من شھر شعبان المعظم  29 لیلة الثالثاءتوفي  الذي هللا 

، وكان الدرس في كتاب “عقائد الشیخ ھـ 1420

الصدوق” لكن الشیخ لم یكن یقتصر على متن الكتاب بل 

یتشعب ویتطرق لما في الكتب األخرى مثل “عقائد 

الشیخ المفید” و “المعارف” للشیخ الخالصي، حتى 

اعترض علیھ البعض بأن ھذا تشتیت لذھن الطالب، 

 .فأجابھم “ال. ألني أعرف مدى استیعابھ

 

، 2018 المتوفي عام  أما الفقھ فقد درسھ على ید الشیخ عبدالحسین المرھون الستري

وكان الدرس فجراً قبل اإلفطار. ثم عاد من النجف وذھب إلى البحرین لیدرس “تبصرة 

ي الدمشقیة”، عند الشیخ إبراھیم بن ناصر المبارك البحران المتعلمین” وشطراً من “اللمعة 

 .ھـ1399الذي توفي سنة 
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الشیخ محمد علي بن الشیخ 

 مجید أبو المكارم

 

 الشیخ مجید أبو المكارم 

إمام الجمعة في  عبدالمجید أبو المكارمالقطیف درس بعض النحو عند الشیخ  وفي

 ھـ1423رمضان  26في یوم السبت  (ع) والذي توفي جامع اإلمام المھديب سیھات مدینة

 م.2017   وكان مالزما للشیخ محمد علي أبو المكارم أیضا توفي سنة

 

 

 

 

 

 

 

 الخطابة الحسینیة 
 

أثناء تعلمھ عند المال علي رمضان، كان یحفظ بعض القصائد الشعریة، وذلك عند 

كتابة (النظر)، حیث یلقي علیھم المال علي بعض القصائد لھ أو لغیره من الشعراء لیتعلموا 

الكتابة من خالل تكرارھا. ویقول كاتب سیرتھ لؤي آل سنبل 

ة منذ إن “لبیئتھ األثر الواضح في أن یسلك مسلك الخطاب 

صغر سنھ، حیث بدأ بالقراءة مع والده وھو ابن ثمان 

سنوات، وذلك بتشجیع وحٍث من والده الذي أتاح لھ مكتبتھ 

لیطلع على ما یشاء منھا، فوالده ھو أستاذه األول في 

 .القراءة، وھو صاحب الفضل األكبر علیھ في ھذا المجال

 
 لؤي آل سنبل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA
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قراءتھ مع أبیھ في بدء أمره التحاقاً منھ، ثم كان یستأجر للقراءة من یضیف آل سنبل “كانت 

 .”قبل أھل المآتم، فاستأجر مع أبیھ سنة واحدة، وبعدھا استأجر مع المال سلمان العقیلي

ھـ حیث قرأ بعض المجالس والعوائد 1376ثم “استقل بالقراءة في حدود سنة 

ھـ حیث 1379شھر محرم فكانت في سنة  والفواتح وشھر رمضان، أما استقاللھ بقراءة

ھـ أسس مأتم المسجد في 1380قرأ في حسینیة الحاج محسن بن مكي بسیھات، وفي سنة 

ھـ قرأ في األحساء، ثم عاد إلى القطیف وبدأت انطالقتھ 1383ـ1382الحلة، وفي سنتي 

مجالس عادة أسبوعیة عدا المناسبات وال 40مع المآتم في أنحاء القطیف، فكانت لدیھ 

 .”مجلساً في الیوم الواحد 40مجلساً وربما تصل إلى  28العرضیة، وبعض الوفیات یقرأ 

 

 

 

 

 

 

وقد “أخذ عن والده أطوار 

القراءة الحسینیة وأضاف إلیھا ما 

استجّد من أطوار عند اآلخرین، 

وابتكر بعض األطوار األخرى”. و 

“قّدم لھ كثیر من الخطباء كأخیھ 

حسین وأبنائھ وأبناء أخیھ  المال

 .”والشیخ علي الجنبي
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 بلایر واحد 
وأعطتھ أجرة (ریاالً واحداً)، وأول فاتحة قرأھا  أول مجلس قرأه مستقالً كان المرأة 

) ریاالً، وبدأ بقراءة العوائد والوفیات وقراءة 25) سنة، وأعطي أجرتھا (15كان عمره (

 .شھر رمضان المبارك وھو ابن ثالث عشرة سنة

ھـ تعتبر من السنوات الممیزة في حیاتھ وذلك لما حصل فیھا من توفیق، 1379سنة 

راءة شھر محرم وسافر إلى العراق وإیران، وتزوج، وحّج بیت هللا الحرام، ففیھا: استقل بق

 .ولم یترك الحج من تلك السنة إال نادراً 

وأثناء توثیق سیرتھ ذكر المال آل باقر للؤي سنبل قائالً “كنت أستفید من محضر 

في القدیح العالمة الشیخ حسین القدیحي، واستمعني  العلماء في مجالسي، فكان یستمعني

 .”الشیخ محمد صالح المبارك، رحمھما هللا 
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  االجتماعي  العمل
 

لقد عمل الخطیب الحسیني في مجال األنشطة االجتماعیة لمنفعة أفراد المجتمع بالرغم 

استطاع أن یوفق بینھما، ومن ضمن المھام من انشغاالتھ في الخطابة الحسینیة إال أنھ 

 االجتماعیة التي حملھا على عاتقھ ما یلي:

رئاسة لجنة التنمیة االجتماعیة بحلة محیش  .۱

لسنوات ومتابعة أنشطتھا وروضة الطفل 

السعید ومساعدة أفراد المجتمع حسب 

 األنظمة المتاحة للجنة.

م رئاسة مھرجان الزواج الجماعي والذي تأسس في عا  .۲

ھـ تقریبا، وقد كان مساھما في دفع المبالغ المترتبة 1414

على الفقراء الذین ال یستطیعون دخول المھرجان، وكان سمحا 

ومعطاء في نجاح مھرجان الزواج الجماعي منذ تأسیسھ وحتى 

 انتقالھ للجنة التنمیة االجتماعیة.

االجتماعي في حیاة المال حسن الباقر، فقد إصالح ذات البین وھي من أساسیات العمل  .۳

حیث یتحمل التبعات في حلھا.  كان یتدخل باإلرشاد وبالحكمة في حل مشاكل الناس

وكثیر من األسر تعتبر بكالمھ وحكمتھ وتقوم بإطاعتھ لما لھ من منزلة كبیرة ومحبة 

 خاصة في قلوبھم.

حوائجھم، وقد كان یدفع  وقضاءمساعدة الفقراء والمساكین والیتامى في معیشتھم  .٤

إیجار منازل بعض األھالي الذین ال یستطیعون دفعھا، وھو یعاونھم ویساعدھم بكل 

 محبة وطیب الخاطر.

المشاركة والمساھمة في العطاء للمؤسسات االجتماعیة الخیریة، فإذا تم مخاطبتھ بادرة  .٥

لمادي والمعنوي ودعا لھم بالتوفیق الستمرار األنشطة االجتماعیة ومنفعة أھل بالدعم ا

 البلد. 
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بتوزیع زكاة الفطرة بعد صالة العید مباشرة، یذھب مع مجموعة من أبنائھ أو  یتكفل .٦

 المؤمنین وتوزیع زكاة الفطرة على بیوتات الفقراء والمساكین.

الجماعة في مسجد الشیخ عقیل بالحلة لجمیع فرائض كان من المھتمین في إمامة صالة  .۷

 الصالة وفي كل األوقات، حیث كان یحرص على الحضور في بدایة وقت الصالة. 

الوعظ واإلرشاد من خالل المنبر الحسیني، حیث یقوم بتعلیم الشباب عقائد أھل البیت  .۸

المناسبات، ویأنس كبار السن بمرافقتھ في إحیاء علیھم السالم، وذكر مصائبھم وإحیاء 

 مآتم أھل البیت علیھم السالم.

 

 الرحالت الدینیة 
 

 مرشًدا، للحج وسفرة مرشًدا، للعمرة(سفرة  رئیسیة سفرات ثالث باقر آل حسن المال للفقید

 كثرت حیاتھ آخر وفي كامل، شھر یأخذ رئیسیة السالم علیھم البیت أھل لزیارة وسفرة

 الصعوبات لتجاوز والحكمة والحلم بالصبر سفراتھ في ویتمیز) المقدسة لألماكن زیارتھ

 أھالي وعن عامة القطیف عن یسأل دائًما سفره أثناء وفي تواجھھ، التي المشكالت وحل

 .خاصة محیش حلة
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 المنورة والمدینة المكرمة مكة

ھـ مرشدا في 1379سنویا إلى تأدیة الحج منذ كان الخطیب المال حسن آل باقر یسافر 

حجــة فــي شــھر ذي الحجــة مــن عمــره ) 55وقــد بلغــت تقریًبــا ( حمــالت الحــج المتنوعــة،

وفــي كــل ســنة أیضــا فــي شــھر رجــب یــذھب للعمــرة مرشــدا مــع مجموعــة مــن  الشــریف.

 المؤمنین، حیث یمكث عشرة أیام في مكة المكرمة وكذلك عشــرة أیــام فــي المدینــة المنــورة

ویتجول بین بین أحیائھا وآثارھا ویزور رجال الــدین والشخصــیات االعتباریــة لعدة سنوات 

 فیھا.

في سفرنا للحــج واجھنــا صــعوبات ولكنــي دائمــاً أراه وكما ذكر ابنھ األستاذ صادق: ( 

ھادئ وال یبالي كثیــراً بھــذه الصــعوبات ویــرى أن ھــذه الصــعوبات تزیــد األجــر فیســتقبلھا 

 ).ورضا على أمر هللا بھدوء 

 وإیران وسوریا العراق 

یسافر الفقید إلى األماكن المقدسة  

في العراق وزیارة أئمة أھل البیت 

ویمكث شھرا  علیھم السالم بكثرة

، ویقوم بزیارة المراجع كامال

الدینیة محبا لھم ومتعلما منھ، 

ویأخذ بتوجھاتھم وإرشاداتھم. 

سوریا لزیارة السید  وكذلك إلى 

زینب علیھا السالم وأصحاب األئمة والمراقد الطاھرة في أنحاء سوریا، ویسافر إلى 

جمھوریة إیران اإلسالمیة لزیارة اإلمام الرضا علیھ السالم والسید المعصومة ومراقد 

ي أبنائھم، ویزور المراجع الدینیة في الحوزات العلمیة، ویستفید من عطائھم العلمي والفقھ

 واإلرشادي.
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 ابنھ صادق آل باقر:یقول 

 وأصواتھم  افرفعو  اخاطئً  ابعض الزوار فظنوا بنا ظًن  اشتبھ في إحدى سفراتنا إلیران

ً دون أن یرد علیھم خرجت منھم بعض اإلساءات فباشرت أنا بالرد ، وظل الوالد ساكتا

بعدھا بیوم . أمره التزمتفنھاني الوالد وأمرني بالسكوت على رغم صعوبة ذلك ولكنني 

ألیس ھذا ( :ني الوالد بقولھألفسأنھم أخطأوا، للوالد حیث أیقنوا ب  جاء الزوار یعتذرون

أفضل من الدخول معھم في مالسنة فلربما خسرنا صحبتھم ولكن سكوتنا وتحملنا اإلساءة 

 .)اد علینا بالنفعع

 

  عربیة لبدان  متفرقة  زیارات
مثل مصر والبحرین والكویت وغیرھا من البلدان الذي  

وكذلك إلى  زارھا مع مجموعة من المؤمنین األخیار برفقتھ.

 الھند رحلة عالجیة.

                                                             

 األربعین زیارة 
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 تربویةمواقف 
ھم القدوة الحسنة، لذلك البد من معرفة  والخطباء والناشطین اجتماعیاإن العلماء 

المواقف التربویة في حیاتھم حتى نتعلم منھم التربیة الحسنة، ونستشف من مواقفھم العظیمة 

دروساً وعبراً وعظات، فلم یكن العالم صاحب علم فقط، بل كان صاحب علم ودین وتربیة 

مبیناً أثرھا ، ا واالستفادة منھاإذاً البد من معرفة ھذه المواقف والتأمل فیھ وأخالق وآداب.

 .في التربیة

ملیئة بالمواقف التربویة واألخالق  حیاة المال حسن آل باقر خالل عمره الشریف

غنیة بمواقف وتجارب وفوائد كثیرة وسنذكر وھي  الحمیدة في شتى النشاطات االجتماعیة

 بعضھا لالستفادة والعظة. 

 

 والذاكرة الحفظ قوة
مال حسن بقوة الحفظ ونشاط الذاكرة لذا حفظ القرآن الكریم عن ظھر یتمیز الخطیب ال

قلب بتالوتھ المستمرة، وكذلك األدعیة الطویلة مثل دعاء الصباح ودعاء العھد، وخطب 

أئمة أھل البیت علیھم السالم مثل خطبة فاطمة الزھراء علیھا السالم وخطبة اإلمام الحسین 

السید زینب واإلمام زین العابدین علیھما السالم في  علیھ السالم في واقعة الطف، وخطبة

مجلس ابن زیاد. وكذلك حفظ المراثي الطویلة والمالحم البطولیة، والقصائد الوالئیة ألھل 

 .البیت علیھم السالم

كما أنھ ال ینسى جدولھ األسبوعي في العادات والقراءات الحسینیة والفواتح وإحیاء 

مجدولة في ذاكرتھ على الرغم من انشغاالتھ الكثیرة والتزاماتھ االجتماعیة المناسبات وكلھا 

 والعائلیة.
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 ةقریحتھ الشعری
وأدبیة في نظم الشعر , وقد كتب الكثیر ان المال حسن (رحمھ هللا) یمتلك قریحة شعریة ك

 الشیخ جعفر أبو المكارم واحدة منھافضل , وقصیدتھ في منھا ولكن لم یتم جمعھا 

 
 درك تزخرُ ــــلوم بلب صـــــكل الع  ــتًى یا مــــفخــرُ ـــــــ� درك یا فــ

 قصرــــــــیراع لذكر مدحك یــإن ال  الً ـمدح فضلك یا عــــول بــــماذا أق

 مرــھا بك مقـــیُل عـلومــــوكـذاك ل  دایةٍ ــــــأضحت بك الدنیا شموُس ھ

 طرــجدك یقــسال م ــوالكون من سل  ادحٌ ــدیك صـــذكِر ھــــھذا اللساُن ب

 برــــــــیھا عن ســناك یعـــفالـكل فـ  بالد وأھـلھا ـــبك الــناقــــادت مــسـ

 رــھز المزبــــــخلودك السامي یــــب  ھاـــــبالد وأھلــإلى الیم ـــأنت الزع

 برـــــھـلـل صـارٌخ ویــكـــــــكــٌل ی  لك الجمیع فأصبحوا ـــــّمت فضائـع

 ر ــَّ یم محیـــقل السلــــأضحى لھا الع  َح جــمةـــنھ مـــدائــأت عـــبـــــفـتن

 یداً تـذكر ــــــباً أو بـعــــتجــري قری  المدائح أنھاض ـــــبرُت عن بعـــأُخ 

 نــكر ــــــھا جـاحٌد أو یــــیـیـرتاب ف  ثرت فالــــات التي كـــــولك الكرام

 نونھا ال تشـعرـفرط ج ـــدت لــــــفغ  ھاـــــخ عــقلـــــورأیــت امـرأةً تفـسَّ 

ــ نوُن ونلـــغدا الج ــف  رھاـــاه فاكشف ضـدعوت یا ربــــف  زاً یفخرــت عـ

ض للــجان مـا أن تعـــــوالـ  صورـــیھا الـدخان یفـــاٌر عـال ــــن  مألــــرَّ

 وف الممیت یذعرــــبقي من الخ ــــف  ماءـــــشھاب من أفق الســـیت كـفأت

ً ــــــعـّرض عابــّما أن تــواللـص ل  فِّرـــوالمـكان ُمـقَـدك ــــذاء وفـــإلیـ  ثا

 تــفكــرــــین مــن یـیاع بـــأمــٌر شـ  رك الكریم وقد غدى ــررت زائــــأق
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 یِّرـیال یُـح ـــــــأمــٌر یــكاد لــھ الخــ  ین وآلــھــــــــأمــا اتصـالك بالــحس

 فطرـالمـتبك ـــین وقلــــتبكي الــحس  مٍ ــــرار أنت بمــأتــــفي عــالم األس

 راك مكـدرــثم في ثـــیخ مـیـــوالشــ  اكالً ــم المــاحوز تــبكي ثـــــفي مأت

 أمـرــم المــولى یـحث ویـــــفي مـأت  فر بن مـحمدـــــــجددت ذكـرى جع

 اء عنھ مصدر ـــیٍب ج ـــعن أمـر غ  ین بكـربـالء ــك الـحســـــأّمـا زیارت

 عرـماء مســـــقــــام اضــطراٌم للـس  ـنا وقـــدــــبـــحــلتـتــم نـاراً ـــورأی

 شھرــق وذاك أمر یــــمـــنھا الحری  مــوھا فانــطفـئــــنــوركم قابلتـــوب

ــ أنـــى وذا أمــر عــل  الً ظـھرت لكمــضائـعـدُّ فــــمن ذا یَ   سر ــــینا یعــــ

 ـخرــیُم وأنت ذاك المفـــــأنت الـزع  ھدىــیا ویا رمــز الــــیا حاكم الــدن

 دفُن جعفرـــكان الشـم یـــفي ذي الم  براً ــــــعــیَّنت قــبرك في الحیاة مخ 

 واك ال یــدرون أیــن المقبرـــــمـــث  ابــتَدروا إلــى ـــــوأتــاك أمــر هللا ف

