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 املتفـرد بـالعز والبقـاء وقـاهر ،الحمد  الذي ال يحمد عىل مكروه سواه

وت يت وهو حي دائم ال    .الخالئق باملوت والفناء يحيي و

ــول هللا خــاتم ال ــىل رس ــسالم ع ــ والــصالة وال ــه الطيب ــىل آل ــ وع نبي

  وبعد.. الطاهرين

عبـد الـسالم بـن  /ان العزم منذ اليوم األول لرحيـل الـسيد العالمـةفقد ك
واقـف ومحاسـن هـذا العـا  عباس الوجيه عـىل إقامـة أربعينيـة للتـذك 

ة عىل األمة،املجاهد  وبالخـصوص عـىل الـيمن ، الذي مثل رحيله خسارة كب
ء اليمن هذا العالمة املجاهد الذ ي فجع ومحور املقاومة والزيدية ورابطة عل

 وصـدمها موتـه يف هـذه املرحلـة ، وأوحشها فقـده، وآملها فراقه،األمة رحيله
 - يف فرتة وجيزة – والظرف الصعب الذي ودعت فيه اليمن واألمة ،الحرجة

ء املجاهدين والقـادة املـصلح وأربـاب الكلمـة الـصادق  الكث من العل
ل واملداهنــة والناصــح الــصادع بكلمــة الحــق يف زمــن الــصمت والــدج

واملتاجرة بالدين من قبل حملة املباخر ك كان يحلوا للفقيد توصيفهم وبيان 
 ودراويش وأبـواق الحكـام الظلمـة واألمـراء الفجـرة كـ كـان السيئحالهم 

  .ينعتهم بكل رصاحة وشجاعة

ء ، ك كان للعالمة الوجيه عالقته الطويلـة  ومجالـسته املباركـة مـع العلـ
ء أهـل البيـت الكـرام الـذين أجـازوه الرباني الز اهدين الورع من علـ

كان يهضم نفسه إال أنه وإجازتهم له نظرتهم كعا ومنحوه ثقتهم وكان رغم 
ويتحاىش أن يظهر كعا بل كان يظهر نفسه كطالـب علـم بـل خـادم للعلـم 

ء املتواضع ء وهذا شأن العل   .والعل

وت أمينهـا العـام وال زال موظفوهـا تكتب هذه املقدمة والرابطة تفتقد ص

 وفاجعـة الرحيـل لألمـ واألب ، وصدمة الوداع املوجـع،يعيشون أ الفراق
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واألخ والصديق الصدوق الويف الذي غرس محبتـه وهيبتـه غرسـا يف قلـوب 

ء ومـشائخ الزيديـة  املوظف فيها واملرتددين عليها والزائرين لهـا مـن علـ

ان يستقبلهم بابتسامته العريـضة ونكتـه الظريفـة والشافعية والسلفية الذين ك

وبساطته املعهودة ومعلوماته القيمة ويزودهم كعا وأديب ومـؤرخ بطرائـف 

األدب ونفائس املراجع العلمية فال يخرجون من عنده إال بفوائد ونفائس أدبية 

  .وتاريخية وفكرية تعجب الزائرين وترس خاطرهم

ء الـسوء  وصوت،ملبدأيم عرف به وعنه الفقيد موقفه ا ه املجلل القوي ضد عل

 من أي مذهب وتيار كانوا فقد كان الفقيد يحـب أن يـسميهم  - سنة شيعة كانوا أو–

بحملة املباخر ودراويش السالط و كان يحذر منهم التحذير الكب ويعلـن موقفـه 

  . من رشهم وتضليلهم عرب القنوات ووسائل اإلعالم املرئية واملسموعة

 ال يـصمت لـسانه وال تهــدأ تعليقاتـه الفيـسبوكية والتويرتيـة الــساخنة كـان

 لدعاة الوهابية وأبـواق اإلخوانيـة يرة الكاشفة لحقيقة الدور التدجينوالساخ

 الـذي املـشئومالتي غزت اليمن بفكرها الدخيل وتجرأ قادة حركتها وحزبهـا 

  .لليمنوهم الفكري وزحفهم الثقايف عرف قادته وخربهم منذ بداية غز

وبعد أن جاهر حزب اإلصالح بتأييد ما سمي بعاصفة الحزم وأعلن تأييـده 

للعدوان عىل اليمن وعرب عن والءه وانحيازه املطلق لقـرن الـشطان النجـدي 

انربى الفقيد من خالل كتاباتـه وتعليقاتـه ومداخالتـه عـرب وسـائل اإلعـالم 

 بالـدين وظهـروا لكشف حقيقة هذا الحزب وقادته املأجورين الـذين تـسرتوا

التـي كـشفت لـه  لكن الفقيد بحكم تجربته السياسية معهـم ؛ظهر اإلصالح

ومـنطقهم  ،ونشاطهم التحرييض ،جههم الشيطاالكث من الحقائق عن تو

  وفقهـاً وهدفهم الوها املتمثـل يف اسـتهداف أهـل البيـت فكـراًاإلقصا

فها الفقيد عن اإلخوان عن  وهذه النقطة من الحقائق املهمة التي عروتاريخاً

 وله معهم حكايات ومواقف املشئومقرب ومنذ بداية تأسيس تحركهم الحز 
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سطرتها أنامله ووثقتها حروفه الثورية يف كتابه صدى األمة الذي صدع فيـه 

 الفكرية وقـاذوراتهم الثقافيـة أوساخهموتصدي فيه للكث من ،بكلمة الحق 

  .ونتنهم الحز املقيت

ناسبة أربعينية الفقيد   ويف ه  وفق هللا تعـاىل -  رحمه هللا–ذا الكتاب الصادر 

كن جمعه من الكتابات والقصائد الشعرية املعربة عن مصاب رحيـل هـذا  جمع ما 

ا وتـرك كنـوزا قيمـة مـن  ـيمن واألمـة إرثـا علميـا كبـ العا الجليل الـذي قـدم لل

دة والقوية يف زمن الـصمت والتـواري املفيت واملؤلفات والكتابات النافعة والتحقيقا

لكث من أرباب القلم والفكر وأهل العلم واملعرفة خوفا من سطوة الـسلطة الظاملـة 

وانتقام النظام املستبد الذي كان يحـسب ألـف حـساب لكـل كلمـة صـادقة وصـوت 

مناهض لفساد الحاكم وينرش عيونه يف كل حي وحارة وزقاق ملالحقة الصالح 

ـنهم العالمـة الوجيـه الـذي طالتـه املالحقـاتوأرباب الك  وتعـرض للخطـر ،لمـة وم

يز بالشجاعة ورباطة الجأش   .والتهديدات لكنه 

مع هـذا الكتـاب املتواضـع كل الشكر والتقدير لكل من أسهم يف إعداد وج

الكث من الكتابات واملرا املعربة عن بعض الوفاء لهذا العـا  الذي حوى

 ، واألستاذ إبـراهيم زايـد،الّيَاد الهَبُع / والتقدير الشيخالجليل ونخص بالشكر

ــى /واألســتاذ ــذين أســهموا ؛محمــد قاســم املتوكــل / واألســتاذ،حمــود مثن  ال

ـا كتـب عـن الـسيد العالمـة  يف م مـشكور  الجمع للكتابات وكان لهم اهت

  .السالم بن عباس الوجيه عبد

ء اليمن  رابطة عل
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عبدالـسالم بـن عبـاس بـن األديب واملحقق واملـؤرخ السيد العالمة  :االسم
بن عباس بن عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن الحـس بـن القاسـم بـن  عيل

عيل بن اإلمام املنصور با القاسم بن  حمدأ بن اإلمام املتوكل عىل هللا إس

  .ولقب أرسته الوجيه، اشمي الحسنيمحمد اله

  .م١٩٥٧ هـ املوافق سنة١٣٧٦رجب سنة يف شهر اليمن -مدينة شهارة: املولد

ثم يف ) املعالمة(ّتاب  العلم يف الكى وتلق،نشأ يف مدينة شهارة: النشأة والدراسة
) جـامع اإلمـام القاسـم بـن محمـد عليـه الـسالم(جامعها املشهور  حلقات العلم يف

ـنعاء ـنعاء   تخـرج مـن،ودرس االبتدائية واإلعدادية والثانويـة يف ص ـنة جامعـة ص س
ـية ثـم واصـلاقتصادم ونال البكالوريوس ١٩٨٣ الدراسـة يف حلقـات   وعلـوم سياس

هالعلم بالجامع الكب    .بصنعاء ويف غ

   :ى العلم عىل أيديهمتلّق  الذيناملشايخومن 

عيل املتوكل .١  .السيد العالمة محمد بن إس
 .القايض العالمة يحيى اآلنيس .٢
 . املحطوريالسيد العالمة الدكتور املرتىض بن زيد .٣
 .القايض العالمة حمود حوات .٤
 .العالمة عبدالحميد معياد القايض .٥
 .السيد العالمة أحمد حجر .٦
 .السيد العالمة محمد بن قاسم الوجيه .٧
 .السيد العالمة محمد بن محمد املنصور .٨
هم .٩   .السيد العالمة عيل بن عبدالحميد املتوكل وغ

                                                             
  .ُ أخذت هذه الرتجمة من كتابه أعالم املؤلف الزيدية)١(
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ء اليمن منهمحصل عىل اإلجازة العامة يف العلوم الرشعية من    :مشاه عل
 )تحرير األفكار(ف ِّمؤل السيد العالمة بدر الدين بن أم الدين الحو .١

ها من املؤلفات)مفتاح أسانيد الزيدية( و)الغارة الرسيعة(و  . وغ
 )لوامع األنوار(ف ِّالسيد العالمة املوىل مجد الدين بن محمد املؤيدي مؤل .٢

ةالجامعة ( و)التحف رشح الزلف(و  .)املهمة يف أسانيد األ
الصحيح املختـار مـن أحاديـث (ف ِّالسيد العالمة محمد بن حسن العجري مؤل .٣

ــار آل ــه)البيــت األطه  ، والحــديث، والتــاريخ، وعــرشات املؤلفــات يف الفق
 .والرجال

فتح الخـالق يف الـرد (ف ِّم مؤليالسيد العالمة عبدالرحمن بن محمد شا .٤
 .)اضح الجيل يف أتباع زيد بن عيلالرد الو( و)عىل مسائل العراق

أحكـام األحــوال (ف ِّالـسيد العالمـة محمـد بــن يحيـى بـن املطهــر مؤلـ .٥
 ).الشخصية يف فقه الرشيعة اإلسالمية

ء األعالم   :ني املشهوراملؤلفوكل من السادة العل
 .محمد بن محمد املنصور .١

 .حمود عباس املؤيد .٢
 .بن عيل املنصور محمد .٣
 .جيهمحمد بن قاسم بن الو .٤
هم .٥  .السيد أبو بكر العد املشهور وغ

اتهم ومـسموعاتهم ءمؤلفـاتهم ومقـرو وجميعهم أجـازوه إجـازة عامـة يف

  .املشهورة ورواياتهم املتصلة باألسانيد والطرق

دورة يف رفـع مـستوى ( :ك درس دورات متعددة يف عدة مجـاالت منهـا
تخطـيط والبحـوث يف دورة يف مجـال ال( و،)اإلنسانية لرجل األمن العالقات

دورات يف مجـال ( و،)للدراسـات األمنيـة والتـدريب بالريـاض املركز العر

   .)اللغوية املتعددة الربمجة( ويف ) والتحقيقالبحث
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  :أهم األعمال واألنشطة 

لـوم  ومدرسـة دار الع،اشتغل يف تدريس العلوم الرشعية يف الجامع الكب
 من الوظائف منها سـكرت ومـدير عدداًد ّتقل ،م١٩٨٥العليا بصنعاء منذ سنة 

ومدير إلدارة البحوث والرأي العـام  ،م١٩٨٣-١٩٨٠تحرير مجلة الحراس من 
مدير عـام التخطـيط والبحـوث يف   ونائب،يف العالقات العامة يف الداخلية

 ،شارك يف تأسيس دار الرتاث اليمني واملركـز اليمنـي للبحـوث ،نفس الوزارة
 وتـوىل الـدائرة اإلعالميـة أيـام ، الحـق اإلسـالميوكان من املؤسس لحزب

 ويف تأسيس مركز الرائـد للدراسـات ،شارك يف تأسيس صحيفة األمة ،نشأته
اشرتك يف دفع نشاط  ،رئيس تحريرهاوكان  ومجلة دراسات الرائد ،والبحوث

ي  ،للجـامع الكبـ التعليم الديني يف اليمن من خالل إنشاء الصندوق الخـ
 مـن ٍعـدد  وهـو عـضو مـشارك يف،تكررة لبعض الهجر العلميـةوالزيارات امل

أســهم يف تأســيس وإدارة مؤســسة  ،الجمعيـات واملؤســسات املهتمــة بــالرتاث
شـارك  ،اإلمام زيد بن عيل الثقافية يف اليمن وتوىل مسئولية التحقيـق فيهـا

ء اليمن  هـاوأمين وهو عضو يف هيئتها التنفيذية العليا ،يف تأسيس رابطة عل
شـارك يف  ،شارك يف تأسيس مجلـس التنـسيق األعـىل ،حتى توفاه هللا لعاما

 وسـافر ، بحفظ ورصد وفهرسة املخطوطات اليمنيةّاهتم ،تأسيس حزب األمة
 عن املكتبات واملخطوطات العلمية بحثاً والقرى والهجر إىل العديد من املناطق

 عـن  ورقميـاًافياًأمكن منها فوتغر والعمل عىل تصوير ما ،التي قام بفهرستها
ؤسسة اإلمام زيـد بـن عـيل الثقافيـة  طريق قسم التصوير  -واملخطوطات 

 واشرتك مع آخرين يف دفـع ،اهتم بنرش وتحقيق كتب الرتاث اليمني ،صنعاء
 ،ق الكثـ مـن الكتـب وحّقـ،التحقيق والنرش إىل أقـىص مـدى ممكـن عملية

قـ العـامل  من املحّقٍى رعاية وتدريب عددّ وتبن،الكث وشارك يف تحقيق
ؤسسة  ٍ عـىل كثـأرشَف - ،اإلمام زيد بن عـيل الثقافيـة يف قسم التحقيق 

مـن الدراســات والبحــوث والتحقيقــات بواســطة قــسم خدمــة البــاحث يف 
رات والندوات ومعارض الكتاب الدولية ،املؤسسة   .شارك يف الكث من املؤ

م ضـمن ٢٠٠٤ ة العربيـة سـنةرع تذكار صنعاء عاصمة للثقافـدحصل عىل 
  .عدد من األدباء والشعراء
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  : ومن مؤلفاته

م عن ١٩٩٩هـ سنة ١٤٢٠صدرت الطبعة األوىل منه سنة –أعالم املؤلف الزيدية  .١
 وال زالت يف لبنان ، وصدرت الطبعة الثانية منه،مؤسسة اإلمام زيد بن عيل الثقافية

 . السعوصهيوأمري عىل بالدناحتى اليوم  تدخل اليمن بسبب العدوان والحصار
صــدر املجلــد األول –مــصادر الــرتاث يف املكتبــات الخاصــة يف الــيمن  .٢

م عـن مؤسـسة اإلمـام زيـد بـن عـيل ٢٠٠٢هـ سنة١٤٢٢منه سنة  والثا
 ).تحت الطبع–الثالث والرابع  املجلد(الثقافية 

 ترجمـة للمحـدث والزهـاد ١٠٤٠(معجم رجال اإلعتبار وسلوة العـارف  .٣
ءو  .هـ١٤٢١صدر يف مجلد عن مؤسسة اإلمام زيد بن عيل سنة  )العل

صــدر مــع األمــايل يف مجلــد  –معجــم الــرواة يف أمــايل املؤيــد بــا  .٤
 .إلسالميم عن مكتبة دار الرتاث ا١٩٩٣هـ سنة ١٤١٤سنة

 صـدر الكتـاب األول منـه عـن الـشاعرة زينـب -أعالم النساء يف الـيمن .٥
 .هـ١٤١٢الشهارية سنة 

 مجموعة مقاالت ومقامات أدبية مختارة م نرش له يف الصحف(مة صدى األ .٦
 .)م عن مكتبة دار الرتاث اإلسالمي٢٠٠٠هـ املوافق ١٤٢١صدر سنة–اليمنية 

ء  .٧  .)تحت الطبع-نقد وتأريخ وأبحاث متعددة (جناية األكوع عىل العلم والعل
 .-تحت الطبع–معجم املطبوعات الزيدية  .٨
 .- تحت الطبع-ديوان شعر .٩

 .-تحت الطبع–فهرس مخطوطات املكتبة املركزية بجامعة صنعاء  .١٠
بحث نرش يف مجلة املسار الـصادرة عـن  ،املؤرخون الزيديون ومؤلفاتهم .١١

 .مركز الدراسات والبحوث اليمني
ل ومحـاوالت اإلنقـاذ  .١٢ بحـث مقـدم –الرتاث اليمني املخطوط ب اإله

 .م٢٠٠٦تركيا سنة–قيمت يف استانبول ُلندوة حول الفكر املعتزيل أ
لقـي يف النـدوة ُ أ،عّبحـث موسـ(مشكلة الثأر يف اليمن األسباب والحلول  .١٣

 ).العلمية األمنية األوىل حول الثأر
 ).بحث مخطوط(جرائم رسقة السيارات يف اليمن  .١٤
أبحاث ودراسـات متعـددة نـرشت يف الـصحف والـدوريات اليمنيـة ويف  .١٥

 .مقدمات الكتب التي حققها
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  :مجال التحقيقأهم األعمال في 

  :توىل تحقيق الكث من كتب الرتاث ومن أهمها

- ٤١١ (كتاب األمايل الصغرى لإلمام املؤيد با أحمـد بـن الحـس الهـارو .١

  .صعدة–هـ عن مكتبة الرتاث اإلسالمي ١٤١٤ صدرت يف مجلد سنة،)هـ٣٣٣

عي،اإلعتبار وسلوة العارف .٢  ل تأليف اإلمام املوفق با الحس بن إس

 عـن مؤسـسة اإلمـام هـ وطبع مـرارا١٤٢٣ً صدر يف مجلد سنة،الجرجا

 .الثقافية زيد بن عيل
 فـة بلوغ املـراد إىل معر:سمىُ وي،القسم الثالث–طبقات الزيدية الكربى  .٣

  صدر يف،هـ١١٥٢يم بن القاسم املتوىف سنة  تأليف السيد إبراه،اإلسناد

 .يد بن عيل الثقافيةهـ عن مؤسسة اإلمام ز١٤٢١ثالثة مجلدات سنة 
سـعيد املحـسن بـن   تأليف الحاكم أبو،تحكيم العقول يف تصحيح األصول .٤

هـ ١٤٢١صدر يف مجلد سنة ،هـ٤٩٣بن كرامة الجشمي املتوىف سنة  محمد

 . الثقافيةزيد بن عيل عن مؤسسة اإلمام
ـة الهـادين .٥   تـأليف اإلمـام املنـصور بـا،العقد الثم يف أحكـام األ

ن املتـوىف ســنة عبـدهللا بــن  صــدر يف مجلــد ،هــ٦١٤ حمـزة بــن ســلي

 .مؤسسة اإلمام زيد بن عيل الثقافيةعن  ،هـ١٤٢١سنة
 ،القـسم األول–مجموع رسائل اإلمـام عبـدهللا بـن حمـزة (املجموع املنصوري  .٦

 .)مؤسسة اإلمام زيد بن عيل الثقافيةعن هـ ١٤٢٢صدر يف مجلد سنة
القـسم  - )ام املنصور با عبـدهللا بـن حمـزةمجموع رسائل اإلم(املجموع املنصوري  .٧

ـ عن مؤسسة اإلمام زيد بن عيل١٤٢٣ صدر يف مجلد سنة ،الثا  .الثقافية ه
  جمع وتهـذيب، اإلمام املنصور با عبدهللا بن حمزةىاملهذب يف فتاو .٨

هــ ١٤٢١صدر يف مجلد سنة  ،هـ٦٠٣محمد بن أسعد املرادي املتوىف سنة 

 . بن عيل الثقافيةاإلمام زيد عن مؤسسة
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 مؤسـسة - تحـت الطبـع- مجموع مراسالت ومكاتبات اإلمام عبدهللا بن حمـزة  .٩

 . بن عيل الثقافيةاإلمام زيد
ة الزاهد إبراهيم الكينعي(صلة اإلخوان   .١٠  بـن يحيـى تـأليف الـسيد ،)س

 ).تحت الطبع(املهدي 
ة السادة مع ذيليها للح  .١١  .)تحت الطبع(د يس الصعدي والعابباإلفادة يف تأريخ األ
بن    تأليف القايض أبو عيل الحسن بن عيل،األربع يف فضائل أم املؤمن  .١٢

 . بن عيل الثقافيةدهـ مؤسسة اإلمام زي١٤٢٤الطبعة األوىل سنة ،الحسن الصفار
ــؤمن  .١٣ ــامل مــن فــضائل أمــ امل ــة األوىل ،الوســيلة إىل رب الع  الطبع

 .لثقافيةهـ مؤسسة اإلمام زيد بن عيل ا١٤٢٣سنة
 الطبعـة األوىل ، تـأليف الـسيد ظفـر بـن داعـي،أمايل ظفر بـن داعـي  .١٤

 . مؤسسة اإلمام زيد بن عيل الثقافية،هـ١٤٢٤سنة
 ، طالب بروايـة أ الحـس الكـالفضائل أم املؤمن عيل بن أ  .١٥

-٣٠٥(املؤلف أبو الحـس عبـدالوهاب بـن الحـسن بـن الوليـد الكـال 

 .هـ١٤٢٤ىل سنةالطبعة األو ،)هـ٣٩٦
ء الحسنى وصفاتباالبتهاللوسيلة إىل الرحمن ا  .١٦   إليه بآي القرآن وباألس

 ،هـ٧٩٣  تأليف السيد العالمة إبراهيم بن املهدي املتوىف سنة،الواهب املنان

 . مؤسسة اإلمام زيد بن عيل الثقافية،هـ١٤٢٣الطبعة األوىل سنة
تحت (هـ ١٣٧٢ملتوىف سنة ديوان الشاعر الكب يحيي بن محمد الهادي ا  .١٧

 ).الطبع يف مجلدين
  ).تحت التحقيق(ديوان القارة   .١٨



 

  

 

١٢  

  :وفي مجال التحقيق المشترك مع آخرين

ــاد .١ ــد العنــيس ،اإلرشــاد إىل نجــاة العب ــن زي ــدهللا ب ــأليف القــايض عب  ت
 صــدر يف مجلــد ،مــع املحقــق محمــد بــن قاســم الهاشــمي باالشــرتاك

 .عدةص-اإلسالمي هـ عن مكتبة الرتاث١٤١٨سنة
ـة(تفس أهل البيت عليهم الـسالم -املصابيح الساطعة األنوار .٢  تفـس أ

جمع وتـأليف الـسيد العالمـة عبـدهللا بـن أحمـد بـن إبـراهيم  ،)الزيدية
باالشـرتاك مـع املحقـق محمـد بـن قاسـم . هــ١٠٦٣املتوىف سـنة الرشيف

وسـتة . هــ١٤٢٤ سـنة -ـهـ١٤١٨أربعة مجلدات سـنة صدرت منه، الهاشمي
 .الطبعت تحت مجلدا

 اللواحق الندية :سمىُ وي،مآثر األبرار يف تفصيل مجمالت جواهر األخبار .٣
 تأليف العالمـة املـؤرخ محمـد بـن عـيل بـن يـونس ،الحدائق الوردية يف

تم تحقيقه باالشرتاك مع املحقق خالد (هـ تقريباً ٩١٦املتوىف سنة الزحيف
 مؤسسة اإلمـام صدر يف ثالثة مجلدات عن–محمد املتوكل  بن قاسم بن

 .هـ١٤٢٣الطبعة األوىل سنة ،زيد بن عيل الثقافية
ة الزيدية ومن عارصهم مـن سـائر الربيـةالآللئ .٤  ، املضيئة يف تأريخ أ

) هــ١٠٥٥-٩٧٥ (،السيد العالمة أحمد بن محمد بن صالح الـرشيف تأليف
 تحت الطبع يف ،)باالشرتاك مع املحقق خالد بن قاسم املتوكل تم تحقيقه(

 .بن عيل الثقافية مؤسسة اإلمام زيد – ة مجلداتعرش
تـأليف أحمـد بـن  ،يف تراجم رجال الزيدية مطلع البدور ومجمع البحور .٥

باالشرتاك مع املحقق محمـد بـن  (،)هـ١٠٩٢-١٠٢٩(أ الرجال صالح بن
 .مركز الدراسات والبحوث اليمني عن طبع ، سا عزانيىيح

تحـت  ،.هــ١٠٤٥القاسم املتـوىف سـنةفتاوى اإلمام املؤيد با محمد بن  .٦
 .الطبع باالشرتاك مع املحقق محمد بن قاسم املتوكل

ة النبوية املنتزعة من  .٧ بـن صـالح   أحمـد بـن محمـد، املضيئةالآللئالس
 طبع عـن ، باالشرتاك مع املحقق خالد قاسم املتوكل  تم التحقيق،الرشيف
 .بن عيل الثقافيةاإلمام زيد مؤسسة 
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 وسـالم عـىل عبـاده الـذين ،الحمـد  وكفـى ،بسم هللا الرحمن الـرحيم

  وبعد.. اصطفى 

 ونعوذ بـا مـن حـال ، ويف كل حال،الحمد  رب العامل عىل كل حال

أن محمداً عبدهللا  وأشهد ، وأشهد أال إله إال هللا وحده ال رشيك له،أهل النار

َصىل اللـه عليه وآله وسلمورسوله  ََّ َ َ ََّ ُ َ ْ ُ َِ َ َّ .  

لقد فجعنا ح أتانا نبأ وفاة السيد العالمة عبدالسالم بن عبـاس الوجيـه 

ر بها البالد ،رحمه هللا اً افتقاده يف هذه الظروف الصعبة التي  ّ وغمنا كث
 مقيت مع هذه الدول  وتحالف،من عدوان همجي سعودي وإمارا وأمري

جـوي وبحـري وبـري من عدة بلدان ومن مرتزقة العـدوان وحـصار مطبـق 

 فزاد من معاناتنا افتقاد األحبة وذهاب النارص ؛استمر ألك من سبع سنوات

 الذي ما كان ليدخر وسعاً يف سبيل ، والشاعر األديب، واملفكر األريب،واملع

 وعـىل ، وقـضايا أمتـه العادلـة،نرصة دينه وشعبه ووطنه عىل وجه الخصوص

 فلقد كان حارضاً بكـل مـا تعنيـه ،رأسها القضية الفلسطينية عىل وجه العموم

  . وبشعره وأطروحاته،الكلمة يف سائر األحداث بلقاءاته التلفزيونية

 ال من ،وكان يتميز برصاحته وقوته يف الطرح ال يخىش يف هللا لومة الئم

 ،عىل ما يحصل عىل هذه األمة مـن عـدوان يتحرق قلبه ،قريب وال من بعيد

 ، مع ما ابتيل به من أمراض مزمنة يف جسده،وما يحاك ضدها من مؤامرات

 ومـع ذلـك كـان حـارضاً يف ، وهشاشة يف العظام، والضغط، والسكر،بالكبد



 

 

 

١٦  

رات،كث من الفعاليات  واملناسـبات التـي كانـت تقـام بـ الحـ ، واملـؤ

ء الـيمن والتـي كـان لـه دور  سواء التي تنظمها،واآلخر  وترعاها رابطة علـ

ء الـيمن  بارز يف إقامتها حيث كان يشغل منصب األم العـام لرابطـة علـ

ــا عــدة جهــات أو ــت تحييهــا وتقيمه هــا التــي كان ــة ،غ  ســواء كانــت محلي

ّ وقد كان رحمه هللا رجالً ثوريـاً تـشبع بثقافـة القـرآن الـذي هـو ،خارجية أو
 فلقد عرفته منذ وقت مبكر تقريباً من نهاية ،عليهم السالمثقافة أهل البيت 

نينات وبداية التسعينيات وهو حارض يف ميدان العلم والتعليم  وكان لـه ،الث

دور بارز يف إعادة إحياء الحركة العلمية يف صنعاء العاصمة وبعض املنـاطق 

ء األخ َاليمنية التي كانت من قبل هجراً علمية مع ثلة من العل يـار كالـدكتور ِ

 والسيد العالمة عيل بن أحمد الشامي ،املرتىض بن زيد املحطوري رحمه هللا

ه ممن أسهموا إسهاماً فاعالً يف إعادة الحركة العلمية يف ،رحمه هللا  وغ

ه مـن الجوامـع مـع ،الجامع الكب املقدس بصنعاء  وجامع النهـرين وغـ

حمهم هللا كأمثـال الـسيد العالمـة مباركة وإرشاف من قبل مشايخنا الكبار ر

 والـسيد ، والسيد العالمـة حمـود بـن عبـاس املؤيـد،محمد بن محمد املنصور

 والسيد العالمـة مجـد الـدين بـن محمـد بـن منـصور ،العالمة أحمد الشامي

هم،املؤيدي   . والسيد العالمة بدر الدين أم الدين الحو وغ

ء يف توسعى  أسيس الجمعية العلمية العليا بغية مع مشاركة إخوانه من العل

 وشــارك يف ،دعمهــا ماديــاً ومعنويــاًوبغيــة تنظــيم وترتيــب الحركــة العلميــة 

  .التدريس يف الجامع الكب بعد تركه لوظيفته الرسمية يف وزارة الداخلية

بإمكانـه أن وشارك يف تأسيس حزب الحق يف املشاركة السياسية ظناً منـه 

 إال أنـه رأى أن العمـل يف ؛لـك يف إصـالح األمـورأن يعمل شيئاً من خالل ذ

 نظـراً ملـا كـان عليـه الحـال مـن ،مجال الحركة العلمية أوىل وأحرى وأجدى

  . انسداد األفق يف مجال اإلصالح عن طريق الحزبية
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واستمر عىل هذا النحو وقتاً طويالً وأسهم إسهاماً فاعالً يف إنشاء رابطـة 

ء اليمن مع كوكبة من العل ء األحرار يف ذروة التجاذبات السياسية إبان عل

نظـام عـيل عبـدهللا صـالح ضـد ما سمي بثورة الربيع العر وثورة الشباب 

ء  يفوك آنذاك بـ مؤيـد للنظـام ومنحـاز إىل بعـض األحـزاب انقسم العل

ء ملصلحة هذا الطرف ؛السياسية  حيث كان كل فريق منهم يتحدث باسم العل

ء الذين  يكونوا يـشاركون أو ذاك م يوهم أ ن هذا هو موقف بقية العل

حكات  إخوانـه ع وكان لهم موقف متوازن سـعى مـ،يف هذه التجاذبات وامل

ء  ء اليمن حتى يب للناس موقف العل ء إلنشاء وتكوين رابطة عل من العل

 وفعـالً نجـح ،الذين  يكونوا متحزب وال منضوين تحـت أي تيـار حـز

 يف أوساط الشعب اليمني وكان عدد اًهذا والقى ارتياحاً وترحيباً كبعملهم 

ائـة عـا مـن سـائر  ا ء املشارك وقت تأسيس الرابطة أك مـن  العل

ء  واستمر يف إدا،املذاهب اإلسالمية يف الساحة اليمنية رة عمـل رابطـة علـ

  .عمل الرابطة للرابطة وعمل ما بوسعه رحمه هللا إلنجاح اليمن كأم عام

وح ظهرت حركة السيد حس بدر الدين الحـو رحمـه هللا التوعويـة 

ا أمكنه من قول وفعل  وسعى ،اإلصالحية أيدها وباركها وشارك يف ظهورها 

يف جمع التربعات بقدر استطاعته ألنه القى فيها وملس منها ما كـان يجـيش 

 والسي أنه قد ،ويتمناه وما كان يرغب فيه ،يف صدره طيلة عقود من الزمان

ّواجه بقدر االستطاعة ظلم النظام السابق وتعـرض لـألذى واملـضايقات مـن 
خالل كتاباته وأشعاره التي كان ينتقد فيها الفساد والظلـم حتـى أنـه اضـطر 