 ـیرواــــثواه فـــال تـتــح ــــأثـــٌر لــم  ــناـــــفأتــى لـــھم آٍت وقـال بــھا ھ

 ـیل قـــام یــكــبرــــــوإذا بــإســرافـ  ـوم مـــات فـــیـھ جــعــفــرٌ ـــــهللا یـ

 ذكرـــكل أرٍض تـــوافــى الحـمـام ل  ـماـمام وإنــــــبـــأواٍل وافـــاه الــــح 

 یر وحـالھ ال ینــكرــــــالقمــر المــن  واكب سیَّماــســوفاً في الكـــوروأ خ 

 برـلى وناح الـمـنـــــوبـكت لھ الـسف  بع الشـداد ومـن بـھاـــــفـبكت لھ سـ

 ـزفــــرـــــــدرس الـــمــعـــطــل یــ  یاد وال ــــوبكت لـھ الجمعات واألع

 ودمــعكم یــتفـجریام ـــــحـــتى الــق  فر فالـبسوا ثوب الـعزاء ــــیا آل جع

 شرـي مح ــــنـــبــكیھ دومـاً حتى یأت  مــِة أحــمدِ ئـــإن الـــفـــقــید فقـــید أُ 
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 ذكرــــھـــل أنـــت إال كــــل یــوم ت  نا في وصفھـــیا مــن أحـــار قـــلوب

 دحك جعفرــردد ذكــر مــفــغدت تـ  ماء ومن بھا ـناك إلى الســــوعـال س

 فن الدین بـعدك یـقـطرــــیت ج ـأدعـ  ـیا وسـعد ســعودھا ـــــیــا رائد الـدن

رت یا مــ  حكم حــتى ولو ــــال أســتطیع مـــدی  والي ما ھو أكــثر ــــُعــّمِ

 فوا وتــغفرواـــناء تــعــاآلبــاء لـألب  بــلوه وھـــكذا ـــــجـــھُد المـــقل تــق

 شروا ـــتى القــیامة یــوم فــیھ تـنــح   مات من رب الـعلىـــیكم الرح ــوعل

 یدرـــــلــوالئكم مــن قـــد نـــماه حـ  یة مـــخــلٍص ـــتــقبــلوا مــنا تـــح ـف

 ر یـزھـرــبات الضـمائــــنــوٌر بــح   طــفـى وآللــھــــفـــوالئــكـم للــمص

ـال ــــذا جــــــوھر فـ  اله الجوھرــسامى في عـــمــھما تــ  أعــلى درهـعـَّ

 ـوةِ یشــكرـــنّما حــــُق األبـــــلــــكـ  ي لـــســت بشــــاعرٍ ـــخـــذھـــا فإن

 
 المناسبات االجتماعیة

تجد المال حسن آل باقر یحضر في كل المناسبات االجتماعیة بحلة محیش باألفراح 

والعزاء والتشییع، یشارك الجمیع في أفراحھم وأتراحھم. باإلضافة والزواجات والفواتح 

إلى المناسبات االستثنائیة مثل حفل التخرج لطلبة المدارس، وتلبیة الدعوات الخاصة  

والعامة ألھل البلدة، وحضوره یسعد الجمیع بطلتھ البھیة وأخالقھ الحمیدة. یحضر 

نمویة للبلدة مثل مھرجان الزواج الجماعي االجتماعات الخاصة للمشاریع االجتماعیة والت

وبناء حسینیة الرسول األعظم (ص) والكثیر من االجتماعات التي یتطلب حضوره وتقریر 

 ویقوم بزیارة علماء المنطقة في مناسبات األعیاد. ما تم مناقشتھ في االجتماع.
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یبارك للخریجین من الثانویة العامة بمدرسة  
 البرھان 

 

 

تكریم الطلبة المتفوقین ویبارك 

 للخریجین من الثانویة العامة

 

 

 

 كرسي على مقعد وھو والمجالس للحسینیات زیارتھ

 

 

المعلمین في مدرسة البرھان الثانویة تكریم   
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 المال حسن مع سماحة العالمة الشیخ عباس المحروس 

 الفقید مع سماحة العالمة السید ھاشم الخباز 

 

 

 مجلس في یقرأ تواضعھ من
 والنخیل الزراعة

 

 

 المنطقة لعلماء زیارتھ

 

العمران  حسین  الشیخ  سماحة مع  حسن  المال  

الخباز  منیر  السید  العالمة سماحة مع  حسن  المال  
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 المال حسن  مع المال سعید المرھون 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجلس حسیني بحضور 

مجموعة من العلماء 

 والمشایخ

 

 

 

 

   أثناء تكریم المال حسن 

  آل باقر كأحد الخطباء 

البارزین



 

 

 

 

 الفصل الثاني 
 صدى الرحيل           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صحفیة تقاریر •

 والمواساة التعازي •

 ومواقف خواطر •
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 الفصل الثاني 

 الرحیل  صدى

 تقاریر صحفیة
 

 2019/  7/ 10 االلكترونیة صبرة صحیفة

تشییع الراحل من   قلوب القطیف تحتشد في حلة محیش لوداع المال آل باقر 

 عصراً  4.30مسجد الشیخ وتبدأ المراسم في الساعة 

 القطیف: فاطمة المحسن، محمد آل عادي

القطیف، عصر الیوم، إلى بلدة حلة محیش، لوداع المال حسن آل باقر جھ قلوب تتّ 

، وسوف یُوارى في ھـ1440ذي القعدة  6 الثالثاء یوم الذي انتقل إلى رحمة هللا صباح

 .مثواه األخیر في مقابر البلدة الیوم

ومن المقرر أن تنطلق الجنازة من مسجد الشیخ عقیل، حیث كان المال آل باقر یُقیم 

 .عصراً  4.30الجماعة فیھ منذ سنوات. وسوف تبدأ المراسم في تمام الساعة  صالة

وأمضت البلدة لیل البارحة ساھرةً في تالوة القرآن الكریم وإھداء ثوابھا لروح 

الراحل المال، بعد تجھیزه في وقت مبكر من مساء أمس، فیما تشّكلت لجان تنظیم لتھیئة 

المشاركین في التشییع. ومن المتوقع أن یُشارك الطرق وترتیب مسار الجنازة، وخدمة 

 .األلوف في الحدث غیر المسبوق في األعداد الكبیرة من الناس، على مستوى البلدة الریفیة

https://www.sobranews.com/
https://www.sobranews.com/sobra/41916
https://www.sobranews.com/sobra/41916
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ویتمتّع المال آل باقر بشعبیة واسعة في محافظة القطیف، ووراء ھذه الشعبیة سیرة 

محة ودودة وخلق رفیع، وسلوك حیاة عاشھا آل باقر متقاطعاً مع أبناء مجتمعھ بروح متسا

 .مشھود لھ بالورع والنزاھة

ً واعظاً ومرشداً دینیاً، وخطیباً  77ش المال آل باقر عا عاماً، أمضى أغلبھا خطیبا

ً مؤثراً. ونال حظھ من التعلیم التقلیدي في القطیف والبحرین والعراق، ومارس  شجّیا

 .سنواٍت طویلة متتابعة الخطابة منذ سن مراھقتھ. كما عمل في إرشاد الحجاج

وحظي بعالقات متعددة مع رجال العلم في القطیف عبر أجیال متعاقبة، وحّقق صیتاً 

 .طیباً في أوساط المتدینین والعامة على حّد سواء

 

 

  في المشيعين من ا��لوف

 باقر  آل حسن الم�� رحيل

 

 

 

  · ۲۰۱۹یولیو  9  القطیف الیوم االخباریة   

 الخطیب الحسیني الكبیر الحاج حسن محمد حسن آل باقر في ذمة هللاحلة محیش: 

 القطیف الیوم

انتقل إلى رحمة هللا تعالى خادم أھل البیت علیھم السالم الخطیب الحسیني الكبیر الحاج 

 .حسن محمد حسن آل باقر، من بلدة حلة محیش

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1426046447614051/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARCHMe6n12XnukT5KNh9SQj7ME8S2w8Mhp2tRqrEeMezVWeMl5WaL2-JWxkE4X7LS4l3bkbUp2dR2NvY&hc_ref=ARSZXGHE3LYuai0E6QyZEHgN9W3mUc9tROQsQdldp9MhW44unNukmX1OugUJOjh9xdQ&__xts__%5B0%5D=68.ARCmz6_EbJaYE9GKxiBzgZonyfDDQXXVFavYWCM1WTjsSJ6bwJWVyXNjHxdbXfv_HVodV1UTXTkzTcB4BNl8AIJempXueZME5MX1VknYoT9RDvgWGlzKaRVQUd7nrZ2514guJvduvDQt4-3Rweb9TTcqrp8Cg6rlxe3lBIg_O1Zdpojl_fkr0VhQQ05Q9TeCmLQlq5MU77j4S3U1ZLDQYx1pYH-13GlZvd9VwySTlsCc3Bg391VzrvijJUNinsqy8GAlXjlBROMnlOOr9iK8DnNx50TH0MLj63nmMsd4R8LuGeXVmAGP0yIoqOzNPRaL3mwAaSZ2RKW-_uaR28o70V9TWvkE
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1426046447614051/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARCHMe6n12XnukT5KNh9SQj7ME8S2w8Mhp2tRqrEeMezVWeMl5WaL2-JWxkE4X7LS4l3bkbUp2dR2NvY&hc_ref=ARSZXGHE3LYuai0E6QyZEHgN9W3mUc9tROQsQdldp9MhW44unNukmX1OugUJOjh9xdQ&__xts__%5B0%5D=68.ARCmz6_EbJaYE9GKxiBzgZonyfDDQXXVFavYWCM1WTjsSJ6bwJWVyXNjHxdbXfv_HVodV1UTXTkzTcB4BNl8AIJempXueZME5MX1VknYoT9RDvgWGlzKaRVQUd7nrZ2514guJvduvDQt4-3Rweb9TTcqrp8Cg6rlxe3lBIg_O1Zdpojl_fkr0VhQQ05Q9TeCmLQlq5MU77j4S3U1ZLDQYx1pYH-13GlZvd9VwySTlsCc3Bg391VzrvijJUNinsqy8GAlXjlBROMnlOOr9iK8DnNx50TH0MLj63nmMsd4R8LuGeXVmAGP0yIoqOzNPRaL3mwAaSZ2RKW-_uaR28o70V9TWvkE
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1426046447614051/?__tn__=kC-R&eid=ARAoZ7nvbuUCJ49POpomBOiUgsAeXAUubQLV5dBEKcGemvwUWlXK01R-0HoxIPOi-h3w3wQ_H_GCYNPn&hc_ref=ARRFvMuI39EnLb93R5naSoiKjvUwBEHNswsP-NqFOboq4tGFX8eD-vEMUR9YxrwXls8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCmz6_EbJaYE9GKxiBzgZonyfDDQXXVFavYWCM1WTjsSJ6bwJWVyXNjHxdbXfv_HVodV1UTXTkzTcB4BNl8AIJempXueZME5MX1VknYoT9RDvgWGlzKaRVQUd7nrZ2514guJvduvDQt4-3Rweb9TTcqrp8Cg6rlxe3lBIg_O1Zdpojl_fkr0VhQQ05Q9TeCmLQlq5MU77j4S3U1ZLDQYx1pYH-13GlZvd9VwySTlsCc3Bg391VzrvijJUNinsqy8GAlXjlBROMnlOOr9iK8DnNx50TH0MLj63nmMsd4R8LuGeXVmAGP0yIoqOzNPRaL3mwAaSZ2RKW-_uaR28o70V9TWvkE
https://www.facebook.com/1426046447614051/photos/a.1426745997544096/2370746583144028/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCmz6_EbJaYE9GKxiBzgZonyfDDQXXVFavYWCM1WTjsSJ6bwJWVyXNjHxdbXfv_HVodV1UTXTkzTcB4BNl8AIJempXueZME5MX1VknYoT9RDvgWGlzKaRVQUd7nrZ2514guJvduvDQt4-3Rweb9TTcqrp8Cg6rlxe3lBIg_O1Zdpojl_fkr0VhQQ05Q9TeCmLQlq5MU77j4S3U1ZLDQYx1pYH-13GlZvd9VwySTlsCc3Bg391VzrvijJUNinsqy8GAlXjlBROMnlOOr9iK8DnNx50TH0MLj63nmMsd4R8LuGeXVmAGP0yIoqOzNPRaL3mwAaSZ2RKW-_uaR28o70V9TWvkE&__tn__=-R
https://www.facebook.com/1426046447614051/photos/a.1426745997544096/2370746583144028/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCmz6_EbJaYE9GKxiBzgZonyfDDQXXVFavYWCM1WTjsSJ6bwJWVyXNjHxdbXfv_HVodV1UTXTkzTcB4BNl8AIJempXueZME5MX1VknYoT9RDvgWGlzKaRVQUd7nrZ2514guJvduvDQt4-3Rweb9TTcqrp8Cg6rlxe3lBIg_O1Zdpojl_fkr0VhQQ05Q9TeCmLQlq5MU77j4S3U1ZLDQYx1pYH-13GlZvd9VwySTlsCc3Bg391VzrvijJUNinsqy8GAlXjlBROMnlOOr9iK8DnNx50TH0MLj63nmMsd4R8LuGeXVmAGP0yIoqOzNPRaL3mwAaSZ2RKW-_uaR28o70V9TWvkE&__tn__=-R
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1426046447614051/?ref=nf&__tn__=%3c-R&eid=ARCHMe6n12XnukT5KNh9SQj7ME8S2w8Mhp2tRqrEeMezVWeMl5WaL2-JWxkE4X7LS4l3bkbUp2dR2NvY&hc_ref=ARSZXGHE3LYuai0E6QyZEHgN9W3mUc9tROQsQdldp9MhW44unNukmX1OugUJOjh9xdQ&__xts__%5b0%5d=68.ARCmz6_EbJaYE9GKxiBzgZonyfDDQXXVFavYWCM1WTjsSJ6bwJWVyXNjHxdbXfv_HVodV1UTXTkzTcB4BNl8AIJempXueZME5MX1VknYoT9RDvgWGlzKaRVQUd7nrZ2514guJvduvDQt4-3Rweb9TTcqrp8Cg6rlxe3lBIg_O1Zdpojl_fkr0VhQQ05Q9TeCmLQlq5MU77j4S3U1ZLDQYx1pYH-13GlZvd9VwySTlsCc3Bg391VzrvijJUNinsqy8GAlXjlBROMnlOOr9iK8DnNx50TH0MLj63nmMsd4R8LuGeXVmAGP0yIoqOzNPRaL3mwAaSZ2RKW-_uaR28o70V9TWvkE
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ــد: ــاء الفقیـــ ــن  أبنـــ ــین وعبدالمحســـ ــال حســـ ــاقر والمـــ ــال بـــ ــد والمـــ ــیخ محمـــ الشـــ

 .وعبـــــــدالعزیز وعبـــــــاس وإبـــــــراھیم وصـــــــادق وعلـــــــي والمرحـــــــوم مھـــــــدي

ــر ال  إخــــوان الفقیــــد: ــاج جعفــ ــاقر، والحــ ــین آل بــ ــال حســ ــت المــ ــل البیــ ــادم أھــ خــ

 .باقر، والمرحوم عیسى غمیض

ــاة ــاریخ الوفــــــــــــ ـ1440ذي القعـــــــــــــــدة  6: الثالثـــــــــــــــاء تــــــــــــ  .ـھــــــــــــــ

ــاء  5 التشــــییع: ــدة  7عصــــر األربعــ ــة محــــیش1440ذي القعــ ــدة حلــ ــن بلــ ـــ مــ ـ  .ـھ

ــة:  ــة الفاتحــ ــل حلــ ــس مغتســ ــي مجلــ ــاء فــ ــوم الثالثــ ــازي الیــ ــتقبل التعــ ــة تســ العائلــ

 .محیش عصر ولیل

أسرة «القطیف الیوم» تسأل هللا العلي القدیر أن یتغمد الموتى من المؤمنین 

 .والمؤمنات بواسع رحمتھ وأن یلھم ذویھم الصبر والسلوان

 

 م2019 / 7 / 10 القطیف -نداء آل سیف 

 الباقر حسن الحلة لتشییع الراحل المالستعدادات واسعة في ا

  

تجري االستعدادات النھائیة في الوقت 

الراھن النطالق مراسیم تشییع 

الخطیب الحسیني المعروف 

 .باقر آل حسن المال

وأعلن القائمون على التجھیزات بأن 

مراسیم التشییع ستقام في الخامسة 
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خمیس  حسن سعید الیاسین والمال والمالقمبر  آل من مساء الیوم بمشاركة الشیخ عبد الحي

 .الشعلة والرادود مصعب ال عمیر باقر والرادود السید

ویؤدي صالة الجنازة رجل الدین المعروف السید منیر الخباز بینما یقام مجلس 

حسیني في مسجد الشیخ عقیل بالحلة بمعیة الشیخ عبد الحمید الغمغام في الرابعة والنصف 

 .مساءا

ون أھالي الحلة المشاركین في التشییع إلى الحضور بدون «سیارات» ودعا المنظم

 .تفادیا لحالة االزدحام المرتقبة وافساح المجال الصحاب السیارات القادمة من خارج الحلة

یذكر أن مجالس العزاء على روح الراحل بدأت من لیلة البارحة بمجلس السید علوي 

الشرفا اتبعھ تغسیل الجثمان بینما أقیم صباح الیوم مجلس بمشاركة الشیخ حبیب الدبیس في 

 .مصلى المغتسل

 

السید منیر الخباز یؤدي صالة 

 الجنازة على الفقید

 

   

/  7/ 10 سیھات –الدانة  خلیج           

2019 

 القطیف : تشییع الخطیب الحسیني حسن آل باقر

شارك آالالف من قرى ومدن القطیف 

والدمام في مراسم دفن الفقید الخطیب الحسیني 

LENOVO
أعتقد نحتاج إلى أخذ الإذن من أصحاب هذه الصورة.. فلعلهم لا يرغبون في إظهار صورة والدتهم
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المال حسن آل باقر في مسیرة مھیبة طافت شوارع بلدة حلة محیش من مسجد الشیخ عقیل 

 ة حلة محیش العامة وسط أصوات نعي متتابعة.الذي كان یؤم الجماعة فیھ، إلى مقبر

وتقدم الحشود المشایخ والسادة والعدید من رجال وطلبة العلوم الدینیة الذین قدموا من 

 مناطق متفرقة من خارج حلة محیش.

 وتقدم الصالة على الفقید سماحة السید منیر الخبار.

 مثلھ)(إذا مات العالم ثلم في اإلسالم ثلمة ال یسدھا إال عالم 

 أبارق برودكاست

أبارق بحلة  قد قامت لجنة برودكاست

محیش بتغطیة واسعة في تشییع الخطیب 

المال حسن آل باقر ومجالس العزاء في 

قنوات التواصل االجتماعي، وھي قناة 

التواصل مع الصحف االلكترونیة 

 األخرى بمشاركة مجموعة من الشباب.

التشییع المھیب في رحیل المال حسن آل 

 باقر

 

 التعازي والمواساة
رحیل الخطیب الحسیني الكبیر المال التي كتبھا المحبون في  عازيبعض الت  دونوسوف ن 

 وھي كثیرة: تطبیق أبارقحسن آل باقر في 
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 الیوسف   عبدهللالشیخ 
 

عبدهللا أصدر سماحة الشیخ 

ً نعى فیھ  أحمد الیوسف بیانا

انتقال الخطیب الحسیني الكبیر 

المال/ حسن محمد آل باقر 

(رحمھ هللا) إلى الرفیق 

 :األعلى، وھذا نصھ

ِحیمِ  ْحمِن الرَّ  ِبْسِم هللاِ الرَّ

ِ  :قال تعالى ِصیَبةٌ قَالُواْ إِنَّا ِ�ّ ا إِلَْیِھ َراِجعوَن﴾﴿الَِّذیَن إِذَا أََصابَتُْھم مُّ  .156البقرة:  َوإِنـَّ

ببالغ الحزن واألسى واأللم تلقینا خبر رحیل الخطیب الحسیني الكبیر المال/ حسن 

ھـ) (رحمھ هللا تعالى) إلى الرفیق األعلى صباح یوم  1440 -ھـ  1363محمد آل باقر ( 

افل قضاه في الخطابة م بعد عمر ح 2019یولیو  9ھـ الموافق 1440ذي القعدة  5الثالثاء 

الحسینیة والتبلیغ اإلسالمي، وخدمة المنبر الحسیني حیث اعتلى أعواده ما یربو على ستة 

عقود من الزمن قضاھا في إرشاد الناس إلى الحق والخیر، وحثھم على االلتزام بقیم الدین 

 .واألخالق، وربطھم بأئمة أھل البیت األطھار

تفانیھ في خدمة القضیة الحسینیة، ومشاركتھ وقد عرف عن الراحل الكبیر حبھ و 

أفراح وأتراح أبناء المجتمع، ولم یتخلف عن ذلك حتى بعد أن أقعده المرض عن المشي، 

 .ولم یترك الخطابة الحسینیة حتى وھو یعاني من آالم المرض وشدة التعب

فنوا وبفقده فقدت الحلة خاصة، والقطیف عامة أحد أبرز خطبائھا المعروفین الذین أ

كل حیاتھم في خدمة المنبر الحسیني، ویعد رحیلھ خسارة كبیرة في الوسط الخطابي 

 .والمنبري، وسیترك فراغاً في أوساط مجتمعھ ومحیطھ الذین أحبھم وأحبوه
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وبھذه المناسبة األلیمة نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلة الباقر المحترمة وفي 

اد عائلتھ وأھلھ وأقاربھ وذویھ ومحبیھ، سائلین المولى عز طلیعتھم أنجالھ الكرام وجمیع أفر

 .وجل أن یمن علیھم بالصبر والسلوان

كما أسأل هللا تعالى للفقید السعید علو الدرجات في فسیح جنانھ، والمغفرة والرضوان، 

 .والحشر مع محمد وآلھ األطھار

ِ َوإِنَّـا إِلَْیِھ َراِجعوَن﴾ و   ﴿إِنَّا ِ�ّ

  أحمد الیوسفعبدهللا الشیخ 

 القطیف -الحلة 

 ھـ1440ذي القعدة  5

 

 الشیخ علي المعلم
 

 الرفیع بخلقھ الجمیع استوعب

المال حسن آل باقر، رحمھ هللا، كان من بقیة خطبائنا 

وعیناھم ونحن  الكرام ممن تربینا تحت منابرھم و

نعرف غیرھم، على رغم معاناتھ لكنھ صغار ولم 

یأبى اال ان یخدم المنبر الحسیني بكل اخالص 

 .وتفاني

منذ نعومة اظفارنا ونحن نتلقى المعارف الدینیة والثقافة االسالمیة من خالل منبره 

وطرحھ، حیث كان على جانب مھم وواسع من االطالع والمعرفة، ولھ ذلك التأثیر الواضح 

 .في مستمعیھ
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د تربى تحت منبره أجیال لم تعرف غیره، وكانت تعده األب الروحي والمربي ولق

الذي استطاع أن یؤّصل المعرفة الدینیة وأن یستوعب الجمیع بخلقھ الرفیع، وعالقتھ امتدت 

مع مختلف الشرائح وطبقات المجتمع حتى خارج البلد، فلھ ذلك االتصال المعرفي بالعلماء 

 .ألسفار ویتصل بالعلماء لیتزود منھموالحوزات، حیث كان كثیر ا

وكان على صلة وثیقة مع المرجع الكبیر الشیخ محمد أمین زین الدین والسید 

عبدالزھراء الخطیب الحسیني صاحب مصادر نھج البالغة والشیخ القرشي وغیرھم، وال 

الذي كان ننسى التصاقھ وصلتھ الوثیقة بالعالمة الشیخ عبدالمجید ابو المكارم، رحمھ هللا، 

 .من المحیطین بھ والذي كان یعتمد علیھ في بلدتھ ویتصل من خاللھ بالناس

 

 الشیخ صالح آل شھاب
 

 من الخطباء النادرین:

عرفت سماحة الخطیب حسن آل باقر في 

تأدیتي لحجة اإلسالم ھـ أثناء 1407عام 

سنة. كان حینھا مرشداً لحملة 15بعمر 

الحج، كان تقیاً ورعاً مقبالً على الناس 

بقلب بشوش وابتسامة دائمة ویُعامل 

الجمیع كأبنائھ، مرشداً إیاھم في أمورھم الحیاتیة ال تقتصر على مقتضیات فریضة الحج، 

على صالة الفجر وأكثر حرصاً  وكان شدید الحرص .بل طالت كلماتھ لتكون تربویة لھم

 .على الدعوة للتمسك بھا وعدم تأخیرھا وكم سمعت منھ أنھ لم یصلیھا قضاءاً في حیاتھ

كما أنھ من الخطباء النادرین الذین تصدوا لصالة الجماعة فیما كانت محصورة على رجل 

أبو المكارم الدین (المعمم) وكان أن أعترض علیھ بعضھم لیصل بھم إلى الشیخ عبد المجید 
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الذي ردھم بقولھ ان من مقتضیات امام الجماعة أن یكون رجل مؤمن وعادل وكل الشرائط 

 .متوفرة فیھ، فھو یحي شعیرة من شعائر الدین

عاش حیاتھ في مخالطة الناس یستمع ألحزانھم ویشاركھم أفراحھم وال یتوانى عن 

 .تقدیم المساعدة لمن رغب، وإسداء النصیحة لمن أحب

 

 ید رضي السید شبر آل كاظمالس
 

 األب المربي

عرف الخطیب الحسیني األب المربي المال 

في القطیف عامة  -رحمھ هللا -حسن آل باقر

بتمیزه في قراءتھ وخطابتھ وعرضھ للسیرة 

الحسینیة والمسائل الشرعیة واإلرشاد الدیني 

المجتمع بأسلوب رائع وبث الوعي بین أفراد 

 مؤثر في نفوس مستمعیھ

ولقد تربى تحت منبره أجیاالً من مختلف 

األعمار، كانت تعده األب المربي الخلوق الذي استطاع أن یؤصل فیھم القیم واألخالق 

 .والتدین

طوال حیاتھ المباركة في قمة التواضع والتواصل بین أفراد المجتمع بكل  -رحمھ هللا-كان

غم مرضھ الشدید في أواخر حیاتھ، لم یترك تلبیة دعوة زواج، أو حضور مجالس أطیافھ ر

 .الفاتحة
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كان یسعى في قضاء حوائج الناس وإصالح ذات البین في مجتمعھ بكل تواضع 

 .ورحابة صدر

یعجز اللسان عن ذكر محاسنھ وسعیھ لقضاء حوائج الناس والفقراء والمحتاجین 

 .مجتمعھوخدماتھ الجلیلة في 

أسال هللا العلي القدیر أن یتغمد الفقید المال حسن آل باقر بواسع رحمتھ، وأن یحشره 

 .مع النبي األعظم محمد(ص) وآلھ الطیبین الطاھرین

 

 السید حسن السادة
  

 یعّز علّي أالّ أحضر تشییعھ

معرفتي بالمال حسن آل باقر، رحمة هللا علیھ، 

تحت منبره في الجارودیة عندما كان یقرأ مجالس 

العزاء على أبي عبد هللا علیھ السالم في حسینیتي 

المعراج وآل عبد اللطیف. كان متمیزاً في قراءتھ 

خطابتھ، وفي السیرة وفي النصح وفي الفقھ، كان 

أوائل الخطباء یعطي اإلرشادات الدینیة، وكان من 

الذین یبینون األحكام الشرعیة على المنبر 

 .الحسیني

وأتذكر حینھا أن اآلباء یتحدثون عن ھذه األحكام وجیل الشباب وقتھا یتناقشون معھ 

 .حولھا، فكان نعم األب المربي في تعاملھ وحسن تناولھ لھذه األمور
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بھ في ذلك الوقت في أسفاره،  عندما سافرنا إلى الشام للدراسة الحوزویة؛ ھناك التقینا

حیث كان یأتي مع مجموعة من المسافرین من أھالي بلدتھ أو القرى المجاورة، وكان 

 .أغلبھم من كبار السنة ویعتني بھم أشد العنایة

كان رحمة هللا علیھ محافظاً على القرآن الكریم، وعلى صالة اللیل والعبادات، وكان 

 .لمحبة، وكان دائم السؤال عن كل صغیر وكبیریرعانا كطلبة العلوم الدینیة با

كان دائماً یتواضع للصغیر عن الكبیر، یسألنا عن األحكام الشرعیة وھو العارف بھا، 

مریداً بذلك حثنا على النقاش. ویُشدد على القضایا الشرعیة وخاصة قضایا النساء، وفي 

الكتابات وكان یشجع  طریقنا لكتابة شرح كتاب سداد العباد، أطلعناه على بعض ھذه

 .ویؤازر ھذه الجھود ویحثنا على تحمل وطأة الغربة ویخففھا علینا

كان یقدر أھل العلم والعلماء، كما كان یزور العلماء الموجودین في دمشق في ذلك 

الحین، خاصة حینما كان یسأل عن السید سعید الخباز، وحینما یأتي الشیخ عبد المجید أبو 

لیكونا لقاء عامراً بالمودة والمحبة والمسائل الشرعیة وأخبار البلد المكارم. یجتمعان 

 .وأحوالھا وكیفیة حل بعض المشاكل العالقة في المجتمع

أتذكر حینما جاءني بعد حادث أصابني؛ كان الطبیب قد جعل الجبیرة على رجلي، وقد 

نت أتألم وأتأوه، أخطأ في تركیب العظم، فكان ال بد من كسر العظم لیتم إعادة عالجھ. ك

 .فدخل ھو متغیر الوجھ بعد أن أنھى األطباء عالجھ

 سألتھ لماذا تغیرت مالمح وجھك..؟

 .فقال إنھ كان متأثراً ومتأذیاً من ألمي وصوتي الذي وصلھ

 .كان ودوداً وعطوفاً على جمیع أھل الحلة والكثیر أھل القرى المجاورة

یقدرون لھ سؤالھ عن الصغیر والكبیر وحبھ للفقراء وللمؤمنین، كنت أغبطھ كثیراً 

على مقدار ما یملك من وقت مبارك، وأنا أقول لھ أنت لدیك بركة في الوقت، فھو ال یترك 
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في أیام صحتھ الفواتح والزیجات، ویلبي دعوة الصغیر والكبیر ویسأل عنھم ویتواصل 

 .معھم ویتفقد جمیع الناس

یعجز اللسان عن ذكر محاسنھ ومآثره. یلجأ إلیھ الفقراء والمحتاجون وخدماتھ جلیلة 

 .وكثیرة، ال أستطیع احصائھا أو آن آتي علیھا

نسأل لھ المغفرة والرحمة ویعز علي أن أكون بعیداً وال أحضر تشییعھ ودفنھ وال 

 ً  .ننساه من الدعاء وأن یجبر مصاب عائلتھ ومحبیھ جمیعا

 

  ح الشعلةاقر السید صالالسید ب
 
جمـــل مـــا كـــان یتحلـــى بـــھ ھـــذا االنســـان أن مـــن إ

صــــاحب القلـــب الكبیــــر  ھـــي طیبـــة قلبــــھ فھـــو 

ــھ ــھ النـ ــل معـ ــا التعامـ ــاس یحبونـ ــان النـ ــنح  وكـ یمـ

تلـــــك االرواح  ,القلـــــوب حولـــــھ ثقـــــة متناھیـــــھ 

ـ ت التـــي كانـــت  ـ و ملتصـــقة ھ و رافـقـ كثیـــرا  ةمتعلـقـ

 دائماخرین باآل ةالنی  بھ وترافقھم ُحسن

ــة األأ ــھ هللا رحمـ ــاقر رحمـ ــن البـ ــیخ حسـ ــد الشـ ــو محمـ ــى بـ ــاذا عسـ ــرار مـ ــول أبـ ن نقـ

ــھ  ــي حقــ ــذا ,فــ ــب األھــ ــاحب القلــ ــؤمن صــ ــل المــ ــب الرجــ ــیض الطیــ ــوب ,بــ والقلــ

ــاء الطیـبــــ  ــرف الخیاال ةالبیضـــ ــيء وال تعـــ ــن الســـ ــرف الظـــ ــذیقون  ةـنــــ  تعـــ وال یـــ

یســــرق الحنــــین جــــزاء ,ســــواھم مــــرارة الغــــدر.. یبــــدؤون بنقــــاء وینھــــون بوفــــاء 

 .بةكبیًرا من تلك القلوب الطی 

ــاتھم و  ــون لحكایــ ــي بنــــاء أیخلصــ ــھمون فــ ــى المــــوت یســ ــادتھم حتــ عمــــالھم وعبــ

یســـــارعون لتـــــرمیم انكســـــار القلـــــب.. یتحـــــدثون بنـــــبض النقـــــاء ,مـــــدن الفـــــرح 

اخترعـــــوا الصـــــفاء علـــــى االرض. لیبقـــــى یشـــــعرونك بـــــأنھم , والحـــــب والِحلـــــم 
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وعینــــاه مــــرآة صــــادقھ ألعماقــــھ , صــــاحب القلــــب الــــرحیم الــــذي ال یلــــوث أبــــدا 

فھـــو ال یجیـــد التخفـــي ,یـــدور فـــي أعماقـــھ  تقـــرأ فـــي عینـــھ كلمـــا تخفیـــھ أو مـــا,

ھــــو اول مــــن ,وال یخــــذلك أبــــدا عنــــد حاجتــــك إلیــــھ ویســــترھا علیــــك ,واالخفــــاء 

ــد  ــاك عنـــ ــھ عینـــ ــاركتلمحـــ ــدھر باآل ,انكســـ ــیبك الـــ ــدما یصـــ ــتقبلك عنـــ ــھ ویســـ مـــ

ن یــــراھم أفھــــو یشــــعر بــــألم وأحــــزان غیــــره ویؤلمــــھ ,حزانــــھ فیمنحــــك نفســــھ أو 

 .یعانون من مشكلة ألمت بھم

ــو  ــة تعلـ ــحابة نقیـ ــھ وطیبتـــھ سـ ــن بیـــاض قلبـ ــذي جعـــل مـ ــذا كـــان طیـــب القلـــب الـ ھكـ

بـــة تمطـــر علیھـــا طی لفـــوق الغیـــوم الســـوداء المبلـــدة بالحقـــد والكراھیـــھ واالنانیـــھ 

 ومحبة وطھارة وصفاء.
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 خواطر ومواقف
 واإلرشاد التوجیھ على حریص