 ،مرة للهروب إىل خارج الوطن بعد أن الحقته أجهزة القمع يف النظام السابق

 والسي ما كان يطالع بـه الـشعب يف ،عىل ذلكوأشعاره وكتاباته املؤثرة تدل 

ه صـدى األمـة  فلقـد ،عموده الذي كان يسطره يف صحيفة األمة والذي س

 وكـان ،كان له تأث كب يف توعية الناس وتأليب الناس عىل النظام الفاسـد
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 واستمر عىل هـذا النحـو مكافحـاً ،يشكل مصدر إزعاج للنظام الظا آنذاك

 وكـذا كـان لـه إسـهام كبـ يف مواجهـة ،اع عن دينه وأمتهمناضالً يف الدف

األفكار ودحر  داألفكار الدخيلة عىل الشعب اليمني حيث حقق الكتب املعنية بر

 كـ أسـهم يف إحيـاء تـراث أهـل البيـت علـيهم الـسالم الفكـري ،وتفنيدها

ّ وألف وحقق وطبع الكتب القيمة ونرشها من خالل ،والفقهي يف وقت عصيب ّ

 وشارك يف كث من معارض الكتب التي ،ة اإلمام زيد بن عيل الثقافيةمؤسس

كان يحرضها بنفسه لنرش علوم أهل البيت عليهم السالم الذين مثلوا االمتداد 

َصىل اللـه عليه وآله وسلمالحقيقي للنبي محمد  ََّ َ َ ََّ ُ َ ْ ُ َِ َ  ، ولإلمـام عـيل بـن أ طالـبَّ

 علـيهم  واإلمـام الهـادي، بـن عـيل ولإلمـام زيـد،ولإلمام الحسن والحـس

ة العلم والجهاد واالستشهاد،السالم هم من أ   . وغ

ويف األخ ال يسعنا إال أن نقول رحمة هللا تغـشاك يـا عبدالـسالم وجعـل 

 وجاهدت بنفـسك وعلمـك وقلمـك ولـسانك ، عملت ما بوسعك،الجنة مثواك

نـا ولـك ولـسائر  وأن يغفـر ل، نسأل هللا أن يتقبل منـك ذلـك،قدر استطاعك

 وأن يحقـق ، ودار كرامتـه، وأن يجمع بيننا وبينك يف مستقر رحمتـه،املؤمن

 ،ري إنه عـىل مـا يـشاء قـد، وخذالن الباطل وحزبه،أمنيتك بنرص الحق وأهله

  . وصىل هللا وسلم عىل سيدنا محمد وعىل آله الطاهرين،وباإلجابة جدير

  
  هـ١٤٤٤ من محرم الحرام ٩ األحد تحرر

   إىل عفو ربهالفق
  شمس الدين بن محمد رشف الدين
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الحمـد  البـاقي بعـد ،الحمد  رب العامل  ،بسم هللا الرحمن الرحيم

 نحمده جل وعال كـ ينبغـي لجـالل ،فناء خلقه الحي الدائم سبحانه وتعاىل

 وصـىل هللا ،يف الـشدة والرخـاءوجهه ولعظيم سلطانه يف الرساء والرضاء و

   .وسلم وبارك عىل سيدنا محمد وعىل آله الطاهرين

ً من أعالم الجهاد والعطـاءيف هذا اليوم َ تودع اليمن واألمة عل  نودعـه بحـزن ،َ

ٍ وبتـسليم ، بأمر هللا وقـضائه وقـدرهنودعه أيضاً بكل رضاً ولكننا ، وتأثر كب،عميق

 وبـذل ، عـاش حياتـه يف طاعـة هللا،ٌ فهو عبـد ،مطلق ألمر هللا سبحانه وتعاىل

ـياً بـإذن ،وقته  سبحانه وتعاىل ـياً مرض  حتى أراد هللا أن يسرتد روحـه إليـه راض

 وأن ، وأن يرفع هللا مقامه لديـه، واملغفرة، نسأل هللا له الرحمة،هللا سبحانه وتعاىل

ـا كـدح يف هللا،يعيل هللا درجته عنـده ّوتحمـل يف ذات هللا  ، وجاهـد يف هللا، 
  . رجل بذل نفسه لطاعة هللا يف كل مجال،سبحانه وتعاىل

 عرفتـه ،الناس وجدوه يف كل ميـدان وهـو املتـصدر واملتقـدم منـذ شـبابه

 كـان ال زال شـاباً ،م وهو من أنشط الـشباب يف حينهـا١٩٨٧تقريباً يف عام 

يـشجع  و، ويطـوف الجوامـع،ّ ويوجـه، وينـصح، يكتـب،متحركاً يف كل مجال

ء  ومـرت ، ويواجـه الطغـاة واملفـسدين بكـل جهـده، ويقف إىل جانبهم،العل

 ، ويف عطائه مع هللا، ويف عمله مع هللا،األيام وهو يرتقي يف دعوته إىل هللا

 ، واملفـسدين، فكان من أبرز األصوات التي تقف يف وجه الطغاة،ويف جهده

ــد،واملجــرم ــرض للتهدي ــد،ّ وتع ــصفية ومحــاوالت ال، والوعي ــاوالت ،ت  ومح

َ وأقيص من عمله،االغتيال ِ  وهو باذل نفسه وروحه وجهده وأمره  سبحانه ،ُ

 ،وتعاىل حتى مشت األمور إىل أن مشت عليه وهو عىل ذات املبدأ  يتحـول

َ كانت املغريات تُعرض عليه وعـىل أمثالـه ، و يجامل، و يداهن،و يتغ ْ
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 ، وكلمـة، ولهم صولة وجولة، ولهم تأث،ممن ينشطون ويتحركون يف الساحة

 وال إىل ، ولكنه ظل ثابتاً عىل موقفه  يتلفت إىل املغريات،وقبول لدى الناس

 بـل مـىض عـىل خطـه ونهجـه الـذي اختـاره ، وال إىل التهويالت،التهديدات

 وتوارثـه عـن معلميـه وأسـاتذته ، ومعرفـة، وعلـم، وأخذه عـن قناعـة،لنفسه

 فاملكتبـة مليئـة ،داده حتـى كتـب هللا لـه العطـاء الكبـومشائخه وآبائه وأج

 وبالكتـب التـي سـعى يف تحقيقهـا وحققهـا ، وبالكتب التي حققهـا،ؤلفاته

ه  وكم سعى يف ، وتعاون، ووقف، ودعم، وساند،ّ ولكن له الفضل أنه شجع؛غ

ية ية،تأسيس جمعيات خ ية، ومؤسسات خ ة، ومرافق خ  كـل ، وأمور كث

 ، واإلحـسان، والرب، فرتك ثروة عظيمة من الخ،انت عطاء متواصلحياته ك

 ، ألوالده، لكـل محبيـه، لكـل تالميـذه، لكل زمالئه، واملبادئ، واألخالق،والقيم

ة ة والكب  التي كانت ترى فيه أحد رموزها إن  يكن رمزهـا ؛ألرسته الكر

  .األول يف كث من القضايا واملواقف

ء ؛المـة عـيل عبدالحميـد املتوكـلرحم هللا السيد الع  كـان مـن كبـار علـ

ً،اإلسالم  كان يتابع كـل مؤلفاتـه مـن ، له باع كب يف العلم، كان عاملاً عظي

 إىل أن يـصل إىل أيـدي ،ح يبدأ يف املؤلـف أو يف الكتـاب الـذي يحققـه

 هـذا العالمـة العظـيم ، وبينهم قرابة،هذا فخرنا:  ويقول، وهو يتابعه،القراء

ة يف العلـمع  ولـه ، مرجعيـة عظمـى،يل عبدالحميد املتوكل كان مرجعية كبـ

فضل كب يف تحقيق كث من الكتب التي كانت تتوىل طباعتها وزارة العدل 

هـا ) ضـوء النهـار(و) رشح األزهـار( مـن ضـمنها ،حينها واملحكمة العليا وغ

رى لهـذا  ومع ذلـك كـان يـ، وكان مرجعية يف األحكام الرشعية،وكتب أخرى

 وعنـدما أهـدى ،ّ ويقـدره،ّ ويجلـه،ّ ويعظمـه،الشاب يف نظره املقـام واملكانـة

 أهــداه إىل بعــض »أعـالم املــؤلف الزيديـة«فقيـدنا بعــض مؤلفاتـه ومنهــا 

 أهـداه و يهـدي لعمـه وشـيخه العالمـة عـيل ؛أصدقائه وأعزائه ومـشائخه
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أنـا .. لكتـاب مـا هـو بخـل يف قيمـة ا: عبدالحميد املتوكل فاتـصل بـه وقـال

ّسأشرتي عرشين كتاب وسأشجع الناس يف رشائه ولكني أتـرشف أن يـصلني 
ّمؤلفك وعليه اإلمضاء إهداء إىل من يحبك ويجلك ويعظمك  فكان هذا قدره ،ّ

 ، وقـدره عنـد هللا بـإذن هللا عظـيم، ومكانه عند مثل هؤالء،عند مثل هؤالء

  .جهوده العظيمومكانه عند هللا كب بإذن هللا سبحانه وتعاىل 

 كان بعض األوقات ، وربط املجتمع ببعضه،سعى للتقارب ب فئات املجتمع

هنالك شعراء كبار ولهم كلمة مؤثرة ولكن السلطة كانـت تـسعى إىل تغييـبهم 

 مـع إنتـاج ، فكان يسعى إىل الربط بـ إنتـاج هـؤالء الـشعراء،عن املجتمع

 ، مع أصحاب املكتبات،يوت العلم مع ب، مع حلقات الدرس يف املساجد،ّالكُتاب

 ، ويحيـي تراثهـا،يسعى إىل جمع الناس وتوجيههم يف تيار واحد يخدم األمة

 وعـىل ، وعـىل قيمهـا، وعـىل تراثهـا، ويحافظ عىل هويتها،ويقيم ثروة األمة

 عندما بدأ النشاط العلمـي وبـدأ الـشباب يقبلـون عـىل ، وعىل العلم،أخالقها

 واملـشجع عـىل ،ان من أول الـداع إىل ذلـكحلقات العلم يف املساجد ك

 يذهب إىل أصحاب القـدرة املاليـة يـشجعهم ، والساع يف سبيل ذلك،ذلك

 ويـذهب إىل ، ويذهب إىل املـسجد ليـدرس بنفـسه،أنهم يدعموا طالب العلم

 ويتحـرك يف كـل مجـال لـدعم هـذا التوجـه ،السكن ليساعد يف بناء السكن

رته اليوم يف هذا الصمود األسطوري العظيم العظيم الذي بحمد هللا نلم س 

 تربـوا عـىل ، الذي أ من خالل شـباب تربـوا عـىل الطاعـة،لشعبنا اليمني

 فكـانوا خـ ، تربوا عىل الصالح، تربوا عىل املعرفة، تربوا عىل الخ،العلم

قوة لهذا الشعب يف هذه املرحلة التـي حـصل فيهـا هـذا الهجـوم والعـدوان 

 فكـان ممـن لـه فـضل يف تأسـيس هـذا العمـل ،اغي عىل شـعبناالكب والط

ــ، والثقــايف،العلمــي ــ كافــة املحافظــات، والفكــري الكب ــه ، متــنقالً ب  ول

رات العلمية ة يف املؤ ت كب  ، داخل اليمن وخارج اليمن، والندوات،مساه
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 ويف أك من نشاط وفعاليـة وعمـل ،ويف إنشاء الصحف التنويرية واملجالت

 ، الشجاع، فالفقيد رحمة هللا تغشاه كان قدوة حقيقية لإلنسان املتحرك،عظيم

 وتأتيـه ، كان يدخل يف معركة رشسة مـع الطغـاة واملجـرم، السخي،الباذل

ة  ومـا ،التهديدات والتهويالت ومحاوالت االغتيال واملالحقات الرشسة والكب

 أو يؤلـف ،حقق كتابـاًأن تنتهي هذه املعركة إال وعاد ليعتكف ب الكتب إما ي

 ، أو لتقـديم الخدمـة لفـالن، أو التصوير لفالن،يعمل لتشجيع فالن  أو،كتاباً

 ،ٌفله فضٌل كب عىل الحياة العلمية يف اليمن وعىل الحياة الثقافية يف اليمن

ويف الجانب السيايس كان من مؤسـيس التكوينـات الـسياسية يف أكـ مـن 

 التكوينات الـسياسية ويفعـل كـل مـا يف  ويسعى للمقاربة ب، ومشجع،مكان

  .وسعه لخدمة الناس ولبذل ما يرفع بإذن هللا شأن املجتمع ويقويه

 وأدخلـك ، وأسكنك مساكن األخيار،رحمك هللا فقيدنا العزيز رحمة األبرار
 ، وعزاؤنـا العظـيم ألوالدك،بفضله وكرمه جنـات تجـري مـن تحتهـا األنهـار

 ويف مقدمة الجميع نعزي السيد ، ملحبيك،ميذك لتال، لزمالئك،ألرستك جميعاً
ّ فإنه كان من خلص من ينصح لـه ،القائد عبدامللك بن بدر الدين حفظه هللا ُ

 ، ويرفـع إليـه الكثـ مـن القـضايا واملظـا،ُويلقي إليه الكث من النـصائح
ويعمل كل ما يف وسـعه لـ يكـون عونـاً صـادقاً يف هـذه املرحلـة الـصعبة 

 سبتمرب ولكن منذ أن بدأ الظهـور ٢١ ليس من انتصار ثورة ،ه ومعه ل؛واملهمة
 ، مواجه، متصدر، متقدم، باذل،والحضور لحركة أنصار هللا وهو ناصح مسدد

 وال حـول إال ، رحمة هللا تغشاه وإنا  وإنا إليه راجعـون،يف كل ما يستطيع
إىل أرواح أمواتنا ً ونقرأ الفاتحة جميعاً رحمة إىل روحه و،با العيل العظيم

 وخذالن للطغاة ، والجهاد واملجاهدين، ونرصاً للحق واملحق،وشهدائنا جميعاً
 ثـم ، وصالحاً لشأننا وشأن املسلم أجمع،والظامل واملجرم أين كانوا

 . إىل روح نبينا وآله صىل هللا وسلم عليه وعىل آل بيته الطيب الطاهرين
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َّصـىل يدري اإلنسان ماذا يقول يف هذا املوقف الجلل إال ما قـال النبـي ال  َ
َاللـه عليه وآله وسلم ََّ َ َ ََّ ُ َ ْ ُِ  إن القلب ليحزن وإن الع لتدمع وإنـا عـىل فراقـك يـا َ

ً شـامخاً،عبدالسالم ملحزنون  ، شـاعراً، أديبـاً، عاملـاً، هذا اإلنـسان كـان علـ

ً، مجاهداً،ثورياً  ال تجد صفة من صفات الخ إال وقد اجتمع ، مرشداً، معل

 ال ،تعامـل معـه وبـساطة ال، ونقـاء رسيرتـه، مع سالمة قلبه؛يف هذا اإلنسان

 تنظـر ، كأنـه صـفحة بيـضاء، بتكلف وأنت تتعامل معه وال تحس،تحس بحرج

 ،ال حقـداً عـىل أحـد و، ال يحمل غالً عىل أحد،إليها بكل شفافية وبكل وضوح

 عاش ، ال يفكر يف نفسه وال يف مصالحه الشخصية، ومسؤولية األمةَّيحمل هم

اً اً ومات فق   . وسيحرشه هللا يف زمرة الفقراء مع النبي محمد وآله،فق

 من ،ّ تحمل املسؤوليةْنِ م، تجسدت فيه كل قيم الخ،ًهذا اإلنسان كان أمة
  يكـن ،يام بكـل الواجبـات يف كـل املجـاالت من الق، من املصابرة،املثابرة

 ، تجده يف املجال العلمـي، تجده يف املجال الثقايف،يقترص عىل مجال مع
عي  ، تجده يف كل مجاالت الحياة التي يحتاج إليهـا،تجده يف املجال االجت
وذج للعا الربا  ، الذي يحمل هم دينه وأمته، الصابر، املؤمن،فهو بحق 

 وهو يقول كلمـة الحـق يف وجـه ، سبيل هللا منذ عرشات السنومجاهد يف
ّ له الكث من القصائد والرتاث األد الذي ينبغي أن يهـتم ،السلطان الجائر ُ

ة حياة زاخرة بالعطاء،به  وبالصدع ، وبالفداء، وبالتضحية، وبالبذل، وله مس

  . بكلمة الحق يف وجه السلطان الجائر

 ، يــا أســتاذنا وعاملنـا وقــدوتنا عبدالــسالم الوجيــهال نقـول إال رحمــك هللا
 ،وألحقك بنبيك محمد وآل بيته يف ركب النبـي واآلل وألحقنـا بـك صـالح

 وخلفك علينـا وعـىل األمـة ،وجمع بيننا وبينك يف مستقر رحمته ودار كرامته

  .وعىل البرشية بخ الخالفة
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 اشم السياعبد هللا ه .أ

ء اليمن أن طلب األ خي ورفيق أربعينية أكتب يف أخوة مني يف رابطة عل
ن تكتـب أخ عبد السالم عباس الوجيه فقلت يف نفيس ماذا عساك عمري األ

التي تراكمت  والوفاء والحب والصدق والصداقة ةّخومن األ ربع عاماًأعن 
 ، ورعت املحبة في بينك،خوتكت أرَّلت عالقتك وجذ فشكّ، بعد يوميوماً

كّ واستولت عىل املشاعر يف ظـل  ، وسكنت يف الوجدان،نت من القلوبثم 
ل الأ  وظروف متعددة ،زمنة متقلبةأ و،وضاع مختلفةأ ويف ظل ،لهاحرص  ع

تتقــاطع  أو ،تفـرت محبتنـا و أ، ومــع ذلـك  نختلـف يومــاً؛ جـامعهـايجمع ال

لنا،أفكارنا   .ووجهتنا ، أو أع

 ، والـسفر سـوياً،وماذا سأقول أو أكتب عن أربع عاماً من التفكـ معـاً

 واملشاريع التي  يكن لها من غايـة سـوى نيـل رضـا ،والتخطيط والنقاشات

  .هللا والنهوض باألمة

خي الحبيب عبد السالم ماذا أكتب عنك وعن عقود أربعـة وتزيـد ونحـن أ

ر وصادق القلب واللسان وطلبوا ديب والشاعنت األأكنت مكا و  وهل لومعاً

 ويا ؟ن تكتب عني بعد مو ماذا كنت ستكتب عني لو كنت يف مكاأمنك 

  ؟مر كذلكليت وكان األ

زلـت يف نـت ال أكتـب عـن بدايـة عمـرك وأأخي العزيز عبد السالم هـل 

ة "شهارة"  وحينهـا تـصديت ،حدى قصائدكإ ك سميتها يف ؛مدينتك الصغ

فكــار أ والعبـث ب،رادت تـشويه مــدينتكألوهابيـة التــي وىل مــن اللموجـة األ

ن كث من النـاس أ يف ح ، بكل صالبة وشجاعة، وطالب مدارسها،بناءهاأ

  .الوها خوازالوا يجهلون خطورة املد اإل وقتها  كانوا ال
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 )زكريا(ذكر اسم املدرس والقيادي اإلخوا أزلت  نني الأخي أوهل تصدق 

وكان شخصية جذابة تم اختياره بعناية ليكون  لنشاطه الذي واجهته وتصديت

  ".شهارة" والتاريخ ءخوان الذي يخرتقون به مدينة العلم والعلول سفراء اإلأ

ديـب الـذي كـان الـشاعر واألاملؤيد  خ يحيتحدث عن رفيق صباك األأأم 
لكأيشاطرك حياتك وهمومك و زلت تحتفظ   وال،ومواقفك تجاه الوهابية ع

واستمرت حتـى بعـد دبية الرائعة التي كانت بينك  من املساجالت األبالكث
 وتـرك غـصة يف نفـسك  مبكـٍرٍ وكيف افتقدته يف وقـت،ىل صنعاءإطلوعك 

قكأ  يندمل يف وجرحاً   .ع

 واملعاناة التي واجهتها بكل شجاعة وعزة ،الذي عشتهحدث عن اليتم تأأم 

مك لتشق طريقك يف العلـم أمع  إىل صنعاء "شهارة"انتقلت من   وكيف،نفس

  وكم كنت شاباً،ولتتحمل مسؤولية نفسك فتجمع ب الوظيفة والتعليموالتعلم 

 مبكر فكنت الـشاعر ٍ بدأت مالمح نبوغك وبالغتك وذكاءك من وقتطموحاً

البليغ والصحفي الناجح والباحث املتألق سواء عندما كنت يف وزارة الداخليـة 

  حتى رصت عاملاً، أو طالب من طالب العلم،لحراس لتحرير مجلة اأو مديراً

ك للرتاث اليمني  وصنعت ماوباحثاً  وإخـراج ، مـن التحقيقـات يصنعه غ

  .الخ...املعاجم والفهارس

ة مـن عمـرك التـي قـضيتها يف منـارصة أم أ تحدث عن الـسنوات األخـ
ة القرآنية املباركة  وما بذلت فيها من جهود وما قمت فيها مـ ل املس ن أعـ

وما اتخذته فيها من مواقف وما سطره قلمك ونطق به لسانك ولعل بعض تلك 

ل كانت ستكلفك حياتك و   .رصيت عىل القيام بهاأاألع

ا الكث ال  ..خي العزيزأ تفاصيل حياتك وجهـادك وشـجاعتك يعرفون  ر
 ، سواء يف مواجهة نظام صالح وحكم القبيلة؛ عشناها معاًطوال أربع عاماً

 ، والوها، والفكري، والصحفي،أو يف مواجهة موجات االنحراف األخالقي
  .د الراقي وأسلوبك األ، الذي واجهته بقلمك الشجاع؛خواواإل
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 ،الدءوب من التفاصيل املتصلة بالعمل ن الكث ال يعرفويضاًأك إن الكث 

 يف األمـة  الذي قمت به يف سبيل إيجاد حالـة مـن النهـضة الـشاملةواملثابر 

 أ حتـى ؛ ويف مجـاالت مختلفـة،ل البيت علـيهم الـسالمآ من خط انطالقاً

 ، والحـز،بـواب الجهـاد الـسيايسأنـه ال يوجـد بـاب مـن أستطيع القـول أ

ال وقـد خـضته بكـل شـجاعة وصـدق إ ؛ والعلمـي، واملـايل، واألد،والثقايف

  .وإخالص

ستاذ   واأل،شمس الدينصحابك ومحبيك سيدي قل أل.. أخي الحبيب الغايل 

نه من الـصعوبة أستاذ خالد موىس من عرفوك عن قرب  واأل،طه الحارضي

 ويـدور يف ،ه مـشاعريّ و ما تكنـ،كتب لهم عن كل ما يجيش يف صدريأن أ

ل التـي عـشناها حداث واملواقف واألحمله من الذكريات واألأ وما ،خلدي ع

فراحـي أا وتـاريخي و كونهـا جـزء مـن حيـ؛ةّزالـت حـارضة وحيـ  وال،معاً

  .منيأحزا وخويف وأو

 ،عرفه عنك وعـن جهـادكأكتب فيه اليس واليس م أ يأ فولعل يوماً

 ، وعفويتـك، وعاطفتـك،خالصـكإ و، وصـدقك، وزهدك، وعفتك،نسانيتكإو

  .ستطع مواصلة الكتابةأفسامحني فلم 

  خي وإىل أن نلتقي يف رحاب هللا ورحمتهأسالم هللا عليك 
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  طه هادي الحارضي . أ

عرفت السيد العالمة واألديب املؤرخ واملحقق عبد السالم بن عباس الوجيـه منـذ 

 وكانـت معرفـة عاديــة ،كنـت طالبـاً يف الجـامع الكبـ بـصنعاء أواخـر التـسعينات

ء  وم،كمعرفتي بكث من األساتذة آنذاك نذ أن بدأت العمـل عنـده يف رابطـة علـ

 ورأيـت فيـه مميـزات ،م وإىل أن تويف رحمه هللا عرفته عن قرب٢٠١٢اليمن عام 

ة ال يراها إال من عرفه عن قرب وعمق  ألنـه كـان شـديد البـساطة والتواضـع ،كث

  .وخفة الظل حتى يبدوا ملن ال يعرفه أنه شخص عادي

ا يسمح به املقـام وسأذكر مميزات له عايشتها فيه وه ة وسأقترص  ي كث

  :عىل سبيل االختصار واإليجاز

ء وأصـحاب الفكـر الزيـدي نـشاطاً  - ١ يز الفقيد بأنه كان من أك العلـ

 ف من نشاط فيه خدمة للفكر الزيدي إال وهو من ضمن ،وحركة وخدمة

هم إنتاجاً وتأليفـاً وتحقيقـاً ،املؤسس  ويف ،وحركـة ونـشاطاً فهو من أك

 ويشهد عىل ذلك نشاطه الواسع يف ،ةنفس الوقت أخملهم ذكراً وأقلهم أجر

ء وطلبة العلم ويف تحقيق الكتب الرتاثية وتأليف الكتب  خدمة العلم والعل

ها الكث  . الفريدة كأعالم املؤلف الزيدية وغ
ء الزيدية -٢  يف صـنعاء كان رحمه هللا صاحب عالقات ومعرفة واسعة بعل

 وكانت لـه أيـضاً عالقـات ،كث من املحافظاتذمار وحجة ويف وصعدة و
ء  ءاتهم فلـه عالقـات بعلـ ختلف انت ء يف اليمن  ومعرفة واسعة بالعل

هـا يف الشافعية والصوفية  تعز والحديدة وحرضموت وعدن والبيضاء وغ
ء الوهابية،من املحافظات و تقترص  ، ك كان له عدة مواجهات مع عل

عية واملشاعالقا ء فقط بل بالشخصيات االجت خ والسياسي يته عىل العل
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هم معرفــة وعالقــات واســعة  وكانــت لــه أيــضاً ،واألدبــاء والــشعراء وغــ
ئية من خارج اليمنبالشخصيات  ء من لبنان والعـراق وسـوريا ،العل  كعل

ء املنطقـة الـرشقية والجنوبيـة -والسعودية  ن – عل  وتركيـا وإيـران وعـ

ها  . واألردن ومرص وباكستان وفلسط والكويت وغ
 ،كان رحمه هللا شديد الوالء للسيد القائد عبد امللـك بـدر الـدين الحـو -٣

ة قـام بـه بتوجيهـات مـن الـسيد القائـد  كـ - منهـا ،وكانت له أدوار كث
ء  أنه التقى –أخرب بالـسيد حـسن نـرص هللا يف مع مجموعة من العلـ

ة للتواصللبنان وطلب فتح  بل :  فـأجابه السيد حسن نرص هللا،نافذة صغ
ـرصاعيها  وكانـت هـذه بـدايات العالقـات بـ ،كل أبوابنا مفتوحة لكم 

  . وال غرو أن يعزيه عىل الهواء مبارشة يف بداية خطاب له،السيدين
اً بهويته الزيدية العلمية والثـائرة وكـان منافحـاً  - ٤ كان رحمه هللا معتزاً كث

الشخـصيات وال يقبل املقايضة أو املساومة أبـداً وكانـت عالقاتـه مـع عنها 
ئية والسياسية م  بـل ،خرين مبنيـة عـىل االعتـزاز بفكـره وهويتـهع اآلالعل

 ومـن هـذه املحـاورات مـا ، صـحة معتقـدهويـربهن عـىلويناظر ويحاور 
يف إيران كان هناك نقاش بينه وب بعض أصحاب الفكر وهو أخرب به 

ع شيعة ألنكم ْبُ أنتم يا زيدية ر: حيث قال له املحاور اإليرا، عرشيةاإلثني
ة املعصوم  اإلمـام عـيل  وهـم ،فقط عرش اإلثنيتؤمنون بثالثة من األ

 بـل : رحمـه هللارد عليه ف،والحسن والحس وال تعرتفون بالتسعة الباقي
لزيديـة معنـا ونحن افقط رش شيعة ألنكم تؤمنون باثني عرش إماماً ُأنتم ع

 .  وكانت هذه من ظرافته يف الردن إماماً ومئة وعرش
ء الذين اتسعت مجاالت نشاطهم  -٥ كان رحمه هللا ضمن قلة قليلة من العل

ًوتحركهم فكان سياسيا وصحفياً وأديباً ومؤرخـاً ومحققـاً ومؤلفـاً وكـان لـه 
ي واإلنساكب نشاط   .يف العمل الخ
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 شبابية مرحة فكان يتعامل مع الشباب وكأنه من كان رحمه هللا يحمل روحية - ٦

 وكان كث التشجيع لهم وكان يعطي من حوله من الـشباب الثقـة ،أقرانهم

كنهم من اإلبداع ويدعمهم مادياً ومعنوياً وهي خصلة نادرة يف الواقع  .و
ـا قـضاه هللا عليـه وابـتاله مـن عظيم كان رحمه هللا  -٧ الـصرب والرضـا 

 يومـاً يتـربم ه فلم أسمع، الزمنصاحبها عقوداً من التي األمراض املتعددة

ة واملعنويات أو  وكان يقول ،يضعف معنوياً بل كان مثاالً للصرب وقوة العز

ويف مرضه  ،حيا أك من عرشين عاماً ربح: رحمه هللا ح يتكلم عنها

من حوله نخفي عنه األمـر مكنا ومجموعة  ،الرسطاناألخ حيث أصيب ب

وي ،ت األطباءيبة لتعلاستجا شك يف يـ وح كان يحرض جلـسات الكـي

 واتـصل -ك أخـرب– فانتظر ذات يوم جمعة قبل الخطبة بدقائق ،األمر

م -بالدكتور طه املتوكل وزير الصحة   والذي كان يوليه كل الرعاية واالهت

كن - أن  وقال له أنت يا دكتور متوضأ وستطلع املنرب وتخطب بالناس وال 

 ،ُتخفي عني فهل أنا مصاب بالرسطان فلم يجد الدكتور طه بداً من إخباره
فلم يؤثر ذلك فيه معنوياً وحمد هللا وشكره وكان من يزوره يجده ضـاحكاً 

انه وتسليمه بقـضاء هللا وقـدره تلك معنويات عالية نابعة من إ  ،مازحاً 
 عـن تعد ليوم رحيلـهيسكان بل  ،و يكن متوجساً من املوت وال خائفاً منه

الدنيا بطلب املسامحات والدعاء والتوبة وعمل جرد حساب م عليـه مـن 

ت رحمه هللا إال وقد استعد للقاء هللا مستبرشاً،حقوق  .   و 
كان رحمه هللا يحمل رسيرة نقية ال تعرف الحقد إال عىل أعداء هللا فرغم  -٨

 األحيـان يتـرسع يف  وشـجاعاً إال أنـه يف بعـض ورصيحاًأنه كان واضحاً

 أو عـرب التلفـون أو يف وسـائل  ،الحكم عىل بعض األشـخاص وجهـاً لوجـه

عي   ،ه ويصحح ذلـك الخطـأئرسعان ما كان يعرتف بخطوالتواصل االجت
ومـا كان بعض األساتذة الذين  يعرفوه رصيحاً واضـحاً نقـي الـرسيرة و

تعضون بعض اليش،كان يف قلبه كان عىل لسانه  وح عرفوا ،هء من كان 
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كــانوا يـأتون إليــه فيأنــسون بـه وأحبــوه وأحــبهم وخــدموه نقـاء رسيرتــه 

ء التي تخطر يف بالهم ح يبحثـون عمـن ،وخدمهم  وكان من أول األس

 .قدر استطاعتهب فيأتون إليه وكان ال يتأخر يف االستجابة لهم ،يسندهم
 يحزن لحـزنهم  فكان،كان رحمه هللا كث الحب ألوالده وأرسته وأقربائه -٩

ة ذات ّويفرح لفرحهم ويعمل جاهداً يف توف كل ما يحتاجونه رغـم شـح

ة  إىل مستوى أن يذهب ليستدين ،اليد وال يكرس بخاطر أحـداً املبالغ الكب

 وكـان ، وكان كث التفقـد ألقربائـه وأرحامـه،بناته أو أحفاده من أبنائه أو

ن مرتبـه وكـان أكـ مـا يسعى ملساعدة املحتاج حتى أنه كان يسحب مـ

ة من حياته  .يصنع ذلك يف السنة األخ
كان رحمه هللا كث النصح والنقد البناء لالختالالت يف الجانب الرسمي  -١٠

يف الدولة ويف مكون أنصار هللا وكان يرفع باملالحظات واالقرتاحـات إىل 

 ويف نفـس الوقـت يـستقبل التوجيهـات منـه برحابـة صـدر ،السيد القائـد

 .د يف تنفيذها برغبة وحرصويجته
كـان رحمـه هللا ال يأبـه باملناصـب وال يـسعى إىل وفـرة املـال وال يحــب  -١١

رات والندوات واألنشطة التي تقيمها الرابطة تحت ،الظهور  وكان يف املؤ

إدارته كان يرفض الجلوس يف الصف األول وإن جلس فبإلحاح شديد منـا 

ِورسعان ما يقوم من الكريس ويجلس  ْ ءه مكانُ  .أحداً من العل
يز بها الفقد رحمه هللا وهي قليل مـن كثـ  ذكرناهـا مـن ،هذه ميزات 

ا يسمح به املقام   .باب املشاركة يف كتاب أربعينيته وعىل عجل و
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  عبدهللا حمود العزي/ العالمة

وجيه رحمه هللا تعاىل رائداً من يعد العالمة املحقق عبد السالم بن عباس ال

ــل ،رواد الحركــة اإلســالمية يف الــيمن ــذ أوائ ــه اإلســالمي من  وقــد بــدأ عمل

نينات من خالل إدارته ملجلة الحراس  ثم اشـرتك رحمـه هللا تعـاىل يف ،الث

تأسيس دار الرتاث اليمني التي كـان لهـا فـضل الريـادة يف دفـع كثـ مـن 

 ك كان من أوائل ،فات الزيدية املخطوطةالشباب نحو العمل يف تحقيق مؤل

 ولـه العديـد مـن املقـاالت الهادفـة ،املؤسس لحزب الحق ولـصحيفة األمـة

 نبه من خاللهـا عـىل األخطـار املحدقـة بـالواقع ؛والالذعة يف صحيفة األمة

 ويف مدرسـة دار ، وتفرغ الفقيد للتدريس يف الجامع الكب بـصنعاء،اليمني

د جمعتني بالفقيـد صـحبة عمـل طويلـة يف مؤسـسة اإلمـام  وق،العلوم العليا

  .  مدة عرشين عاماً،بن عيل الثقافية زيد

 وفهرست ،كتابه أعالم املؤلف الزيدية: وللفقيد العديد من املؤلفات أبرزها

 وقـد ، وكذلك مصادر الرتاث اإلسالمي يف مكتبات اليمن الخاصة،مؤلفاتهم

همها تحقيق مخطوط األمـايل الـصغرى حقق الفقيد عدداً من املخطوطات أ

 وتحقيق كتاب االعتبار وسلوة العارف لإلمام املوفق با ،لإلمام املؤيد با

  . وأسهم يف تحقيق تفس املصابيح الساطعة األنوار للرشيف،الجرجا

رحم هللا فقيد األمة اإلسالمية العالمة املحقق عبد السالم بن عباس الوجيه 

  .محبيه وذويه الصرب والسلوانوألهم أهله و

  إنا  وإنا إليه راجعون
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  قاسم بن الحسن بن القاسم الرساجي/ العالمة

الحمد  رب العـامل وصـىل هللا وسـلم عـىل  ،بسم هللا الرحمن الرحيم

  :  وبعد،سيدنا محمد وعىل آله

 واملؤرخ ، والشاعر األديب،الكاتب الناقد و، مع سيدي العا الفذُلقد عشت

 -رحمة هللا عليـه-عبدالسالم بن عباس بن عيل الوجيه /  وجيه العرتة،اللبيب

 ولقاءات متعددة بداره ويف مؤسسة اإلمام زيد ، ومواقف ولحظات،َأياماً وليايل

ها ء آ و،عليه السالم أثناء عمله بها ويف غ خرها كانت يف مقر رابطـة علـ

م فكنت أرى فيه من الهمة ،اليمن  إلخراج وإنقاذ األمة بنرش كتب العرتة واالهت

ء الزيدية  ه-رضوان هللا عليهم-عليهم السالم وعل  يتـابع ؛ ما  أره يف غ

 ويـصحح ، وينقـد بابتـسامة، ويوجه بأدب لطيف،بهمة ونشاط منقطع النظ

رخ الطائفـة الزيديـة  كب كأنه  يكن مؤٍ مع تواضع،يعدل بأحسن عبارة أو

لـه املباركـة ُ هو فدع،زمانه يف نا أعرب يف مقتطف بـسيط عـن بعـض أع

 ، يف التأليف والتحقيق الذي أثرى به الساحة العربية واإلسالميةةوجهوده الكب

 لكننا سـنحلق عليهـا ،والوقوف مع بعض عناوينها التي تحتاج إىل رشح طويل

  .لحظة عابرة فقط

ء األعالم بل من أكابرهم ونبالئهم -رحمه هللا-لقد نال   اإلجازات من العل

 كانت الحرب الرضوس يف محاربة الزيدية بشتى ٍ وعاش يف أيام،وفضالئهم

 وعنـدما رأى ،  يظهـر الـسالح علنـاً يف بدايـة األمـرالوسائل املختلفة وإْن

ـة أهـل البيـت علـيهم الـسالم واسـتهداف الطائفـة  الهجمة الرشسة عـىل أ

 ومحاربـة مـن الدولـة ظـاهراً ،يايس سعودي سٍّاّ وهٍزيدية الحقة بهجومال
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 آخـرون إىل َّب وتقـر، كـان مـن هـذه الطائفـةْنَاً حتى اغـرت بعـض مـنباطو

تـبط بالظلمـة ْنَ عندها قام م،الظامل مـع محـاولتهم إشـغاله –  يكـن ل

لهم مع محاولـة  أبداً وال ليدخل يف سلك مناصبهم أو ينخدع بأموالهم -بأع

ة ملده بذلك  ويسعى جاهـداً ، املؤمن التقي الورع يأ كل عروض الدنيا،ِّكب

 ويرتنم بالشعر واألدب عساه أن ، وينزل املقاالت، ليكتب الرسائل؛يف رضا ربه

املقامــة ( وأحيانـاً بــسخرية وطرافـة عرفـت يف أدبــه وشـعره كـ يف ،ينفـع

ها) املساجدية   .وغ

 وهـي التـي ، نقـوم بإخراجهـاعلينـا أْن: يق الكتب ويقولمع ذلك يسارع يف تحق

اإلمـام املنـصور بـا ورسـائل  وملا كان يخـرج كتـب ،ستجيب عىل شبهات األعداء

ليجيـب اإلمـام : عبدهللا بن حمزة عليه السالم ويهتم بذلك سألته عن السبب فقـال

  . بنفسه وكتبه وال يحتاج إىل دفاعناهعليه السالم عىل منتقدي

ة إىل نحو عرشين كتاباً التـي انفـرد بتحقيقهـا بإخراج كتٍبفقام  دع ، كث

ه    .عنك التحقيقات التي شاركه فيها غ

 الحـظ فيـه أد نـشاط أو حـسن ْنَ مـالتشجيع والدفع بكلِّباإلضافة إىل 

مع ذلك يشارك يف التأسيس لكل . أسلوب إىل التحقيق للكتب الرتاثية ونرشها

 ومـا يقـاوم بـه املوجـة بـل ،لتحقيق ما يهـدف إليـهما يرى فيه بصيصة أمل 

 فقـد سـعى ،الحركات املدفوعة واملؤلفـات املـستأجرة ضـد الطائفـة الزيديـة

الجمعيـات تأسـيس  ويـشارك يف ،للمشاركة يف تأسيس املركز اليمني للبحـوث

 ، ويـساهم يف كـل مـا يهـتم بالبحـث والتحقيـق،واملؤسسات املهتمة بـالرتاث

 ويـدير قـسم ،يف مؤسسة اإلمام زيد بـن عـيل الثقافيـةويشارك بدور فاعل 

 مـدة بقائـه بهـا ْتََرشَ ونـْ وحقاً لقد نجحـت املؤسـسة وأنتجـت، فيهاالتحقيق

اً  يلوح أمام ناظريه أي عمل  وما إْن،وإدارته لقسم التحقيق بها جزاه هللا خ

ء اليمن،سيثمر سعى يف تأسيسه  مـع  هذا، حتى توىل أميناً عاماً لرابطة عل
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ه  كـل هـذا بـدافع ،مشاركته يف أحزاب سياسية معارضة كحـزب الحـق وغـ

  . املقاومة بل الجهاد يف سبيل هللا سبحانه

ة -ة املـالّمع عدم اليرس وقل-لقد كان لتعبه يف سفره وحرضه   نتيجـة كبـ
 ، واملـتعلم، وأصبح العـا،لزيدية فحسبلحتى صارت كتبه مناراً لألمة وليس 

طالع ينهلون منها ويتغذون باملعـارف التـي وضـعها وحررهـا يف  وامل،والباحث

ت رش    .يقة وللعدو الذعة وللخصم قامعةأحسن أسلوب مع عبارات سلسة وكل

أزهـاراً  وكانـت ،لقد كتب كتباً ومؤلفات عظيمة كانت كاملطر عىل األرض الجدباء

ـبكها و لحسن أسلوبها وقـوة رسـمها»قطوفها دانية«مثمرة يف حدائق يانعة   لقـد ،س

اً يف كتب الزيدية خاصة -  فمؤلفاتـه ، ويف كتب أهل اإلسالم عامة،أغنت غناء كب

 ولـو  ،ّ قد تصل إىل نحو خمسة عرش مؤلفاً كلها نافعة ومفيـدة وقيمـة- رحمه هللا

د به عـىل القريـب والبعيـد وعـىل املـؤرخ الكبـ ّيكن له إال املؤلف البديع الذي تفر

  ).  أعالم املؤلف الزيدية(اقد البص والعا الشه والن

ة»أعالم املؤلف الزيدية«لقد خدم الزيدية بكتابه    الذي هو موسوعة كب

 حقيقـة ؛الذي أصبح مـن أهـم املراجـع يف موضـوعه!! من إنجاز فرد واحد

وقـد حـوى !!  فيه مئات املؤلفات النوادرَعَمَ ج؛ حافلٍله من تراث  فيا،وواقع

ه الرتجمـة مـن ّ ومـا تـضم، شخصية مـع التـصحيح والتنقـيح)١٤٦٧(تراجم لـ

 قـرأه سـيدرك األهميـة الكـربى ملثـل هـذا العمـل ْنَمـ فَ،التعريف والتوضـيح

ة ومصادر متعـددة  ة ومراجعات كث الشخيص الذي قد يحتاج إىل لجنة كب

 كتب هللا أجـرك سـيدي بهـذه الخدمـة الجليلـة ،مخطوطة ومطبوعة إلنجازه

  .يزان حسناتكوجعل ذلك يف م

ـيمن(أضف إىل ذلك كتابه البديع  ) مـصادر الـرتاث يف املكتبـات الخاصـة يف ال

 ووصـل إىل أمـاكن الهجـر ، وسار يف املدن واألريـاف،وقد أتعب فيه غاية اإلتعاب

ا فيها من املؤلفات كّـ،العلمية ليتم له حرص املكاتب  ن  مع بذل جهد كب حتـى 
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 بأ سأعينه بتصوير املكاتب املخطوطـة - مة هللا عليهرح-  وملا أخربته ،من تصويرها

اً فأرسـل معـي ولـده األخ الـسيد ّ اسرت؛ ووادعة القاسم،يف مدينة حوث  رسوراً كب

عيل عبدالكريم إسـحاق   - حفظهـ هللا- عباس عبدالسالم الوجيه واألخ السيد إس

املكاتـب التـي  فقمنا بتصوير مكتبـة جـامع الـشجرة ثـم أكـ ، آلة التصويرومعه

ء أو أوالدهم  وقاما بتـصويرها ، له نحو كتاب أو أكْنَ وجمعنا حتى م،بأيدي العل

اً حتى تم اً وجهداً كب رحمـه -  إدخال املجهـود إليـه ّ وملا تم، ذلكّواستغرقا وقتاً كث

ة يل وملـن معـي- هللا  ودعـا إليهـا بعـض الشخـصيات الثقافيـة ، قام بـضيافة كبـ

 أرجـو مـن ، وبقي الجزء الثالـث والرابـع، طبع من هذا الكتاب جزءان وقد،واألدبية

 ال بـد مـن رسعـة ،اإلخوان أن يسارعوا يف طبعه فقد صارا مصفوف جاهزين

  .َّْل األوبالجزأين ْتّ به الفائدة ك عمّإخراجه لتعم

ء الجـرح والتعـديل،ك أنه يعترب من رجال الحديث ال  ولـو  يكـن لـه إ، وعلـ

ـلوة العـارف لكفـاه،معجم رواة أمايل املؤيد با  ولقلـة ، ومعجم رواة اإلعتبار وس

ّ ورد عـىل ،َّاملراجع املطبوعة عن رجال الزيدية وتراجم الرواة فقد أفاد بفوائد جمـة

 وجـرح املجـروح وإن وثقهـم مـن ال يعتـد ،من جرح الثقات أو وثق املجـروح

 ،جع مهمة للتدقيق والتحقيق يف رجال الزيديـة الثقـات ك أنه مرا،عندنا بتوثيقه

  . هللا املؤلف خ الجزاءىفجز

 فلله دره وجزاه ؛ك جمع كتاباً خاصاً يف املؤرخ من الزيدية ومؤلفاتهم

اً ة جـداً، وإن يده يف الدفاع لقوية،هللا خ  ولـو  ، وكتاباته ومقاالتـه كثـ

ءجناية األكوع عىل ال(يكن إال كتابه  الذي نقـل منـه يف مقدمـة ) علم والعل

 وفيـه فوائـد عظيمـة ، جـداًٌ الكتاب هامكتابه أعالم املؤلف ما يدل عىل أّن

حيص وإبطال لكلِّ هجـر «  ما جنـاه األكـوع يف كتابـهوتعليقات رشيدة مع 

 وأ أدعـو ،وما حوى من التدليسات واألباطيل والحكايات املزخرفات »العلم

 ّ وعىل اإلخوان إعانتهم يف إخراجه ليعم،إىل املسارعة يف طبعهه الكرام ءأبنا
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ه زيدياً كان أو-نفعه الخاص والعام وكل منصف  ف َّ يحتاج إىل هذا املؤلـ-غ

  . ولن يستغني عنه أبداً

ِّوال أعر له الزاخـرة التـي شـهد لـه بهـا ُفُ ا هو معروف من أفعاله وأع  

  .عدوه فضالً عن صديقه وصاحبه ووليه

 وهــو الــصديق الــويف واألخ املعــ قــدوة -رضــوان هللا عليــه-قــد كــان ل
 ونوراً لكـل عـا أو مـتعلم يريـد الهدايـة أو ، ونرباساً للمؤلف،للمتواضع

 وال ، ال ينتظر جاهاً وال منـصباً، راغباً يف رضا ربه، مخلصاً يف عمله،التأليف

  .مدحاً وال ثناء

ت  أنت موجود عـىل ممـر ،لعباد نوراً وتأليفا ما مات من أحيا ا،سيدي أنت  
 وقـد صـار عنـد هللا وجيهـاً يف ، وسيظل الوجيه وجيهاً يف الدنيا،األزمان والدهور

ء األعـالم، إن شاء هللاآلخرة ء «:  وك قال الويص عليـه الـسالم عـن العلـ العلـ

  . »باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم يف القلوب موجودة

ي أيضالقد ً ولغ  ، عاملاً معلـ، ولقد مضيت رافع الرأس، كنت يل أباً وأخاً ومعل
  .  ومجاهداً يف سبيل  ال تخىش يف هللا لومة الئم،وصادقاً مشجعاً

 ودار الكرامة يف ، وجمع بيننا يف مستقر الرحمة، وريض عنك،رحمك هللا

  .جوار محمد وآله صلوات هللا عليهم أجمع

  اقد المؤرخ األمينالكاتب الن

ة ال تجمـع  لقد تاقت نفيس أن أكتب هنا مقاالً متواضعاً عن شخصية كبـ

ته يف مقاالت بل يحق أن تكتب فيه  ، وال يف مجالت وصحف،وإن طالت ؛س

مجلدات لكن أردت أن أذكر نبذة من واجبي نحو قمة علمية وذروة هاشـمية 

ؤرخ األمـ املتقـي الـويل عـن م والكاتـب الناقـد واملـَلَم العِالَعن سيدي الع

مــن أعــالم الـدين والهدايــة عبدالــسالم بــن عبـاس بــن عــيل الوجيــه  ٍمَلـَع

  .تعاىل هللا رحمه
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ا قرأته من كتبه وتحقيقاتـه -منذ أول يوم لقيته  بعد أن كنت عىل معرفة 
 رأيت فيه من الدين والتواضع وسمعت منه ما شجعني عـىل العمـل -ومقاالته

 أدخل يف قلبـي الهمـة ملواصـلة املـشوار ،ف والنرش والتدريسالدؤوب والتألي
زددت رغبة إىل اللقاء به مرة بعد مرة وأعرض فيها ما جمعته وأريد نـرشه اف

 فقـرأه كـامالً وكـان -املـصفوفة األوىل-فأخذ أحد كتبي وهو روائع البحـوث 
يواصــلني حتــى إىل أيــن وصــل يف القــراءة حتــى أكملــه مــع وضــع حــواش 

 وأذكـر أنـه كتـب أحـد ،ت وتنبيهـات مفيـدة بـأدب منقطـع النـضتعليقا أو
ال يـالم الولـد يف حـب والـده : (املالحظات يف ترجمة والدي و دره فقال

  ).ولكن الحق يقال أ وجدتها كلها مفيدة ليس فيها ما يحذف

وألزمني أن أقوم بتحقيق مجمـوع اإلمـام يحيـى بـن حمـزة عليـه الـسالم 
فقـرأه ثـم ) رواد العدالـة( وملا طبعـت كتـا ، ثم طبعتهوتابعني حتى أكملته

لقد قـرأت رواد العدالـة وكـأ أراك أمـامي وأسـمع :  تلفونياً وقالاتصل 
  .حديثك وأسلوبك الطيب وكأنك تحدثني لحسن أسلوبها

صلح اإلمـام الحـسن بـن « بخروج كتا - رحمه هللا تعاىل- وهو أول من برش 

  . وكان كث التواصل ،وعاً و أكن أعلم إال منه مطب»عيل عليه السالم

ُوملا حبست يف صنعاء جاء لزيار بنفسه وبـ وقـد حـاول يف إخراجـي 
ً،بكل جهده   . وصديقاً وفياً لقد كان صديقاً حمي

 له وتعليقا عليه وكذا ي فلو  يكن إال نقد-رحمة هللا عليه-وأما تواضعه 

ي عىل كتابه أعالم املؤل /   يكن إال ما كتبه األخ املـؤرخف الزيدية ولوغ

ه -حفظه هللا-عبدالرقيب حجر  التنبيه الوجيـه عـىل أوهـام « من النقد وس

ً عـىل »الوجيه ً فكان سيدي عبدالسالم ينقل من الكتاب بل أثنى ثنـاء عظـي
ة بل مـؤرخ الزيديـةََم أ،السيد عبدالرقيب  ا هذا غاية التواضع من هامة كب

  !. اإلطالق يف العرص األخ والجامع لرتاجمهم؟عىل
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 وقد حاولـت ،ومن تواضعه أنني طلبت منه إجازة علمية فرفض رفضاً قوياً

ء وال يجوز يل ذلكأنت تجيز أما أنا ف: جاهداً فقال وحاولت  ،ال أجيز العل

 ، لكنه رفض، إلخ...أنا وأنت عىل األقل سواء وإال فأنت األكمل و: أن أقول له

وملا رأى إرصاري أخذ نسخة من كتاب مجموع إجازات سيدي العالمة الـويل 

الزاهد حمود بن عباس املؤيد رحمه هللا تعاىل وأخذ معه إىل سيدي املوىل 

حمود بن عباس ودخلنا معه إىل داره وطلب بنفسه من املوىل اإلجـازة فأخـذ 

 حمزة فكتبه كامالً َّأمّل عيل نسبك إىل اإلمام يحيى بن: كتاب اإلجازات وقال

ا أجزت به العالمة عبدالسالم الوجيه: وقال   .إلخ... أجزتك 

اً فأنا ال أستطيع أن أحيص موا ة جزاك هللا عني خ قفك معي إذ هي كث

  .اًّجداً جد

لـك وتأسيـساتَّك العلميـة  وكتب هللا أجرك وضاعف حسناتك عـن كـل أع

  .والفكرية وإداراتك املميزة

دنا شخصك وخرسنا وجودك وقولك بالحق الـصادع يف كـل حقاً إن كنا فق

املواقف ونشاطك املستمر رغم البالء الذي نزل بك فإنك لن تنىس يف صدر 

ً لذا ستضل موجـوداً ،كل عا أو متعلم  بل أنت قد وضعت فكراً ونرشت عل

  . يف العا اإلسالمي

ك عـن ك يف دينـك ودفاعـتفأنت رمز يقتدى بك وبأقوالك ونقدك وصالب

ــب  ــتنقل يف الكت ــصومهم س ــىل خ ــم وردودك ع ــت وأعالمه ــل البي ــب أه كت

فرحمــة هللا عليـك وســالمه  ،ويتناقلهـا األجيــال جـيالً بعــد جيـل ،واملؤلفـات

 وأرجـو أن ، وإن مكَّن هللا ألجمعن فيه مؤلفـاً عـىل األقـل،ومغفرته ورضوانه

  . يجمعنا هللا بكم يف الدار اآلخرة ك جمع بيننا يف الدنيا
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 ،يبـاًر ذكيـاً أ، مؤلفـاً محققـاً، تقيـاً مؤمنـاً،أنه كان عاملاً عارفـاً: والخالصة

اً شجاعاً متحمالً صابراً،فصيحاً أديباً وسيداً جليالً   رائـد ، أديباً شـاعراً، كر

 ك هو الواجب عىل الناس قيادة وشعباً ، و يعط حقه ،نهضة فكرية علمية

ئهم والوقوف معهم  م بعل  ،وإعطائهم ولو بعـض حقـوقهم وقـدرهماالهت

  .وهذه نصيحة أكيدة إن قوبلت بالسمع وتحقيق ذلك يف الواقع

وال حول وال قوة إال با العيل العظيم وصل هللا وسلم عىل سيدنا محمـد 

  وإنا  وإنا إليه راجعون ،وآله
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  حس بن أحمد الرساجي

  . يف الدنيا واآلخرةالوجيه الذي كان وجيهاً

يف خضم انشغايل برحيل خايل الحبيب حسن بن يحيى الكبـ رحمـه هللا 
 ،تفاجأت قبل يوم برحيل والد الزميل العزيز األستاذ عبدامللك حميدالـدين

 صنعاء بعد انتهاء عزاء خايل حتى انهالت عىل تليفو رسائل ُ وصلتوما إْن
 ،نقل يل خرب رحيل أبرز النجـوم العلميـة من بعد صالة فجر اليوم لت)sms(الـ

هم تحركــاً ونـشاطاً ســيدي العالمـة املحقــق الوقـور الــشجاع املجاهــد  وأكـ
  . عليه والذي كان خرب رحيله صاعقةعبدالسالم بن عباس الوجيه رضوان هللا

ة وعزمـي عـىل التبكـ اليـوم لقـضاء رغم مريض وانـشغايل بـأموٍر  كثـ
  .رم بخرب الفاجعة العزم انخالحوائج إال أّن

  .شحت بالسواد حيا أظلمت واتَّّ جبالً أنهد أمامي وبأّن غريب بأّنٌكني إحساسّل

سح العزاء دموعنا عليك ؟! كيف العزاء فيك ؟   !وهل 

  . يا لهذا اليوم األسود

ـيمن ء ال  وأحـد ،األستاذ العالمة املحقق عبدالسالم الوجيه أم عام رابطـة علـ

ء امل  ومعاناتـه الـشديدة ، ورغم بالئه الطويل مـن مـرض الكبـد،جاهدينأبرز العل

 وكوارثـه التـي كانـت مـا بـ الفينـة واألخـرى تُدخلـه ، وتداعياتـه، ومن آثاره،منه

  !! شامخ من الصرب والحلم والنشاط واملثابرة املستشفى إال أنه جبٌل

ل وال يفرت وال يؤثر فيه املرض و عىل رسير  فإذا ما زرناه وه؛ال يكل وال 

املستشفى أو تواصلنا به بالتليفون كان مجمل الحـديث عـن العمـل والبحـوث 

  .والجهاد واملواجهة ومناقشة الوضع
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 ف رأيـت ،جمع ب النشاط والعزم ومواجهة املرض ومحاولة التغلب عليه

  .مثله أبداً

ـه يف مواجهـة  عند زيارته والتواصل به أحاول رفـع معنوياتـه وشـد عزا

ـاً املرض اذج وصور للصرب وتقوية املناعة فيقول دا وهللا :  فأح له عن 

  .يا سيدي ما يف حيس وال أنا مبايل بيشء

ُبنخفف التواصل بك حتى ال نشعرك : وح أخفف من التواصل به أقول له 

  .بأنك مريض ف تواصلنا إال للسؤال عنك فيم للتواصل

  :عالقة قوية

 نــشاطه ووقوفــه ومثابرتــه وجلــده وصــربه مــن حقيــق القــول فإنــه لــوال

 ،ووعيــه مـا وقفــت الرابطـة وال خرجــت املجلـة وال كانــت األنــشطة وتحملـه

 واملواكبـة املـستمرة لجميـع األحـداث التـي ، واملتابعات،والبيانات ،والفعاليات

  .الرابطة تظهر بها

ةللراحل سالم هللا  فـ ، ومحاسـنه عديـدة، عليه يد بيضاء يف أماكن كث

 وقـد تـشاركنا ،بلغته عن يشء إال شارك يف إيصاله بكافة الوسـائل والطـرقأ

  .حل الكث من املظا واإلنسانيات

ا اختلفنا يف فرتة بسبب نقدي ونصحي  لكنه ولألمانة قد عاد واعتـذر ؛ر
اً يف ؛واعرتف أنني كنت عىل حق ة مميـزة كثـ  ولذا كانـت الـسنوات األخـ

 ووجهات ، والقضايا، وتوافقنا يف الكث من املواقف، فناقشنا الكث،عالقتنا
ا شارك جميع،النظر   . وأثنى عليها وأشاد بها، منشورا ور

 ملـا فيهـا مـن ؛ولن أنىس طلبه املستمر يل برضورة حفظ وأرشـفة كتابـا

  . وكنت أعده بذلك فهي كذلك؛الفوائد
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  :طراز نادر

ينة وجو، رجل من طراز نادر،سيدي الوجيه األملعي  قد نكون عرفنا ،هرة 

  : عىل البقية اليوم ك هي العادة وقد نب،بعض قيمته

  عا بارع -

  شاعر فصيح -

  أديب عبقري  -

  ثائر حر  -

  مفكر إسالمي -

  سيايس المع  -

  كاتب ذ  -

  صحفي بارز  -

  ناقد الذع  -

  باحث متمكن -

  محقق واع  -

  ناصح صادق  -

  محب مخلص  -

  متكلم حصيف  -

  مؤرخ فذ  -

  محاور لبق  -

  ور مكافح جس -

  فارس بطل  -

  معلم لبيب -

  رقيق مرهف املشاعر  -
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يـز  كم وكم هي الصفات واملميزات التي كانت واملناقب والفـضائل التـي 

  !!بها سيدي الوجيه وكأنه وحيد عرصه 

  :خسارتنا الكبيرة 

  !!يف هذه األيام رحلت سيدي الوجيه ويا لها من أيام مباركة ورحيل موجع 

 حيــث الرحمــة والهــدوء تــاح يف ملكــوت هللاا لرتَنــَتْعّيف هــذه األيــام ود

  .والسكينة

  . فقربك إليهأحبك هللا

ــث خــرسناك وخــرس ــك حي ــي علي ــه لهــف قلب ــوطن يف ظــرف حاجت ك ال

  .إليك ماسة

 واآلالم ، يعلم هللا حجم الجرح النازف الذي تركه يف نفيس،ٌإن رحيله خطب جلل

  .تخرب أنه رحل جميع أعضا منذ وصلتني أوىل الرسائل التي ْالتي مألت

  . فمقامك ومكانك يف ثنايا الروح،نا سيدي و يرحل مقامك عندَرحلت

  :العزاء المر

 ، وللزوجـة،خـالص العـزاء وجليـل املواسـاة لإلخـوة النجبـاء أبنـاء الراحـل

 ، وصنعاء، والرفاق، واألصدقاء، والزمالء، واألحبة، واألرسة، واألحفاد،واإلخوة

 واألمـة اإلسـالمية التـي فقـدت رمـزاً مـن ،والـيمن ،وطالبه ، والعلم،وشهارة

ئها املربزين،رموزها الكبار ً من عظ   . وعظي

  .العزاء للسيد القائد يحفظه هللا -

  .العزاء لسيدي مفتي الديار اليمنية يحفظه هللا -

ء -   .العزاء للعلم والعل

  .العزاء للرابطة -
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  .العزاء للوطن -

  .العزاء لألدب -

  .العزاء للتحقيق -

  .لرتاثالعزاء ل -

  .العزاء للشعر -

  .العزاء لإلعالم -

  .العزاء للثقافة -

  .العزاء للجهاد -

  .جرب هللا كرسنا جميعاً. .جرب هللا مصابنا جميعاً

اناً وإجالالً واعرتافاً  لكنني ؛ وما سيغني عنك شيئاً،أقف اليوم يا سيدي إ

  . وإخالصه، وجهاده، ومحاسنه، بغيض من فيض فضلهاالعرتافأحاول 

  : بكيسنبكي وت

  . وستقف للمصاب يف ذهول،ية وثقافيةيا سيدي ستبكيك اليوم منارات علم

 والتـأليف الـذي ، والعلـم،يا سيدي سيبكيك التأريخ العلمي لرجاالت الفكر

  .دونته يف أعالم املؤلف

  . وتراث،ٌ ولغة، وعقيدٌة،ٌ وأصول،ٌسيبكيك فقه

رات ، وأدبيات، وورش عمل، وحلقات، وندوات،ستبكيك زوايا   .ومؤ

  .سيبكيك الوطن الحر الشامخ العزيز األ

  . وقد كنت طوداً شامخاً حملت همه، بالوفاء خدمته،ٌسيبكيك شعب

  . نبلك وصدقكْ وعرفت،ستبكيك أع عرفتك

  !سنبكيك وما يغني البكاء وقد سقط النجم املن ؟
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  .بكل معا الشموخ والعفة والطهر والصمود أحييك سيدي

  .تقد فيك مدرسة بكاملهاسنف :يا سيدي

ء ووقارهم ومهابتهم   .سنفتقد تواضع العل

ارها علم، وارفة الظالل،سيدي شجرة معطاءة  ، وورع، وزهـد، وتواضـع، 

ء، وأريحية،وسخاء   . أصلها ثابت وفرعها يف الس

  . ومروءتك، وشهامتك،ونخوتك ،سنفتقد رجولتك

د غابـت عنهـا طلعتـك يـا لبـؤس هـذه األيـام والليـايل وقـ. .رغم فضيلتها

ة البهية   .املن

 التواصل ُ مواقعْتَّجَ فقد ض،املكانة التي يحتلها سيدي الراحل ظهرت اليوم

عي   . مبكرٍ بتناقل الخرب الفاجعة من وقتاالجت

نـه الطـاهر  وتـشييعه بـشكل ،ثم كان حجم املتقـاطرين للـصالة عـىل جث

  .عجيب وكب ح مكانته والوجع عليه

ة ْك شهدت  جميعهـا تؤكـد مكانـة الراحـل يف ؛صالة العزاء حـشوداً كثـ

  .الناس قلوب

  :ي الوجيهوداعًا سيد

قدورنا أن نفعله أك من ، وال نطيق الوداع،وداعا سيدي  ولكن ما الذي 

 وأنت الـذي ، والس يف صحراء الحياة من بعدك،التسليم بقضاء هللا وقدره

  !َّ ودعناك ؟ حتى بعد أْنستبقى يف قلوبنا وذاكرتنا إىل األبد

   :معذرة سيدي ها نحن نودعك

  وال ع إال وهي عـ مـن البكـا

  