 عبدالحمید آل باقر

كان عمي المال حسن آل باقر في كل سكناتھ وحركاتھ 

یحرص دائماً على التوجیھ مذ كّنا أطفاالً حتى أصبحنا 

ودنیانا، آباء. ال یبخل علینا بالتوجیھ فیما ینفعنا لدیننا 

 .كان أباً رحیماً حنوناً احتضن الكل فأحبھ الكل

یعجز لساني عن سرد صفحات حیاتھ المكللة بالعطاء، 

ً بالصغیر والكبیر، قائداً  ً إذا غضب، رحیما كان حنونا

 .وموجھاً، عمالقاً في األخالق وسعة الصدر

األنساب، وشیخاً فاضالً ال تمل كان أدیباً محّدثاً مؤرخاً خطیباً بارعاً لھ باٌع طویل في علم 

من مجالستھ، سریع البدیھة قوي الذاكرة والحافظة، یجلس من نومھ وفي نفس الیوم یعتلي 

 .المنبر، فیلقي قصیدة كان قد حلم بأنھ ألفھا. تتعجب من قوة حافظتھ

یمتاز باالختصار الشدید في المجالس الحسینیة یشھد الناس لھ بأنھ في خمس دقائق یبحث 

 .ضوعاً ما ویناقش مسألة دینیة وینعى الحسین علیھ السالم فیبكي ویبكيمو 

  ٦:۳۰كان یلقي المجالس الحسینیة بمثابة المحاضرات في مصطلح الیوم من الساعة 

محاضرة تكاد كل محاضرة ان تكون مستقلة ال  ۳۰مساًء بما یقارب  ۱۰:۰۰صباحاً وحتى 

 كل النواحيتشبھ األخریات بوقت قصیر ویعطیھا حقھا من 

 .خسره المجتمع والدین ولكن لنا في نبینا محمد وأھل بیتھ الطاھرین األسوة الحسنة
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 یدي الخطیب على تعلمت
 مصطفى الشعلةالسید 

 حلة في للمنبر عمیداً  إال باقر آل الخطیب یكن لم

 بین فتراه الجم، تواضعھ ھو  یمیزه وما محیش،

 تمیزاً  یرى ال بینھم الحلة قریتھ في وناسھ أھلھ

 وفي بیانھ في حدیثھ في كالمھ في وبینھ، بینھم

 .ملبسھ

 وضع التعب أنھكھ أن بعد أسفاره أحد في البحرین مطار في رؤي أن تواضعھ من كان

 یأبھ ال أنھ كما بتواضعھ، یوحي بشري فعل من حرج أي دون ونام األرض على شنطتھ

 .أحد من أمراً  یطلب وال جماعة أو  حاشیة لھ یكون بأن

 ذكرى في الحلة، في یھاعل تربینا وعادة صفة وھي المجالس أرباب أقرانھ عن یمیزه وما

 فیھا یُحیي فیھ یقرأ الحلة، بیوت في ویصول یجوب السالم علیھم البیت أھل مناسبات

 البیت، ممرات في أو  الصالة في یقرأ أن یأبھ ال فھو صغیراً  البیت كان وإن المناسبات،

 وھي تواضعھا، كانت مھما بیوتھم في وتعزیزھا المناسبات ذكرى احیاء في ساھم ولذلك

 مساءه حتى الیوم صباح من السادسة الساعة منذ الھمة نشد الحلة، أھل فینا راسخة ذكرى

 40 تبلغ قد التي مجالسھ یقرأ ذلك، من ألكثر الوقت تأخر وربما السادسة  الساعة تمام في

 ً ً  مجلسا  .حسینیا

 مواقف من حصلت مھما قریتھ مجتمع على ظاھراً  الطیب حنانھ فكان خصالھ  عن أما

 ال مجتمع أبناء كل على الحنونة واألبویة بالحكمة یتصف تراه المجتمع انشقاق تسبب

 .حسابھ على األمر كان وان والفُرقھ واالنشقاق بالتمزق یرضى
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 بو جابر في صحیفة أبارق
   

قامة من قامات المنبر الحسیني 

عنوان  كان وفقیھ یعتد بھ.

 للتواضع وحسن الخلق رجل ال

تغادر االبتسامة محیاه ولم نراه 

یوما أن رد اإلساءة بإساءة بل 

 على العكس كان محسن عطوفا،

افنیت عمرك  تغیب یوما من قلوبنا وذاكرتنا،ابا محمد إن غیبك الموت عن ابصارنا فلن 

نسأل هللا لك الجنة ولذویك ولألھل حلة  في خدمة اھل البیت وسوف یجمعك هللا بھم فھنیئا.

 .محیش الصبر السلوان

 يعلي سلمان القصیم
رحمك هللا وأحسن مثواك أیھا العزیز على قلوب محبیك، أشجیتنا وأبكیتنا حینما كنت 

تعتلي المنبر الحسیني مذ كنا صغاراً حتى كبرنا، الموجھ والمربي واالستاذ والخطیب 

مكانك لن یشغلھ غیرك ، وإن غیبك الموت عن أنظارنا فلن تغیب عن قلوبنا التي سكنتھا 

 . درك ومكانتكق استوعبتوالعقول التي 

 حشرك هللا عز وجل مع من والیتھم وبذلت قصارى جھدك في خدمتھم

الفاتحة لروحھ وألرواح أسالفھ ولمن مات على الھدى من  في جنات النعیم یا رب العالمین

 .المؤمنین والمؤمنات
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 إبراھیم الشافعي حسین

 الشیخ العزیزرحمك هللا أیھا 

نذكرك وأنت تتلو فقرات دعاء 

 عرفة واقفا باكیا متأمال

  إْن نْبِك ال نبكي على شمس الندى

 لكّننا نبكي تیتَُّم حالنا

 یمضي إلى الجنات یقذُف بالردى

 ونكوُن نحن الفاقدین جوادنا

 وإلى النعیم مع الحسین بال مدى

 لكّننا نبني الفراق مساكنا

 

 خمیس آل علي مصطفى

ـ فقیـــدي النـــائم فـــي تلـــك المقبـــرة لـــك منـــي دعـــاء مغلـــف بطھـــر الســـماء  ارب آنـــس ـیـ

ــذاب ــابق عـ ــاب وال سـ ــر حسـ ــن غیـ ــة مـ ــھ الجنـ ــھ وارزقـ ــرم نزلـ ــتھ وأكـ ــت  .وحشـ ــا عرفـ مـ

ــع ــل موجـــــ ــوق حیـــــ ــي أن الشـــــ ــي أوجعتنـــــ ــل عروقـــــ ــھ وكـــــ ــتقت لـــــ ــین اشـــــ  لـــــ

أنـــت الجفـــاف اللـــي نســـى شـــكل المـــدن وأنـــا الكـــالم اللـــي مـــدى صـــوتھ حنـــین یعنـــي 

عنـــدما ترمـــي التـــراب  .بتجـــي لـــو قلـــت لـــك فینـــي حـــزن أقســـم بـــرب األفئـــدة إنـــي حـــزین

فـــوق مـــن تحـــب بعـــد أن یغـــادر الحیـــاة ســـتدرك حینھـــا أن الـــدنیا تافھـــة جـــدًا والبقـــاء فیھـــا 

 .لن یستمر طویًال 
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ـ  ــاللي بكیـنـ ــیك بـ ــا أوصـ ــر مـ ــا قبـ ــمھ یـ اه ضـ

ــھ ــمة یمینـــــــ ــل ضـــــــ ــة مثـــــــ  برحمـــــــ

ویــا ربـــي اجعــل جنـــة الخلــد مثـــواه وانـــزل 

ــھ أمــــان وســــكینة برحیلــــك  .علــــى روحــ

ــة  ــت الفرحــــ ــان ونقصــــ ــت األغصــــ مالــــ

ــيء  ــل شـ ــف لكـ ــیائي كیـ ــل أشـ ــت أجمـ وذبلـ

 .أن یكتمل وفقید قلبي المكمل لي رحل

منذ أن رحلت أراھم یا أبي یكتبون عن آبائھم ألنھم سعیدون بقربھم وأنا یا أبي سعادتي رحلت 

أحتاجك كلما تبعثرت خطوتي وضاقت دنیتي   .رحمك هللا بقدر شوقي لك وأدام هللا أعمار آبائھم

یشدّ فیني الحنین لماضي  .أحتاجك كلما تعالت صرختي وذرفت دمعتي أحتاجك ولكني لم أجدك

ى أیام أیامي وأحن لھ كثر ما ھو داخلي یقسى مھما تمر السنین وتمضي أعوامي مازلت مشتاقة إل

 .ال تُنسى

 علي سلمان الجنبي 

 كان أبًا رحیما

سماحة الخطیب الحسیني الكبیر المال 

 حسن محمد آل باقر رحمھ هللا تعالى

قد كان أبًا حنونًا للجمیع صاحب أخالق 

عالیة و ابتسامة مع الصغیر و الكبیر لم 

أشاھده غاضبًا یوًما ما كان حلیًما 

یستوعب جمیع المداخالت و التفاعالت 

في مجالسھ الحسینیة و یعطي كل مجلس ما یالئمھ من عطاء مخاطبًا المستمعین على قدر عقولھم 

لحسیني الذي یقرأ فیھ سواًء كان عادةً أسبوعیَّةً أو مجلًسا حسب ما تقتضي مناسبة المجلس ا

عرضی�ا أو مناسبة دینیَّةً كبیرة عاش أبًا محبوبًا من جمیع أطیاف البلد و تعززت مكانتھ مع مرور 
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األیام لیتربع على عرش القلوب خادًما للحسین متواصًال معھم في أفراحھم و أتراحھم آلخر أیام 

 .ًظا و معزی�ا و زائًرا للمعصومین علیھم السالمحیاتھ الشریفة واع

و العزاء كل  رحمك هللا یا شیخنا و أبانا و خطیبنا و من تربینا تحت منبرك و نھلنا من نمیر علمك

العزاء ألھلھ و ذویھ و للحلة الحزینة برحیلھ و للقطیف عموما برحیل ھذا العلم المرفرف و الخفاق  

 .السالمفي سماء الحسین علیھ 

 

  أنساه لم أبوي موقف

 السید ھاشم علوي الشعلة

 عمي للمدینة  ابنھجریة ذھبت مع  ۱٤۱٤في عام 

كوادر ولمدة یومین، حدى الحمالت إمع  المنورة

بعدم التأخیر، والذي ونا رحذالحملة والمرشدین 

في الیوم الثاني رحنا  . مشي عنھ یتأخر سوف ن

الرسول الكریم صلى هللا علیھ  لنودع النبوي للحرم

اذا  ساعةلي الیكم ربع  اوقالو، نا ركبت الباصأ جلس ولد العم یتعبد غیر مبالي للحملة و. وآلھ وسلم

النبوي ألنادي على ابن عمي، ونزلت من الباص ورحت الحرم . عنھ ما جاء خویك راح نمشي

 .اآلن یمشيسوف الباص لھ بأن وقلت 

؟ فكل أغراضنا ماذا نعملوذھبنا للباص وإذا بھ غیر موجود فقد مشى ونزلوا البلد،  خرجناوعندما 

ال غذاء  من المحاوالت ویأسنا  .لنخاطب الحملةجواالت  یوجد وال  لحقیبة،في الباص والفلوس في ا

ورحب فینا . رحمھ هللا آل باقر سبحان هللا واحنا نمشي في السوق شافنا مال حسن. وال سكن

لبلد رحمك هللا ابا ا ونزلنا . بیتنا معھفلى القطیف یوم ثاني إ نت حملتھم ستغادر المدینةرمنا وكاكأو

 .محمد رحمة واسعة واسكنك هللا من فسیح جنانھ وحشرك مع محمد وال محمد

 لألبد  یبقى یا لیت الزمان یعود واللقاء                   ھل للوداع مكان أم أنھ سفینة بال شراع

وستبقى حاضرا في قلبي وذاكرتي                   أنت من رسمت طریق حب آل طھري





 

 

 

 الثالث   الفصل
 القلم وحي من تعازي

 

 
 األدبیة المقاالت •

 والرثاء الشعر مرآة •

 الخطیب علىرثاء  قصائد •

 الخاتمة •
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 دبیةاألمقاالت ال
التي توضح األثر  لقد ُكتب في رحیل المال حسن آل باقر الكثیر من المقاالت األدبیة

وتم نشرھا في  البالغ الذي تركھ في مجتمعھ وبیان سجایاه ومواقفھ الطیبة وخصالھ الحمیدة،

 أبارقالصحف االلكترونیة المحلیة مثل قطیف الیوم وصحیفة صبرة وبث الواحة وتطبیق 

ة وشبكة أم الحمام ومنتدى الجارودیة وبرودكاست الخویلدیوخلیج الدانة  القدیح وتطبیق

وسوف نقتصر على المقال واسم ونداء صفوى ومنتداھا وصحف جزیرة تاروت المتنوعة 

 الكاتب.

وقد تنوعت الكتابات األدبیة بین 

الخواطر والمواقف والسرد األدبي 

الذي یعبر عن الحزن القلبي لدى 

محبي الفقید، وكما بكاه المنبر الحسیني 

الذي تصدعت أعواده بصوتھ الشجي 

مصائب أھل البیت علیھم حزنا على 

السالم وإحیاء مناسباتھم، وكان الجمیع 

 یسمع صوتھ في كل أرجاء البلد. 

 حقك؟ في أقول ماذا
 زكي الشعلة لسیدا

 الخطیب الحسیني الكبیر المال حسن آل باقر

أیھا األب العظیم والمعلم الكبیر والعالم المتواضع وذو 

األخالق الرفیعة، أكتب ھذه السطور وعیني تدمع وقلبي 

محزون بعدما سمعت برحیلك عن الحیاة ووفدت لرب رحیم 
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 .وأبت نفسي إال أن أكتب لك ما في خلدي وما شاھدتھ بعیني والتعبیر عن حبي لك

سع حقك بصفاتك الحمیدة؟ فحروفي محتارة فماذا تنسج فماذا أقول في حقك والكلمات ال ت 

 لك من تعابیر الحب واإلخالص والوفاء لك؟

ماذا أقول في صبرك؟ لقد كنت صابًرا على كل المواقف التي واجھتھا ونالت من حقك 

وظروف الحیاة المتقلبة، فقد كنت محتسًبا � (عز وجل)، وكنت ودوًدا محًبا للجمیع، وال 

قیل والقال، فقد كنت جبالً صامدا ال تھّزه الریح، فقد كنت حلیًما مبتسًما ترأف تبالي من ال

 .بالجمیع رغم الصعاب التي واجھتھا

ماذا أقول في تواضعك؟ لقد خجل التواضع من تواضعك، فأنت العالم الخطیب الكبیر 

ألب وتتواضع للصغیر والكبیر، لقد شاھدتك بعیني كیف تتكلم وترحب بالجمیع بكلمات ا

الرحیمة وبعطفك الكبیر الذي احتوى الجمیع، ولم تھتم للمناصب والوجاھة فكان دأبك 

الخیر والسالم للجمیع. وأتذكر عندما أخبرتك بحفل تكریم األھالي لك عمید المنبر الحسیني 

 .فقد رفضت ولم توافق إال بصعوبة وقلت بكل تواضع: ال یلزم تكریمي

كریًما وسخًیا مع الجمیع وبالخصوص مع المحتاجین  ماذا أقول في كرمك وسخائك؟ كنت

الذین اعتبرتھم أبناءك وأخوانك وأھلك، وتسأل عنھم وعن أحوالھم واحتیاجاتھم، وحتى 

المقبل على الزواج تدعمھ بالمال وتدعو لھ بحیاة زوجیة ھانئة، وتسأل عن المنكوب 

الداعمین للمشاریع الخیریة وأحوالھ حتى احتویت قلوبھم وملكتھم بحبك وكرمك، وأنت أحد 

 .في بالدنا وكل مشروع خیري لك فیھ لمسة وتقدم ذلك بحب كبیر

ماذا أقول في حلمك العلمي واألخالقي؟ كنت حریًصا على تعلیم الصغیر والكبیر وأعواد 

المنابر الحسینیة تشھد بذلك وتسأل عما یحتاجھ المجتمع وتلبي احتیاجاتھ العلمیة، وقد 

ن الشباب أكثر من مرة بأن مجتمعنا یحتاج إلى توعیة دینیة واحتواء علمي تحدثت معنا نح 

 .فكنت الملھم لنشاطنا االجتماعي
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لقد قمت برئاسة لجنة التنمیة االجتماعیة بالحلة لسنوات كثیرة  ماذا أقول في عملك الخیري؟

وبعدھا تركت المھمة لغیرك بكل ترحیب، وقد كنت أحد المؤسسین لمشروع الزواج 

لجماعي لسنوات ودعمت المشروع مادًیا ومعنوًیا وكان من أفضل المھرجانات في المنطقة ا

متحمًال كل التبعات األمنیة واالجتماعیة. وكنت أحد الداعمین لمشروع حسینیة الرسول 

 .األعظم (علیھ الصالة والسالم) الذي حلمت بافتتاحھا لتنفع أھل البلد ولم یكن لك ذلك

تك؟ ذھبت معك إلى الحج وقد رأیتك بعیني تتلو القرآن بصوتك الشجي ماذا أقول في عباد

وتبتعد عن النقاشات والجدال العقیم، تختم القرآن في رحلتك للحج، وتقرأ األدعیة عن قلب  

وكل سنة وأنت تحج مع المؤمنین وتزور األئمة األطھار سنویاً، وقد رأیتك في رحلتنا؛ 

 .تأثرت بك كثیراً في قولك وفعلكتھجدك باللیل وبكاءك وخشوعك، فقد 

ماذا أقول في خطابتك الحسینیة؟ صوتك الشجي یدوي بین أرجاء البلد وحبك للحسین وآلھ 

وأنت على منبره تخطب للناس وتبكیھم وتبكي بحرارة على أبي عبدهللا الحسین (علیھ 

العشر من السالم)، ورأیتك بعیني عندما تذكر المصیبة بتفاصیلھا وبالخصوص في األیام 

المحرم یكون مجلسك مكتظا بالمؤمنین یستمعون لك ویبكون بحرقة على مصیبة كربالء، 

فكنت رسوًال ونعم الرسول للخطیب الحسیني المتواضع، ونشرت علوم أھل البیت علیھم، 

 .فھنیئا لك وفودك على هللا (عز وجل) وتستقبلك الزھراء وأبوھا وبعلھا وبنوھا

یوم تموت ویوم تبعث حًیا، فسیرتك في الحیاة بأخالقك المحمدیة فسالم علیك یوم ولدت و 

وقدوتك ألئمة أھل البیت (علیھم السالم)، فقد أصبحنا من بعدك یتامى وحیارى وأنت أب 

الجمیع، قلبك الكبیر احتوانا، وعندما نرى طلعتك البھیة تبتھج قلوبنا وترفرف أرواحنا، 

الكریم الخطیب الكبیر مال حسن بن المال محمد آل  فأیھا الموت ھوًنا علینا برحیل والدنا

وسأذكر لكم بعض  .باقر، وإّنا � وإّنا إلیھ راجعون وال حول وال قوة إال با� العلي العظیم

 المواقف التربویة التي شاھدتھا وتأثرت بھا للخطیب الحسیني المال حسن آل باقر.
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 )1/2وقفات تربویة في حیاة المال حسن آل باقر (

سأذكر لكم في ھذه العجالة بعض الوقفات التربویة في حیاة الوالد المعلم الراحل الخطیب 

الحسیني الكبیر المال حسن آل باقر والتي تأثرت بھا قوالً وفعالً وكان قدوة ألفراد مجتمعھ 

ومحبیھ وكان ذلك من خالل مشاركتنا 

معھ في األعمال الخیریة واألنشطة 

والرحالت الدینیة، االجتماعیة 

ولیسامحني الوالد والمعلم على 

تقصیري في تبیان تفاصیل األحداث 

ومالھا من تأثیر تربوي على أبنائھ 

 ومجتمعھ.