ـــه خـــد   ـــد إال للـــدموع ب   وال خ
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  :يها العظيم يف قولك وفعلك ورحيلكأ

  عليك سالم هللا سيدي 

  عليك سالم هللا أستاذي 

  عليك سالم هللا معلمي 

  عليك سالم هللا مرشدي 

اً وأبد   .اًعليك سالم هللا دا

ت هللا تتغشاك   .رح

  .رضوان هللا يحوطك

  .شآبيب الرحمة تتنزل عليك

  .رفع هللا مقامك يف أعىل علي

  .جمعنا هللا بك يف مستقر رحمته ودار كرامته بجوار محمد وآله

  الوجيه العالم الوجيه

ء من عا  ،املدقق َّالبحاثة كبار من وهو ،املحقق املطهرة الرشيعة عل

م ُه  اإلسـالمي الفكري الرتاث مكتبات أشهر يف وغاص ،التأريخ يف قّمَعتَ ،ُ

ُووراثه العلم لبيوتات اململوكة َّ  ،عجيبـ ونـشاط ةّبهم ويبحث ،وينسخ ،ِّدونُي ؛ُ

 نجاحـه أثبـت حيـث يبال فلم ،والخذالن ،والقمع ،والتهميش ،للتجاهل ّضعرتَ

 الرائـدة املؤسـسة خـالل مـن والركـود االنكسار زمن يف التكيف عىل وقدرته

 أحمد األستاذ البارع النشيط جوار إىل) الثقافية عيل بن زيد اإلمام مؤسسة(

 جمـع المـع صـحفي كاتب فهو التأريخي ونشاطه ،وفقهه ،علمه ومع ،إسحاق

اً شعراً والطرافة النقد ب    !!ون
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 كتـاب يف الحقـاً املجموع األمة صحيفة يف الشه عموده ينىس الذي من

 )مّه بن الحارث (باله عن يغيب الذي ومن! ؟ )األمة صدى( باسم مطبوع

  !؟ ِّيحدثه كان الذي

 ؛الرضوس واألمنية ،الفكرية والحرب ،واملصادرة ،والتضييق ،الكبت زمن يف

 بـصالبة ويعتقـده بـه يـؤمن عـ ونافح املؤمن برشاسة والظلم الصلف واجه

   !! املوقن

 عـصارة فيـه بـذل وقـد )الزيدية لفاملؤ أعالم( الضخم املجلد ينىس من

  ! ؟ واإلطالع البحث وسعة العمق ييش بشكل األعالم املؤلف عن بحثاً الجهد

 بـصمت يعمل أنكفى لكنه الكث فعل ك ويسلم ليعيش يستسلم أو يداِن 

   !!اإلسالمي والتاريخي والفكري العلمي املوروث يف وتحقيقاً وتدقيقاً بحثاً

ء رابطـة يف  مجلتهــا تحريـر ورئــيس العـام أمينهــا هـو التــي الـيمن علــ

 ٍسِّمتمـر ٍكخب واملستجدات األحداث يتابع ؛النحل كخلية يتحرك) االعتصام(

  .العمل فهم يف

ء من كونه يف شك أد لدي يوجد ال  القالئـل املخلص الصادق العل

  .والسبل ائلالوس بكل ويجاهدون َّالهم يحملون بين الظهور يحبون ال الذين

 ال نّممـ إليـه ينظـر مـن الوجيـه عباس بن عبدالسالم العالمة األستاذ إنه

 زمالئـه مـن الكث يعرفها التي الحقيقة لكنها ذكرت ك يعتقده ال قد يعرفه

  .باملخابر ولكن باملناظر ليست والعربة وأقرانه

ت هذه عنك قلمي َّخط إذْ سيدي عذراً  ميعلـ كـ فقـدرك الهزيلـة الكلـ

  .عال هللا

  



 

 

 

٤٨  

 

 

عيل حسن املدا أم   الدين إس

فس والثمرات وبرشِّ ﴿: قال تعاىل  ِولنَبلونُكم بيشء من اخلوْف واجلوع ونقص من األموال واأل َ ٍَ َ َ َ ِّ ِّ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َِ َّ ُ ْ ْ ْ ُ َِ ِ َ َ َِّ ُ ٍ
ْ ِ

ابرينالص َّ ِ ِالذ *ِ ِين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا للـه وإنـا إليه راجعونَّ َ ُّ َِ ِ ِْ َ َ ُ َ ََ َّ ْ ُ َ ٌ َِ ِ ِ َِّ َّ ِْ   .]١٥٦، ١٥٥: البقرة[﴾َ

ٍ وبأي لغة أعرب،ِّبأي لساٍن أنطق ٍوبأي قلم أكتب،ِّ ّ وبأي بياٍن أصـور مقـدار ،ِّ ِّ
 عندما ، والفاجعة التي نزلت ، واألىس الذي يعترص،ًالحزن الذي أ 

 عبد السالم بن اإلنسانناهى إىل سمعي نبأ الرحيل املوجع للعالمة املتواضع ت

هــ املوافـق ١٤٤٣ذو الحجـة  ٦ وذلك قبيل فجر يـوم الثالثـاء ؛عباس الوجيه

لكني شعور عميق بأّن األزمات قد عصفت ؛م٥/٧/٢٠٢٢ ْحيث  ٌ ٌ  والـصعوبات ،ّ

 ولكني ،متدادي ومعزوال عن ا،ُ وأ رصت مفصوالً عن عمقي،قد استحكمت

ُإنـك ميـت وإهنـم ﴿: ُتذكّرت قول هللا تعاىل لرسوله صـىل هللا عليـه وآلـه وسـلم َّ َِ َِ ٌِّ ََّ

ُميتون ِّ َالزمـر[﴾َّ  فهذا أمر هللا الالزم املعلـوم ،إنا  وإنا إليه راجعون:  فقلت،]٣٠:ُّ

ٌ ولـيس لنـا مفـر إال  الـصرب ، وال يـسعنا إال التـسليم،وقضاؤه املـربم املحتـوم
 ، فـرحم هللا الـسيد الوجيـه، وال حول وال قوة إال با العيل العظيم،لكريما

ء، وعـصم هللا قلـوب أهلـه وتالميـذه،وأسكنه فـسيح جناتـه  ورئـيس ، والعلـ

َ والسيد العلم،الرابطة   . ومريديه بالصرب والسلوان، ومحبيه،َ

 العالمة الوجيه األنموذج الفريد

ء الـيمن السيد العالمة عبد السالم بن عبا س الوجيه أم عام رابطة عل

ئية مرموقة ُ وهو ممـن ينطبـق عليـه ، ومرجعية علمية مشهورة،هو هامة عل ّ
َالذين يبلغون رساالت اهللا وَخيَشونه وال َخيَشون أحدا إال اهللا ﴿: وفيه قول هللا تعاىل ََّ َ َِ ًِ ََ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ََ َ َ ِّ َّْ ْ ُِ ِ ِ
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ًوَكفى با حسيبا َ َِ ِ ِ ٌ فهو عا عامٌل مخلص مجاهد،]٣٩:األحزاب[﴾َ َ أخذ بأيدي الكث ؛ٌ َ

 ومريديـه إىل شـاطئ ، وأقرانـه، وطلبـة العلـم ومحبيـه،الكث مـن تالميـذه

ة مملوءة بالقلق،السالمة َ تخيل نفسك وسط متاهة كب  ، والشكوك، واالرتياب،َّ

 والفقــر ، والخــصومات، والنزاعــات، واليــأس، والقنــوط، والتــوتر،واألوهــام

ِّتعرف أين ستؤدي بك   ال؛ٍ تلتمس طريق النجاة ببطء شديد؛سكنة واملسغبةوامل

 خوفـك مـن املجهـول ،ُقلقك يزداد مع كلِّ خطوة تخطوها! خطواتك التالية؟

  !هل أنت ستسلك الطريق الصحيح أم ال؟!! شكّك يتعاظم!! ّيتخلل كيانك

ا أَن رؤيتك منعدمة يـة أي  ورؤ، تحاول جاهـداً ملـس أي عالمـة تـدلك؛و

ع أي صوت يهديك،إشارة ترشدك تد إليك   وفجأة من حيث ال، وس ّتحس 
 - وكاله عبد السالم ؛ لعامل متواضع متميزين؛إحدى اليدين العظيمت

تـد إليـك يـد العالمـة -رحم هللا األول منه وأطـال هللا يف عمـر اآلخـر  

بـك نحـو املمـر  وتحـاول الـس ، وهى إحدى اليدين فتمـسك بيـدك،الوجيه

ان نحو أكمل ،ط املستقيما نحو الرص،الصحيح  نحو ، نحو أحسن النيات،اإل

ل،أفضل اليق  نحو ، نحو أرىض الرايات،ِ نحو أطيب الكلم، نحو أز األع

سك بيدك برحمة؛أهدى الطرق   ال؛ٍ وحلـم فريـد، وتواضع نبـوي، وحكمة،ٍ 

  وتـشعر،ْ التـي أمـسكت بيـدك حينئذ تشعر بدفء تلك اليد؛يضاهيه فيه أحد

 فإذا بصاحب تلـك اليـد يعمـق ،بعدها منحها الثقة  لتقرر؛ّكأنك تعرفها جيدا

انك با ان با،إ ة عىل اإل  وهو ، ومنطلقة منه، ويجعل حياتك كلها قا

 ثم تزداد ثقتك بصاحب ،إليها وهو الذي يدفع ،الذي يحدد أهدافها وغاياتها

تـك؛متلك اليد يوما بعد يو  ، ويعينـك عنـد ضـعفك، فإذا به يرشدك عند ح

 ،ّ ويبـرصك يف كـل أمــورك،لـك عنـد ظلمـك  وينتـرص،ويغيثـك عنـد لهفتـك

 األمن ؛ فتبدأ بذرة األمن مع صاحب تلك اليد تنمو بداخلك، ويثبتك،ويسددك

ان الذي عمقـه يف قلبـك ٌ وهـو أمـن شـامٌل يـشمل األمـن ،املرتتب عىل اإل
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عـيالفكري والعقائدي و  ، واألمـن مـن الـضالل، واملعيـيش،النفـيس واالجت

 ثم تستعيد رؤيتك الواسعة الرحبة بفضل تلك اليـد التـي ،واألمن من الخوف

 وعندما تتعرف عىل صـاحب تلـك ،َ وأرشدتك وسط تلك املتاهة،ْأخذت بيدك

  -:ة املرحوم عبدالسالم الوجيه ُاليد ستجد أنها يد العالم

ٍ إنها يد لعا من عل- ٍعـا ؛ل بيت رسول هللا صىل هللا عليه وآله وسلم آِء ٌ
ٍمخلص مجاهد يف سبيل هللا ٍ .  

ٍ إنها يد لعا مؤرخ- ٌّ ٍ ومحقِّق،ٍ ٍ وأديٍب وباحث منصف،ُ   . ّ وقوال بالحق وللحق،ٍ

ٍ إنها يد لعا أسهم يف إغاثـة امللهـوف-  ، وعـون الـضعيف، وإرشـاد الـضال،ٌ

  .ونرصة املظلوم

 ، ونرصة الحـق، ونرصة املستضعف،ٍا أسهم يف حياطة اإلسالمٌ إنها يد لع-

  . وخذالن الباطل

ٍ إنها يد لعا أسهم يف إصالح ذات البـ-  وإقامـة ، وإصـالح حـال األمـة،ٌ

  .القسط

َ إنها يد لعا أسهم ودعم وشجع طالب العلم- ّ ٍ ء ،ٌ َ وتفّقد ورعى واعتنى بالعل

  . استطاعته قدر

ٍ إنهـا يـد لعــا- ة حياتـهٌ ً وانتهــاء ، أسـهم يف مواجهــة أعـداء هللا يف مــس
ة فوالذية ٍ ووعـي قـرآ ، وإرادة صلبة،ٍواجهة العدوان عىل اليمن بعز

رات   .يف كلِّ املحافل واملؤ

ة يف الرشد - ة يف األمر والعز ٍإنها يد لعا رزقه هللا البص  هللا رزقه ك ،ٌ

 إىل جانـب  فقـه القـرآن ؛لحيـاة األمـة العلم بفقه عظيم ورضوري

ذج ، وفقـه األولويـات،تـهومآال وه فقه الواقـع ؛والسنة  فكـان مـن الـن

  .الفريدة يف ذلك
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ٍإنها يد لعا عظيم - ٍ  ، ويف مواقفـه، ويف روابطـه، ويف عالقاته، يف حياته،ٌ

 ، ويف عملـه وجهـاده واسـتقامته، ويف فكره وعقائـده،ويف أقواله وأفعاله

 ومكـارم ، ووفائـه، وسـجاياه، ومناقبه،ٍ وعظيم يف مآثره،ٍم يف رحيلهوعظي

  . أخالقه

ة - يز بخالل كث ٍإنها يد لعا  ٍ ّ ٍ ْ تعاونت كلها عىل التـأث الـشديد يف مـن ؛ٌ َ
ْ ويف من خالطوه،أخذوا عنه العلم ْويف من استجازوا منه مـن األسـاتذة ،َ َ، 

ء،والطلبة  ،ُ فجعلت الكل يعجبون به، والقضاة، والصحفي، واألدباء، والعل

 وجعلتـه بـ األدبـاء ، وآدابـه،ّ والتعلق بأسـبابه،ويحرصون عىل األخذ عنه

ء واملجاهـدين ورجـال القـضاء والـسياسي موضـع الثقـة  وحـسن ،َوالعل

  . ومحّل النجوى، ومفزع الرأي،التقدير

ٍإنها يد لعا آتاه هللا بسطة يف الجسم -  ورزقه ،ة يف الهيئة ووجاهة ووسام،ٌ

َهللا الِبرش يف وجهه  ،ٍ واعتناء بـالزي، واالبتسامة يف محياه مع حسن ذوق،ْ

أل الع جاللة والنفس مهابة   .فكانت رؤيته 

انـاً حقيقيـاً صـادقاً كـامالً - ٍإنها يد لعـا مـؤمن إ ٍ انـاً اسـتوىل عـىل ؛ٌ  إ

ـة ؛ وخلجات فؤاده، وعواطفه،مشاعره  ومنطلقـة ،عليـه وكانت حياتـه قا

 ، والتوكـل عليـه، والخوف والخشية منه، مع الخلوص   والتوجه إليه،منه

ــده ــا عن ــع مل ــه،والتطل ــاكم إىل رشيعت ــواء، والتح ــم االســتقامة دون الت ٍ ث ْ ً، 

ل  أو،ٍالتفات إىل املغريات عن اليم أو  مـع الحـذر ؛الصوارف عن الش

  . طان وهواتف الشي، واملعوقات،الشديد من املزالق

ّفأنعم ثم أنعم ثم أنعم بهذه اليد املباركة ُّ ّ وأكرم ثم أكرم ثم أكرم بصاحبها ،ُ ُّ ُ

َثم باملقتدي بها   .ها واملقتص ألثر،ُ
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  عهدًا لن ننساكم   

 فأسـتوحيها بعـض مـا ،أعود  لذكريا الخاصة مع الفقيد املرحـوم عندما

َارتَسم يف نفيس من آثاره الباقية التي  ولن تخلق   ،ّحدتها عىل طول السنَْ

عرفـة هـذه ؛األعوام ومر ُّ والتي يشاركني باإلحساس بها أولئك الذين أملـوا 

 ، وعـاريف فـضله، ومحبيـه، وأقرانـه، مـن تالميـذه؛الهامة العلمية املتواضـعة

 وأننا لن ،سيدي عبد السالم أنك ستظل إحدى القدوات الفريدة فأعاهدك يا

 ولـن ننـىس ، وتوجيهاتـك، وإرشـاداتك،ئحك ونـصا، ومعارفك،ننىس تعاليمك

  .  ومروءتك، وإنسانيتك، وأخالقك،مكقي

  :ولن ننىس توصياتك الفريدة لنا والتي أتذكر منها قولك

  .ُاحرصوا عىل معرفة هللا فعليها يقوم بناء الدين -

  .احرصوا عىل أْن تكن غايتكم يف جميع أفعالكم رضا هللا -

  . تحبوا أْن يعاملوكماحرصوا عىل معاملة الناس ك -

  . واحرصوا عىل أن ترتكوا أثرا طيبا،احرصوا عىل املبادرة فاملبادرة تصنع الفرق - 

ــب  - ــتم فيــه مــيال إىل الجان ــ رأي لكــم كل ــويم أدائكــم يف أع أعيــدوا تق

 وانظـروا إىل الوجـه ، وكونوا إيجـابي،عىل حساب العقل والحق العاطفي

  .املرشق من األمور

تــسمحوا   وال،ّ وتثبتـوا مـن األمــور قبـل أن تحكمـوا عليهـا،عيـكونـوا واق -

واقفكم   .لألوهام أْن تتحكم 

 واعزموا عىل ، والتفريطاإلفراط وتجنبوا ،كونوا متوازن يف جميع أموركم -

  .االنضباط والدقة

كم  وتكـاملوا، ومجتمعـاتكم،حددوا أدواركم يف أرسكـم -  واحـذروا ،مـع غـ

  .األنانية

وا -   .العلم فبذلك تتفتح لكم آفاق جديدة وطلب ، واملطالعة، من القراءةأك
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ىل  واحرصـوا عـ، وتعـاملوا معهـا بـوعي،افهموا معادالت الحياة وأولوياتهـا -

  ).ٌلم وجهاد ومسؤولية ومكارم أخالقع(إقامة دين هللا جامعا مانعا 

  والوفاء معك حتى نجتمـع إن،سيدي وسنظل عىل العهد لك يالن ننساك  

 فالـسالم عليـك ،شاء هللا يف مقعد صدق عند مليك مقتدر يف جنات النعـيم

 ، وح تُبعـث حيـا، وح التحقت بالرفيق األعىل، وح عشت،ح ولدت

ِّ وصـلِّ اللهـم وسـلم عـىل سـيدنا ،رحمته  وجمعنا بك يف مستقر،ورحمك هللا ّ
  .م٨/٧/٢٠٢٢ هــ  املوافق ١٤٤٣ الحجة ٩ بتاريخه الجمعة  .محمد وآله
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  خالد عيل القروطي. د

والـصالة والـسالم عـىل ،  الحمد  رب العامل،بسم هللا الرحمن الرحيم

  وبعد...سيدنا محمد وآله الطاهرين 

َحين يطلب منك الكتابة عـن عزيـز عليـك فهـذا يعنـي أنـك ستـضطر إىل أن ، ُ

  .طعة منك أصبحت مفقودة بعد اليوموأن ق، تصدق بأن جزءاً منك  يعد موجوداً

، وضع تتحمل فيه كـل أ، وعليك حينها أن تتعايش مع هذا الوضع الجديد

  .ومعاناة، ووجع

أو عىل األقل  تعد كلهـا ، معك، وال روحك، وال نفسك، حيث  يعد قلبك

  .موجودة لديك

وهل فراق األحبة سهل أيها اإلخـوة؟ حتـى تتطلبـوا مـن النـاس أن يكتبـوا 

   أو تظنون وتعتقدون أن الكتابة عنهم ويف ذكراهم ممكنة ومتيرسة؟،عنهم

عبدالـسالم / أال تعلمون بأ حتى هذه اللحظـة أتعمـد نـسيان أن األسـتاذ
  عباس الوجيه قد مات وفارقنا؟

وال أنه قد ، بل ال أحاول التفك يف أن ذلك قد حدث فعالً، نعم أتعمد ذلك
  .مات أصالً

، ويقيناً بل قطعاً عنـدي، أو مسافر، النسبة يل أنه مشغولكل ما يف األمر ب
  .كعادته، أو عاد من سفره، أنه سيتصل  متى أكمل عمله

ال يزال اسـمه ورقـم جوالـه مـسجالً محفوظـاً ، ولذلك وحتى هذه اللحظة

، أل أتطلع إىل اتـصاله قـائالً يل كعادتـه، و تتم إزالته،  يحذف، عندي

  :فإذا به يبادر قائالً، أو غبت عنه مدة، ؤال عنهكل تأخرت عن الس
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  .خيل النخيط، أين أنت يا صاحب برط

  .فأسمعها منه مجدداً، نعم ال زلت عىل أمل أن يعاود االتصال 

ـا عنـد هللا، ال تظنوا أ ضعيف الثقـة بـا أو ال ، أو عـديم التـصديق 

 ولكنـي أتغافـل عـن ، سـادال ال ال أبداً، وحتمية املوت، أعرف حقيقة الدنيا

امـاً ، عبدالسالم عباس الوجيه/ وعن حقيقة وفاة األستاذ، تصديق ما جرى

فـال يبقـى ، ولكنـه يتغافـل عنهـا، كاملريض الذي يعلم بأنه مصاب باألمراض

ها   .وال تسيطر عليه همومها وأحزانها، أس

  .وأقنعت نفيس بذلك، إذ لو صدقت ذلك، أنا كذلك

  : ما  أكن أود البوح به إال  سبحانه فاسمعوا؛حينها

ون، نعم ساد   .األصدقاء واإلخوان كث

ون ء واألدباء والشعراء كث   .العل

ون   .الناس كث

فقليل من اإلخـوان واألصـدقاء يبقـى وفيـا مخلـصا صـادقا يف ، ومع ذلك
، يحـزن لحزنـك، يـب لبكائـك، يسهر لـسهرك،  يحمل همك،صداقته وأخوته

  .يشعر بك، يقف بجانبك، حكيفرح لفر

  .هذا النوع ليس قليالً فحسب بل أصبح نادراً

  .إن غبت عنه انتظرك

  .إن انقطعت عنه وصلك

  .إن احتجت إليه قىض حاجتك

  .وجفف دمعتك، فرج عنك، إن رآك باكيا حزينا مهموما

واألسـتاذ عبدالـسالم الوجيـه بالنـسبة يل كـان هـذا القليـل والنـادر الـذي 

  .د يستحيل أن تجده اليومبل يكا، يصعب
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  .بل  يكن من ذلك النوع إال هو فقط، فلم يكن واحداً من ذلك النوع

  )وما عشت أراك الدهر عجبا(

  .تنكر لألخوة، تبدل يف الوجوه، تغ يف املواقف: وكم أرتنا الدنيا من

ون جداً جداً هم أهل العلم   .أو طالبا، أو زمالء، سواء كانوا مشايخ، وكث

  .لومهم ومعارفهم ال تتعدى صدورهملكن ع

  .فال يشعرون بأحد

  .وال يسألون عن أحد

  .وال يتفقدون أحداً

  .وال يهتمون ألحد

  .وال يهمهم أمر أحد، وال يتأملون أل أحد

ُوينظر ويشار ، وتكرب مكانتهم، أن يصلح حالهم: هو، غاية علمهم ومعارفهم ُ
  .وتصبح صدور املجالس لهم وفيهم، إليهم

  .معرفة ملجرد العلم واملعرفةعلم و

ء  وقليلون أيضاً   هم العل

  .الذين يعرفون قيمة وحقيقة ما يحملونه من علوم ومعارف

ء الذين ترجموا العلم إىل عمل   .واملعرفة إىل واقع يتجسد، ونادرون جداً هم العل

  .وقطعاً كان منهم األستاذ عبدالسالم الوجيه

وبيـن أنـت تظـن أن ، ومشاكلك، عكوأوجا، فبين أنت غارق يف همومك

ء يتفقــدون طالبهــم إذا ، أو يواســون إخــوانهم، الــدنيا قــد خلــت مــن علــ

  .يرن هاتفك
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يـزرع ، يـوايس، يـصل، يـسأل،  يتفقـد،إنه األستاذ عبدالسالم الوجيـه، نعم

  .ويدخل رسوراً، ًابتسامة

  .وكل من عرفه حق املعرفة يعلم ذلك جيداً

من كان يحتـاج مـن ، يف أك األوقات، ما أقولبين هو وهللا يشهد عىل 

  .ويتفقدوا أحواله، ويصلوه، ويسألوا عنه، الجميع أن يواسوه

  .ال يعرف الكرب طريقاً إىل نفسه

كنني البوح به وكان األستاذ قد ترسع يف موقفه ، وال ذكره، حدث أمر ال 

  .رينسبب وجعا وأملا نفسياً ألناس آخ، وصدر منه ترصف، من ذلك األمر

  :وذهبت إليه قائالً له، علمت باألمر

ازحنا، أنت يف عيوننا كب جداً لكن هللا يعلم ، تضحك معنا، صحيح أنك 

  .أن ذلك م جعلك تكرب وتعظم عندنا أك

  .أنت لنا قدوة

  .أنت لنا أسوة

  أنت وأنت وأنت

 واعتذر، وتوجه إىل منزلهم، و يأخذ معه، وقام فوراً من مجلسه، فب

  .وتسامح منهم

  .بل  يكن ممن يعرف ما هو الكرب والغرور، و يستكرب،  يأنف

وال يعـرف اليـأس كيـف ، ال تعرف األنانية أين تضع لهـا قـدما يف نفـسيته

  .كن أن يصل إليه

وهـشاشة ، والـضغط، السكر: وهو الذي منذ عرفته يعا الفقر واألمراض

وس الكبد، العظام اتها، وف   .وضعف أنز
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 بـل عـاش بـ ،ال ضعف يقينـه بربـه لحظـة، وال قنط، وال ب، ف ش

ً، وبذالً، عطاء، الناس كأصح الناس بدناً   .وفعالً، قوالً، وإحسانا، تعلي

كل تلك اآلالم واألمراض والحاجة  يكن يعلم بهـا إال هللا تعـاىل الواحـد 

، وخطيبـاً، وشـاعراً، تبـاًوكا، ومحققـاً،  بين ال يراه النـاس إال مؤلفـاً،سبحانه

  .وكأن املرض واأل ال ينخر جسده كل يوم، وباذالً محسناً

النـاس يبـذلون وينفقـون يف سـبيل هللا ، يا أخي: ذات ليلة اتصل  قائالً

  .وال ما أقدمه، ال يوحد معي ما أنفقه، وأنا أتأ وأتحرس، تعاىل

ويا هللا ، مواقفك واضحةو، يا سيدي ال يكلف هللا نفساً إال وسعها: فقلت له

  .ك يقول املثل اليمني، يقوم الجمل بحمله

  .هل تستطيع أن تأ إيل، ال وهللا: قال يل

وتلقـا عنـد البـاب وسـلمني كرتونـا ، وذهبت إليه، حارض مرحباً: قلت له

اً نه يف سبيل هللا تعاىل، بعه: وقال يل، صغ   .وأنفق 

جـاء يل هديـة قبـل ،  صيني جديدهذا مسدس: ما هذا؟ فقال يل: قلت له

ه، يوم أو يوم   .ويعلم هللا ال أملك غ

يناً   .حاولت ثنيه عن ذلك فرفض وأقسم 

نه يف سبيل هللا تعاىل، وفعالً قمت ببيعه وإن  تخني ذاكـر ، وإنفاق 

  .م٢٠١٩م أو بداية ٢٠١٨فقد كان ذلك إما يف أواخر

  ل  أبداً؟هل تريدون أن أصدق بعد اآلن أنه لن يتص

 ،خل النخيط يـا صـاحب بـرط: هل تودون أن أتيقن بأنه  يعد يل من يقول يل

  وزفرات الحرمان؟، وأ الحرسة، هل ترغبون يف أن أعيش غصة الفراق

، كـان األب الـذي مهـ أغـضبه أبنـاؤه) األستاذ(عبدالسالم عباس الوجيه 

كنه أن يرتكهم، آملوه أو   .أو أن يهجرهم، فال 
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ة، نقي الرسيرة، كث العربة،  الدمعةغزير   .طاهر الس

بل ألنه ال يريدك أن تراه يعا آالم الواقع ، ال ألنه يريد الضحك، يضحك

  .حتى آخر لحظاته، فينغص عليك لقاءك به، واملرض

إىل ، أو لقاءك بـه، ولكنه ال يريد أن يحول زيارتك له، ال ألنه سعيد، يبتسم

  . املرضوهو يتلوى من، مأتم وحزن

  .نى من أنفس امللوك واألثرياءيحمل نفساً أغ، لكنه كان أجود من عرفت، فق

  .عظيم الحسب، رشيف النسب، وهو ذلك العلوي الهاشمي، بسيط متواضع

  .وعىل كل يشء فيه، وعىل بدنه، وعىل روحه، فسالم هللا عليه

ا أعزي نفيس فيها، لهذا كله   .ّوأنعي روحي إيل، فأنا إ

  . العفو واملغفرة عن كل تقص يف حقهوأسأل هللا
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                                محمد محسن زيد الحو

 ،عرفته من خالل مقاالته العمودية التي كانـت تـصدر يف مجلـة الحـراس

 ،م١٩٩١ وتوطدت املعرفة والـصداقة عـام ،م تقريبا١٩٩٠ً عامعرفته شخصياً

 كليـة التجـارة -قـسم العلـوم الـسياسية(السياسة الدوليـة عندما سجلنا دبلوم 

 ، بشكل شـبه يـوميفأصبحنا صديق نخزن سوياً)  جامعة صنعاء-واالقتصاد

 و يكن له مـن املؤلفـات ،ورغم أنه انسحب يف األسبوع األول من الدراسة

كمـرشوع  " زينـب الـشهارية: من أعـالم النـساء"سوى كتيب واحد بعنوان 

 أنه كرس جهده يف مـسارات متعـددة أهمهـا  التـأليف والتحقيـق  إال،يستمر

 التي أثـرت يف ،م١٩٩٤ السي بعد أزمة وحرب صيف،ملخطوطات من الرتاث

 وتوجه نحو التنقيب عن نفائس ،نفسيته فرتك السياسة باملفهوم املتعارف عليه

أعالم " فكان مولد املؤلف ، وليمأل الفراغ بيشء مفيد لألمة،الرتاث اإلسالمي

ّ املطبوع يف مجلدين قشيب ض ب ،"املؤلف الزيدية وفهرست مؤلفاتهم
غالفيه تراث األمة من عهد اإلمام زيد بن عيل عليه الـسالم حتـى سـنة 

مصادر الرتاث اإلسالمي "تم تأليف  -وبعده مبارشة– وبالتزامن معه ،الطباعة

 ،ثة آالف مخطـوط تقريبـاً وتضمن ما يقارب ثال،"يف مكتبات اليمن الخاصة

 عالمة ،عبد السالم عباس الوجيه / إنه الصديق الويف،وتوالت بعد اإلصدارات

 محب لألدب شعرا ، متعدد املواهب، مثقف واسع املعارف، وكاتب أريب،أديب

ا  وإخراجهـا يف شـكل ، بـارع يف كتابـة املقالـة النقديـة للواقـع املعـاش،ون

باته يف صحيفة األمة منذ والدتها يف اإلصدار  ملسناها يف كتا،مقامات بديعة

تـم " صـدى األمـة" يف عموده املنتظم ،األول مطلع تسعينيات القرن املنرصم
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عة يضمنا مقيـل واحـد يف  ، يف كتابجمعها الحقاً وخالل تلك الفرتة كنا ج

عيل عبد /  ذكرهم الشاعر األديب املرحوم،منزل األخ عيل أم الدين املطهر

 منسوجة عىل بيت اإلمام الشافعي رحمه -مرفقة–حاف يف قصيدة الرحمن ج

 ، ويبذل قـصارى جهـده دون ملـل أو كلـل، يتفا يف العمل والتأليف،)١(هللا

 ترجمها يف ، منحه هللا قدرات تفوق املتصور، ومجاهد صبور،عصامي شجاع

ة    يف نتاجـه محتـسباً،  يقعده املـرض الـذي أصـابه مبكـراً،أنشطة كث

 واقـف بثبـات وصـمود يف وجــه ، مقـارع للظلـم والطغيــان،العلمـي والعمـيل

ء اليمن،العدوان  يف فعالياتها ونـدواتها ، ظهرت ملساته يف أنشطة رابطة عل

االعتـصام – وإصداراتها من كتيبات ومنـشورات ومجـالت ،وبياناتها الهادفة

سكنه جنـات  وأن يـ، نسأل هللا أن يرحمـه رحمـة األبـرار، ذلكغ و-وشهارة

  . وأن يجزيه عنا خ الجزاء،تجري من تحتها األنهار

ـــــا« ـــــادير تجـــــري يف أعنته   »وال تبيـــــ إال خـــــايل البـــــال    دع املق
ـــايل    واركــــن إىل عفــــو رب واحــــد أحــــد ـــد ع ـــريم ماج ـيم ك ــ ـــر رح   ب

ــا ــس إن فتحــت له ـــال    واطــرح وســاوس نف ـــل بلب ـــارت ك ـــوم أث ـــاب الهم   ب

ــال    مواقـصد مجـالس أهــل الـشعر تـرق بهــ ــال إىل ح ــن ح ــس م ــارج األن   مع

  مــــا بــــ رائــــع آداب وأمثــــال    وتلتقـــي الــــروح والريحــــان قــــربهم

ـــم  ـــاُاألوىله ـــحراء كوكبن ـــوا ص   إىل جنـــــائن أفـــــراح وأزجـــــال     حول

ـــسبعة ـــون م ـــذا الك ـــان ه ـــوالهم ك   تحيــا النفــوس بهــا يف رش أدغــال    ل

ــــاس يحيــــون دنيــــاهم مغالبــــة   كـــل يكــــرش فيهــــا نــــاب رئبــــال    الن

  بهــــا املــــشيئة يف رفــــق وإمهــــال    ومبــدع الــشعر يحياهــا كــ ســمحت

ــسايل    قليلهـــــا عنــــــده خـــــ وفائتهــــــا ــه ال ــضنى ل ــأن ي ــستحق ب   ال ي

ــــة ــــل مرتب ــــ وإن  يع ــــو األم   وهــو الــسعيد وإن  يحــظ باملــال    فه
                                                             

 :م، عـىل الـرابط٢٠١٠مـارس١٠، ٢٩٤٠، العـدد"نـص وشـاعر"الحـوار املتمـدن؛ موقـع –محمد محسن الحـو  )١(

 ٢٠٧١٤٣ =aid?asp.art.show/debat/org.ahewar.www://https  



 

 

  مــن رائــق الــشعر كأســاً ذات سلــسال    هــات لنـــا)١( "خليــل هللا "فيــا ســمي 

ــا فــوق    ــاً) الفــضا(أجــواز نرقــى به   فلك

  

  بــه نطــول جبـــ الفرقــد العـــايل  

   أمــايلَّمــن صــفو شــعرك تحيــي يف    أغنيـــة" )٢(العمــري" وغننــي يــا فتــى   

  دعنــي أعـــب كــؤوس الـــشعر مرتعـــة  

  

   ومـــوالمـــن كـــف أنـــشودة عـــذراً  

  صــاغه مــن نــشيد الثــورة العــايلمــا     )٣( "حـسن"وهات يا عندليب الشعر عـن   

                                                               
، عـاش مناضـالً وعـصامياً، لـه شـعر / يقصد به الشاعر األديب املرحـوم:  خليل هللا)١( إبـراهيم محمـد الحـرضا

، ولكن شأنه شأن العديد من األدبـاء والـشعراء الـذين ال يهتمـون بأنفـسهم النـشغالهم بالقـضايا الكـربى،  كث
أحمد محمد الشامي مجموعة من قصائده وأشعاره، نرشت يف كتـاب / شاعر واألديب اليمنيجمع له املؤرخ وال

، كـ أصـدرت وزارة الثقافـة عـام " تحت عنوان – ديوان – القطـوف الـدوا مـن شـعر إبـراهيم الحـرضا

/ قـدمـا جمعـه األخ الـشاعر والنا+ مـا نـرش يف الربيـد األد + القطوف الـدوا "م ديوانه الذي ضم ٢٠٠٤
، )الـوردة تفـتح رستهـا( وللشاعر علوان عدداً من اإلصدارات أهمها الدوواي التاليـة –علوان مهدي الجيال 

كلهـا صـدرت نهايـة العقـد األخـ مـن القـرن ) غناء يف مقام البعد(، )إرشاقات الولد النايس(، )راتب األلفة(
  .والنقدية يف املجال األد الثقايفٍالعرشين، إضافة إىل عدد ال بأس به من الكتابات البحثية 

  -:ومن أهم قصائد الحرضا التي كان يرددها
  الندامى وأين مني الندامى

 
 ً ــآما ــة ورصت ش ن ــوا    ذهب

  )دان وادان بانسمر عىل نغمة الدان: (ومن شعره املغنى القصيدة التي مطلعها 

  .لفية الثالثةتويف يف مطلع األ، )والتقى اآلنيس واملرشدي والقمندان(: ومنها
ـغ / يقصد به املنشد والشاعر"  فتى العمري)٢( عبدالرحمن العمري من مواليـد مدينـة صـنعاء، احـرتف اإلنـشاد مبكـراً وهـو ص

نينيات من القرن املايض عىل شاشات التلفزيون بدون منافس السي من صغار السن   .السن، وكان يظهر يف الث
  . ا ألنها  تجمع أو تصدر يف ديوانله بعض القصائد ولكنها محدودة، ر

 حسن عبـدهللا الـرشيف، مـن مواليـد الـشاهل محافظـة حجـة، انتقـل إىل /يقصد به الشاعر الكب والغزير يف نتاجه:  حسن)٣(
ـعر كثـ وغزيـر يجيـد نظـم الـشعر الفـصيح ١٩٩٢مدينة صنعاء عام  ونـصيبه مـن ) العمـودي، التفعيلـة، الحمينـي(م لـه ش

   - :ديواناً إضافة إىل بعض الكتابات، ولكنه إىل الشعر أميل ومن دواوينه) ١٥( من الدواوين أك
  م ١٩٧٨من الغابة  -

  م ١٩٧٩أصابع النجوم  -
  م ١٩٧٩ألوان من زهور ال والحب  -
  م ١٩٨٥سهيل وأحزان الحن  -
  م ١٩٨٥البحر وأحالم الشواطئ  -

  م١٩٨٩تقول ابنتني  -
  م ١٩٨٩الطريق إىل الشمس  -
  م ١٩٩٤اطن وكان حفر الب -
  م ١٩٩٦الهروب الكب  -

  م ٢٠٠٠عيون القصيدة  -
= 
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ـــان  ـــزل أرك ـــعراً يزل ـــش ـــاة ك   الطغ

  

  يأســــو جــــراح ذوي أرس وأغــــالل  

  بـــشعره ســـارت الركبـــان يف وطنـــي  

  

  فــــشعره زاد أحــــراري وأبطــــايل  

ـــة   ـــسن أغني ـــاة الح ـــدى لفت ـــإن ش   ف

  

  ...)...(قالــت بحــسبك قــد أرخيــت   

ـــ    ــل ل ــسالم"وق ــسمعنا )١( "عبدال ــذ ي ــق     الف ــاه الرائ   "الحــايل"مــن شــعره وغن

ــه   ــو مقول ــاخت نح ــم أص ــذي ك ــو ال   فه

  

ــر   ــالع ــب وإقب ــشعر يف عج   ائس ال

ـنحت  )١( "الحـو" وغن للشاعر    ل    مـا س ـــ ـــه القريحـــة يف لطـــف وإج   ب

                                                               
  م٢٠٠٠) ٢، ١(أقواس عالن  -
  م ٢٠٠١شعب املرجان  -

  صهيل الورد  -
  كائنات الوصل  -
  )حميني(رنات الوتر  -

  م ٢٠٠٤-٩٣صدرت املجموعة الشعرية الكاملة له يف ثالثة مجلدات ما ب عامي

مطر مطر والـضبا بينـه (ك التي أداها الفنان أيوب طارش، له شعر مغنى رائع وجميل، ومن األغا الجميلة تل

  ).تدور مكنة يا ليت وانا سقيف
 عـيل / الـشاعر األديـب:مع عـدد مـن زمالئـه مـنهم" بريد القراء"برنامج (له إسهامات من خالل إذاعة صنعاء 

هم /عبد الرحمن جحاف، الشاعر األديب مـن الـدواوين والـشاعر الـديلمي لـه عـدداً )  عبـاس الـديلمي، وغـ
عية والسياسية لعل أهمها  يجيد الشعر الفصيح بأشـكاله العمـودي، والحمينـي، " كهف أفالطون"الغنائية واالجت

 عـيل بـن عـيل اآلنـيس نهايـة الـسبعينيات وبدايــة /ومـن أغانيـه املبكـرة تلـك التـي شـدى بهـا الفنـان املرحـوم
نينيات من القرن املنرصم، مطلعها  وغنى قصائده عدداً مـن " تسألني عىل دمعي ومن أجراه نجوم الليل ب"الث

نـاً تزهـو بـه العـرب "الفنانة السورية أمل عرفة "الفنان والفنانات العرب منهم  كنت للتاريخ محرابـاً مهابـاً 
لـه - الويـدان–" خيلـت براقـاً ملـع"كذلك الفنانة هيام يونس، ويعترب األوبريت الغنا " انتصاباً   مـن أهـم أع

 أحمـد بـن غـودل وأرشف عـىل تنفيـذه /لذي ترجم إىل عمل فني استعرايض قام بإعداد ألحانه الفنان اليمنيا
  . أك من ألف شخصاالستعرايض رئيس الجمهورية،وشارك يف أداءه - عيل عبدهللا صالح /األخ

 مواليد مدينـة شـهارة، لـه  عبدالسالم عباس الوجيه، من/ يقصد به األستاذ الكاتب، الشاعر األديب: عبد السالم)١(
  : منها– الدينية –مؤلفات عدة السي يف املجاالت اإلسالمية 

  أعالم املؤلف الزيدية وفهرست مؤلفاتهم يف مجلدين
  ".يف جزأين"املخطوطات اليمنية يف املكتبات الخاصة  -

  ".زينب الشهارية " من أعالم النساء يف اليمن  -
  .ع آخرين، كذلك تحقيق بعض املخطوطاتله مؤلفات يف التفس باالشرتاك م -

  ".صدى األمة "كان يكتب يف صحيفة األمة بصورة منتظمة، وصدرت مقاالته يف كتاب تحت عنوان 
ة إىل التأليف والكتابة   .له شعر، غ أنه اتجه يف السنوات األخ

نى أن تجمع وتصدر يف كتاب أو ضمن مجمو   .عةشعره جميل وشفيف، له إخوانيات رائعة، أ
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ــــوادي إذا طفحــــت ــــل ال ــــه بلب   فإن

  

  بـــه املـــشاعر أحيـــا ربعنـــا الخـــايل  

  عــــصبتنا تــــستتم بــــه أقــــالم   

  

  السيد الوايل  )٢( "ابن أم"يف منزل   

  ديوانــــه ملتقــــى األحبــــاب يحــــضننا

  

ــب    ــساطه الرح ــب وإجــاللب   يف ح

ــــــشعر ذو أدب     ذواقــــــة لرقيــــــق ال

  

  عــــال ومنزلــــة كــــربى وإفــــضال  

       

  

  

                                                             
، مـن – يقصد به الفق إىل رحمة هللا تعاىل : الشاعر الحو)١(  كاتب هذه األسطر محمد محسن محمد الحـو

  -:م، مدينة حوث، محافظة عمران له عدد من املؤلفات منها١٩٦٨مواليد 
ات الجديدة، رسالة ماجست -   .دور الدولة ووظيفتها يف ظل التغ
  .لالجزء األو" مجتمع مد .. بحوث" -

  . م١٩٩٨" خاصة " ديوان شعر الطبعة األوىل " نهج الذات " -
  . م١٩٩٩" طبعة خاصة "ديوان شعر لألطفال " الشوارد " -

له شعر منشور يف الصحف واملجالت العربية واليمنية، إضافة إىل عدد من األبحاث العلميـة منهـا مـا نـرش يف 

يل إىل الكتابة البحثية   . أك من الشعر- العلمية – الدوريات، ومنها ما  ينرش، 

 عيل أم الدين املطهر، الذي كان يضمنا مجلسه، ويهيئ املكـان، حتـى /يقصد به األخ املتذوق للشعر:  ابن أم)٢(

ماً مستقالً لهذا الغرض يف منتصف التسعينيات من القرن املايض   .أنه بنى ديواناً وح

  . معهوكان يألف األدباء والشعراء وهم كانوا أوفياء
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   )١(محمود سعيد ممدوح

ة املـصنف الـداعي تويف صباح اليوم  بصنعاء اليمن سيدي العالمة البحاثـ

  .عبد السالم بن عباس الوجيه الحسني

ء الـيمنأم عام وهو   ، واملعتنـي بـرتاث آل البيـت الزيديـة،رابطة علـ

  .ة يف رجلّ وهو أم، وجمعاً، ً ونرشا،تعريفاً

 ، علـيه الـسالمقائم عىل مؤسسة اإلمام زيـد بـن عـيلأعرفه املؤسس وال

 ، وتبويبهــا،املخطوطــات لهـذا الــرتاث ِع آالفْمـَ عـىل عاتقــه جَلَمــَوالـذي ح

ها للطبع، وحفظها،والتعريف بها   . وتقد

 وجامعـة التعريـف  بعلـوم آل البيـت ،وكان رحمـه هللا تعـاىل حلقـة وصـل

  .السالم عليهم

أعـالم املـؤلف (ّ وملا طبع سيدي البحاثة عبد السالم الوجيه كتابه الفرد الـسابق 

اث  الـذي  يتطلعون إىل نافذة عىل هـذا الـرت،ونعكف عليه املقبلون املحب) الزيدية

  .جديد   فوهللا كأننا بعثنا من،تقف بيننا وبينهاكانت السدود اإلقصائية 

 وكشفت عن تراث سـاداتنا ، وأظهرت،ّ لقد قربت، فلله درك يا سيدي عبد السالم
ة آل البيت عليهم السالم ة،أ ِّ وكنت سابقا معرفـاً ،َ وحصلت عىل منقبة كب َ  ،كاشـفاُ

َوطوقت أعناقنا ْ وهـو ) أعالم املؤلف الزيدية( ورشحت صدورنا بهذه الدرة الثمينة ،ّ

ة ْكتاب من أهم وأعظم الكتب التي صنَفت يف القرون األخ ِّ ُ.  
                                                             

مة )١(  القبـة كوبري ِّحي يف بالقاهرة ُولدكاتب وباحث ومحقق مرصي،  ممدوح، محمد سعيد محمود الدكتور العالَّ

دي شهر يف   .م١٣٧١ سنة األول ج



 

 

 

٦٦  

ل العالمة السيد عبد السالم الوجيه العلمية و  فأخرج ،الدعويةوتتواىل أع

ل والبحوث   .األع

  :  يف له فضله والباحثون املعتنون يذكرون

  . وفهرسة مؤلفاتهم، أعالم املؤلف الزيدية-أ

  . مصادر الرتاث يف املكتبات الخاصة يف اليمن-ب

  . معجم الرواة يف أمايل املؤيد با-ج

  . معجم رجال االعتبار وسلوة العارف-د

ء-هـ ها . جناية األكوع عىل العلم والعل    وغ

ل مؤ سـسة اإلمـام زيـد بـن عـيل علـيه وقام عىل طبع ونرش جميع أعـ

 ،هـاف املخطوطـات الزيديـة فحفظوتصوير ما وقع ب يديه من آال. السالم

  .ّ وقرب األقىص،وأرشد إليها

وهو  العالمـة املحقـق عبـد الـسالم بـن عبـاس بـن عـيل بـن عبـاس بـن 

عبدالرحمن بن محمد بن الحس بن القاسم بن أحمـد بـن اإلمـام املتوكـل 

ع  يل بن اإلمام املنصور با القاسم بن محمد القاسمي الريسعىل هللا إس

  .الحسني امللقب الوجيه

ء ب األرشاف هو النسب القاسمي الريسوأصح أنسا ة والعل  املسلسل باأل

  .واألعيان

 وبهـا نـشأ م١٣٧٦ من شهر رجـب سـنة ٤ ولد فقيدنا األجل يف شهارة يف 

ئها   .ودرس عىل  بعض عل

 وتخرج من الجامعة سنة ،ء فأكمل مراحل التعليم العامثم هاجر إىل صنعا
مجلة الحراس   وعمل مديراً لتحرير،غ للدراسة يف الجامع الكبّ وتفرم١٩٨٣

نينــات  ، وحــزب الحــق، واشــرتك يف تأســيس دار الــرتاث اليمنــي،يف  الث
  .ومؤسسة اإلمام زيد بن عيل عليه السالم
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وتـدرج يف  ،درسة دار العلـوم العليـا وم،س يف الجامع الكب بصنعاءّ ودر

ء اليمنأميناً عاماًاملعايل حتى أصبح     . لرابطة عل

 ، وسـعة االطــالع، فيـه املعرفـةُ فوجـدت،التقيـت بـه وقـت عمـيل يف د

 لقاءاتنـا ْ وتوالـت، وتاريخـا علومـاً، وهموم آل البيت عليهم السالم،والحرص

  . وازداد إعجا به، به معرفةُبد فازددت

 وهو يف نظري الكنز الذي ، وكانت لقاءا به لقاءات األرواح قبل األشباح

  .ال ينضب بل الكنز الذي ينمو ويزيد

  . بااللتقاء به يف القاهرة بسبب حضوره ملعرض الكتابُثم ترشفت

 ،اإلمام زيد يـن عـيل علـيه الـسالم زرته يف مؤسسة ،ثم ملا زرت صنعاء

 ، طريقتــه يف حفــظ الــرتاث الزيــدي وأوقفنــي عــىل، بــه إعجابــاُفــازددت

الـضعف  بـسببطبعهـا وتحقيقات الباحث للرتاث الزيدي التي عجزوا عـن 

  .املادي وتنتظر الدور واإلذن والتمويل

ركز بدر حيث نزلت  عىل الشهيد سيدي  ضيفاًُثم زار يف محل إقامتي 

  .العالمة الداعي املرتىض بن زيد املحطوري رحمه هللا تعاىل

 وجمعنا وإياهم يف املجلس النبوي الـرشيف ،هللا تعاىل هؤالء األكابررحم 

  .والحوض الوريف

وخالص العزاء ألرسة وأحباب وأصـدقاء العالمـة سـيدي عبـد الـسالم بـن 

 والبقـاء  تعـاىل ، وأسكنه عايل الجنان، ورحمه رحمة واسعة،عباس الوجيه

  .ون وإنا  وإنا إليه راجع، وختم لنا بالحسنى،هوحد
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تراث أئمة آل البيت عليهم السالم، والعالمة السيد عبـد الـسالم الوجيـه       
  القاسمي الحسني، وكلمة في محنة

ة آل البيت وشـيعتهم علـيهم الـسالم  يف حـال اسـتبعاد وإقـصاء ،عاش أ
هم عـىل تـضليلهمْفقت واتّ، لقرون متتابعة،واحتقار  والفـرار ، مـصنفات غـ

 أو البحــث معهــم يف قطيعــة ،ة مــذاهبهم ومجانبــة ذكــرهم أو حكايــ،مـنهم
  .شيطانية محكمة

 ،وكـان ذكــرهم يف كتبنـا نحــن أهــل الـسنة يتــضمن الـرد القــايس علــيهم
 وم زاد من عـرض جـدر اإلقـصاء ، واالبتداع، والتضليل،ووصفهم بالرفض

ْالشيطانية املصنفات التي صنَفت يف الرد عليهم ِّ  ووصـفهم ، والتحذير مـنهم،ُ
 ،»مخترصاته للذهبي« و،»منهاج البدعة للحرا«أشنعها كتاب بالعظائم ومن 

ــدهلوي«و ن« و،»ال ــاهج أصــحاب جهــي ــة « و»من ــان األرطاوي غــارات العرب
  .»وأصحابهم

 وأحكمـت ،سي يف اليمن خارج السياق الفكـريوعاش السادة الزيدية وال
ـة ء، واالجتهـاد،حولـه حلقـات االسـتبعاد مـع تـوفر األ ف  والتـصني، والعلـ

 وأعلنـوا عليهـا بطـريقتهم ، ومذاهبهم،فاستطاعوا أْن يحافظوا عىل هويتهم
   .رغم شدة التشويش والتوافق عىل االستبعاد

 واسـتبدلوها ، وأحكـام الـرشيعة،وعندما انقلب الغوغـائيون عـىل اإلمامـة
 وطـوردوا ، عاش السادة الزيدية أحلك السنوات، أو املختلط،بالفكر الجاهيل

  . وازداد التضييق عليهم، معاهدهم العلميةْتَقِلُْغ وأ، اليمنيف داخل وخارج

ن العتيبـي،وجاءت الهجمة الوهابية  مركزهـا ْتَسَّ وأسـ، من أصحاب جهي
 وتـواىل إنـشاء املراكـز ، عليه مـساعدات الوهابيـةْ وانهالت،األكرب يف صعدة

ل ووسط وجنوب اليمن   .الوهابية يف ش

 عىل مـن  بقـي مـن َقِّيُ وض،لبيت الزيديةوانحرس فكر وعلوم السادة آل ا
   .أفرادهم
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 وهم الثقل الثـا ، ظاهرين عليه،بد من قا بالحق يف األمة ولكن ال
  . عىل أمرهٌ وهللا غالب، يتم نوره أْن ويأ هللا تعاىل إّال،وسفن النجاة

ت م  نرش علـو وتوّىل، وأرشق بأنوار العرتة وشيعتهم،فخرج النور من هذه الظل
رية،العرتة مؤسسات جاهدت ـ يف ضائقة مالية   . ومالحقات وهابية ومؤ

الـدكتور املرتـىض بـن زيـد وكان منها مركز بدر الذي قـام عليـه الـشهيد 
  . املحطوري

 وكان صـدرها العالمـة األجـل ،ومؤسسة اإلمام زيد بن عيل عليه السالم
 والعـرتة ،د العلـم فقيـ،جيه القاسمي الحسنيالسيد عبد السالم بن عباس الو

عارفه   . متتابعة من علوم آل البيت عليهم السالم وأخرج أنواراً،فأسدى إلينا 

 ٍ تتصور أنه جمـع أعـالم املـؤلف الزيديـة ومـصنفاتهم يف صـعيدولك أْن
لـه ، ً ونـرصا وكـان فتحـاً،تناثر  وجمع ما،ب األقىصّ فقر،واحد  وتتابعـت أع

 ، وأبـان،مّ وتقد، فانفرد،ة العرتة وعلومهم ومحبو أ،علمالتي يقدرها أهل ال
  . فلله الشكر والثناء الحسن،ونرص

 يف ، محنـة،ووفاة العالمة الـسيد عبـد الـسالم الوجيـه القاسـمي الحـسني
يز،ذاتها   . وبيان، وسبيل 

   ...  والساكت املبتعد أبان عن نفسه...فاملتوجع املوايل النارص له شأن وقلم(

ا لديهم فرحون ،) يف حزبه الناصبيبأنواعه يس والقادح     .وكل حزب 

ـسك امليـزان خوفـا عليـه مـن ،وليعرف الناظر أين يـضع قدميـه  وكيـف 
ت املطفف   .االختالل يف ظل

   .ويحرش املرء مع من أحب

ا أع   . وهللا املستعان،ود للكشف والبيانور
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  عبد العزيز البغدادي  

اً رحيل األخ العزيز األستاذ عبد السالم الوجيه أم عام   رابطةأحزنني كث

ء اليمن الذي ربطتني وإياه عالقة عمل يف مجلة الحراس التي  كان يل  عل

 بتوجيه ورعاية الشهيد املناضل املقـدم م١٩٧٤رشف اإلسهام يف تأسيسها يف 

 القيـادة ووزيـر الداخليـة يف أول حكومـة يحيى محمد املتوكل عضو مجلـس

دهـا باغتيـال رئـيس م١٩٧٤ ويوني/ ١٣تشكلها حركة   التي رسعان ما تـم إخ

مجلس القيادة العميد إبراهيم الحمدي الـزعيم الخالـد يف وجـدان الـشعب 

ة ومضة م،حقاً  ،ة يف تأريخ اليمن املعارصَّعِشُ والذي كانت فرتة حكمه القص

الرمزية بدايـة الحركـة إنـزال الـصور مـن عـىل ته قراراوكان من خطواته و

لغــاء ألقــاب الفخامــة والعظمــة أ و،رؤوس املــوظف يف الــدوائر الحكوميــة

 ،والسيادة وكل ألقاب التعظيم والتبجيل من الخطابـات الرسـمية واملراسـالت

 لتكون رتبة املقدم أعىل رتبـة يف الجمهوريـة عكـس مـا ؛وإنزال الرتب العليا

ن ال عالقة لهم بالـرشف أو االنـضباط  ّملتسابقون عىل الرتب اليوم مميفعله ا

ْيف هذه املرحلة أسست ؛الوالء  والوطن  ك كان يرددالعسكري املرتبط ب َ ِّ ُ 

ن املـسعودي دور،اسّرُمجلة الح  أسـاس ٌ وكان للـصديق العزيـز العميـد نعـ

رحلة الحقة كـان  ويف م،ومحوري يف إخراج وإصدار العدد األول من املجلة

ء التي كـان لهـا حـضورها يف  املرحوم األستاذ عبد السالم الوجيه من األس

ترسيخ اسم الحراس كمجلة أفسحت بعض املجـال النـسبي واملعقـول  لحريـة 

 وكان ،يث عن هذا املوضوع  ما يزال غضاًالرأي والتعب يف وقت كان الحد

صة واملجلـة تـصدر عـن الكث من الكتاب يرى يف ذلك بصيص من أمل خا
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 وهي عالقـة ،وزارة الداخلية لطبيعة العالقة التي تربط املواطن برجل األمن

جهـزة األمـن دومـا  بتقييـد  أي منذ نـشأة الـرشطة لعالقـة أ،متوترة تاريخياً

ة الـرشطة يف خدمـ: (وهي مع األسف عالقة تناقض محتوى شعار ،الحريات

ومـع ذلـك فقـد  ،ور عمل الرشطة يكون تطبيقه محفرتض أْنُالذي ي) الشعب

 ويف التناقض بـ الواقـع والـشعار ،غاب حتى ذلك الشعار عن واقع الحياة

قال الشاعر املناضل املرحـوم يحيـى البـشاري مخاطبـاً رئـيس جهـاز األمـن 

الوطني حينها املقدم محمد خميس يف قصيدة تذكرت بعض أبياتهـا يخاطـب 

ضل األستاذ عبد الباري طاهر بأهم بيت ر األخ املنا وذكّ،فيها رئيس الجهاز

َّيدة موجه للشهيد الحمدي يقول فيهيف القص َ ُ:  

ُمـــن يعـــر عـــسكر الليـــايل خطـــاه ِ ُ  

  

ـــا   ـــايل طعين ـــد مـــن عـــسكر اللي َيغ ُ  

ويف هذا تحذير واضح للشهيد إبراهيم الحمـدي مـن التعامـل مـع األمـن 

هدف كسب ثقة  ألن عمله يف الغالب يقوم عىل الوشايات واألكاذيب ب؛الرسي

ئن وأحابيل  هذه األكاذيبنالحكام الذين رسعان ما يقعو اً ما ، يف ك  وكث

عاناة ْنَ وخاصة منيكونو  يتعامل منهم مع الحكم بعدم فطنة ودون اكرتاث 

رسات هذه األجهزة املعتمدة ن فيكونو،الناس نتيجة املظا  بذلك ضحايا م

 عـن ّبـراهيم الحمـدي الـذي عـرب وهو ما حدث مـع الـشهيد إ،ليلضعىل الت

 نبـوءة  إّن:تشاؤمه عند قراءة هذا البيت من القصيدة قـائال لـبعض مقربيـه

 وبالفعل رسعان ما قام ، البشاري صادقة لحسه الوطني املرهفيىالشاعر يح

زعيم عسكر الليايل مع عصبة من األنذال  بطعن الحمدي من الخلف بتوجيه 

نتـه تفاهـات هـؤالء  صالح الهديان الذي مكّامللحق العسكري السعودي حينها 

 يكون له القول الفصل يف اإلرشاف عىل عسكر املحسوب عىل اليمن من أْن

 وتلك كانـت مرحلـة مخزيـة مـن تـأريخ الـيمن الـسيايس ،الليايل واأليام معاً

  !!.نا نعا من آثارها حتى اليوم مازل
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د وتبعـه أبيـات يقـول لقد كان بيت الشعر املذكور من القصيدة بيت القصي

   ):املخابرات(فيها الشاعر البشاري رحمه هللا مخاطباً رئيس األمن الوطني 

ـــىل األ ـــساهر الحـــريص ع ـــا ال   أيه

  

  َمــــن منحــــت الفجــــائع اآلمنــــ  

ـــاً ـــرت بطون ـــم بق ـــد ك ـــك الحم   فل

  

ـــوَن   ـــم ســـملت عي ـــك الحمـــد ك   ول

عـسكر (هذه العالقة ب املواطن ورجل األمن وبخاصة األمـن الـرسي أو   

ويبدوا أن هذه العالقة  ؛ك وصفهم الشاعر البشاري عليه رحمة هللا) الليايل

ٌ وهو أمر محزن بحاجة لوقفة جادة ودراسة مسؤولة ،تتطور ولكن إىل األسوأ
 ليشعر ؛تعمل عىل املساعدة يف البحث عن كيفية قلب املعادلة باتجاه تحسينها

 تؤكد األيام  وهو أمٌل،خدمة الشعب الرشطة يف املواطن بالفعل ال بالشعار أّن

  .!ال بعيد املنالأنه ماز

ست وجودها يف ّكان عبد السالم الوجيه رحمه هللا ضمن األصوات التي كر

 مـن  إّن:اس املجلة التي قال عنها الـشاعر الليبـي زيـاد عـيل ذات يـومّرُالح

 تصدر عن وزارة الداخليـة مجلـة تتـضمن انتقـادات تقـوم وزارة الغريب أْن

صادرة أحد أعدادها صادف صدوره مع إحدى زياراتـه للـيمن يف  اإلعالم 

نينات وأضاف قـائال مـن املناسـب أن يتبـادل كـل مـن وزيـر الداخليـة : الث

  !!. مواقعه واإلعالم

 من املقاالت التي تحمل وجهة نظـر ينبغـي ٍساهم املرحوم يف املجلة بكث

ـا ،نه صادق في يطرح يكفي أ، اتفقت أو اختلفت معها،احرتامها  متمسك 

سكاً إيجابياً أي قابل للنقاش والحوار    وما فائدة حريـة الـرأي إْن،يراه 

  .!تفسح الصحافة واإلعالم املجال للرأي والرأي املخالف ؟

 ألنه وجد نفسه منجذباً نحو العمـل الفكـري ؛ترك املرحوم الرتبية والتعليم
ل الفقهية والرشعية ألعـالم ثم اتجه إىل تحقيق بعض ،والصحفي  مـن ٍاألع

لهم ومؤلفاتهم شبه مح ل ّورة بفعـل تغـوظفقهاء الزيدية يف وقت كانت أع
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 ثم إىل ،التيار الوها الذي أخذ يتسلل يف البداية إىل وزارة الرتبية والتعليم
 سـاعدهم يف ؛ واملعاهـد العـسكرية، وبقية الكليات، والحربية،كليات الرشطة

حسب وصف البشاري ليصبحوا بعد ذلك املتحكم الفعيل ) الليايلعسكر (ذلك 

  ؟يف أغلب مفاصل أجهزة الدولة وهيئاتها

قراطية أْنويف اعتقادي أنه ال ض بل إّن   ذلك من أهم أسس النظم الد

عة سياسية إىل الحكم بصورة مرشوعة وعلنية  يصل أي مكون سيايس أو ج

زيهـة ودون تزويـر أو تـأث مـادي أو أي عن طريق االنتخابـات الحـرة والن

ــوي ــتخدام ،معن ــايل( ودون اس ــسكر اللي ــضليل) ع ــاليب الت ــف  وأس  ،أو العن