 / مھرجان الزواج الجماعي: 1

أثناء مھمتي كمسؤول اللجنة اإلعالمیة في مھرجان الزواج الجماعي بحلة محیش 

ھرجان فكان یركز علینا كأعضاء اللجنة بمساعدة الذي كان معلمنا الكبیر رئیس الم

المحتاجین اللذین ال یستطیعون المشاركة بدفع مبلغ االشتراك وكان یدفع عنھم ویتحمل 

تكلفة المشاركة قربة � عز وجل، ویأتي عادة بعد االنتھاء من المأتم الحسینیة لكي یطلع 

 ما یوجھنا ویرشدنا.على مجریات العمل والتأكید على محاور االجتماع ودائ

وفي ذات یوم طلبت شركة الكھرباء 

خطاب موافقة من الشرطة والبلدیة لتمدید 

الكھرباء لمھرجان الزواج الجماعي 

وتطلب حضور رئیس المھرجان الزواج 

الجماعي للتوقیع على التعھد في مركز 

شرطة القطیف وذھبت مع الوالد المعلم  
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امة مھرجان الزواج الجماعي متحمالً جمیع التبعات األمنیة الراحل وقام بالتوقیع والتعھد إلق

 ، فرحم هللا تلك الروح النیرة والمعطاءة والمثابرة.ھواالجتماعیة على عاتقھ ومسؤولیت 

 الرحالت الدینیة:  -2

الحمد � الذي أنعم علي بأني التحقت بثالث رحالت دینیة مع الوالد المعلم الراحل مرة 

یوماً أثناء حرب الخلیج  برفقة  20للحج في حملة المؤمل ومرة للعمرة بین مكة والمدینة 

المرحوم جدي السید صالح وجدتي علویة أم علوي ومرة للمدینة المنورة برفقة أخي سید 

لمرحلة الثانویة، كانت جلساتھ مع المؤمنین األحبة مؤنسة وزیارتھ الجماعیة ھاشم وأنا في ا

عند البقیع صباحا وعصرا وقراءاتھ الحسینیة والناس تجلس معنا یستمعون لصوتھ ونعیھ 

الحسیني. وكان أغلب وقتھ في تالوة القرآن الكریم والمكوث في في الحرم المكي والحرم 

في المكتبات  المدني، باإلضافة إلى تجوالھ

المخصصة للجماعة في المدینة المنورة 

یشتري كتبھم لیقرآھا وكان شغوفا 

بالمطالعة. والصفة الجمیلة والمؤثرة كان 

یؤثر على نفسھ بالطعام والشراب ویخدم 

المؤمنین وبالخصوص كبار السن ویمزح 

معھم ویستأنس لحدیثھم، ویتحدى الشباب في 

لك القلب المؤمن ثقافتھم القرآنیة. فرحم هللا ذ

 الذي أضاء قلوب محبیھ.

 الخطابة الحسینیة: -3

لقد تعلمنا عقائد أھل البیت علیھم السالم من تحت منبره المعطاء والذي كان یوثق لنا حقائق 

علومھم ویثبت عقائد أھل البیت في قلوبنا بصورة محببة وقصص مؤثرة فیھا العبرة 

والعظة، وبعد انتھاء المأتم نسألھ ویجیب علینا برحابة صدر ویثقفنا ویوجھنا. وكان كثیرا 
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1430أثناء حفل التخرج لمدرسة البرھان الثانویة   

یسألنا نحن الشباب عن المواضیع التي یحتاجھا الشباب والمجتمع والعائلة في شھر محرم 

ونطرح لھ عدة مواضیع ویقدمھا في مجالسھ إجماال وتفصیال. وأتذكر أیضا عندما یأتي 

المأتم وال یجد أحدا یقوم بالمھام وكأنھ صاحب المكان بتشغیل جھاز الصوت ویقرأ حتى 

فتھم یجتمع المؤمنین، وبعده یقوم بضیا

القھوة والشاي وأنس الحدیث. فرحم هللا 

تلك الروح الطیبة التي رفرفت علینا 

 بالبھجة والسعادة عندما تحل علینا.

رحمك هللا وأسكنك فسیح جناتھ مع 

 لزھراءمحمد وآل محمد وفي استقبالك ا

وأبیھا وبعلھا وبنیھا صلوات هللا علیھم 

 أجمعین.

 )1/2ل باقر (وقفات تربویة في حیاة المال حسن آ

الوقفات التربویة التي المست قلوبنا وتأثرنا بھ في حیاة الوالد والمعلم الراحل الخطیب 

الحسیني المال حسن آل باقر كثیرة ، وكل واحد منا قد المستھ نفحة من نفحاتھ التربویة 

القلوب بحبھ وعطفھ الكبیر على أھلھ وإخوانھ وأبنائھ والذي الصغار والكبار، لذا ملك 

احتواھم  بحبھ الكبیر 

واالحترام والتقدیر والكالم 

الحسن وابتسامتھ اللطیفة 

الساحرة، فسأذكر لكم في 

ھذه القراءة البسیطة ثالثة 

وقفات تربویة شاھدتھا في 

 حیاتھ الكریمة.
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 السید صالح الشعلة  علوي السید صالح 

 واألحباب األھل -۱

كان حریصا باالھتمام بأفراد عائلتھ ورعایتھم والسؤال عنھم وتعلیمھم وصقل مھاراتھم 

وتوجیھم وصقل مواھبھم ، وإذا بلغوا الرشد زوجھم وساعدھم على تكلفة زواجھم ، فقد 

ھذا وفى حقوق أبناءه بأنھ  أحسن اسمھم وعلمھم وزوجھم ورباھم، فجزاه هللا خیرا على 

 العطاء األبوي الرحیم.

أما بالنسبة ألحبابھ وأصدقائھ فكان یأنس معھم بالحدیث اللطیف، فھو یستمع لھم بكل اھتمام 

ویصغى لحدیثھم ویبادلھم بمواقفھ الجمیلة التي تبھج القلب، وكما لھ ھیبة خاصة لدى 

لى قلوبھم أصدقائھ وأحبابھ، عندما یقبل علیھم یرحبون بھ أحسن ترحیب وكأنھ أدخل ع

البھجة والفرحة بالورد والیاسمین ویبتھجون من حیث ال یشعرون، وكان بعض كبار السن 

یصطحبونھ بسیارتھ الخاصة لالستماع لھ في المآتم الحسینیة سواًء في البلدة الحلة أو 

خارجھا. والحظ الجمیع بأنھ في مرضھ لم یترك أصحابھ وأصدقائھ یزورھم وھو على 

ضمن محطات زیارتھ حسینیة السید صالح الشعلة التي قرأ فیھا أكثر  كرسیھ، وكانت من

سنة، وكان الراحل الخطیب صدیق الوالد علوي السید صالح الشعلة الذي كان محبا  40من 

 لھ وقد حزن قلبھ برحیلھ. رحم هللا تلك الروح الطیبة والمخلصة ألھلھا وأحبابھا.
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 یوم عاشر من المحرم في حسینیة السید صالح 

 

 االجتماعیة عالقاتھ -۲

على الرغم بأنھ مشغول في المآتم الحسینیة خطیباً وعامالً نشیطاً في العمل االجتماعي إال 

المناسبات العامة والخاصة، وكان حریصا یحضر أنھ لم یترك زیارتھ لعلماء المنطقة في 

مناسباتھم باألفراح واألتراح ، وكان یحضر أغلب مناسبات األفراح في منطقة الحلة 

ویبارك لھم وكما یشارك الفاقدین بالتعزیة والمواساة. ویزور المرضى من كبار السن  

ره بین فترة وأخرى ویجلس معم ویبادلھم الحدیث ، وكان جدي السید صالح رحمھ هللا یزو 

ً وأھلھ  ویجلس معھ ویؤنسھ بحدیثھ. عندما یدخل أي مجلس یكون ذلك المجلس مباركا

جتماعیة الطیبة بأخالقھ وتواضعھ 3یستأنسون بقدوم المال حسن آل باقر ، وبنى عالقاتھ اال

للجمیع، وسأذكر لكم بأن أي مشروع خیري یحتاج إلى دعم مادي فمن خالل عالقاتھ 

یة وثقة الناس بھ على االجتماع

مستوى الخلیج العربي یجلب الخیر 

لبلدتھ ویدعم المشروع بالمال من 

خالل المتبرعین الذین تواصل 

معھم. فرحم هللا تلك الصفات الطیبة 

والقلب الكبیر التي استقطبت قلوب 

 الناس إلیھ.

 المؤمنین حوائج وقضاء المحتاجین مساعدة  -۳

كان یتمیز بعطائھ للفقیر ودعم المحتاج بالمال أو بالوجاھة ، فكان ال یھمھ المال وال یطمع 

لتحصیلھ ، حیث أن أصحاب المآتم یعطونھ المكتوب ویقتنع بما رزقھ هللا ، والكثیر منھم ال 

طیع إال حسب استطاعتھ وال یشترط أبداً، فعنده إحیاء مناسبات أھل البیت علیھم السالم یست 

أھم من المال وبكل إخالص ووفاء وتقربھ � عز وجل. وحتى قراءة الفواتح للمستضعفین 
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ال یأخذ أجرة علیھم والكثیر یشھد بذلك وإنما یبتغي األجر والثواب من رب العالمین. ولقد 

ھ بالعطاء ومساعدة المحتاجین من الفقراء والمعوزین لدفع اإلیجار السكني أو شھد الكثیر ل

الدعم المادي أو الدعم المعنوي بدون من وال أذى. فرحم هللا ذلك العطاء الذي أخجل الكثیر 

 من القلوب التي توجھت إلیھ لقضاء حوائجھا.

القك المحمدیة، لذا فمن مثلك في ھذا الزمان یا أبا الشیخ محمد بعطائك الجمیل وأخ 

ملكت القلوب بحبك إلى الجمیع وبقلبك الطیب الحنون وكالمك اللطیف الودود، فنورك 

 أضاء قلوب الخیر.

 رحمك هللا رحمة األبرار وأسكنك مع الطیبین الطاھرین والفاتحة لروحھ الطاھرة.

 ابنك وتلمیذك السید زكي الشعلة 

 ھـ1440/ 11/ 11األحد 

 المال حسن آل باقربالقرب من 
 إبراھیم البحراني 

واألب ) علیھم السالم(تلقینا نبأ وفاة خادم أھل البیت 

الروحي والعالم الرباني الجلیل المال حسن آل باقر؛ 

عن .نتیجة مرض ألَّم بھ، فإنا � وإنا إلیھ راجعون

إذا مات العالم ): “سالم هللا علیھ(أمیر المؤمنین 

  .”اإلسالم ثلمة ال یسدھا إال خلف مثلھانثلمت في 

.  قضى آل باقر حیاتھ في خدمة الدین والمجتمع، ونشر العلم، والعمل على اإلرشاد والتوجیھ الدیني

وكان شخصیة مؤثرة لما یتمتع بھ من وقار وھیبة ومكانة، وحضور اجتماعي بارز، حیث كان 

 .ھ من تواضع وسعة صدر وعظیم األخالقیشارك الناس في أفراحھم وأتراحھم، بكل ما ُعِرَف عن
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لقد تشرفُت بمعرفتھ منذ حوالي عشرین عاًما، حیث كنت شابًا أجلس تحت منبره متذوقًا حلو 

كنت أشتاُق إلى قراءتھ األسبوعیة لیلة الجمعة في منزل السید .. كالمھ وجمیل عباراتھ ومنطقھ

واجدًا حیث كان یسأل عني إذا تغیبت ، وأحرص على أن أكون مت-رحمة هللا علیھ  –حسن المقبل 

كان یلقبني دائًما بالوجیھ إبراھیم، ویسأل عن أحوالي وأحوال والدي وأخواني، وإذا غبت  !عنھ لیلة

ر فیھا  . عنھ یسأل والدي وبعض أخواني ویبلّغ سالمھ لي إنھا صفة من صفاتھ الجلیلة التي یُقدِّ

 .اآلخرین ویشعرھم باالھتمام والمودة

كان خطابھ معتدالً بشكل .. أحبھ كثیًرا وھو یحب الجمیع وال یخوض في جدال أو اختالف

كبیر، لذا وبحكم أخالقھ الرفیعة وسماحة صدره كسب رضا الجمیع، فكان الكل یحبھ ویحترمھ في 

ولكن مع قربھ منَّا وقربنا منھ؛ . منطقة القطیف وبالخصوص قریتھ حیث یعتبر األب الروحي لھا

 .ھ ھیبة مصدرھا سمة التواضع والورع والتقوى بین جوانبھكانت ل

،  ) علیھ السالم(یعشق مجالس الحسین  –رحمھ هللا  –كان المال حسن آل باقر  حبھ للحسین

لم یكن یرد أحدًا . لذا كانت لھ عادات للقراءة الحسینیة أسبوعیًا في كثیر من أحیاء وبلدات القطیف

إذا طلب منھ القراءة في منزلھ، حتى إنني طلبت منھ أثناء مرضھ أن یقرأ في مجلسنا مجلس الحاج 

القطیف، فلبى طلبي وھو مقعد على كرسیھ  /بالشویكة –رحمة هللا علیھ  –حبیب البحراني 

 .المتحرك

جالس في قریتھ حلة وأتذكر أنني طلبُت مرافقتھ في أحد أیام شھر محرم، فكان یقرأ عدة م

محیش وحدھا، كنا ندخل مجلًسا ونخرج منھ آلخر خالل ربع ساعة لكثرة المجالس، فقد كان 

 .یستجیب للجمیع بخصوص القراءة الحسینیة حیث عشقھ لھا

من القصص اللطیفة معھ رحمة هللا علیھ؛ إذ طلب  طلب مني الزواج من إحدى بناتھ بشرط

كني أعتذر منھ لظروفي غیر المھیأة بعد، فعرض عليَّ أن مني یوًما أن أتزوج، وشجعني ول

 بسم هللا الرحمن الرحیم :ما ھو؟ فذكر لي اآلیة الكریمة: یزوجني إحدى بناتھ ولكن بشرط، فقلت لھ

ْمَت َعْشًرا فَِمْن ِعنِدَك إِنِّي أُِریدُ أَْن أُنِكَحَك إِْحدَى اْبنَتَيَّ َھاتَْیِن َعلَٰى أَن تَأُْجَرنِي ثََمانَِي ِحَججٍ فَإِْن أَتْمَ }

اِلِحینَ  ُ ِمَن الصَّ وكان قصده أن أتعلم منھ وأن یھیئني  .{َوَما أُِریدُ أَْن أَُشقَّ َعلَْیَك َستَِجدُنِي إِن َشاَء �َّ

 .رحمة هللا علیھ –ولكنھ رفض . فمزحت معھ أن تكون موافقتھ سنتین فقط. ألكون خطیبًا
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أسأل هللا تعالى أن یتغمده بواسع الرحمة .. عطوفًا، تعلمت منھ الكثیرلقد كان كأبي؛ حنونًا، 

 .والمغفرة، وأن یسكنھ فسیح جناتھ، ویلھم أھلھ وذویھ الصبر والسلوان

 عمید المنبر الحسیني بالحلة في ذاكرة األیام
 تركي العجیان 

إنھ لقٌب یصعب أن تمنحھ ألي خطیب مھما كان خطیبًا  

ً بسماحة الخطیب  مفّوًھا وجماھیریًا؛ ولكنھ كان الئقا

الحسیني الراحل المال حسن محمد آل باقر، الذي آلمنا نبأ 

رحیلھ إلى جوار ربھ، بعد عمٍر قضاه مع اإلمام الحسین 

 .)ع(واختتم حیاتھ بزیارة اإلمام الحسین ) ع(

یث عن شخصیتھ ومكانتھ وموقعیتھ، بل إن مقالةً أو كتاباً لن یفي ھذا الخطیب حقّھ، یصعب الحد

 .فحقّھ في قلوب كّلِ أھل بلدتھ ومجتمعھ كبیر

ولست ھنا ألعدد مناقب الخطیب الراحل، فكّل من عرفھ من قریب أو بعید یشھد لھ بسموَّ األخالق 

وأنا على یقین أن حسرة فراقھ المست قلب  ومعالي الصفات التي جعلتھ محبوباً من قبل الجمیع،

 .الصغیر والكبیر على حدٍّ سواء

وفي ذاكرة األیام ذكریاٌت ال تُنسى مع الخطیب الراحل، فقد كنت وجمیع أقراني في بلدتنا حلة 

ولست أبالغ إذا قلت بأن ثقافتنا الدینیة  . محیش رّواداً لمنبره، وقد تتلمذنا على یدیھ وتحت منبره

أنا علیھا في صغرنا كان للخطیب الراحل األثر األكبر في بلورتھا، وما زلت أذكر كیف التي نش

رحمة (كنّا نسیر خلفھ ونحن صغار من مجلٍس آلخر، حتى إننا نحفظ تسلسل المجالس التي یرتادھا 

 .)هللا تعالى علیھ 

ــة  ــنوات لحــــج بیــــت هللا الحــــرام، وأذكــــر فــــي لیلــ ــا أننــــي صــــحبتھ فــــي إحــــدى الســ كمــ

مــــن ذي الحجــــة حیــــث كنــــا نبیــــت فــــي المزدلفــــة كیــــف كنــــت أراقبــــھ وأتأملــــھ  العاشــــر

ــة فــــــــي تــــــــالوة القــــــــرآن الكــــــــریم ــتغرقاً فــــــــي تلــــــــك اللیلــــــ  .فوجدتــــــــھ مســــــ

ومــــن أبــــرز ذاكــــرة األیــــام التــــي جمعتنــــي بالخطیــــب الراحــــل ذلــــك الحفــــل التكریمــــي 
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 تكریم مال حسن آل باقر ببلدة الحلة 

ـ  ــھد بـلـ ــم تشـ ــتثنائیاً إذ لـ ــان اسـ ــذي كـ ــدة، والـ ــنین عدیـ ــل سـ ــھ قبـ ــاًء بـ ــاه احتفـ ــذي أقمنـ دتنا الـ

وال أظـــن أن الســـبب ھـــو قـــّوة التنظـــیم فقـــد غابـــت . نظیـــراً لـــھ مـــن قبـــل حتـــى یومنـــا ھـــذا

ــي  ــة فـ ــات االجتماعیـ ــع الجھـ ــم جمیـ ــل اسـ ــل الحفـ ــة، وحمـ ــة المنظمـ ــة الجھـ ــك اللیلـ ــي تلـ فـ

ــؤولة  ــا المسـ ــرى أنھـ ــة تـ ــل جھـ ــت كـ ــاً، وكانـ ــا أیضـ ــن خارجھـ ــھ مـ ــارك فیـ ــل وشـ ــدة بـ البلـ

ــك ــل ذلـ ــھ، وكـ ــف فیـ ــیدة الموقـ ــا سـ ــل وأنھـ ــن الحفـ ــب  عـ ــة الخطیـ ــق موقعیـ ــى عمـ ــاھدٌ علـ شـ

 .الراحل في القلوب

لروحك المرفرفة حول الضریح المقدّس  

أھدیك سالماً من قلبي الذي ) ع(لسید الشھداء 

آلمھ فراقك، ونسأل هللا سبحانھ أن یحشرك من 

، وأن یلھم أھلك وذویك )ع(اإلمام الحسین 

ومحبیك الصبر والسلوان، وأن یخلف علیھم 

 .بالخلف الصالح، وإلى جنان الخلد یا أبا محمد

 الحسینشیعتك القلوب یا خادم 

 بقلم/ تركي العجیان 

إن أشرف وأعظم لقب یمكن أن یحظى بھ اإلنسان في ھذه الدنیا ھو أن یرتبط اسمھ باسم 

اإلمام الحسین (ع)، وھذا ما تؤكده 

الروایات الشریفة حیث تعطي 

الموقعیة الكبرى لالرتباط باإلمام 

الحسین (ع)، فعن اإلمام الصادق  

(ع) أنھ قال: (كلنا سفن النجاة، 

 -لسالمعلیھ ا-وسفینة جدي الحسین 

 .أوسع، وفي لجج البحار أسرع)
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وال عجب أن یحظى المرتبطة أسماؤھم باإلمام الحسین (ع) بموقعیٍة فریدةٍ من نوعھا 

ً في  في المجتمع، فمودتھم ومحبتھم انعكاٌس لحب اإلمام الحسین (ع)؛ وھذا ما نشھده جلّیا

ر، ولذا ورد عن مجتمعنا، وذلك من أجلى مصادیق الخیر، بل إنھ من أعلى درجات الخی 

 -علیھ السالم-اإلمام الصادق (ع) قولھ: (من أراد هللا بھ خیراً قذف في قلبھ حّب الحسین 

 .وحّب زیارتھ)

كل ذلك الخیر نظیر رسوخ محبة اإلمام الحسین (ع) في القلب، وأما المداومة في 

 ال ینالھ خدمتھ، لیصل األمر أن یُطلق على المرء “خادم اإلمام الحسین (ع)” فذلك شرفٌ 

 .إال ذو حٍظ عظیٍم في الدنیا واآلخرة

ومن كان مع اإلمام الحسین (ع) في سیرتھ ومسیرتھ، فإن اإلمام الحسین (ع) یكون معھ 

 .في حیاتھ وعند موتھ وفي قبره وعند بعثھ حتى دخولھ الجنة بشفاعة اإلمام الحسین (ع)

ً أبداً التشییع المھیب لسماحة  الخطیب الحسیني الشیخ حسن آل ولذا لم یكن مستغربا

باقر “رحمة هللا تعالى علیھ” والذي لم تشھد بلدتنا العزیزة حلة محیش نظیراً لھ من قبل، 

 .كّل ذلك یكشف عن مباركة اإلمام الحسین (ع) لھذا الفقید الغالي

ً بالھدوء والحزن الواضح على الصغیر والكبیر، مما یشعرك  فكم كان التشییع متّسما

 .اإلمام الحسین (ع) كانت مع المشیعین، وما ذلك إال غیٌض من فیض بأن روح

فمن كانت مسیرتھ لإلمام الحسین (ع)، وسیرتھ تلھج بذكر اإلمام الحسین (ع)، وقلبھ 

متعلّق باإلمام الحسین (ع)، حتى ختم حیاتھ بوداعھ لإلمام الحسین (ع)، وكأنھ على موعٍد 

اع لیعود إلى مجتمعھ فیغادر الدنیا، تاركاً بعده فراغاً  مع اإلمام الحسین (ع) في زیارة الود

 ً  .وحزناً وألما



_______________________________________________________________ 
 

64 
 

فمن كانت تلك حیاتھ فإن مغادرتھ للدنیا ستكون وال شك بمثل ما رأینا وشاھدنا وعشنا في 

تشییع الفیقد الراحل، الذي شیعتھ القلوب إلى مثواه األخیر بحزٍن یعتصر النفوس، فرحمة 

 .ام الحسین(ع) رحمة األبرارهللا علیك یا خادم اإلم
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 مال حسین بن الفقید المال حسن آل باقر

 والرثاء الشعر مرآة
الكثیر من الشعراء واألدباء أجادت قریحتھم الشعریة والرثائیة حزًن على رحیل الخطیب 

الحسیني المال حسن آل باقر وتم نشرھا في وسائل التواصل االجتماعي والتطبیقات 

، وقد جمعھا ابنھ وبعضھا تم إلقاءھا في مجالس الفاتحةوالصحف االلكترونیة المتنوعة 

یتم تدوین معظمھا سو  المال حسین آل باقر

 في ھذا الكتاب.

لقد نظم الكثیر من الشعراء واألدباء 

قصائد في صفات وسجایا الخطیب 

الحسیني وأثر رحیلھ على القلوب 

 الحسینیة. 

 

 حسن ال باقر على الخطیب المال رثاءقصائد ال
 

 

 

 

 

وقد قام ابنھ المال حسین بتجمیع الشعر والرثاء الذي قیل في وفاة أبیھ الخطیب رحمھ هللا 

 وأسكنھ فسیح جناتھ مع محمد وآل محمد:
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 الشیخ منصور الجشيمرثیة 
 

 

 

 

 

 

 

 بُّ الدموعِ ـین اإلباء صسمن ح   یعِ ــیِب الرفــغّیب الموُت للخط

 یعِ ــِض النج ــبدموع األسى وفی   ميـْ ركَب  یَھــفي عقود یُسیّر ال

 یعِ ــین صوُت الرج ـــمنبر للحس  یٍض ــباح بفـشرق الصـنما ی ـحی 

 یعِ ــدُب الجمـــنداء ن ـــھذا الــوب   شدوا ــفت ت ــوقــت  یناه ماــواحس

 دیعِ ـــین سرُّ الب ــعار الحســـوش  ربَّىــم والءِ ــیٌل على الـــلك ج 

 موعِ ــسرجاً للشــشارا ومـــمست   زاً ـلّة الخّطِ رمــوماً بحِ ـــكنت ی 

 الرجوعِ  رـیفا بأمـــفارق طـلم ت   ّباـیأت ح ـــــعلوم ھـــبین أھل ال

 نوعِ ـوصل واصٌل للقـــوعلى ال  عزمــقاء ب ــت في الل ــخ أن ــشام

 یعِ ـبدعٍ للصن ــــمآسي كمــفي ال  فافٌ ــبالء الت ــبر للــوعلى الص

 لوس علیھ صبر البدیعــــفي ج   دتكمــــــك الذي عاھ ــكرسی ـــفل

 یعـاكر ٌ للسمـحب شـــولك الص  وماً ــالقیك ی ــؤخرك عن ت ــلم ی 

 اء صوت الشفیعِ ـاإلب ین ـــوحس  ضيـخطیبا في رحمة هللا تم یا
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 للشیخ جاسم آل حمود رحیل الخطیب الفذ

 

 

 

 

ــدّد   وَرھا الوضاءَ ــــــتنعى المنابُر ن ــد بــ ــن قــ ــط مــ ــي الخــ فــ

ـــــوَب مـــــودةً   بع الوالـفي الحلِة البیضاء من ن لظل  یســـــقي القلـــــ

ــــو الظــــالَم   دم الحسین بحكمةٍ ـلقد خ )حسنٌ (   وبصــــیرةٍ تجلــــ

ـــاً   لعترةٍ َمع القلوَب علـى الوالء ـجَ    ــــ ــدى دینــ ــروا الھـــــ نشـــــ

  ُّ ــباَح   یا لوعٍظ صــادقٍ ــوَج الدنـما أح ُ ــدي صــ ــٍر یھــ ــن منبــ مــ

ــابَع   الشھَم الذي)اقَر ـ الب(ولقد عرفنا    ــیَن وتـــــ ــدَم الحســـــ خـــــ

ل  وبوعظـــــــِھ نبـــــــُع الـــــــوالِء   جذب النفوَس الى الصفاِء بنعیھِ  ل

بــــــــین القبــــــــور أعــــــــزي   الوصي ذكرتُھُ ند ـــنا ع ــوأنا ھ أ 

ط  ــى   الً ـــیاً قائــ ب المولى علـاطـوأخ ل ــد نعــــ ــَك فقــــ ــذه إلیــــ خــــ

  ل 
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 للمال أحمد محمد العالي وحلق مع الحسین
 

 

 

 

 حبیب الراشدلمحمد  تعّجلَت حادْي الموت
 

 

 

 

 

 حن ــــیھ حتى نعوه بالمــــجع محبـــواف  نان الخلدـــــین في جــــوحلق مع الحس

 سنـــــین و الحــد راح مع الحســــــوق  الوا لھ ــــــین قـــادم الحسـا یا خـــوداع

 ن ـــو عاد الزمـــیت فاطمة ، هللا لـــوبك  تھ ــــدمــكل بخــین ولم تـــدمت حســخ

 بكي في شجنــب یــالقلركت ــــقد تـــف  یل ـیاً ومعلماً أین الرحــادماً ومربـــیا خ

 نوا حزنا لك فوداعاً یا مال حسنــــوأعل  عت ذویك في البحرین قریة عالي ــوفج

تعّجلـــــــَت حـــــــادْي المــــــــوت 

 ل  

مُ ـــجيَء محــتى یـــظةً حـــأَال لح   رَّ

كـــــــاُب  لــــــَت مــــــا زاَل الّرِ تعجَّ

  

إلــــى عرصــــاِت الطــــّفِ والكــــل  

ودعـــــھ لنـــــا یـــــروي الَمَشـــــاِھدَ   

 ً َ 

رســــوالً مــــن األحــــزاِن جــــاء  

ْل تُغَـــتم لّ  ْلھُ بــــھَّ تَُصـــــــبُّ وناِعیھـــــــا القتیـــــــُل   عٌ ــعاشورا أدمُ ـــّسِ

 َّ 
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 للسید یوسف الشعلة  ھون علیك
 

 

 

 
ــ ّون علــــــھ ــ سُح ما بالجـــیماَك ـــأت  لِ ـــید الرســھذا ســـــیك فــ  للِ ـــــسم من عــ

 سلِ ـــــھى من العــــَك األشــاتـــأعّد كاس  دهــــــــرار في یـــمُؤ فالكــــت تظـــولس

ــ ُر البـــــرابةَ فالطھــــــوال غ علــــــى الحســــــیِن أســــــْلَت الــــــدمع   ماـــتوُل كـ
 كالُشعل 

 للِ ـــزھو بالحـــضر المـــــثوبَِك األخـــــل  فاعة یا ــــــوبا للشــــــمل ثــــــیك تحــــإل

ــ تاِن تھــــــاللیل ــ لبّ   ھا ـــــــیل بـــــیأَت الرح ـــ  جلِ ــیِب في عــداَء الغـــھا نــیـــیَت فــ

ــ ویــما ارتــــَت لــورح ــ د أسلـــسلِّي وقــــوما الت  وداع لظىً ـنا والـ  لِ ـــــــمَت لألجـ

 لِ ــــاجِ باألمــــشرِق الوھــــوجھَك المـــب  لُؤھا ـــــمــــَت تــ نــیِن التي قد كـــسن ــیالل

 ثلِ ـــرب المـــفي مضھا ــــباقــنت ســوك  واد صوت أسىــبعت على األعــــوكم ط

 دلِ ـــــــصُل في جـــــیك یكون الفــــإال إل  ما ـــــاء فـــــل الرثــــیَر إلى أھــــــإذا أُش

 بلِ ــقِش في جــدھر خّط النـــقد خّط في ال  دنو الممات لھـی  ذُب الــــك العــــــوصوت

 ضلِ ــــــــكرٍم خــــكٍف مـــــمدُّ إال بــــــتُ   اسقاِت فالـــعون تحكي البـــضٌع وسبــــب

 ملِ ـــربى من العـــودة ذي القــــبغي مـــت  عون سّخرَت الطریق بھا ــــضع وسبـــــب

ــِة   ناـــواِد فََخلِّ ـــْمراً بالســـــفََّن عُ ــــتك ــازھراءَ ( برایــ ــیِب ) یــ ذا الشَّــ

وُمــــدُّوا لــــھُ قبــــراً علــــى ُطــــوِل  ل 

 ّ  أ

ودُوفُـــــوا لـــــھ تُـــــرَب الحســـــیِن  

وال تَرفَعُــــــوا صــــــوتاً وللقبــــــِر  

 

 مُ ـــِ ك تلطــ یناً والمالئــیناً حســـحس 

ــابِِر  ــوَق الَمنــــ ــلُوا فــــ وال تُرِســــ

 ً َ 

مُ ــاَح المحــاحْت ونــُرهُ نــــنابِ ــم   رَّ
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ــ من الزی  یعھ ــــــــصدا تضـــــركت لھم قـــــوما ت  للِ ـــــــما كــــارة ِوردا دونـــــــ

 ارس البطلِ ــل الفــــبةُ مثـــــیَك المحـــــف  فضت ـــانتراض بل ــــتك أمــــــوما أعاق

 ك األزلي ـرأ نعیـــــصارع فاقـــــعلى الم  جھ ــــبدي لواعــــرُم من یــــذا المحـــــھ

ــ ھا أحــأوھَت فیــــــإذا ت  رةـدر حاســـعد الخـــنب بـــس زیــــلم أن  ليِ ـــــرقت مقـــ

ــ نیـــوإّن روَح ح ــ رتحٍل یبــــب لمـــواعج  حلِ ــــــــني روُح مرتـــ  حلــــكي لمرتــ

ــ كي فقــــت أبـــــولس  لِ ــْعَن في رجـــــد ُجمّ ـــكارم قـــأبكي الم  وىـلوِد ثــیدا للخـــ
 

 األستاذ رضا العلق مرثیة
 

 عاكَ ـــــداً تنــــــــبة والـــاألحكل   الكَ ـــــــادماً لآلل ما أعـــــــیا خ

ما ـــوب و مثلــت و هللا القلــــأبكی

   

 ین ھنا الحسین بكاكَ ـــتبكي الحس 

ً ــیاً ال زال صوتــ یا ناع ك صادحا

   