دون تفريـق بـ   السياسة فيهـا مكـربحجة أّن والبجاجة ، والخداع،والكذب

 أي الحكمـة ،املكر الـسيئ الـذي يحـيط بأهلـه واملكـر غـ الـسيئ املـرشوع

ارسـها والحكمة ال تكون باستخدام الوسائ ل الدنيئة أو غ املرشوعة التـي 

يف الغالب األعم املعتمدة عىل الظلم والكسب غـ املـرشوع ) عسكر الليايل(

الغ مبال برضورة توجيه عمل مؤسسات الدولة لخدمة قضايا الناس كواجب 

ّ أو تعال أو ادٍّعليها القيام به دون من   .عاءٍ

 بـدعم م١٩٦٢سـبتمرب / ٢٦ بدأ نشاط التـدخل الـسعودي مـع بدايـة ثـورة

 اً ألنهـم رأوا يف ذلـك خطـر؛امللكي خوفاً من قيام نظام جمهوري حقيقـي

 ليهدأ التدخل قليالً ظاهرياً بداية ما عرف باملصالحة ب الجمهوري ؛عليهم

ريا رئاسة املجلس الجمهـوري يف  القايض عبد الرحمن اإل وتويلِّ،وامللكي

 م١٩٧٤ يونيو ١٣ل بعد حركة ّدة  نشاط هذا التدخ ورسعان ما زادت ح،م١٩٦٧

 القيادة الذي اعتقـد يف بقيادة الشهيد املقدم إبراهيم الحمدي رئيس مجلس

 بإمكانه التعامل مع التدخالت السعودية بذكائه وفطنته مع الحفاظ أّنالبداية 

  وقدرتـه عـىل إقنـاع الـسعودي بـأّن،عىل مـصالح الـيمن واسـتقالل قـراره

 ،الجميع تكمن يف وجود عالقة سوية تراعي مصالح البلدين الجارينمصلحة 
ولكن رسعان ما بدأ األمل بالتبـدد مـع تـشكيل أول حكومـة برئاسـة األسـتاذ 
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القدير املرحوم محسن العيني أبرز رؤساء وزراء حكومات اليمن التي توالها 

طـويالً تـدوم  وكانت مدة بقائه الم ١٩٦٢سبتمرب / ٢٦ثالث مرات  منذ ثورة 

 نظراً  لشخصيته القوية ؛بفعل تدخل السعودية التي ال ترتاح لرئاسته للحكومة

 التدخل السعودي يؤكد أّن  ما؛ ووضوح رؤيته،تءاقابلة للخضوع لإلمالالغ 

 وغـ مبنـي عـىل رؤيـة إسـرتاتيجية تخـدم ، مريضن اليمن تدخلٌّؤويف ش

يف العالقـة غـ طبيعـي  التجاذب ّ واستمر،مصلحة السعودية بدرجة أساسية

يزال فيهـا عـرق ينـبض  يف التأرجح ب إرادة االستقالل اليمنية التي كان ال

وب الرغبة السعودية الجامحة يف الهيمنة غ الواعية وغ املقبولة من أي 

 وصلت فيه السعودية باملال واملؤامرات إىل السيطرة نظام يحرتم نفسه إىل أْن

من الحالة املرضـية الناتجـة  األمر الذي فاقم ؛ اليمنيشبه التامة عىل القرار

َّولد حالة من االسـتياء واأل يف وعن أغرب عالقة ب الدول وسوء  الجوار 

ً  إىل عكس ما ََُرص طال الوقت أم قنفوس اليمني  وهي حالة  ستؤدي حت

  ! )هيؤخذ املرء من مأمن: (القائل تريده السعودية التي ينطبق عليها املثل 

رسـاتها يف ّهذا التـدخ ل الـسعودي الفاضـح يف شـئون الـيمن تعكـسه م

البحث عن وآلت شخصية ب مشايخ القبائل وبعض املراكز التي تعتقـد أنهـا 

مـع ) اللجنـة الخاصـة(ن طريق ما يـسمى مراكز قوى ورشاء الذمم باملال ع

 مـن دعم أضعف الحكومات وأقلها كفاءة بل والوصول إىل استهداف رئيس

 الشهيد إبراهيم ؛أفضل رؤساء اليمن جسدياً خالل مدة ال تتجاوز سبعة أشهر

م ١٩٧٨يونيـو / ٢٦والشهيد سا ربيع عيل يف م ١٩٧٧أكتوبر ١١الحمدي يف 

هـا بجاحـة   وفق سيناريوهات من أوقح سيناريوهات االغتيال الـسيايس وأك

ا م% ١٠٠فهم خاطئ  وهذا ، إضعاف اليمن يحقق أمنهاالعتقاد السعودية بأّن

زال يحكم عالقتها باليمن  بل أظنه موجه ممن يريد أن تظل عالقة البلـدين 

 ممـن يهنـدس السـتمرار هـذه  ليـستمر التـدخل يف شـئونه معـاً؛مضطربة

 والنتيجة عدم االستقرار ك هـو حاصـل  أي عكـس مـا ،العالقة غ السوية
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هـا للوصــول إليـه ــارس جرا نطـق الــسليم يقـول بــأن  ألن امل؛تعتقـد أنهـا 

ــة ــؤدي إال إىل نتــائج خاطئ ــة ال ت ــدمات الخاطئ ــوة الــسعودية  وأّن،املق  ق

 ؛ما ال يتحقـق إال بعالقـة متكافئـة  وهو،واستقرارها من قوة واستقرار اليمن

 وعدم تدخل أي من ، وحسن الجوار، ب البلدين،تقوم عىل االحرتام املتبادل

ـا إىل؛منيـات ال تحتـاج إىل معجـزة وهـذه الت،البلدين يف شئون اآلخـر   وإ

 والفهم الواقعي ملبـادئ ،املصالح املرشوعةالحرص عىل االنطالق من مراعاة 

ٍن ة مستقرة ب البلدين الجارينالدين واألخالق كض   !. لعالقة دا

 ،رحم هللا العزيز عبد السالم الوجيه وألهم أهلـه وذويـه الـصرب والـسلوان

  . وإنا  وإنا إليه راجعون،ها من كل سوءوحفظ هللا اليمن وأهل
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  حمود عبدهللا األهنومي. د

 وكنـت ،جميعـا النـاس مـن قريبـا الوجيـه العالمـة سيدي الراحل كان لقد

ازحني أمازحه  ؟)املـشاغب (أيها حالكم كيف: له أقول أراه ما أول فكنت ،و

 بــإرساع -مزاحـا - يعيبنــي وكـان) شــيبة (يـا حالــك كيـف: يل يقــول أن قبـل

  ّإيل؟ الشيب

 ال أننـي مـسبقا أعرتف لكنني ،عنه أعرفه ما بعض الحقا أكتب أن سأحاول

  ..وكتبت قلت مه حقه بعض أوفيه

 املركـزي األمـن قائـد أن ورصاحتـه شـجاعته عـىل تـدل التي نوادره ومن

َكَتبـة لديـه كـان أو ،اليمنيـة الـصحف إحـدى يف حلقـات يكتـب كان السابق َ 

 كتـاب مـن ينقلهـا أنـه الراحـل عرف الحلقات تلك بعض قرأ وملا ،له يكتبون

 ذلـك ّتـأبط وقـد ،القائد ذلك مكتب إىل خطاه فأرسع ،شه مغر لكاتب

 وأنـت الحلقـات؟ هذه تكتب كيف حياء؟ من بقية لديك هل: له وقال ،الكتاب

ا   ذلك؟ تعلم والناس ،الكتاب هذا من تنقلها إ

ــ ــان ف ــزاء ك ــذا ج ــصل إال) املــشاغب (ه ــن الف ــه م ــدة يف وظيفت  جري

  )..الحراس(

 رضيبـة ودفـع ،كـذلك حياتـه وعـاش ،والفساد الظلم عىل متمرداً كان لقد

 عىل ،وشعبه أمته لخدمة ووفّقه ،املآثر له حفظ هللا ولكن ،عديدة مرات ذلك

  .وتعاىل سبحانه يرضيه الذي النحو
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  هد األحرار  باقيع.. الوفاء ما تغير

 عبـاس عبدالـسالم الفقيد األريب واألديب املحقق العالمة لسيدي كان لقد

ته بديل الوجيه  بابتكـارات والزيـدي اليمني الرتاث توثيق يف الواضحة بص

 املؤيـدي الـدين مجـد الحجة العالمة لسيدي كان وإذا ،وفاعلة ومؤثرة رائعة

 الـرتاث ّوثـق قد الوجيه سيدي إّنف الزيدي الرتاث أسانيد توثيق يف الفضل

نهجية جديدة قوالب يف نفسه   .إليه ّالتوصل عملية ّسهلت فريدة و

 ُعزمـت فقـد نتبادلهـا كنـا التـي للمـودة وترجمـة الوفـاء بـاب ومن وعليه

ِوضع عىل با باالستعانة ْ  ،تغـشاه هللا رحمـة الفقيـد لـسيدي ضـافية ٍترجمة َ

 والفكريـة الـسياسية والظـروف عاشـه ذيال العرص توثيق خاللها من وسيتم

عية   .فيها ّوأثر بها ّتأثر التي واألدبية واالجت

 صـادفوه ومـن ،وعايشوه يعرفونه من مع املقابالت من عدد إجراء وسيتم

 مـن جـزءاً لتكـون ؛أيضا لعرصه ترجمة الرتجمة هذه تخرج أن َّواملؤمل ،يوما

  .يستطيع ْمن كل بها ميقو بأْن أطالب التي التاريخي التوثيق عملية

 عنـه عرفـه ما يل يكتب بأن عرفه أو عايشه من لكلِّ دعوة ّأوجه ُهنا ومن

  .التوفيق ويل وهللا ،مقابلة معه نسجل أو

 عرصه وعن عنه أكتب أن إىل فتطورت أعرفه ما عنه أكتب أن الفكرة كانت

  .منه شيئاً ُأدركت باعتباري

 األد ونتاجـه العلميـة وآثـاره لالراحـ ذكرى لتخليد ليس العمل هذا أهمية

 ،الذاتيـة املراجعـة عمليـة لنـا لتـسهل ؛نعيـشه الـذي العـرص لتوثيـق بل فقط

ثل ،ولتذكّره ،املتعددة وتطوراته العرص هذا فهم يف بعدنا من وليستفيد  ما ُّو

  .ودقيقة جديدة فنية وأشكال صور يف فيه حدث
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  محمد إبراهيم الرقيحي

م ٢٠١٥تعود معرفتي بالعالمة الجليـل الـسيد عبدالـسالم الوجيـه إىل عـام 

معجـم أعـالم املـؤلف " وذلك عندما قـرأت كتابـه العظـيم والخالـد ،تقريبا

 وزاد ، فاندهشت من كونه جمع هذه املجموعة الضخمة من الرتاجم،"الزيدية

 ومـا ، لقـد جمـع فـأوعى، ثـالث سـنواتمن إعجا له أنه جمعه يف خـالل

ُحمدت أحدا أنصف جهده وبحثه يف هذا الكتاب ك حمدت الرشيف الكاظم  ًُ

  .الزيدي ح وصفه أنه كتاب سيشكره عليه السلف والخلف

ُ وقد سمعت الكث يثني عىل إنجازاته العظيمة يف خدمة الرتاث ،ثم في بعد
 وكان ، ومن يومها وأنا أتابعه، فصادقتهُ فاهتديت إىل حسابه عىل فيسبوك،ّالفذ

َّأول ما تعرف عيل أنه قرأ قصيد يف رثاء املوىل العالمة الكب حمود عباس  َّ
 ، فأشاد بها يف تعليقه عىل املنشور وشاركها،َ والتي نرشتُها عىل صفحتي،املؤيد

 ، ويـشاركها،ُ ويـشيد بهـا،َّومن يومها وهو يتابع ما استجد نرشه من قصائدي

زيد من العلم والتوفيق   . ويراسلني عىل املحادثات الخاصة،ويدعو يل 

ّ وهـو األديـب الفـذ ،ُوذات مرة طلبت منه أن يطلعني عىل بعـض قـصائده

 والتي وصفها ، قصيدته الحسينية التي طارت كل مطارُ قرأتُ وقد كنت،الثائر

ْ يكتـب مثلهـا ّأحد الشعراء النابه املهتم بالشعر الحسيني أنها قـصيدة  ُ
 فكان رده بعد أن ضـحك مـن طلبـي بكـل ،يف الحس عليه السالم من قبل

ْ ولكنني أرصرت عليه وأل،ُلست شاعرا يا أخي: تواضع ولطف   فأجابني ،ُتْحَحُ

  ."َّصدى األمة"إىل ما أردت وأرسل يل كتابه الباذخ 
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ي ين غـ    رجـٌل،العالمة عبدالسالم الوجيه يف نظري ويف نظر الكثـ

ُ وأضيف إىل جانبه السيد الدكتور العـا املرتـىض ،يخدم الرتاث والفكر مثله

 وه أكـرب بـاعث لـه ، هذان اإلثنان ه أك من خدم الرتاث،املحطوري

 وأنا أجزم هنا أنه ال يوجد عا وال متكلم وال فقيه سيغطي فراغ ،من أجداثه

ء والف،أوساط العلم من خسارته قهاء مـن الزيديـة جمـيعهم لـن  وأن العل

 ،يستطيعوا أن ينجزوا ما أنجزاه مه كانت مقامـاتهم وأسـاميهم ومناصـبهم

  . مع احرتامي لهم،وأستثني بعضهم بعدد األصابع

 الظلـم والفـساد يف الـزمن الغـابر والـزمن َعَارَ هـو رجـل قـ،ومن جانـٍب
اع عـن  ووهب نفسه وفكره وقلمـه وحـربه للنـاس وللمجتمـع والـدف،الحارض

 رجٌل كان قلمه وأدبـه الـساخر ومقاماتـه الالذعـة يف جلـد ،قضاياه ومبادئه
ِّالفاسدين ويف نقدهم أشد عليهم من العالم الذي يدرس يف زاويـة املـسجد  ِ َّ

ِّ أو الراهب يف صومعته الالوي املطلق للدنيا الزاهد ،وال شأن له بواقع الحياة ُ

نى أن يكون العا والفقيه ك كـان  وكأنه كان يعي ما مع،فيها الراغب عنها
بلعام بن باعورا أو ك كان ابن عمر وموقف خذالنـه ألمـ املـؤمن عليـه 

هم، أو ك كان الزهري،السالم   . أو غ

 حتى حـاولوا ،َّ وأقض مضاجعهم،َّ وأرق أجفانهم، الفاسدين الظاملاَفَأخ
 و يقدروا عـىل ذلـك  فأحبط هللا مساعيهم،التخلص منه بالتصفية املبارشة

ه هللا وسيا يف دعوة غداء دعي إليهاّ ثم دس،وح ُوا له مرضا ف  قبل أكـ ،ً
  إىل أْن، فكافح املرض هذا و تظهـر عليـه آثـاره،من خمسة وعرشين عاما

ُأصيب باملرض العضال األخ قبل ستة أشهر َّ واشتد عليه بعد شـهر رمـضان ،ُ
َّ من أخبـار مرضـه واشـتداده عليـه يف املـدة  حتى لقد فزعت قلًقا،واستفحل

ة   .األخ

ث،سيدي الراحل الجليل ا كنت تتمثّ أ اّل   عند كل مصيبة بحجم ،ل به دا

  :مصيبتنا بك اليوم
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ـــــُل ـــــدمع ينهم ـــــ ال ـيس غ ــــ   ل

  

ــــــــُل   ــــــــه جل ثل ِفاملــــــــصاب  ُ  

ا كنت تتمثل بهويا لها من حرسة ومن عربة ويا له من أ    : أن نتمثل عليك 

َلِبــست ثــوب الــبِىلُأ ِ أعــزْز عــيل بــه،َ َّ ُ ًلبــسا جديــدا    ُ ً ِ وثوبــا غــ ملبــوس،ِ َ َ ً َ  

ا،وإ ليمزقني أننا شيعة أموات ا كث ً فأنا أمقت هذا األسلوب كث ً.  

ٍول أيف بيشء يس لنرتك هذا األسـلوب الخـايل مـن التقـدير للقامـات 

  وقد كـان والـده صـديقاً،هأنه رأى والد  أذكر ما قاله أحد الفضالء،السامقة

ً احمــي هــذا الولــد :  رأى والــده يف املنــام يقــول لــه، للراحــل ويحبــه كثــ

ٍعبدالسالم الوجيه عندنا يا بني يف جنات ونهر  يف مقعد صـدٍق عنـد مليـك ،ّ

  .ً فنهض متعجبا فإذا بنعي العالمة الراحل يصيح وينعيه،مقتدر

 وهي تنهيدة أوىل كُتبت ،بكائه أختتم كالمي بهذه األنفاس يف ،ويف األخ

 املقـام بقـصيدة رثـاء تليـق  وأنا ألزم نفيس هنـا وأتعهـد يف هـذا،يوم وفاته

  .قامه

ــارصه ــذي أنــت ن ْإىل هللا مــوَالك ال َُ ِ َِ َ َّ َ َ ِ  

  

ــاِجره   ــك مح ــرِي علي ــى تَج ــِب فَت ْبَقل ُ َ َ َ َ ً  

ـيًفا لــدى هللا نــازًِال   ِإىل هللا يــا ضـ َِ َ َ ِ  

  

ِويـــا وارِدا طابـــت عـــ   َ َ ََ ْذابا مـــصادرهً ُ َِ َ ً  

َسَالم عىل روح مـن الطهـِر تُـصطَفى   ُّ َ ٍِ ُ ٌَ َ  

  

ــاهره   ــه ط ــور الوج ــا أن ــرشُق منه ْفي ُ ُِ ِ َِ َ َُ َ ِ  

ــا   ــا مفارِق ــار عن ــا س ــل م ــىل راح ًع ٍُ َ ََّ َ ََ َِ  

  

م وبــاتره   ْوإن غالــه مــايض الحــ ُ ِ َِ َ َِ ُ َِ َ ِ  

ــاَن أطــول صــربه   ُعــىل صــابٍِر مــا كَ َ َ ََ َ ََ َ  

  

ُوقــد َال يطيــق املــرء   َ َُ ْ مــا هــو صــابِرهُ ُُ َ َ  

ــا هاشــم   ٍأب ِ َ ــدهر أخبــُث غــادٍر،َ ِ وال َ َ َُ َّ ـــادره    َ ـــصائِب غ ـــأ بِامل ـــا زَال ي ْوم ُِ ِ َِ َ ََ َ  

ٍأبــا هاشــم   ِ َ ــزُق مهجتــي،َ ِ حــزٌن  َ ُ َ ُ ْفمــن يل بَِقلــٍب مــا تَجــيُش مــَشاعره    ُِّ ُ ِ َ َ َِ  

ــة   ــَالم ورحم ــايل س ــك الغ ــىل يوم ٌع ََ َ َ ََ ٌ ِ ََ ِ  

  

ـــا ضـــ   َوروح وريحـــاٌن بِه َ ْاع عـــاطرهٌَ ُ ِ َ َ  

ــــصوبِها   َأَال راوحتــــك الرائحــــات بِ َ َُ ِ َّ َ َ َ َ  

  

ْوحيــاك منهــلٌّ مــن الغيــث بـــاكره   ُ َِّ ِ َِ ُ ََ َ َ  

ُو دمــــع مــــن جفــــو أرقتــــه   ُ ٌَ َ ِ َُ َِ ِ  

  

ــاهره   ــا ص ــوى أن ــب يف الج ْو قل ُِ ِ َِ َ َ َ ٌَ َ  

  



 

 
٨١  



 

ّعباد بن عيل الهيال ََ ُ  

 مع زميل يل من مدرستنا ُتذات يوم درايس يف آخر املرحلة الثانوية خرج

ّ وح دخلنا بنيـة ،يف صنعاء لنصيل الظهر يف املسجد القريب) عمراملختار(
عة من الشباب متحلق  كانت أصواتهم تعلوا فدنونا ،املسجد لفت نظرنا ج

 كانوا يريدون رضبه بزعم ، فوجدنا وسط الحلقة فتى يجلس القرفصاء،منهم

 فتــدخلنا بهــم مباليـاً يكــن  الفتـى أّن غــ ،أنـه نــال مـن أحــد الـصحابة

 اإلخـوان (اإلصـالح لحـزب ينتمـي وكـان زمـييل من ُعرفت ،عنه ورصفناهم

اً وأباه الفتى هذا أّن) املسلم ع الوهابيـة مـ خـصومات يف يـدخالن ما كث

 لكن الفتـى وأبـاه وقلـة معهـم ،)١(يف املسجد الذي يهيمنون عليه) واإلخوان(

  .مجابهتهمكانوا ال يفرتون عن 

 له كتابات فـسألته عـن ّن وإ، زيديٌقال يل زمييل إن والد هذا الفتى عا

  .عبدالسالم الوجيه :اسمه فقال

نـه بعـض  ثـم سـألت ع، منذ ذلك اليـوم أتخـرب زمـييل عـن الوجيـهُرصت

  .عرفته ومنها ،أصحابنا يف الجامع الكب

َح قامت الوحدة اليمنيـة وسـمح للعمـل الحـز العلنـي  تأسـس حـزب ،ُِ

ّاألمة(وصدرت صحيفة ) ّالحق( اً ) ُ عرف الناس عبدالسالم الوجيه كاتبـاً كبـ
                                                             

 من عجيب أحوالهم يف ذلك املسجد أ صليت مرة فيه صالة الظهر وما إن سلمنا حتى قام شـاب واتجـه إىل )١(

لصوت فظننته سيلقي موعظة فإذا به يرفع جهـاز تـسجيل صـغ يف يـده ويـضغط زر املحراب وتناول مكرب ا

  !التشغيل لينطلق رصاخ أحد وعاظ الوهابية

ظل الشاب ممسكا باملسجل واملصلون فاغرو األفواه، قمت فصليت ركعتي السنة وخرجت مـن املـسجد وواعـظ  

  !الوهابية مازال يعظ
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اً مسجوعاً و  بأبيـات  "ّيتبلهـا"وساخراً الذعاً له مقاالت ومقامات يصوغها ن

 وكان له من الشجاعة والبالغـة مـا ، كنا ننتظر مقاالته بشوق كب،شعره من

كـ هـم ال كـ كـانوا يـصورون ورمـوزه ) اإلصـالح(مكنه من كشف حـزب 

 وكانت لهم سطوة يف اليمن ،أنفسهم ح كانوا يحيطونها بهالة من القداسة

 فجـاء الوجيـه فـأنزلهم منـزلتهم التــي ، الـساحة الدينيـة فيـهوسـيطرة عـىل

 والتي رأيناها في بعد ح رأيناهم يصطفون إىل جانب الغـزاة ،يستحقونها

نيمن أعراب ويهود ونصارى يف وجه   . الي

ّمدرساً َالوجيه ُعرفت ...ثم َ  فيه تقام كانت ح بصنعاء الكب الجامع يف ُ

 لتدريس الزيدية ألبناء متنفساً اليمنية الوحدة أتاحت أْن بعد الصيفية الدورات

َ لكن رسعان ما خنق هذا املتنفسكتبهم ِ ُ.  

ة دار نرش كانت رائدة يف أّنُ كتب الزيدية أذكرِركِْوعىل ذ  نرش كتب أهل  

  وقـد-الذاكرة تخني  إن-  "اليمني الرتاث دار" كان اسمها ،ّالبيت الزيدية

 أهل بفكر وعينا زيادة يف فضل لها كان ؛الزيدي الرتاث من كتيبات ْأصدرت

 جهـداً الـدار هاتيـك وراء أن  -طويلة بسنوات بعد في -فت عر وقد ،البيت

ً ـا (الـسيا هاشـم بـدهللاعولـصديقه  الوجيه لعبدالسالم منظ  حمـدمل ور

  .)املقالح

 أبـرز جهـود الوجيـه يف سـبيل إحيـاء تـراث أهـل البيـت كـان يف عىل أّن
اً من الكتب املحققة "مؤسسة اإلمام زيد بن عيل الثقافية"  ، وقد أخرجت كث

 عمالً له مدلوله وأثره عنـد  "ّأعالم املؤلف الزيدية"الوجيه  وكانت موسوعة

  .ت وشيعتهم يف اليمنأهل البي

  . وكنا يومئذ يف زمن استضعاف،كان عمالً أعاد لنا الثقة بأنفسنا وبفكرنا

ـنعاءُكنت وعنـه كـان يحـدثني ، ألقى الوجيه يف معـرض الكتـاب الـسنوي يف ص

  .- هللا رحمه-  حمد الشامي وكانت بينه صحبة وعقيدةأالسيد العالمة عيل بن 
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 بعـض اسـتغفال استطاعوا صعدة عىل محربه صنعاء يف الظاملون شن وملا

ء  إنه بل وحسب هذا ليس !قط أولئك ب الوجيه َنر  لكننا واملثقف العل

قـف يف مناهـضة موا لـه كانت إذْ اليدين مكتوف يقف  -عليه هللا سالم -

ــب  ــا كات ــة منه ــة قليل ــت رساً إال عــىل قل ــضعف بقي الظــامل ونــرصة املست

  .السطور هذه

 نـراه أْن اعتدنا الذي املكان يف الوجيه رأينا اليمن عىل العدوان قام ملا ثم

ء رابطـة" ألنـشطة كاًِّرَحُم وكان ،ثائراً مجاهداً عاملاً ،فيه  التـي "الـيمن علـ

رات أقامت ء من داخل اليمن وخارجه تتناول قضايا األمة ال اليمن لل مؤ عل

اً ما رش،وحده راتها ّ وكث   .الناجحةفني بالدعوة إىل مؤ

 ،حيـث كنـا نتنـاول القـات" الرابطة"ختلف إىل الوجيه يف مقره يف أ ُكنت

وكنت أجده وحده يف أول الوقت أو آخره فيطيب يل معه الحديث يف أمـور 

  .عنده أجوبة صادقة رصيحة  أتساءل عنها وكنت أجدُكنت

 وكان ، ثم زرته يف بيته،وح اشتدت وطأة املرض عليه زرته يف املستشفى
عي السيد العالمة عيل إبراهيم املهدي فدخل علينا املكان متدثراً بدثار وكان م

  !يرتجف كأنه يف أيام الشتاء فشعرنا بالحرج وأردنا االنرصاف فأ إال أن نجلس

 وذات ،كنت أهاتفه ب الفينة واألخرى أستخربه عن حاله فكان يطمئننـي
 كان يريد السفر للعـالج ،الثة إ فيه ثالث ث:ّمرة هاتفته فأرس يل بأمر قال

 وكان ال بد لهـا مـن ، املتحدةاألممخارج اليمن عىل م طائرة من طائرات 
 يأرسوه يف  وكان يخىش غدر املعتدين واملرتزقة أْن،أن تتوقف يف مطار عدن

نه سيلزم مقعده أ كان يعلم  عليه أن يسافر متوكالً عىل هللا إْنُاملطار فأرشت
 سيـضطر كـان إن أمـا ،املطـار يف عنهـا للنـزول يضطر نل يف الطائرة وأنه

 ذلـك بعـد لكنـي رأيـي استحـسن وكأنـه يل فبـدا ،البتـة يـسافرّن فـال لـذلك
نظر عـن الـسفر خـشية ال برصف نصحته الثورية القيادة أن فأعلمني هاتفته

  .املرتزقة غدر
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ة تجـري ،كان آخر اتصال بيننا يف ذكرى يوم الرصخة  كانـت قنـاة املـس

وكـان هـاتفي يف غرفـة ، مبارشاً معي وكان الوجيه طريح فراش املـرضلقاء

 وكان ،قلته وملا خرجت هاتفته فأثنى عىل ما ،بجانب األستوديو لدى صاحبي

 ألن ؛شعر بالرضاأ ُ فكنت، إن طرحي يف املقابالت يعجبه:قد قال يل غ مرة

ــة ــم مداهن ــون آراءه ــذين يقول ــك ال ــن أولئ ــيس م ــه ل ــرأي ؛الوجي  وألن ل

  !وجاهته الوجيه

 دولـة أيـام املستـضعف جانب يلتزم صادقاً ثائراً رحمه هللا عاش الوجيه

 .الظامل

وعاش الوجيه مجاهداً صادقاً ملتزماً جانب املستـضعف أيـام دولـة أهـل 

  !حقا ..كان زيدياً ،الحق
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   محمد قاسم املتوكل.أ

ٍمكروه سواه والـصالة والـسالم عـىل سـيدنا ُالحمد  الذي ال يحمد عىل 

يعجز قلمي عن الكتابة ولـسا عـن التعبـ يف . محمد وعىل آله الطاهرين

ّرحيل قض مضجعي وأفقد صوا وزلزل كيا  وداهمتني برحيله الكربة ،ٍ

ُوأحسست بالغربة ة !!  كيف ال،ْ ّوبرحيله فقـدت الـيمن واألمـة عاملـاً مـن خـ
ئها ً،عل َ وعل َ ُ ومؤرخاً من كبار مؤرخيها، من أبرز أعالمهاَ ِّ ومؤلفاً من أشهر ،ُِّ ُ
قيها،ُمؤلفيها قاً من أبرز محقِّ ُ ومحقِّ  وأديبـاً مـن ، وشاعراً من أصدق شعرائها،ُ

ْ وقطباً من أقطاب الدعوة إىل هللا تعاىل ،َّ وكاتباً من أملع كُتابها،ُأنجب أدبائها ُ

ِوإىل الجهاد يف سبيله ورفْع ر ِايته ونرش دينهَ ْ  واألمر بـاملعروف والنهـي عـن ،َ

  . ومواجهة الطغاة واملفسدين والظامل واملعتدين،املنكر

ّإنه شيخنا وأستاذنا العا املوسوعي السيد عبدالـسالم بـن عبـاس الوجيـه 

َ فقد جمع رحمه ؛ُ الذي قلَّ أْن يوجد مثله يف هذا العرصاإلنسان ذلك ؛املتوكل َ َ
َ وجنـد نفـسه لخدمـة العلـم ، والعمل والحركة والنشاط والجهادهللا ب العلم َّ َ

ء واملتعلم واألمة بِوعي ناضج ٍوالعل َ َ وقلٍب يحمل هموم وآالم ،ٍ وتفك سليم،ّ
ّ ونفس وثابة تعشق الجهاد،وآمال املستضعف  وإرساء دعائم ، ونرصة املظلوم،ٍ

ــم،الخــ ِ ونــرش العل ْ ِّدة لجمــع الكلمــة ورص ُ والبحــث عــن العوامــل املوحــ،َ َ َ ِ

ّ ومواجهـة الوهابيـة والطغـاة واملعتـدين وقـوى االسـتكبار العـاملي ،الـصفوف

 باإلضافة إىل ،أمريكا والصهاينة وأذنابها من بني سعود وآل نهيان ومرتزقتهم

مه وحرصه الشديد بقضايا األمة اإلسالمية ويف مقدمتها قضية فلسط  ّاهت
ٍ وأبرز دليل وخ شاهد عىل ذلك ما ،ومحور املقاومة ،ّالقضية املركزية لألمة ٍ
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حة السيد القائد عبدامللك بن بدر حة  جاء يف تعزية س الدين الحو وسـ

 يف تعزيته املنشورت يف - حفظه هللا ورعاه -السيد حسن نرص هللا 

لفقيد يف َا السيدان األمة وأهَل ايَّ ففيه عز؛حينه عرب وسائل اإلعالم املختلفة

  :  وك قال الشاعر،ُاملصاب الجلل والخسارة الفادحة لألمة بفقده رحمه هللا

ت ـــــ ـــــاة ويف امل ـــــو يف الحي ِعل ٌّ  

  

ــــزات   ــــدى املعج ــــت إح   ٌّلحــــق أن

ُتعرفت عىل شيخي وأستاذي العالمة الفقيد عبدالسالم الوجيـه رحمـه هللا  ّ
الـد بـن قاسـم  األستاذ خ- صديق الفقيد الحميم -عن طريق أخي وأستاذي 

  تكـن معرفتـي بـه معرفـة سـطحية ؛ٍاملتوكل منذ ثالثـة عقـود مـن الـزمن

ا ربطتنـي بـه عالقـة عميقـة وصـداقة أخويـة فريـدة؛عابرة أو :  أولهـا؛ وإ

ُترشفت بأ تتلمذت عىل يديه ُ  فهو رحمه هللا أحد أبرز مشائخي وأسـاتذ ،ّ

 ، ونهج البالغة، والتحقيق، والتأريخ، وعلم الحديث، والعربية،يف أصول الدين

ها بالرغم أ طويلب من طالبه وتلميـذ مـن تالميـذه إالّ أنـه : وثانيها. وغ

 ، وإرشـاد، ونـصح، وإحـسان، ومواقف، وجهاد، وعمل،ربطتني به عالقة علم

 وتعاون عىل ، وفهرسة، وتوثيق، وتصحيح، ومراجعة، وإرشاف، وتحقيق،وكتابة

ّ أ كل أتذكّره أكاد ال أصدق أنه قد غاب عنـا  وك يعلم هللا؛الرب والتقوى ّ ّ

ُ ذلـك الوجـه املـرشق ؛ذلك اإلنسان العظيم بكّل مـا تعنـي الكلمـة مـن معنـى

 تلـك الـروح الـشّفافة والشخـصية ؛ وتلك االبتـسامة العذبـة املطمئنـة،ّالوضاء

ئية الفذة وأحد رموز التقوى والفضيلة   .الرسالية العل

ّ إنساٍن نشأ عىل التقـوى وتـر منـذ صـغره عـىل ماذا عساي أْن أقول يف
ة املطالعة والبحث  مروراً بدراسته عىل ؛الفضيلة واملثابرة عىل طلب العلم وك

ء اليمن الكبار  ودراسته الجامعية حتى نال البكـالوريوس ،يد العديد من عل

زاً يف  وكاتباً شـجاعاً بـار، فموظفاً بارزاً يف الداخلية،يف السياسة واالقتصاد

ّمجلة الحراس ً يف تأسيس حزب الحق اإلسالمي،ُ ِ ومساه َ ّ ومن أبـرز كُتـاب ،ُ
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ُ والذي عرَِف بكتابة عمودهـا األسـبوعي ؛صحيفة األمة الناطقة باسم الحزب

حتى صار أشهر من ناٍر عىل علم بتلك الكتابات القوية " ّصدى األمة"بعنوان 

 واملحاِربـة أيـضاً للتيـار ،ٍوقتئـذوالهادفة والناقـدة لـسياسة النظـام الخاطئـة 

ة وقـوة وبالغـة وشـجاعة نـادرة ٍالوها الوافد ببص ّ  وأسـلوب أد ناقـد ،ّ

 ك ساهم يف دعم وتشجيع وإحياء الحركة العلمية يف الجامع ،وساخر وفريد

ء ،الكب ومسجد البلييل ومركز جامع بدر  باإلضافة إىل خدمته للعلـم والعلـ

أعالم " وما ؛ تأليفاً وتحقيقاً ونرشاً؛لعلم وللرتاث اإلسالميوالباحث وطالب ا

تلك املوسوعة التاريخية والرتجمة الشاملة التي ترجم فيهـا " املؤلف الزيدية

ألكـ مـن )  الطبعة الثانية يف مجلـدين،الطبعة األوىل يف مجلد واحد كب(

ئة مؤلف ومؤلفة ألك من خمسة آالف مخطوط ِّألف وأربع  يف علوم وفنون ُِّ

رات جهود بحثه والتي ال يستغني عن االستفادة منهـا ؛متعددة رة من   إالّ 

ي أو طالب علم مـصادر الـرتاث " وكذلك ،عا أو باحث أو محقق أو أكاد

معجـم "و) مطبـوع يف مجلـدين" (اإلسالمي يف املكتبات الخاصة يف الـيمن

ّ أمـا جهـوده يف ،إلـخ)...لـدمطبـوع يف مج" (رجال االعتبار وسلوة العـارف
تحقيق املخطوطات وإظهارها للنور وخدمة الرتاث فال يسع املجال لذكرها يف 

 ومن أراد معرفتها فليتكرم باالطالع عليهـا وذلـك بقـراءة ؛مثل هذه السطور

ته العطرة املنشورة يف مجلة االعتصام  وموقـع رابطـة ، ومقدمة مؤلفاته،س

ء اليمن باالنرتنت   ).جوجل(ضاً بالبحث يف  وأي،عل

ة حياتـه  ء اليمن خا ّلقد توج العالمة عبدالسالم الوجيه أم رابطة عل
العلميــة والجهاديــة بالجهــاد يف ســبيل هللا تعــاىل والوقــوف ضــد العــدوان 

ء ، األمري الصهيو عىل بالدنـااإلماراالسعودي  َ فقـد وقـَف مـع العلـ َ
زاة واملعتـدين واملـستكربين وأدواتهـم مـن ّاملخلص من أبناء اليمن ضد الغـ

ِّ فحثوا عىل جمع الكلمة ورص الصفوف؛العمالء واملنافق ِ ْ َ رات ،ّ  وأقاموا املؤ
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ئيـة للتحـشيد والتحـريض للقتـال يف سـبيل هللا  ،والندوات والفعاليـات العل

 والقيام بواجب األمر ،والتصدي للعدوان الغاشم والحصار الجائر عىل بالدنا

 واسـتنكار ، واملشاركة يف اإلعداد والتعبئة العامـة،عروف والنهي عن املنكربامل

جرائم العدوان الغاشم التي يندى لها جب اإلنسانية واملرتكبة بحـق الـشعب 

  .اليمني املسلم منذ أك من سبع سنوات وحتى اليوم

ة العظيمة لعطاء  وا، واملؤلفات الزاخرة، واملواقف املرشفة،إّن مثل هذه الس

 والتاريخ الحافل للعالمة عبدالسالم الوجيه من الصعب جـداً إنـصافه ،النادر

ته الناصـعة ،بعرش معشار ما يستحقه  وأسأل هللا تعاىل أْن يوفقني لكتابة س

ٍوجمعها يف كتاب ليستفيد ويتعلم منها كّل مـؤمن ومؤمنـة ٌ فـسالم عليـك يـا ،ّ
ٍسيدي ما أفدت من متعلم وعا وباحث ٍ َِّ عـروف ونهيـت عـن ،ِ َ ومـا أمـرت  ٍ َ

ٍ وسالم عليك بكلِّ حرف كتبت،َ ودافعت عن مظلوم،منكر ّ وبكلِّ كتاب ألفت،ٌ ٍ، 

 وبكـلِّ ، وبكـلِّ إحـساٍن أحـسنت، وبكـلِّ منـشوٍر نـرشت،ٍوبكلِّ مخطوط حّققت

 ،ٌ وسالم عليك عدد ما أحسنت للفقـراء والـضعفاء واملحتـاج،ٍموقف وقفت

تك يف أع  سالم ،ل الخ والرب واإلحسان وإصالح ذات البوعدد مساه

ُآثارك العلمية وصدقاتك الجاريـة  - وستبقى إن شاء هللا-يك ما بقيت هللا عل
يون  ء واألكـاد خالدة حتى قيام الساعة يستفيد منها ويستن بنورهـا العلـ

 هللا  فـسالم،ّوالباحثون والدارسون واملؤرخون واألدباء والكتاب وطالّب العلم

 ، ونعاهـدك إن شـاء هللا بأننـا عـىل الـدرب سـائرون،عليك ورحمته وبركاتـه

 ،ّ وجزاك عنا خـ الجـزاء، وأسكنك فسيح الجنان،ورحمك هللا رحمة األبرار

  . إنا  وإنا إليه راجعون، فاملصاب بفقده جلل،وليس إالّ الدمع ينهمل
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  عبدهللا محمد النعمي

 حياتـه العلميـة واملعرفيـة كـ اسـتغلها األسـتاذ عبدالـسالم ٌحـدأ يستغل 

  . رض الواقعأل حياته إىل برامج عملية عىل ّفقد حو. .الوجيه

وهو من القالئـل الـذين كانـت لـديهم القـدرة عـىل الجمـع بـ التفكـ 

  .واإلبداع والتخطيط والتنفيذ

 ّل لـه وتتيـرسّه فتتـس، ويعمل عىل تنفيـذها، ويخطط لها، يبتكر الفكرةنكا

  .. فرتاه ينجح فيها وينجزها رغم الصعوبات واملعوقات،أمامه

  . عىل مدى سنوات طوال،رغم األمراض والعلل التي ظلت تتناوب عليه

 واشـتهر ،دخل يف معرتك الصحافة والسياسة فكان له قصب السبق فـيه
ه صد هنا والق" حرب األمة": ه البعضّ حتى س،نجمه وذاع صيته أك من غ

  .صحيفة األمة

 وصـدرت لـه كتـب ومؤلفـات ،ودخل عا التأليف والتحقيق فأبدع وأجـاد

  . وشهد له بذلك املوالف واملخالف،هامة أبدع فيها وأجاد

 ،ثم اتخذ مرشوع أرشـفة وتوثيـق املكتبـات املخطوطـة الخاصـة يف الـيمن
دينة  ومن م،خذ يسافر ويتنقل لوحده من محافظة إىل أخرىأ و،فحمل همته

ينجزه إال مراكز   وقام بعمل جبار ومرهق ال، ومن هجرة إىل ثانية،إىل مدينة
تلك ميزانيات مهولة   .دراسات متخصصة و

وقبل ذلك وأثناءه وبعده ساهم وشارك يف تأسيس الكثـ مـن املؤسـسات 
ية والتنموية    ..غاثية واإلنسانيةالفكرية والتوعوية واإلووالجمعيات الخ

 لتستفيد ً يف أستاذنا الراحل فرصةْ التي رأت،سة اإلمام زيدثم جاءت مؤس

 ،من طاقاته وعلومه ومواهبه وأفكاره ومشاريعه العلميـة والفكريـة والثقافيـة
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ق من خاللها الكث والكث من األفكار  فحّق،ووجد فيها مبتغاه ومحط رحاله

  .والخطط والرؤى التي كانت تدور وتجول يف رأسه

ء عـىل تأسـيس سوبعد وصول امل ة القرآنية عمل مع بقية زمالئه من العل

ء اليمن  فكـان لـه الـدور الريـادي ، وتم اختياره أمينـا عامـا لهـا،رابطة عل

ك ِّ بل كان الدينموا املحر، وكتابة بياناتها، ومتابعة أنشطتها،واألبرز يف قيادتها

ة ،لها   ."االعتصام" ورئيس تحرير مجلتها الشه

أن و ، ويعـيل مقامـه،يرفـع قـدرهونسأل هللا تعـاىل أن  ،تغشاهفرحمة هللا 

  .. وان يخلفه علينا بأحسن الخالفة،يجرب مصابنا

* * *  

 يف ِعموده خالل من التسعينات بداية يف الوجيه عبدالسالم األستاذ ُعرفت

 ،متواضـعة شـقة يف الـصحيفة مكتـب يف  وزرته"األمة صدى"األمة  صحيفة

 مـن نخبـة مـع الـصحيفة مكتب يف مرابطا كان ،يباًتقر القرص بشارع كانت

 وعبــدالكريم ،املقــالح ومحمــد ،الــسيا هاشــم عبــدهللا ،األكــارم أســاتذتنا

يل ّالطباع جانب إىل جالساً الفقيد وكان ،تغشاه هللا رحمة الخيوا  عليـه و

  .الصحفية األخبار بعض

  .واحد كمبيوتر جهاز سوى تلك الصحيفة تكن و

 هـو الـصحفي وعمـوده ،الـصحيفة ّكتاب أشهر من هللا رحمه احلالر كان

  ..القراء جميع من ومتابعة قراءة واألك واألمتع واأللذ األشهر

 عـىل الثـانوي الثا الصف يف وأنا يجرب هللا رحمه الصحيفة يف عموده كان

 مدينـة مـن األمـة صـحيفة ألشـرتي األقـدام عـىل مـشيا كيلو عرشين مسافة قطع

  .الفرتة تلك يف شهرية نصف تصدر كانت األمة صحيفة ألن ؛يوم ١٥ كل بشةاملحا

ِوأطلع ألقرأ سوى ٍليشء ال   ".األمة صدى "الوجيه عبدالسالم األستاذ عمود عىل َّ
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ْتوقَفت م٩٤ حرب بعد  التوقف ّقرر قد الراحل األستاذ وكان ،األمة صحيفة َّ
 رحمه املتوكل يحي الراحل تشييع يف صدفة فلقيته ،طوال ٍلسنوات الكتابة عن
 فقيدنا مالمح عىل باديتان واأل الحزن عالمات وكانت م٢٠٠٣ عام يف هللا

  .عبدالسالم يا أستاذ للكتابة تعود رضوري :له ُفقلت ، هللا رحمه

  .ّبرمتها السياسة وطلقت طلقتها قد :قال

  .العدة إطار يف مادامت الرجعة الطالق يف هللا أجاز قد: له قلت

  .وافرتقنا تسمفاب

 املتوكـل يحيـى الراحـل فيـه ر وحزينـاً رائعـاً مقاًال كتب قد به فتفاجأت

  .هللا رحمه

 الناقــدة الــسياسية للمقــاالت الوجيــه عبدالــسالم األســتاذ مقاطعــة وأثنــاء

  .الزيدي اليمني الرتاث وتحقيق الكتب لتأليف هللا رحمه ّتفرغ والساخرة

 الكتـاب هـذا ليتحول" الزيدية املؤلف أعالم"وهو ،له كتاب بأول فأتحفنا
ي والباحث ّللكتاب املعارصة املراجع أهم من هام مرجع إىل  يف واألكاد

  .الزيدية وتراجم أعالم

  .)مجلدات عدة يف (اليمن يف الخاصة املكتبات فهارس بكتاب وأردفه

 نمـ الكثـ عـىل رئيـسياً ومرشفاً والدراسات للبحوث متفرغاً الراحل وظّل
  .عيل الثقافية بن زيد اإلمام مؤسسة إصدارات

وهو  ،بالحق صادعاً ،فاضًال عاملاً الوجيه عبدالسالم الراحل األستاذ ُعرفت
 ِّومؤلــٌف ،كبـ وباحـٌث ،ُال يجـارى ٌوأديـب ،األول الطـراز من سيايس كاتب

  .وتراثه وأرضه وسيادته اليمن عن جسور ومحام ،حصيف ٌوناقد ،شه

 ووقته قلمه ّوسخر ،واقتدار شجاعة بكل السابق النظام صلف الراحل واجه
ــه ــدفاع يف ومواهب ــن ال ــوم ع ــضعف املظل ــة ،واملست ــامل ومقارع  الظ

  .والطغاة والفاسدين
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ِقبلهم من ّوتعرض ،شجاعة بكل الوها املد واجه أنه ك  األذى من ٍلكث َِ

  .وحياته ووظيفته رزقه يف وحاربوه ،واألتعاب

 ،اإلمـارا الـسعودي األمـري العدوان مواجهة يف البارز الدور له وكان

 وتأســيس ،األمــة وصـحيفة ،الحــق حــزب تأسـيس يف رئيــسية إســهامات ولـه

ء رابطة وتأسيس ،األمة حزب وتأسيس ،العلمية املدارس  كـان التي اليمن عل

  .العام أمينها

 دار يف بـه واجمعنـا ،املـؤمن الـصالح عبـادك يف وتقبله ارحمه اللهم

  .رحمتك ومستقر ،كرامتك

  راجعون إليه وإنا  إنا
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" 

عيل عيل   إس

ة معاناة ب الهوية والحاضنة"عبدالسالم الوجيه    "مس
 . ألنه قد مات؛ًحت سيذرفون عليه الدمع

 .ًحت سيكتبون عنه منذ ولد وحتى تويف
 .هناقبه ودماثة أخالقًحت سيذكرون م

ته  .ًحت سيذكرون إنجازاته ومساه
  .ًحت سيطبعون له الصور متعددة الخلفيات

  .ًحت سيقيمون أربعينيته
 .ًحت سيقيمون الذكرى السنوية لوفاته

ّحت سيذكرون ما قد  .م للرتاث وما أنفق عىل العرصً
يكرروا عىل األقل ولن   :ْلُ أو ق،لكنهم  ولن يستطيعوا أن يتمثلوا الدور

  ملاذا؟،نسخة منه
 ؛ بل شابها يف األغلب القطيعة؛ألنهم وقفوا عىل مسافة ليست بالقريبة منه

لكـنهم أيـضا  يـذكروا تهميـشهم لـه  ،فخرسوا وخرسنا وخرس الـدور نفـسه
ٍوحتى  يذكروا لحظات تـسلقهم لظهـره مـن أجـل وصـول  ،وعزله وإقصائه

ُوبوأه ُهَدََصق َّ َ  .لهم َ
 ،حيث ذابت يف خضمها ذاته ،له لهذه املسؤوليةّ وتحم،ولتقمصه لهذا الدور

ا بالبساطة وعـدم اإلدراك ملـا قـام بـه مـن أجـل َتِ نع؛هوصودرت صفات  ر
ة اختطها،بهاآمن قضية   ٍِفَلوبـأ ، بالبنـان وبالجنـانُهَمَسـَ ومـرشوع ر، ومس

 . إدراك الحقيقةيبتغيوبالالم لكل سالك 
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كشفتها لنا " للوجيه"ا للرؤية املعتمة ّيا هنا أن نعرج عىل سبب أدوجدير بن

 :العدسة املقلوبة
 .نحن وهم شيعة األموات :أحده
ًوقوفه جدارا منيعا يف لحظة تاريخية ما يف وجه املد  :ثانيه  عـرشي يف اإلثنىً

 ."ماميالزيدي واإل"ستغلت بعض املشرتكات ب املذهب ا عندما ،صنعاء
 تـارة جهـًال ؛ سقط البعض يف أتون الغفلـة بالـذات واالنطـالق مـن اآلخـرحيث

ـددا مـع تجـاذب التيـارات،بالرتاث وتجاهًال باألعالم مـ أسـهم هـذا  ؛ً وأخرى 
ٍاملوقف يف الحفاظ بشكل بارز ومركزي عىل الهوية الزيدية املعتدلـة كحلقـة وصـل 

 .ً أصال وفرعا،ًلجامعة عقيدة وفقهاًب جميع املذاهب اإلسالمية معتدا بتلك الهوية ا
 ؟إذًا ما العربة من رؤية العدسة املقلوبة

 ومعالجـة تلـك العاهـات ،هذه السقطات التاريخية املستدامة االستفادة من -
 ، لتشويه صورة تخلق أبنائـه؛التي تعاقبت عىل البيت الواحد جيال بعد جيل

 .ةًوتفتيت حاضنتهم م عكس سلبا عىل الدور والوظيف
 ينبغي أن نكون شيعة األحياء ال شيعة األموات

  .العودة إىل الذات مبدأ تصحيحي رضوري ال يقبل التأجيل وال الرتحيل -
 حـسب دوره ومقامـه حتـى ال عالم كال إىل من تبقى من هؤالء األااللتفاتة -

 . ويف نفس الوقت حتى يستفاد منه بالشكل املطلوب،يبخس وال يهضم حقه
ا  :ًأخ

 .م هكذا العظام يولدون ويعيشون والكل مختلف فيهم وعليهمه
 بـل غـ ذوي ،فال أقول ويرحلـون دون أن يـشعرون بغـ الزمـان لهـم

هم ًالقر لهم أشد وقعا وأبلغ جرحا من غ غ ً.  
ة تلف من خلفهم لإلجابة العملية والفعلية عىل ألـف سـؤال  بل أقول والح

 ،ن بالعبقريــةو متفــرد،عــرصهم وم وحيــدألنهــ ال لــيشء إال ؛وســؤال تركــوه
  .فسالم هللا عليك ما تعاقب الليل والنهار ،ن بالجامعيةومتشبع
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  علوان الجيال

العـا . فقدت اليمن اليوم أحـد أعالمهـا الكبـار وموسـوعييها املرمـوق
أفنوا و واحد ممن  وه،عبد السالم الوجيهباحث واملحقق والشاعر والكاتب وال

رهم يف توثيق التاريخ  عرب اشتغاالت من ذلك النوع الذي . العلمي لليمنأع
  . يستنزف الوقت والجهد واملال

دام ينجـز  ويعطـي ويحقـق   مـا، سـعيداًوقد كان يضحي بكل ذلك راضياً
  . ويتحقق

يـة  عرفتـه منـذ نها،كان عبد السالم الوجيه واحداً ممن دأبوا عىل إنكار ذواتهـم
ة ما التقيت.  م١٩٩٦عام   بـاًِرْعُ وال م، الحلـم فاقـداً به فإ  أجده يوماًُوعىل ك

  .  رغم أن األمراض وأوجاع الحياة كانت تنال منه وال ترتكه، أو تعبٍعن ضيق

 عبـد الـسالم  الوجيـه و ال يعرفه بعض النـاس أّنأالجانب الذي قد ينساه 
ً  عالقاته بعديد الشعراء كانت  ك أّن، من نجوم الصحافة الساخرةكان نج

تقوم عىل أخالق العناية التي يقدر أمثالـه قيمتهـا ورضورتهـا  كمعـزز فاعـل 
ل الحياة   . للشعور بج

كـن ، طويالًمداً ألقد أنجز عبد السالم الوجيه ما يبقيه يف الذاكرة   فال 
 وذلـك مـن ، يتجاوز مؤلفاته وموسوعاتهأْن وتاريخها  يف تراث اليمنٍلباحث

  .أهم ما يحلم به الباحثون

 والعزاء ألرستـه ، يكرم مثواه ويجعل الجنة مأواهأسأل هللا العيل القدير أْن
  .سائر أهله وذويه واليمن كلها فيهو

  ليه راجعونإنا إنا  وإ
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  الكاظم الزيدي 

َمن  ّالوفاء لسيدي العالّمة عبد السالم بِ  ،رحمه هللا تعاىل-ّ عباس الوجيه نّ

ِأنه كاَن أبرز من أعانني عىل رحلة طلب العلم َ  وهذا فقد ذكرتُه قبل ؛َ والبحث،ّ

ت التـشجيع مـع الداللـة عـىل الخطـى املنهجيـة ؛ُ وأعيده بعد،وفاته ّ فإّن كل َ ُ ّ ّ َ
ّ م يحتاجـه الطالـب يف هـذا الزمـان أخـصه؛ّالذكية ّ ُّ ّ وكـذلك كـان سـيدي ؛ّ
ٍكانت أول كتابـة يل) م٢٠٠٣( ففي عام ؛مة عبد السالم الوجيهالعال ُ ّ - وكـاَن ،َ

ٍ أول مرِجع ومراِجع يل-رحمه هللا ٍَ ُْ َ ُ ثم نحوت؛َّ َ ُ وهللا امللهم واملع؛ّ ُُ.  

ته التـي قلـد إياهـا- ّ وهذا فمن كل ّ ِ ٍ أذكُرهـا متواضـعاً باتّهـام،ِ ُ لنفـيس  ُ

ُ وأتربك بها تكام؛ّبالتقص الكب ُ ِالً مع إخو مـن طلبـة العلـمّ َ  فـإّن طلـب ؛َ

ٍالعلم يف َ هذا الزمان فرض عـ ُ ّ مـع هـذا الغـزو الفكـري لـديننا  ال سـي؛ّ َ

ِ ومبادئنا التي هي قوام عزة الفرد واملجتمع املسلم؛اإلسالمي ُ ُ ّ  كيـَف والقـرآن ؛ُ

ُوالسنة والعرتة طريق ذلك ومنهجه وسبيله ُ ُ َّ.!  

  حفظكم هللا

ّلم عىل محمد وعىل آل محمدّاللهم صّل وس ّ ّ.  
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  قهوميأبو الحسن األ

لكـن هـي  ، ال يستطيع الفكر يعرب عن رحيل أحبة وأعزاء غالي عىل قلبه

ُِكل نفس ذآئقة املَوت﴿:  وصدق هللا العظيم القائل،سنة الحياة ِْ ْ ُ َ َ ْ ٍُّ َ﴾  

  .وهذا ما عودتنا الحياة الفانية عليه 

  .ْمل ما شئت فإنك مالقيه واحبب من شئت فإنك مفارقه اع

ا تيرس لنـا مـن بـضاعة مزجـاة  يوجب علينا الوفاء ألهل الوفاء أْنّوم  نعرج 

 وأصـدقاء وطـالب ،ابّ والـزمالء مـن الكتـ،خوة الشعراءاإلوقد سبقنا  ، ناقصٍْليوكَ

ا كال؛ومعاريف الراحل نـرش مـشاعر  و، جادت بـه قريحتـه مـن تعـاب صـادقة 

اً وترجمـة ، وتحرير كتابات بدموع حزينة ،كليمة  وتصدير أحرف الوفاء شـعراً ونـ

  .سكنه فسيح جناتهأملآثر فقيد الوطن واألمة رحمه هللا تعاىل و

طلع مرثاة أخي الشاعر راجح عامر حفظه هللا يف الفقيـد كيـف  ،مبتدئاً 

  .ِالسبيل إىل الكالم

م     .ِوالع تهمي كالغ

 ، وغـيض مـن فـيض،طاع سوف أتطرق فقط لقطرة من مطرةدر املستفبق
  . ولوعة عىل فراقوأسفبحرقة وحزن  ،بحرورشفة من 

ا أنا  ،ال نقول العالمة: أستاذنا العزيز العالمة املتواضع الذي كان يقول  إ
 والنفوس املتحررة ! وما أروع العقول الراقية! ما أعظم تواضع الكبار،طويلب

 ،العالمة عبدالسالم عباس الوجيه الكاتـب ستاذناأ! خارف الدنياوز من أهواء
اع،يتلعـثم اللـسان ، والـشاعر، املحقـق، الناقـد، املؤرخ ،املؤلف  ، ويعتـذر الـ

  . الكتابة عن شخصية كهذه عندما تتطفل محاوًال،وتعجز مفردات اللغة
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ت  ،)صـدى األمـة (ف أبدعك يف قطر النـدى الـذي بـّل بـل تلـك الكلـ

  .ُأسمعت من به صمم ُ  قذائٌف وحمم:ملقاالت التي كأنهاوا

  . صدور صحيفته بحرارة شوق ال توصفيف ذلك العمود الذي كنا ننتظر

أحـد خـدام ) فهـد بـن عبـدالعزيز(  زوراً وبهتانـاً َدَّلَقوما أشجعك عندما تَ
فلم تستطع ) خادم الحرم الرشيف(أمريكا وخونة  بيت هللا الحرام إسم 

و يـرق لـك الـصمت بعـدم  ،ٍ و تهدأ غـ آبـه بالحـدث،ت كالغ السكو
َفقلـت  ثـم للتـاريخ قـصيدة ال تـنس  ،توضيح الحقيقة وتـشخيص الواقعـة

حى   :ورائعة لن 

  نعم يا خادم اللذات   

  نعم يا خادم الشهوة 

  أضف ما شئت من ألقاب

  لقابك الحلوةأإىل 

  وعش يا سيد األذناب

  عىل أوهامك الرخوة 

   :والقصيدة التي بعنوان

  )الفاجر يغسل الكعبة(

 وتتـسابق عـىل ،تلك القصيدة التي جعلت شعرك الصادق يتجـاوز الحـدود
 وفتحـت لـك آفاقـا وعالقـات ،نرشه صحف األحرار يف مختلف بقاع الـدنيا 

  .وغ ذلك م ال نقدر املرور عىل ذكره يف هذه العجالة ،واسعة بالخارج

كـن  لـذاكر نـسيانه، يجب ذكرهموقفاً هوم يجب التطرق إلي  ، ولـن 
مه بنـرش تراثنـا املـضيع  وإخـراج مخطوطـات الـيمن املدفونـة ،وذلك الهت

 ملاذا ، عندما سألته ذات يوم يف مؤسسة اإلمام زيد املعروفة بصنعاء ،واملنسية
و مقاماتك اإلبداعية الهادفـة؟ أيا سيدي ال تتحفنا ببعض قصائدك الساخرة 
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ا هو أهم : نيفأجاب منحتاج ..لقد انشغلت   بـإخراج الكتـب العلميـة االهـت

  .والرتاث املنيس

م يف خدمة الرتاث   ، وجمع الشتات،نعم فقد عمل بكل جهد ونشاط واهت
ء ،وحفظ وإيجاد ما كان مفقوداً ـة والعلـ  وترجمة ما كـان منـسيا مـن األ

  .الخ..و..و ...والرواة

 وعـشت حياتـك ، وتربيت يف بيئة العلم،ولدتفسالم عليك يا سيدي ح 
 بتفـا  وباحثـاً، يف وجـه الباطـل مصلتاً وسيفاً، الحق يف صفِّ بطالًشجاعاً

 وسالم عليك ح ارتقت روحك ، ولسان الصدق يف زمن الدجل،لخدمة العلم
صتهم ّوا عنه خدام وخونـة العـرب الـذين شخـُّدَ صٍوالقلوب تهفوا ملبية لبيت

  وذخـراًاً وفخـر ويكفيـك رشفـاً،يبقى من مآثرك التي ال تبىللذي سبشعرك ا
 مواقفك الوطنية وشجاعتك األدبية وتراثك العلمي الزاخر الذي يبقـى منـاراً

ء واملتعلم والباحث إىل يوم الدين   .للعل

 وجفـاف ، وقـرص بـاعي، وبعجز أفكـاري،ّوأعتذر وأعرتف بشحة اطالعي
 وخرقـا ال ،لذي رحل عنا وترك ثلمة ال تـسد أيف بحق هذا الرجل ايراعي أْن

 يلدن إال القليل النادر  فهو بحق هامة نادرة يف زمن عقمت النساء أْن،يرتق 

  . وأرووا النفوس الضامئة،ممن أضاؤوا الدروب املظلمة وأحيوا العقول امليتة

 ورحمـة هللا تغـىش أرواحهـم ،فسالم هللا عليهم مـا تعاقـب الليـل والنهـار

  .الطاهرة

  : بقولهستسمح األخ عبدالغني الحايش مشكوراًأو

  والعفو يف التقص يا سادتنا

  .حزاِنأٍفالقلب يف كمد ويف 

   وال حول وال قوة إال با العظيم ،فإنا  وإنا إليه راجعون

  . وال نامت أع الجبناء،وحسبنا هللا ونعم الوكيل
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  عبدهللا عيل سعد ماهوب

  لرحمن الرحيمبسم هللا ا

 والصالة ،يحمد عىل مكروه سواه  الذي ال الحمد  رب العامل الحمد

  :  وبعد،والسالم عىل سيدنا محمد وعىل آله الطيب الطاهرين سفن النجاة

الراحل السيد العالمة عبدالسالم عباس الوجيه رحمه  كانت بداية معرفتي بفقيدنا

يل الصف الثالث اإلعـدادي عـام  للعاصمةاألوىلهللا أثناء زيار   صنعاء بعد إك

ّ حيث كان يدرس يف حلقة من حلقات الجامع الكبـ بـصنعاء وحولـه حـوايل ١٩٩٥ ُ
 مـن   أشـهد جمعـاًأ يف ذهنـي حيـث  طالب يف مشهد مهيب بقي عالقـا١٠٠ً

 وأظـن أن موضـوع الـدرس كـان يف ،الطالب مثل ذلك الجمع يف حيا من قبـل

  .ب يف اللغة العربيةُملحة اإلعرا

  وســمعت الــدكتور املرتــىض بــن زيــد، مــن الــدرس وأعجبــت بـهسـمعت بعــضاً

ـنه  املحطوري رحمه هللا ينادي يا أستاذ عبدالسالم و أكـن حينهـا أعـرف أي م

 األســتاذ املرتـىض املحطــوري وهــذا األســتاذفـسألت بعــض الطــالب فقـالوا هــذا 

ا عىل االلتحاق بالتحصيل العلمـي يف عبدالسالم عباس الوجيه ومن ثم عزمت حينه

ل   الثانوي ألتوجه يف العطلة األول للصف االختباراتالجامع الكب وعدت بعد إك

 وبدأت مشواراًالعلمي  بدر الصيفية إىل صنعاء وكانت أول دورة صيفية يل يف مركز

  يف طلب العلم ثم تعرفت عىل الفقيد عن قرب وتواصلت به وتكررت زيارامباركاً

ـيدي  له يف بيته القديم حتى هاجرت للدراسة يف هجرة فلة محافظة صعدة لدى س

العالمة عبدالرحمن بن حـس شـايم رحمـه هللا والـذي كـان عـىل تواصـل دائـم 

ية ويتناقالن املخطوطـات التـي كنـت أوصـل  بالفقيد وبينه مراسالت شعرية ون
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ـنعاء  ألن الفقيـد رحمـه هللا كـان بعضها إىل الفقيد رحمه هللا كل سـافرت إىل ص