 عاة تضج في ذكراكَ ــــنا النــو ھ 

ــ س أیت ـــــلم تن مدٍ ــاماً آلل محـــــ

  

 ساكَ ــــول هللا أن ین ـــا رســــحاش 

ً ــــتول الطھر كنت مواســكم للب یا

   

 حوح ما أشجاكَ ــــدائك المبــــــبن 

فاطمٌ ـباد فـــداً إذا جمع العـــــو غ

   

 قاكَ ـــــراحھا تل ــــرغم كل جـــوب 

الحھُ ــكاء ســـبا بمن الب ــــیا مرح

   

 تي بشراكَ ــدخل جنـــشراك تــــب 

العلم الذينشر ــ أمضیت عمرك ت

   

ــ بھ خال   یاكَ ــــوان قد أحـــق األكـ

سى شكرهُ ــھاراً لست تنـــیالً نـــل

   

 طاكَ ــعم التي أعـــواضل النـــــلف 

وجعٌ ــــقدك مـــــمد إن فـــأأبا مح

   

 رؤوِس یداكَ ـُر على الــــفمتى تَمُ  

برٌ ـراب الصالة و منـــقد حن مح

   

 ت بھا جفناك ـــالفاضدموعك ـــــل 

یخ إن جل المصاب عزاؤنا ــیا ش

   

 اكَ ـوار دعــین إلى الجـــأن الحس 
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 جعفر / محمد حسن فردان بو أل باقر المنبر
 .الباقر الخطیب على المنابر حزن

 

 

 

 

 

  الحلة من بعده

 واظرــــــون ون ـــومن اھلھا تھمل اعی    بھ لو رأیْت (الحلھ) وحشھـو عجی ــوم

 رـــیع أّول وآخ ــوالمصاب اعلى الجم   واكيـــرات وب ـات وزفــ ت آھــولوشف

 ر؟ـولوا شنھو صای ــولیش ثكلى؟ ما تق    شھ؟ــــنا وح ــــش یا حلت ــولو تسایل لی 

ــ الوا راح والدن ــــچـان ق  اقر ــــسن من آل ب ـــمال ح ـــا الـــشیخن    ربِّيــــا المـــ

 یھ دایم نفاخرـدنا اللي ب ـــل والــــورح   یونھـــسن غمَّض اعــنا المال ح ـــشیخ 

 فاخرـــیھ دایم ن ـــدنا اللي ب ــــرحل وال  فاخرـم ن ــیھ دای ــــل والدنا اللي ب ـــرح 

  الحسیني عشقھ ���� 

ــ سن خ ـــــنا مال ح ـــشیخ   جاد عامرــب أبو الســـبھ دوم ابح ـــإلقل   تره ــــ ــادم العــ

 رــوه) طاھـاھر (وآب ــھ) طـــ(أم ھاــــالن   شاء أمھ ـــین من اح ـــع حب احســـــرض

 افرـــشوف األظـــبل می ــــني قــــذا حسی   ھده ـــھز مـــــجاد أمھ ت ـــــسم ابو الســــب 

نت فــــجن وتكــــإنع  یھــــــین الشفـــربة حســـــتھ من ت ــــطین   ر ــــیھ الشعائ ــــــــوَّ

 تاجرـار بس في سوق أبو السجاد ی ــوص  سمھ وروحھــبط ج ـین الســــوصار لحس

 اكرــومھ وصار ب ــــصار امسھ وصار ی   ھارهــیلھ ون ـــبط لــــین الس ـــوصار لحس

 ھل الدمع ماطرــــمو عجب تبچي وت   المنابْر... مو عجب تبچي المنابر

ــ زن بیھا علم لـَ ــــوالح   المنابْر..مو عجب تجذب الحسرة   اشرــْكدار ن ــ

 بھ لو غذت تكسر الخاطرــومو عجی   بة تنوح ثكلىــنابْر..مو عجی ــــالم

ــ مد إن راح تتكــــوالع  مدھاــقدت عــحیث لنھا باألسف ف  واقر ــــسر فــ
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ــ سن من آل ب ـــال ح ـو مــــذا ھــــھ ــ سن من آل ب ـــو مال ح ـــذا ھــــھ  اقر ـــ  اقر ـــــ

 الحسینیة خدمتھ ���� 

 م ــــم لمات ـــــشاه من مات ـــیا حلى مم

  

 رــروضات والجنات سای ــــھ للـــــكأن  

ینھــــبة مستمعـــفھ كوكـــمشي خلــوت 

   

 رـسوان وحرای ــفال ون ـــرجال ویا اط 

ِیھـــمشي بمشْ ـحل ت ــسوب الن ـــمثل یع

   

 فراش وصوب نور حسین طائرــوكال 

ھارهـــیلھ ون ـــین السبط لــوصار لحس

   

 ومھ وصار باكرــصار امسھ وصار ی  

اقرـسن من آل ب ـال ح ـو مـــــــذا ھـــھ

   

اقرـسن من آل ب ـال ح ـو مـــــــذا ھـــھ 

حرمـھر المــــجي شـــذكرونھ من ی ــت    

   

 ر ـــوم عاشـــذكرونھ بیــــذكرونھ ت ـــت  

ــ بر ویلــــصعد المن ــــی  اميــبي یا امــ

   

 لع لحسین ناصرــوم الطف طـــكأنھ ی  

قرا.. اشلون یبكيــذكرونھ اشلون ی ـــت 

   

 شاعرــھز كل المـھ ی ــشجى صوت ـــوب  

ین یقراــلحسن وبس ــقرا لجل حسی ــی 

   

 ل حسین ذاكرــكون الج ـــرید بس ی ــی  

قراـر ی ـلس كبیر ِوْصغی ــقرا في مج ــی 

   

 ر ـــنده اكاب ــوعلي عــجالس ب ـــوكل م 

اقرـسن من آل ب ـال ح ـو مـــــــذا ھـــھ

   

اقرـسن من آل ب ـال ح ـو مـــــــذا ھـــھ 

قرا ـــمال ی ــو للــین مـــذا بس لحســھ   

   

 ظاھرـــكال ومــعد اش ــــمھ ب ــــوما تھ 

ین یرید أجرهـ ره مِن الحســـرید أج ـــی 

   

 یامھ بحشره باكرـجي لھ في القـــمن ی  

بوهـــبط الن ـــوالي یا ســـــم قول یاـــی 

   

 ْت ناصرـْم ِكِن ــیدي ھَ ــــا لك یاســـــآن  

اصر لك یبو سكنھ ابحیاتيــــْت ن ـــِ ِكن 

   

وجود ـــصري لك مــدي في ن ــــوشاھ 

من ھو یشھد لك؟ .. ِونادي یا شھودي 

  

 رـــم والمناب ـــھد لھ المآت ـــجي تشـــوت  

یھــــین الشفــــظلوم یحسـقول یا مــوت 

   

 ل مصلح وثائرــظم واج ـــا أعـــانت ی  

یك یقراــرا ِوْعلـــــلھ ق ـــــذا ما مث ــــھ

   

 رــظلوم عامـــمال یالمــــبرك بالـــــمن  

یلھــھره وانت لـبحھ وانت ظــانت ص

   

 ومھ وانت باكرــت امسھ وانت ی ـــوان  

اقرـسن من آل ب ـال ح ـو مـــــــذا ھـــھ

   

اقرـسن من آل ب ـال ح ـو مـــــــذا ھـــھ 

     زیاراتھ ���� 
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عھاـــاتھ ما قطــــده عاده وفي حی ـــعن 

   

 رـــیت زای ــصد ألھل الب ــنھ یقــكل س 

بي بارض المدینھـــصد للن ــوبھ یقــــن 

   

 ر ــزواھــنتھ ووالده ال ــزور طھ وب ـــی  

ویقصد إْل أرض النجف ویزور حیدر

   

 وبمشھد یزور الرضا الضامن الطاھر 

فھ ــامرا الشری ــم وســمیھ وقـــوالكاظ

   

 ر ـــسافـــھا ی ـــنھ لی ـــلھ كل ســــوالعقی  

الـــواه إْل كرب ـــقھ وھــال عشـــوكرب 

   

 رـبط مثالت جاب ــواله الســـزور مــــی  

ن یشاھد ضریحھـــوفھ لَ ــعال شــــت  ّمِ

   

 رـدخل الحای ــراتھ من ی ـــرتفع زفـــوت  

شجــده ویضل ین ــباچ بی ـــسك الس ـــیم

   

 ع النواظرـھل دمـــده ی ـــیح وبخ ـــیص 

تك وآنا خادمـوالي جی ـــنادي یامـــوی 

   

 رـارة لیك ما تھمني المخاطــوفي الزی  

بيــت قلــروحي وان  وسكنھـــانت یا ب 

   

 ني والمشاعرـساس اللي فی ــت إح ــوان  

قاديـبي وانت اعت ــني ومذھـــانت دی 

   

 نزي والجواھرــوالي كـــت یا مـــوان  

ؤادي وفي لسانيــبْت اسمك في فــكت 

   

 رــیھ المحاب ـــري الما توفِّ ـــت ذكــوان  

وانت صبحي وانت ُظھري وانت 

   

 سي وانت یومي وانت باكرـامت ــوان  

اقرـسن من آل ب ـال ح ـو مـــــــذا ھـــھ

   

اقرـسن من آل ب ـال ح ـو مـــــــذا ھـــھ 

     صفاتھ  ���� 

صالھــھ وفي خ ــیني في صفات ــذا حس

   

 ر ـــسدت فیھ الماث ــــین اتج ـــــمن حس 

ذكرك با�ــــتھ ات ــوفــیني وشـــذا حس

   

 رـــشوف البشای ــھھ ت ــیا وج ــــمن َمح  

ع ــتواضــوده والــتھ المـــبھ وَسمْ ـــشی 

   

 قوى والمعروف زاخرــفات الت ـــوبص 

راح ومآسيــاس بافــول ویا الن ـــَوص

   

 بادرـجي ویسعى وی ــرِسیھ ی ـــحتى اْبك 

الح لھ صولھ وجولھـو في االصـــِوھْ 

   

 ر شد األواصرـین األســعى وب ـــكم س 

یھــو النفس السخ ـــسوطھ اب ـــده مب ــإی 

   

 یھ مكسور خاطرــرد محتاج یج ـــی  ما 

ھْ ـسان فّنِ ـــود واإلح ـــــرم والج ــــــالك

   

 ظم ُمآزرـــر كان اعــــیل الخی ــــولسب  

شاشھ ــیافھ والب ـــنوان الض ــــذا عــــھ

   

 رـماحھ والمفاخ ـــنوان الســـــذا عــــھ 

الوهــاله ویا الت ــنوان الصـــذا عـــوھ

   

 من تجي لھ تشوف مصحف بیده ناشر 
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ــ شوف عـــنھ ت ــــوبجبی  بادهــنوان العــ

   

 لھ یساھر ـــباري في لی ــــس للــــھذا ب  

الغـرفونھ.. ما اب ــكم تعـــــتو كلـــــوان 

   

 فیھ ابیات الشاعرول ــوفي القــــوما ت  

ادم ــــبي واآلل خ ـــھ للن ــــفي ان ــــویك

   

 ر ـــین ذاكـــھید حســـكفي انھ للشـــوی  

اقرـسن من آل ب ـال ح ـو مـــــــذا ھـــھ

   

اقرـسن من آل ب ـال ح ـو مـــــــذا ھـــھ 

    
 جعفر / محمد حسن ال فردان بوأ مرثیة

والشجناوَح ــطابةَ َعّزِ الن ــــَعِزّ الخ 

   

 ناـــحِدِه ُدفـــبِرھا في لـــرُب من ـــــف 

یُب الذي من أصِل نشأِتھِ ـذاَك الخط

   

 یِن سبِط رسوِل ِهللا قد ُعجناـــمن ط 

داً ــــِبِھ أب ــیُب الذي في قلـذاَك الخط

   

 یُر الحسیِن وذكُر اآلِل ما سكناــــغ 

نبِرهِ ـــــناعي لمــــرجَل الفارُس الـت 

   

 و الذي عنھ یوماً ما نأى وونىــوھ 

ھُ ــــمید لــــلُت العـالُغ إن قــــوال أب 

   

ا غــإْذ صاَر (ب    دا (حسنا)ـــاقَرهُ) لمَّ

تُھُ ــــــْتھُ منی ـــطابِة وافـــــــرُب الخ 

   

 نىـقاء مـــــیٍن واللــــتقي بحســلــلی  
 

 سعید الشبیب مرثیة

باَبھُ ـــال أح ـودعُ راح ــــٌخ ی ــــشی 

   

 راَبھُ ــروجھ مح ـــیوم عـــأْبكى ب  

لٍة"ـمائٌم في "حِ ــــاحت علیھ ح ـن 

   

 ھا أصحاَبھُ ـت بصوت رثائ ـــشج  

المنبر الباكي یخاطُب من أتى

   

 ئُن في صمٍت على ما انتابھـــوی  

مة لھـاریخ ملح ــــا ت ـــجل أی ـــس

   

 جيء كتابھُ ــیاٍل ت ــــسخ ألج ـــوان  

مالق بالحب الذيـــو العـذا ھ ــھ

   

 باَبھُ ــــنى إلیھ شــــاه بل أفـــــآخ  

حب الحسین بھ الوجاھة أكملت

   

 ِوال أتراَبھُ ـق بالـــدرون  ساب ــــت  

نال المراتب في قلوب الناس من

   

 ألوا طالبھُ ـــعٍ فاســــلٍق رفی ــــخُ  

یر مالئكٌ ــثوى األخ ــــتھ للمــزف

   

 رابھُ ــقا أســــحو المعالي ساب ــــن  

واضعــدقھ بتــفوس بصــملك الن 

   

 نافس باسمھ  أضرابھـــسٌن ی ـــح  
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ھ مھما جرىـــیٌل دأب ــوصٌل جم

   

 واَبھـــقي أث ــقى للمت ــــسج الت ــــن  

اه منـوزعا إی ـــنان مـــلك الح ـم

   

 األبوةِ في الكؤوس أذاَبھُ طف ــع 

ــ ما رآه العـــــــ ل ھ ـھا لــــلم متج ـ

   

 رور رحاَبھـداه من فرط الس ـــأھ 

رش یا عبد ائتنيـاداه رب العـــن 

   

 ھـودعا وأجاب ـــجوَد مـــأنھى الس 

ــ توى أی ــصاله اح ــذا مــــھ امھــ

   

ــ ّطَر بالســـــًضا وســـبی    نا آدابھـ

 طور عالمةً ـــوزع في السـَعلٌَم ت 

   

ــ وض   رابھ ـــطع إعـــاءةً لم نست ــ

 

 المال محمد المرھون مرثیة

رْ ــْت ِللَمقَاب ــالُد الُخّطِ َزفَّ ـــب 

   

 َخطیباً قد قََضى ِمن آِل َباقرْ  

ً ـَواَرْتھُ الثََّرى وَبكْتھُ حُ ــفَ  ْزنا

   

 یُل ِمَن النََّواظرْ ـوَمدَمعُھا َیس 

ً ــِ َراُق َخطیب ــفِ  ھا أدَمى قُلوبا

   

 یھا الَمَرائرْ ــطََّع ِمْن أَھالِ ــوقَ  

ُزوناً َعلیھِ ـُھْم َصاَر َمح ـــفَِمنْ 

   

 وِمْنُھْم َصاَر َمدُھوشاً وَحائرْ  

یماً ـیوَم إْنَساناً َعظــْدَنا الـــفَقَ 

   

 وَبحَراً في فُنُوِن الِعْلِم َزاِخرْ  

َرْتھُ ــَ ةُ َغّی ـــَ یا الدَِّنی ــــفال الدُّن 

    

 َظاھرْ ـــتَرَّ فیھا بالمَ ـــولم یَغْ  

ــ ٌب َب ــــَخطی  ـارعٌ فَـذٌّ َكبیـرٌ ـ

   

 فَاخرْ ـَواضعِ والمَ ــتََحلَّى بالتَّ  

ِعيٌّ َجْھَوريٌّ ــٌب أَْلمَ ـــــَخطی 

   

 َطابِة بَْل وَماھرْ ـیٌر بالخِ ــَخب  

فُنا بَوعظٍ ــباً كان یُتحِ ـــَخطی 

   

 الَمَنابرْ وِد ـاٍد على عُ ـــوإرشَ  

ً ــَ وَیْنھ انا َعِن الِعصَیاِن َدوَما

   

غَائ ـــــــوَعْن فِع  ِر  ــــــِل الصَّ

ناـلُو َعَلی ــَدما َیْت ــأْنُِس ِعنْ ــَ فَن   

   

 رْ ــمَد والَمآث ــاقَب آِل أح ـــَ َمن  

ىــَ كینا إذا ما َصاَر َیْنعــویُب 

   

واآلَل ْھَر ــــــــیَن الطُّ ــــُحس 

 َّ  

 أبو حسن الدرازيمرثیة 
 



_______________________________________________________________ 
 

76 
 

 بھــــبر طی ــــــاھا بالق ــادم آل طــــخ 

  

 یبھــمون ترح ــشر مضــــوحتى بالح  

تھــــدمھ رافِعْ ـــدم والخ ــــالنا خ ـــــم

   

 بھـخدم صاحب الھی ـــمر ی ــقّضى الع 

ظلومــقرا عالمـدامھ وی ـــخر بالخ ـــیف

   

ــ جي اقــیش   یبھــــر لمصــلوبنا لو ذكـ

 القـــتعلّم األخ ـومن الحسن مسن ـح 

  

 یبھـال تنصـامھ ن ــــین امــــومن لحس 

مالتـاحب الح ــیدر صـــمتمّسك ابح 

   

ــ یده كلْ ــــخ بالعقــــراس   دري بھــنا ن ــ

ــ عالي الش   یاده الطیبینــ ند اســـان عـ

  

 یبھـسن بتج ــره ام الح ـــــیم اآلخ ــــنع 

 یاكــال وح ــیا ھني ــــقلّھ خادم اب ـــات 

   

 بھــــــشر وتعذی ــشى من المح ـــال تخ  

نة الفردوســرامھ وج ـــنا الكـــالك م

   

 یبھــیبي احسین بتصــمك من حب ــسھ 

 ومن إید الوصي الكرار تشرب كاس

  

 یبھـــوم تنصــ ذكر ی ــــِرت ت ـــّ ما قص 

 بو محمد الف رحمھ علیك الیوم ــــی 

  

ــ ت دنی ــــفارقِ ـــوم الـــی    بھــــانا ھالذی ـ

 ره امرح بیھــیم اآلخ ـــــــدامك نعـــق

  

 لھي بھــسن ت ـــعب یا ح ــــعن كل الت  

ت واألوالدـــل والبی ــت األھــــــلّی ـخ 

   

 بھـــــندك زاد تلھی ــوب عـــوكل محب  

طفى والمرتضى الكرارــابحق المص

   

 بھـــاحب الغی ـــّمھ وصـــحق األی ـــوب  

ــ بّر یا الھي أھـــص حابــــلھ واألصـ

   

 اقد ینسى لمصیبھــ لف على الف ــــواخ  
 

 جاسم آل حمود ل رحیل الخطیب الفذ
 

وضاءَ ـال وَرھاـــنابُر ن ــــالم تنعى

   

 ماءَ ـّدد  الظلــد ب ـــط من قــــفي الخ  

في الحلِة البیضاء من نبع الوال

   

ــ لـــــوَب مــسقي  القـــی    ودةً وإخاءَ ـ

حكمةٍ ـدم الحسین ب ــخ  لقد (حسٌن)

   

 الءَ ــالَم  جَ ــ الظ یرةٍ تجلــــو ـــوبص 

والء لعترةٍ ــلوَب علـى الــَجَمع الق

   

ُشــــعُّ  ــــــنــاً َی ـــھدى دی ـشروا ال ـــن  

ما أحوَج   الدنیا لوعٍظ صــادقٍ   

   

ــ ھدي صــــی  برٍ ـــمن من    ساءَ ـباَح مـ

الشھَم الذي قد عرفنا (الباقَر)ـــول

   

 ماءَ ــــابَع العلــــیَن وت ـــدَم الحســـخ  

ذب النفوَس الى الصفاِء بنعیھِ ـــج 

   

ــ والء أضــبُع الــــظِھ ن ــوعـــوب    اءَ ـ
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ھُ ـرتُ ــي ذكــند الوصـــا ھنا عـوأن 

   

 باءَ ـــزي الخطــــأع بورـــین القـــب  

الً ــــــاطب المولى علیاً قائ ــــوأخ 

   

 زھراءَ ـعى الـقد ن ــــَك فـــذه إلی ــــخ  
 

 محمد آل حسین ل مرثیة
  

 

 

 

 

 

 

 

 سكینة من اسنینأبو مال حسن یخدم 

 یرثیھ وخلي الناس تصرخ آه یا حسین

 جعفر الصایغالشیخ  مرثیة 
 

یبةـــــالنج ترة ـــیاتھ یخدم العــــدة ح ــــــم

   

 بةـھ سچی ــوعنھ ابخدن ـــقره ویخلي ادمــــی  

ــ مال ابت ــــــوفق الـــــام یبةــــفصیل المصـ

   

 ینـــد وال ثن ــھ ال واح ـــھد إل ـــناس تشـــال 

   

ثورــبر نصب الدمع من ـــمن رقى المن ــــلی 

   

 الشجي الزم یصیر القلب مكسور ابصوتھ 

ورـیبة یوم عاشــبكي المصــمع ی ـــوالمست 

   

 ینــوتھ حزین ــــشاق من صــلسھ العــابمج  

   

یاحلة الخط ھذا الحزُن أشجانا

   

 نوح أبكاناـنَّوح إنَّ الـفخففي ال 

عةٍ ــعزیِك یا ثكلى بفاج ــجئنا نُ 

   

بط ـمْن بالســــِت ب ـــفیھا ُرزئ  
وجد ــجٌن بالــــوتھ شـــفي ص َّ

    

 تغشانا عىـیَنإذا  الحسین على 
عّيِ  ــوُت الن ــــمد صـــــأبا مح 

   

َع ـمي الدمــفوِف فاھـــإلى الط 

ما  دارُ ــــفرى الــالیوم بعدَك ق 

    

نھا الحزن ــدَّ مــد ھــشكو وقـت  

یف أسىً ـوللمنابر في كّلِ القط 

   

الِق ــیٍب على األخـــعلى خط 

سالِم ــــالُم وفي واِد الــَّ لَك الس  

   

 قاَك جذالناـنَت خادمھُ یلـَمن ك 

عم لقاًء بَمن قْد كنَت خادمھُ ــأن 

   

 جزى منھُ إحساناــوعٌد تراهُ فتُ  
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ة ـــری ـــــتكم ج ـــیعوه ودمعــــشــیوم بت ـــال

   

 ة ـــوی ــــاداكم ســـــچان ن ــــوتعي ان ـــو ی ـل 

ریةـریب الغاضــبي اعلى غـــسر قلــــانك

   

ــ ھ   فینــسٍل وتكـــقى عاري بال غـــاللي ب ـ

   

ظل حسین عاريـــیلونھ وی ــــشي اتشـــنع

   

 ربان جاريـــحره على الت ــــدم من ن ـــوال 

واري ــــعة امن الب ـــنونھ ابقطـــوتالي ایكف

   

 ینـربال نسل المیامـــد حضر لھ ابكـــما ح  

   

برهــــسمھ ابقـــنھ علي السجاد حط ج ــــاب 

   

 رة ـــیك یا مھجة الزھـــلي اعلــویصیح وی  

حرهــط ن ــلھ في وســوفھ ایقب ــــني اشــــچ 

   

 دینــزوز الوری ـــفل محـــاه خلھ الطـــووی  

 

 سید یوسف الشعلةل خادم الحسین  یا تبكیك كل عین
 

یلـــعاجلت بالرح .. نا الجلیلــشیخ  یا

   

 سین ــادم الح ــخ یا..  یلـــنا یســـودمع 

ھا نحن في اغتراب.. كوكبا وغاب یا

   

 ادم الحسینـخ   یا..  لب في عذابــوالق 

ینـیك كل ح ـــیبك..  نـــنبر الحزی ــالم

   

 خادم الحسین یا..  ینـظر الحن ـم وان ــق 

یمـیدعوك كي تق..  تیمـــك الی ـــمحراب 

   

 ادم الحسینـخ  یا..  قدیمـــرضك ال ـــلف 
 

 السید یوسف الشعلھ مرثیة 

  ناعيـــعِر والـمن الحسیِن أمیُر الش

   

 اعِ ــــــزاٍن وأوج ـــقاسما كلَّ أح ــــت  

عاـــكالِن مـــتالقى المث ـــما ی ــــوكل

   

 صاهُ األسى في كِل أضالعِ ــیُلقي ع 

 

 لــرح  عاركـــبأشناعي ـــیھ الـــــمال عط اك یاـــــھ

 حلـــبماك ــتھ وصار وی ـــشف نةـــبالج � ء اــــإن ش
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 ىرـ ما ج ف ــبالط افــــش حالكثل ــــو محمد مـــأب 

ــ مح  مری ــــبالح ـال یلةـــــالعق سانـــبلاح ـــــوص  یرهــ

 حت على الثرىـتكنا ان شان طــحسین یابن امي انھ

 ھلــ ع الی ـاھده الدمــینھ وشـــلس حن ــــموج بالمج ــــی 

 

 مھ یعّرج بروح المصابــعاألی ّرج ــعــــــین ی ــــــح 

ــ قد الش ــمن ف  ذابـــتولھ الـــلب الب ــتھ قـــبمھج   بابـ

 ابـــدر غـــن أوالدي ب ــلده وكّل وادي مـــــكّل ب ـــب 

ــ دري بقــــــوت   علـوم اشت ــطفى ی  تولھ ماـــــلب الب ـــ

 

ــ ر تســـره و عالمناب ــــاضر لھ م ـو ح ــت لـــری   معھـ

 عىـــن  و محمد لو ـــزھرا لو أب ــــنایحھ الـــــشنھا ھال

ــ ھا على الج ــــغداد كلــــحت ب ــــأصب   عھـــسر متجمـ

 بلـھز الج ــھا ی ــــجلس زالزل صوت ــــیر بالمـــــتص

 

 رابـــین الح ـــین أشوفھ من نزل ب ـــحس ني ویاــــش

 صوت الجوابیم ــــر سویھ وللخ ــــــالو األكب ـــــوش

ــ ح   یلى وغمضي عین الشبابـــــزانھ یلـــــلي أح ـــــ

 ل ــالوه وأفــینھ بدر غــــــبي من ون ـــــــطر قل ــــــــف
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 یدــوح بعــفر طــھ للسـوت ــوم مــــنا الی ـــعز علی ـــــی 

ــ في كل م  تعدـــــونس  صیدــ نھ القـــتمع مـــحرم نســ

 "یدــــسكنا وح  و ــــومن رد أب ــین قـــنات حســـب  یا"

ــ را وب ــــزھـــھ وفى للــــثواب ـــجزیھ ب ـــــوهللا ی   ذلـــ

 عیسى البدنللمال  واالجتماعیةمسیرةُ عطاٍء في الخدمة الحسینیة 
 

یُب و ناَل من ھذي الدُّناـرحَل الخط

   

 رِ ـیِن الطاھـدامِة للحســَرَف الخ ـــش 

ــ تعــــؤاُدهُ مُ ــفـــــــف ةٍ ـــَّ أئمــــــلٌِّق ب ـ

   

 رِ ـــسَّائ ـــلةً للـــــّقٍ قِب ـح ـــــوا ب ـــكان  

ِھ تنِزُل رحمةٌ ـھُ و علی ــــوبى لَ ـــــطُ 

   

 نابرِ ـــــكّلِ مـــــنعاھم ب ــــان ی ــإذ ك 

یمضي ألعتاِب القداَسِة قاصداً 

   

 ناَل أجَر الزائرِ ـــھم لی ـــالً لـــــوص 

ّناِس في ـــشارٌك للــــتواضٌع و مُ ـــمُ 

   

 بالھاِجرِ كْن ـزٍن لم ی ــــَرحٍ و حُ ـــــف 

ن ِعلٍَّة یمضي علىــا بِھ مِ ـــَع مـــمَ 

   

ٍة و ب ــــــرسّیِِھ في ھِ ـــــكُ    واِدرِ ـــــمَّ

ھِد القریِب ُمھّنِئاً ــد كاَن في العــــــق

   

 رِ ــیِد ِفطٍر زاھـبالِد بعــــیَخ ال ـــــش 

ً ـــــو لشیخ  نا المحروِس َجاَء ُمواسیا

   

 رِ ـــضى لمقاِب ــــــألخٍ مقدِه ـــــفي ف 

َما أتى ــــْئھُ لَ ـــْم یج ـو لـــھُ ل ــــَمَع أنَّ 

   

 عاِذرِ ــــالُھُ للــــنى ح ـــوٌم و أغــــــلَ  

ھُ ــتاجُ ــطاَءةٍ و ن ــــــیرةٍ ِمعـــــذو سِ 

   

 ناِظرِ ـیِن الُمحّبِ الــخَف في عــلم ی  

لوِغھِ ـــطابةَ ُدوَن ِسّنِ بُ ـــــدأَ الخ ــــب 

   

 رِ ـــعاطِ ــوالِء الـــداِء ال ـــفاً إلب ـــشغَ 

ً ـــوفَّ ــاِلُسھُ و كاَن مُ ــــثَرْت مج ـــكَ  قا

   

 معٍ حاِضرِ ـبوباً لج ــــھا و َمح ــــــفی  

وِد الُحسیِن و فَْضِلھِ ـــتاُش ِمن جُ ــیع

   

 افِرِ ـــــرٍط ســـناعٍة ِمن ُدوِن شــــبق 

ةٌ ــــقراَءةِ حُ ــــْتھُ للــــد دعـقـــــو ل رَّ

   

 رِ ـِ وقٍت غاب ـــوتھا ب ــــاَب دع ـــــفأج  

داً ـاالً واح ـــــــتھُ ِری ـــناَك أعطـــوھُ 

   

 نھا حاِمداً للشَّاِكرِ ـــدَّ عــــــارت ــــــف 

داً ـرشــّجِ یمضي مُ ــــملٍة للح ـــو بح 

   

 شاِعرِ ــناسٍك و مــــــعَلِّماً لمـــــو مُ  

ــ ٌد بی ـــــولَھُ ی  طت وانثنتـ ضاُء أع ــ

   

 رِ ـــمآِث ـــــمودةً ب ــــــھا مح ـطائ ــــبع 
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الحاُت أصاَب ِمن و الباقیاُت الصَّ

   

 رِ ـیٍر وافِ ــــظَّاً بخ ــــھا ح ـــــركات ـــب  

ما ـــبٍر و رعاھـــــبي من ـى َخطی ـَربَّ 

   

 رِ ــبالباِت بطاً قضى ـــعَیا سِ ـــــكي ین  

َت وخلَّف الـ د رحلـــّمد قـــا ُمح ــأَأَب 

  

 زناً في جوًى و مشاعرِ ـرحاُل حُ ـــتّ  

دامِة عترةٍ ــمَرَك في خــیَت عُ ــأمض

   

 رِ ـــباشُ ـــــارةٍ و ت ــــــقراَءةٍ و زی ــب  

ین بمأتَمٍ ـــبكي المؤمن ــــنَت تُ ـــكم كُ 

   

 رِ ـــرزِء العاشِ ــــبدیِھ لــــُم تُ ـــواللط 

ــ قائ ــنا للـــاَك إلھــــتى دعـــــح  ھِ ــــ

   

 رِ ـــتَھا للغافِ ـــد أسلمـــّروُح قـــــوال 

ً ـــباً المــــُرنا خطی ــناب ـــقَدت مـــف عا

   

 رِ ــكْن بالعاِب ـــلك لم ی ـــراُق مث ـــو ف 

و تسربلَت بالحزِن ( ِحلّتَُك ) التي

   

 یِم ضمائرِ ـبَّاً ِمن صمــــتَك حُ ـــوھب  

بلَت ـــنَّاُس ِمن ُكّلِ المناطِق أقــو ال

   

 وق موجٍ ھاِدرِ ـُشَك فـــــیَر نعــــلیس 

ا رأت ــني دمعةٌ لَ ــــَرت بعی ـــو جَ  مَّ

   

 وسِط جمعٍ حاِشرِ ـشاُل ب ـــشاً یُ ـــــنع 

و ذكرُت في َكَنِف الطفوِف جنازةً 

   

 رِ ــواجِ ـــّرِ ھــــّطلةً بح ـــلّت ُمعَ ـــظ 

یَّةٍ ــــیوُل أُمَ ـــالعَھا خُ ــت أض ـــرضَّ 

   

عــعدما قــِمن ب    رِ ــــبواِت ــت ب ــد ُوّزِ

ى ـــا أت ـــعراِء و مـــالثاً بالـبقى ث ـــی 

   

لُھُ ب ـــــــٌد یُغَــــأح    اِطرِ ــــعٍ مـ دمـــّسِ

ھُ ـــثماَنــذ رأْت جُ ــــنَب مُ ــلھفي لزی 

   

 وافِرِ ــشَّماً بح ـــیِد ُمھَ ـــْوَق الصَّعـــفَ  

َرت على ـــتِطْع تجھیَزهُ و سَ ـــلْم تس

   

 رِ ـنوُح وسَط حرائ ـِف الّنِیاِق ت ـــُعج  

یِد على القنا ـــرنو إلى رأِس الشَّھـــت 

   

 رِ ـــولّيِ العافِ ـــبكي للــــو فت ــزھـــی  

ح  عرا ــاٍو بالـــأنَت ث یُل و ـــكیَف الرَّ

   

بُُر ـــِر یج ــــْل لي و َمن في السَّی ـــقُ  
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 الخاتمة 

عن حیاة الراحِل   ه في ھذا الكتاب كّل جوانبھا، وما ذكرنابة العظام یصعُب علینا جًدا رصد حیا

لتوثیق   ، وما ھي إال ُمحاولة ُمتواضعة و غیُض من فیض  ما ھو إال نزُر قلیل  العظیم الُمال حسن آل باقر

محّطات حیاتھ الشریفة علّھا تكون لنا ولألجیال القاِدمة منارة وإشراقة نستضيء فیھا دروب   أبرز

   الحیاة، ومنھاًجا نقتدي بھ في درب السائرین على منھج أھل البیت علیھم السالم. 

ً واألجیال القادمة للمضي قُُدًما في خدمة  أھل  رحم هللا فقیدنا الغالي، ونسأل هللا أن یوفقنا جمیعا

     عطاء للدین والمجتمع واإلنسانیة جمعاء.   البیت علیھم السالم والتي بخدمتھم

 اللھم على محمٍد وآلھ الطیبین الطاھرین.  ى وصل

 

أبناء السید صالح الشعل



 

 
 

  ملحق
 مراسم التشييع لصور 
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