 الكثـ مـن كتـب وإخـراجمهت بتحقيق املخطوطات وله الفضل الكب يف تحقيق 

ـتكلم عـن الفقيـد  املذهب الزيدي وما عهدت سيدي العالمة عبدالرحمن شايم إال ي

بكل اعتزاز وتقدير ويثني عليه أحسن الثناء فقد تعرف عليـه معرفـة شخـصية أثنـاء 

  .اث يف املكتبات الخاصة يف اليمندر الرت لكتاب مصاإعداده

ت الفقيد الشخصية فرغم  أما نه اتسم بخفـة الظـل ورسعـة أبالنسبة لس

 يف وجه الظلم والظـامل نه كان يف الوجه اآلخر قوياًأالبديهة والظرافة إال 

ّ وظـف قلمـه ولـسانه مـن أجـل إحقـاق الحـق وإبطـال ،ال يجامل وال يداهن

ن الهمـة مـا يغالـب بـه جيـل الـشباب حيـث  يـوهن  وكان يحمل م،الباطل

وس الكبد من تلك الهمة رغم  ى بفقيـدنا ألكـ مـن عـرشين نه استـرشأُف

  .عاماً

أما عن مشاركاته السياسية والفكرية فقد كانت مقاالتـه التـي ينـرشها يف 

والتـي كنـا نتلهـف ) الناطقة باسم حزب الحق( بصحيفة األمة أسبوعيعمود 

مجموعة من الزمالء لنبدأ بقراءة ذلـك العمـود وقـد تـم جمـع لصدورها مع 

من مطبوعات مؤسـسة اإلمـام زيـد بـن عـيل (بعضها يف كتاب صدى األمة 

 لهـذا الكاتـب العظـيم  مـؤثراً جهاديـاً كانـت هـذه املقـاالت منـرباً،)الثقافية

 وأذكر أ ذات مرة خطبت خطبة الجمعة واستعنت يف دعاء ،واألديب القدير

 الثانية بأحد مقاالته الناقدة لجرعة سعرية يف مشتقات النفط تسببت الخطبة

اللهم ومن قاموا ( " والتي كتبها عىل شكل دعاء ومنها،يف ارتفاع عام لألسعار

  .الخ..) الصالون والدباب والسيكلبرفع أسعار الديزل فاحرمهم من 

يد سالم أختم هذه الخواطر التي استذكرتها عىل عجالة بقصيدة مميزة للفق

هللا عليه كان قد تفاعل بها مع حادثة االعتداء بالبوازيك يف خوالن بن عامر 

عىل منزل السيد املوىل العالمة بدر الدين الحو سالم هللا عليه بإيعاز مـن 
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من العسكر بقيادة أحد الضباط وكان يلقب بـالقميل  النظام السابق ملجموعة

  .قال فيها متهك

  ر املـــدبر عــصدنا الـــشعر يف الغـــد

  

ــجيه   ــه س ــا عــاد ل ــدر م    وهــذا الغ

ـــرش    ـــع ال ـــآمر م ـــرش يت ـــا ال   ّورين

  

ــــه    ــــذا وذي ــــىل ه ــــوا ع    ويتوال

  والثـــور األحمـــر " القمـــيل"ّوزنـــا   

  

ـــزاد    ـــيل"  ف ـــويه" القم ـــح ش   ّرج

ـــان    ـــيل" وك ـــسكر " القم ـــل مع   داخ

  

ـليه      مــــع العكفــــه بيلعــــب هوشـــ

ــرب   ــف مع ــزق أل ــر ومح ــوخ أحم   بج

   

  وزريــــه  وصــــاروخ وبنــــدق ه  

  " عنــرت" وعــاد حــ التقــى بالــشيخ   

  

ـــه   ـــل الجامكي ـــر وش    وســـط منظ

ـــرش    ـــه مع   ّنخـــط وافـــرش وزاد وزن

  

ــه      وصــار للــرش يف الخــرضاء مزي

نسأل هللا العيل القدير أن يتغمد فقيدنا بواسـع رحمتـه وأن يلهمنـا ويلهـم   

وإنـا إليـه  وال نقول إال إنـا  ،جميع أهله وذويه وكل محبيه الصرب والسلوان

  .وسالم عىل املرسل والحمد  رب العامل ،راجعون
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  إبراهيم بن محمد زايد

مرة تلو مرة وب الفينة واألخرى يرن جرس الواعظ الخط والكب الذي 
نعـم  ،)كفى باملوت واعظا: (وصفه رسول هللا صىل هللا عليه وآله وسلم بقوله

ة ﴿:  يقـول هللا تعـاىل؛ استثناء ألحد من لقائهإنه املوت الذي ال ُُكـل نفـس ذآئقـ َ َ ْ ُِّ ٍ َ
ِاملَوت ْ  ، وفضله، املوت الذي اختطف منا هذه املرة رجالً بحجم أمة يف علمه،﴾ْ
 إنه السيد العالمة املؤرخ عبد السالم بن عباس ، وصفاء قلبه، وتواضعه،وورعه

 ،يف أعىل عليـ مـع الـشهداء وأسكنه ،الوجيه رحمه هللا تعاىل رحمة األبرار
  . أولئك رفيقاًَنُسَ وح، والصديق،واألنبياء

ء العـامل، وجالـسته،ولقد عرفت الفقيد عن قـرب  ، فوجدتـه مـن العلـ
 ، واإلقــراء،روا حيــاتهم يف خدمــة العلــمّخَ الــذين ســ،الــذاكرين املخلــص

 يعد من أهم »ةأعالم املؤلف الزيدي« وكتابه ،ق والتحقي، والتأليف،والتدريس
 ومرجعاً ال غنى عنـه بالنـسبة للبـاحث واملهتمـ يف التـاريخ ،كتب الرتاجم

 باإلضافة إىل جهوده املشكورة يف تحقيـق العديـد مـن كتـب أهـل ،اإلسالمي
 يف نرش الرتاث - رحمه هللا-واملقام ال يتسع لإلحاطة بجهوده  ،البيت النفيسة
ء  وجهـوده، والحفاظ عليـهيالعلمي الزيد  يف تأسـيس وتكـوين رابطـة علـ

 ومساعيه الحميدة يف نجاح ،اليمن الذي كان يشغل منصب األم العام فيها
 وإخـراج إصـداراتها ومنـشوراتها ذات القيمـة العلميـة ،الكث مـن أنـشطتها

ة إىل النور ع إىل جانب علمه وفضله ّ يتمت- رحمه هللا- ولقد كان الفقيد،الكب
 وصـفاء ، والـورع، والكرم، والتواضع، والبشاشة، الخلق بدماثة،وسعة اطالعه

  .  وال يداهن أو يسكت عىل باطل،وكان ال يخاف يف هللا لومة الئم. القلب

 سـائل ، نـسلم بقـضاء هللا تعـاىل وقـدره أْنويف هذا املقام ال يـسعنا إّال
  .به ومحبيه وأهله الصرب والسلوان يلهمنا وطالاملوىل عز وجل أْن

  وإنا إليه راجعونإنا  
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  عبداملجيد رشف الدين
ء اليمن    عضو رابطة عل

  حجة/  رفع املظا مهيئةرئبس فرع 

ت عن التعب عـن املقـام الكبـ للفقيـد العالمـة عبدالـسالم  تعجز الكل

 ،عباس الوجيه الكاتب واملفكر واألديب والشاعر والباحث واملؤلف والـسيايس

  .حقق  والصحفيوامل

يهـاب مخلوقـاً والـذي كـل  فعاله الشجاع الذي الأقواله وأالصادق يف كل 

    .رضاء خالقهإهمه 

ىل النـور إخراجهـا  إكان له الدور الكب يف تحقيق نفائس املخطوطـات و

يجابية يف جميع إويف الرتجمة للمؤلف الزيدية عرب العصور فنجد له بصمة 

  .جاالتامل

قة مشائخ الدجل والبهتـان ويسخر من االستبداد ويب حقييواجه الطغيان 

  .السيايس

العصامي املناضل الجـسور الرجل فوجدت  عرفته منذ تسعة وعرشين عاماً

ئم وهو يف الوقت نفسه صاحب الخلق الكريم الذي ال يخىش يف هللا لومة ال

ضع   يـؤثر فيـه مـرض و يخـومثـابرة واجتهـاداً ،نصافاًإتواضعاً وعدالً و

نـشاء الـصندوق إن له دور يف تأسيس حـزب الحـق ويف  كا،لتقلبات السياسة

ء اليمن ي يف الجامع الكب ويف تأسيس رابطة عل    .الخ

ته ومؤلفاته  وكنا نقرأ مقاالتـه يف صـحيفة ة وافية ترتقي بالوعي يكافكل

ء فنجد فيها    يرسـم،سلوب مبتكـرأيصال الفكرة  بإاألمة بشوق الضمئان لل
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تـارة ورة ضـد الطغيـان الفكـري والـسيايس ا تارة ويوقد الثّالبسمة عىل املحي

اً وشعراً وتأليفاً وتحقيقاً يف غاية األهميـة ملوضـوعيتها ،أخرى  وكل كتاباته ن

  .التاريخيانية والرتاث هميتها البالغة  قي الحفاظ عىل الهوية اإلأو

ي ـنفط وكان له دوره الرائد يف مواجهة املد التكف  وكشف املـرتبط بخـزائن ال

   :وك قال رحمه هللا ،الذين باعوا دينهم ووطنيتهم بعرض من الدنيا قليل

عاش   قد يصلوا  

   ويبيعوها نقدي 

  ما عاد يش ببالش

  يف الدكان النجدي  

ىل كـل مكرمـة وخـ يعـود إمـع الغـ سـباق نـسانية وهو يف عالقاته اإل
ا يف كفيه برغم حالتـه ،ناسبات ويحرض امل،املريض ويهنئ العريس  ويجود 

   .سالم هللا عليه ، لكنه يجود باملوجود؛املادية املتعرسة

نسان البسيط القريب اإلا هو ذلك إ يداخله غرور وال خيالء وال تكرب و

  .من الجميع

واملـد  ،األسد الهصور يف مواجهة الطغيان واالستبدادهو ويف الوقت ذاته 

ي    . وعدوان التحالف الغاشم،ة حروب صعدة الظاملة ومواجه،التكف

ل اىل بريق ذهب وال جاه وال منـصب و   يخضع لوعد وال وعيد و 
ة الرتغيب والرتهيب، وسجون وزنازين، من ملعان سيفيخَش  ولكن ، برغم ك

   .هخالقأ فهو الثابت عىل قيمه ومبادئه و،دون جدوى

   .لن نفيه حقه مه تحدثنا عنه

كفي أنه زرع محبته يف قلب كل محب للخ ويف قلب كـل مـن تـرشف وي
وائـل مـن من أد عبدامللك الحو ئسمع ولذلك وجدنا السيد القا وأعرفته 

  .العظيم وكذلك السيد حسن نرص هللامة يف فقيدها رفع برقية تعزية لأل
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  حقه بقول الشاعر أوما 

  مع ترصف بسيط 

  )فقدنا الوجيه وجيه السالم(

  ل الحس فعزى الحسن ف

  سالم هللا عليه ورحمته وبركاته 

  -:وأقول 

  يــــا عبدالــــسالم فــــدتك نفــــيسأ

  

ـــاس   ـــاق عـــىل القي ـــم ف ـــور العل   ون

ـــــه ـــــول من ـــــه والق ـــــه فعل   وجي

  

  وهــــذا الحــــق ال قــــول املــــوايس  

ـــــــأليف و   ـــــــعرإبت ـــــــداع وش   ب

  

ـيايسإكــــــذا أدب و     عــــــالم ســـــ

ـــــــن   ـــــــدقيق وف ـــــــق بت   وتحقي

  

  جهـــــاد عـــــزة عـــــزم ببـــــأس  

ـــم يخـــش   ـــاًفل ـــان يوم    مـــن الطغي

  

ـــــاس   ـــــاً نط ـــــه حق ـــــان بعلم   وك

ـــــه     وكـــــل مكـــــارم األخـــــالق في

  

  علــــو يف املقــــام كــــ الــــروايس  

  فرحمـــــة ربنـــــا تغـــــشاه دومـــــاً  

  

  ورحمـــــة ربنـــــا طلـــــب أســـــاس  
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  برشى املحبيش

  !!  فشّل قلمي أيها العا الجليل ؛ا القديرصدمنا رحيلك أستاذن

ا يستـشعر خـسارة رحيلـك؟  و،اه يعزي ومن عس،ف عساه سيكتب كل 

ّ ففي آخر مكاملة هاتفية معك الحظت تغ؛يشء  نبيالً يف كلَِّلقد كنت ُ  نربات َ

ُصوتك فاعتذرت عن اتصايل :  لكنك أجبتني بصوت ال يخفي األ بل يقاومه،َ

تعـاو .. .ِ وأذكّـرك، طلبة العلم بقدر جهدي وصحتي لكلِّبنتي عوناً سأظل يا

ــدك معــ ــيس إجــالًال لوال ِك ل ــل هــو خدمــة -رحمــة هللا تغــشاه-ِ   فحــسب ب

   .وطالبه للعلم

ِّ نعم املعلَكنت ُ طـر . وتستمر،م املتطوع  تبقى الثقافةِ  كانـت إجاباتـك  

  . العلم فتحل عقد أقالمهم وألسنتهمعىل سائليك ما يجهلون من أرساِر

الثقافــة الغارقــة وســط ظــالم  مــشعًال َ لقــد كنــت،أيهــا املبــدع املوســوعي

  .وطنية بالثقافات املغلوطة والال

  ،ًًًقا ومفكرا وإنسانا مرصا عىل النهوض برتاث وطنـه الثقـايف محقَِّكنت

  .تفكر بذاتك يف زمن ك به الخونة واملرتزقة

ْ لقد تنزهت العلم بخدمة يامك منشغًال  أَأمضيت و،حياتك من كل املغريات ّ

 املفعمة بأخالقك ، الدافئة، الهادئة،بشخصيتك املهذبة فتعلق طلبة العلم ؛وأهله

  .الحضارية النادرة

 ،َ كنـت أنـت األصــدق،َأنـت ذا غادرتنـا مثـل كوكبــة فرسـان منتـرصة اوهـ

  .ً و تفانيا،ً واألك إبداعا،ً واألك عطاء،واألوىف
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أخربنا رحيلك الرسيع أنك أحد ضـحايا العـدوان الـذي حـال بينـك وبـ 

ً فاختار هللا لك مرقدا ؛دواء خارج هذا الوطن املثقل بالهمومالحصول عىل ال

  . ًهنيئا يليق بأمثالك من املخلص

ـأل فـضاءات الـرتاث اللغـوي علميـاًَ لقد تركت لوطنك إرثـاً  فكتاباتـك ؛ 

نية التي كٌَ وشموع، مضيئةٌعالمات ا أيدي العـدوان َْهَتلَّب تن وجه الثقافة الي

  .الغاشم

ً ومحطة لروحك العظيمـة التـي ، إبداعكِ شاهدًة عىل ثراءَكُل ستبقى أع

ًلن تُنىس أبدا َ.  

ا لكنهـا سـتبقى خالـدة يف روح ّ عنـْتَلـََح رًسالما لروحك النبيلة التـي وإْن

اهَْصلْخأٍوطن    . َت ل

ّبرحيلك أيها الوجيه اس ومسمى أعـزي الثقافـة ً ّ وأعـزي إحيـاء الـرتاث ،َ
  .ّعزي الوطنُأ.. . وكلمة الحق، والزهد،ّالتميزوالصدق ّعزي ُ وأ،هوتحقيق

  

  

  



 

 
١٠٩  



 

   جحاف عبدالحكيمديُع

 ، الحمد  الـذي ال يحمـد عـىل مكـروه سـواه،بسم هللا الرحمن الرحيم

  . وعىل آله الهداة،وصالته وسالمه عىل حبيبه ومصطفاه

ٍ مـن وقـت من املشهور أن األستاذ عبدالسالم الوجيه ابتيل بالعلل واألسقام

 ، كان كلـ توجـع أتوجـع معـه،مبكر وظل طوال عمره يف رصاعٍ طويل معها
 وأظل قلقاً مرتبكـاً متأملـاً حزينـاً حتـى ،وعندما يصاب بوعكة أصاب بها قبله

ثل رضه األخ اشتد قلقي عليه أك،يت  وزادت مخـاويف ، وعندما أصيب 
ر كئيبـة أشـبه بكـوابيس تتحول إىل خـواطوالتي رسعان ما  ،بشكل أكربعليه 

  . ينتابني تفك أليم وكأن موعد رحيله قد اقرتب،مزعجة

  ؟ ماذا لو افتقدناه؟ فكنت أتساءل كيف لو  يتعاَف

  . ما هذا الشعور؟ وأغرق يف حزٍن ال نهاية له،يا هللا لطفك به

لكنـي حـزٌن عميـق ،َّقبيل رحيله بساعات خيم عيل شعور غريب تجاهـه  و

  .صحوب بشوق إليه كب م،وقلق شديد

تواصلت آخر الليل بولده عبدهللا أسال عنه وأستفرس عن الوقـت األنـسب 
َّ ومـا هـي إال سـاعات وإذا بولـده عبـدهللا يـرد عـيل برسـالة كأنهـا ،لزيارته
  .يف ضيافة هللاعبدالسالم  مفادها أن سيدي ،صاعقة

  إنا  وإنا إليه راجعون

 بأي حرف أخط مرارة ،ع يفي لرثائكأي أ يوايف مقامك سيدي؟ وأي دم
؟ وأي تعب يرتجم حالة وجدي؟ وأي لغة تسعفني للحـديث عـن حجـم  حز

ق قلبـي  واأل يـنهش ،الفاجعة ومدى املصيبة؟ والحزن نـار تتلظـى يف أعـ

  .مخالبه يف كل جزء من كيا
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 وكل مر الوقت يتضاعف األ ويستبد ،أجد بدونك طفٌل وحيد فقد أبيه

  . الحزن

 وأيـن اتجهـت أراك مقـبال نحـوي بابتـسامتك ،أين التفت أجدك أمامي

 وكل حاولت أن أتشاغل بيشء عن شعور فقدك أكاد أسـمع صـوتك ،املضيئة

  .  ويرن يف أذ تعليقاتك الساخرة وحديثك العذب،يناديني

 وكيـف ال ، وخيالك يحيط  كل تذكرت،ذكريا تحارص حيث ذهبت

 الغائب الحارض الذي أسمع ضحكاته مع كل رنة تلفـو التـي تـذكر وأنت

  . بعتابك الرقيق ومزحك الراقي

 ، وعاملـاً فـذاً، ومربيـاً ناصـحاً،كيف يل أن أنساك وأنت كنت لنا أباً حنونـاً

  . وقيمة فاضلة عىل مدى سنوات طويلة، ومقاماً سامياً،ومثالً عالياً

 ، والسند واملأوى يف كل ما يلم بنا،املالذ والكهف و،كنت لنا الحضن الدافئ

  . وتتفقدنا بعطفك،ويف تفاصيل أمورنا تحوطنا برعايتك

ً بالعلم واملعرفـة  ، ذاكـراً ، زاهـداً، وعابـداً،ما عرفناك إال بحراً متالط

ً نبيالً اً، متواضعاً، وفياً، صادقاً،شه  ظريـف ، سهل الطباع، بهي املحيا، كر

اً للمظلوم، بالحق صادعاً،النكتة   . وغوثاً للملهوف، نص

ـاً  والعديــد ، جـواداً للكثـ مـن النـاس، متــصدقاً، محـسناً،كـم كنـت كر

  .األرس من

  .كم كنت متصدقاً أنك كنت ترصف جزءاً من مرتبك ألصحاب الحاجة

 ولك محـسنة ٌوال أبالغ إن قلت أنه ال يوجد أحد من أصدقائك وطالبك إّال

  .وفضل عليه

اً ما كنت أراك تـذرفها عـىل وال أن ىس أبداً تلك الدموع الطاهرة التي كث

  .البؤساء واملظلوم والشهداء
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 ومـا عزاؤنـا فيـك إال ، وإن حزننا عليك لكب،وهللا إن مصابنا بك لعظيم

  .أنك ذكراً عاطراً عىل كل لسان

ل الرب واإلحسان  ومـثالً ،عزاؤنا فيك يا سيدي أنك كنت قدوة يف كل أع

  .عىل يف كل مراتب البذل والعطاءأ

 بجـوار جـدك املـصطفى ، مطمـنئ الـنفس، هـادئ البـال،نم قرير العـ

  . وتحوطك املغفرة والسالم، تتغشاك من هللا الرحمة،صلوات هللا عليه وآله
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  حمن جحافزيد عيل عبدالر

  بسم هللا الرحمن الرحيم

ـــــه إم عـــــىل عبدالـــــسالم وُأال ـــداري    ن ـــه وص ـــي كل ـــدة وجه   ِ لجل

ـــه  ـــيل ألن ـــرض ع ـــه ف ـــى حب َّفت ُّ َّ أخي وصـديقي حيـث قـر قـراري    ً َ  

ـيض مياهـــه ِومـــن حبـــه    ونفـاِراً مـن جفـ  عىل رغـم مـا     يل ال تغــ

ــرحمن بينــي وبينــه  ــال باعــد ال ـــ    ف ـــرب م ـــس وق ـنعم يف أن ــ   زاِر لن

ألخيـه  رحمـه هللا كانت هذه األبيات م كتبه الوالد عيل عبد الـرحمن جحـاف

الشاعر السيد عبدالسالم عباس الوجيه  وصديقه وقسيم روحه الوالد العالمة األديب

  .رحمه هللا وهي أصدق تعب ع جمعه من محبة وإخاء صادق

ت تقف عاجزة ُ عن التعب ع نحسه ال أدري ماذا أقول ومن أين أبدأ فالكل
ونشعر به من األ والحزن لفقد األب والعا واملعلم واألديب والشاعر واملؤلف 
واملحقق واإلنسان سيدي عبدالسالم عباس الوجيه رحمه هللا فبفقده ذُقنا مرارة 
اليتم للمرة الثانية فقد كان لنا األب واملعلم واملوجه والقدوة والحصن الحص 

  .ليه عند الشدائد واملحن يف حياة الوالد وبعد وفاتهالذي نلوذ إ

ُقائـد الـسيد حـس بدرالـدين وبفقده أيضاً عرفنـا معنـى قـول الـشهيد ال
ء(سالم هللا عليه  الحو والوالد ) هاأن من أعظم نكبات األمة أن تفقد عظ

ء هذه األم ً من عظ  ك وصفه الوالد ةعبدالسالم عباس الوجيه كان عظي

  -:حدى القصائد التي وجهها له قائالًإيف 
ــاعٍر  ــة ش ــساٍن ومهج ــب إن ــك قل ُل َ   ُ وضــم ذي خلــق يــسود نزيهــا    َ

ٌوثقــت بــه األرواح فهــي محيطــة  ُ قامــــه يعنيــــه مــــا يعنيهــــا    ُ    
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ـــــا    َجمعـــت خالئقـــه مكـــارم صـــحبه  ـــــه أو يحويه ـــــا تحوي    فكأنه

ــ    ٍيــا أيهــا العمــالق يف زمــن غــدا    ه ســفيها يــدعى عظــيم القــوم في

نعم هكذا كان األستاذ عبدالـسالم عبـاس الوجيـه عاملـاً مجاهـداً متحركـاً 

ُمراً باملعروف وناهياً عن املنكر ينرص املظلوم واملستضعف آصادعاً بالحق 

  .كربين ال يخاف يف هللا لومة الئمويجابه الطغاة واملست

ية عرب املراسـلة لقد تعرف الوالد رحمهم هللا عىل األستاذ عبدالسالم الوج

قبل أن يلتقيا وجهاً لوجه لفرتة من الزمن حيث كان الوالد يـسكن يف قريـة 

العبيسة بناحية كُرش محافظة حجة وعند سفر الوالد إىل العاصمة صنعاء تـم 

  . والرفقة بينهةاللقاء باألستاذ عبدالسالم الوجيه وكانت بداية الصحب

راق صـاحبه ورفيـق دربـه الـسيد حيث أصبح الوالد رحمهم هللا ال يطيق ف
عبدالسالم الوجيه م جعله يقرر االنتقال من قريته للعيش يف صنعاء قريباً 

  .صديقه ومن بعدها  يفرتقا أبداًمن 

الدين  وكانت مجالسهم ومقايلهم إما يف بيتنا أو يف منزل الوالد عيل أم
ة الكُتب والتحقيـق املطهر وكانت هذه املجالس عامرة بالذكر واملطالعة وقراء

وكتابة املقاالت والشعر واألدب وكنـا وقتهـا نـدرس لـدى األسـتاذ عبدالـسالم 

  .وقد تعلمنا منه الكث رحمه هللاجرومية والنحو والفقه الوجيه م اآل

وكان من أك الناس تحفيزاً وتشجيعاً للوالد عىل االستمرار يف كتابة الشعر 
م بجمع القصائد وبفضله  تـم طباعـة أول ديـوان شـعر للوالـد وهـو واالهت

  ).كاذي شباط(ديوان 

ء ومدارس العلم وكان خالل  وكان الوالد يذهب معه باستمرار لزيارة العل
تلك الزيارات يتم إلقاء القصائد يف املناسبات الدينية كاملولد النبوي الرشيف 

 الـسالم مام زيد عليـهوذكرى عاشوراء واستشهاد اإل) الغدير(وذكرى الوالية 
وكذلك عند تخريج دفعات من طالب املراكز العلمية يف صنعاء وصعدة من أجل 

  .تشجيع طالب العلم وقد نرش الكث منها يف الدواوين التي تم طباعتها للوالد
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وكان الوالد يكتب قصائد يرد فيها عىل شعراء وكُتاب اإلصالح والوهابية يف ذلك 

ـتاذ عبدالـسالم الو  تحـت اسـم ةجيـه بنـرشها يف صـحيفة األمـالوقت ويقوم األس

وفـاً عليـه مـن أن يلحقـه أي أذى أو الشاعر أبو زينب حرصـاً منـه عـىل الوالـد وخ

ي بين كـان   يتعرض للمالحقة من قبل السلطة الحاكمة يف ذلك الوقت أو التكف

تبـاع الوهابيـة ويف نفـس أينرش هو املقاالت الناقدة والـساخرة مـن الـسلطة ومـن 

  .االغتيال ة باسمه ودون خوف من السجن أوالصحيف

كُنا إذا مرض الوالد نجد األستاذ عبدالسالم الوجيه بجانبه وإذا حصلت له 

ُمشكلة نلقاه إىل جواره يف فرح ويف حزن يكون معنا  ال يفارقنا رحمه هللا ٍ.  

ك كان له الفضل يف طباعة أول ديوان شعر صدر للوالد عيل عبدالرحمن 

والـذي تـم التقـديم لـه مـن قبـل سـيدي ) كاذي شباط(وان جحاف وهو دي

  .عبدالسالم الوجيه 

أيضاً كان له الفضل الكب يف طباعة بقية الدواوين وكان له الفضل الكب 

يف سفر الوالد للعالج ملرض القلب وتصلب الـرشاي بـاألردن لـثالث مـرات 

ُحيُث كان يقيم الدنيا وال يقعدها وهو يسعى لتوف مصا ريف السفر والعالج ُ

ُوقد خلد له الوالد ذلك املوقف يف إحـدى القـصائد التـي نـرشت يف ديـوان 

  :والتي قال فيها) رياح آذار(

َنــسيت نفــسك لكــن لــست تنــسا  َ ق وجـدا    َ   َ يا صاحباً حل يف أعـ

ُ بــه ستـــسعد قلبــاً حـــ تلقـــا    ُعبدالــسالم لقــد أحــسنت مــصطنعاً  َ َ َ  

ــا    ُو للــذي لهــمَيــوم الحــساب فطــ ــالخ رب ــن ب ــد م ـنائع عن ْ صـ َ  

ُتَقــي بوجهــك وجهــي إذ تعرضــه     إىل سؤال ذوي الشيكات من شا    َ

َ ملـــا مـــددت يـــداً     َوأنت مـن لـو أذاب الـسقم مهجتـه  َ   إلنـــساِنيومـــاً َ

ُأكــاد أجــزم أن  لــك يف لــو ُ ُكُنــت    َ يديك قلبك أمىس ضمن جـس    َ

ــساِن    ِ أعــىل مراتبــه هــذا هــو الجــود يف ــاعٍ إلح ــن س ــك م ثل ــرِم     أك
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وقد كان له الفضل األكرب يف بناء منزلنا الذي نسكُن به اآلن وكم لـه مـن 

تها ولكني ذكرت جزءاً بسيطاًٍأياد عندنا ال نستطيع أن نفيه ولو جزء ً منها لك  ا

ت ُ منها ل أبرز ما كان يـتحىل بـه ذلـك اإلنـسان العظـيم مـن صـفااًبسيط

اإليثار والبذل والوفاء والكرم والشهامة والشجاعة إىل جانب التواضـع الجـم 

ُوحسن الخلق والزهد وهكذا كانت مواقفه مع أهله و أصـدقائه وقـضايا أمتـه ُ

  .ودينه ووطنه

َوقد بادله الوالـد عـيل عبـدالرحمن جحـاف رحمهـم هللا الوفـاء بالوفـاء 

فلـم يكـن لـه ديـوان شـعر إال ولألسـتاذ عبدالـسالم الوجيـه  ،واملحبة باملحبة

لكـه وكيـَف  اله ونفسه وكل ما  النصيب األوفر فيه وكان مستعداً أن يفديه 

   :ال وهو بعضه ك خاطبه الوالد يف أحد األبيات قائالً

  َإذا اشــتكيت اشــت جــسمي فــأرقني

  

ــا أخــي بعــيض وكفــى     حتــى كأنــك ي

  
  موت الشعراء

هـذه ُنهدي إىل روح الوالد املرحوم عبدالسالم عباس الوجيـه م ويف الختا

 عبدالرحمن جحاف رثاء لكل شـاعر ومبـدع  عيل/الوالدالتي كتبها قصيدة ال

  .ومفكر وصديق

»١«  
  لليبابأسلمت نفسها مثل تختفي نسمة 

  أو كربعمة أثقلتها العطور 
                هوى جسمه للرتاب

  عي الشباببين روحه  تزل يف مرا
  هكذا مات شاعرنا 

   وهج أفكارهيقبل أن ينطف
تيل    كأسهقبل أن 
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    ِباألما العذاب
    حالمناأفق أهكذا عاش يف 

                   فرتة ثم غاب
  هكذا أمطرت روحه جدب أوقاتنا

                        عمراً  يكن يف الحساب
  َهكذا عانق الغيب من دوننا

   صحرائناهكذا اجتاز أجواء
  هكذا مر من بيننا

  كمرور السحاب
»٢«  

  كتاليش الحكايا املالح
                 يف شفاه املالح

  َّمثل شبابة أسلمت
  نغامها للرياحأ                  بوح 

  أو ك يتهاوى        جدار الصباح
»٣«  
  كتواري الحباب     يف زوايا الكؤوس
    كان ملء الر     كان ملء النفوس

  ان ملء املقل     كيف كيف اضمحلك
  خو من طقوسإكم بكف الفنا       

  روســـــة     برعاة الطــأهي مولوع
  "اللبوس"ار ــفهي تختارهم     كاختي

  لست أدري أنا
  غ أ أرى 

  أنهم كالشموس
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  تتصدى لهم    عاديات العبوس
  فهموا عرضة 
  حيث وجهوا 

  لرياح األىس      وشفار الفئوس

  

اً أسأل مـن هللا العـيل القـدير أن يتغمـد الوالـد عبدالـسالم عبـاس  وأخ

ٍالوجيه بواسع الرحمة واملغفرة وأن يسكنه جنات تجري من تحتها األنهار وأن 

يجعل مقامه يف علي مع األنبياء والصديق والشهداء وأن يجزيه عنا وعن 

  .الوالد عيل عبدالرحمن جحاف رحمهم هللا خ الجزاء 

أن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان وأن يجرب مصابهم ويحـسن عـزائهم و

  .وإنا  وإنا إليه راجعون
   عيل عبدالرحمن جحاف:عائلة الشاعر

  زيد عيل عبدالرحمن جحاف: عنهم ابنه
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تِّبـأي ،أربعون يوماً من الفراق والحزن مضت عـىل رحيلـك يـا أ  ٍ كلـ

ْ يا أ من دنيانـا وأنـت اآلن بـ يـدي َرحلت أبكيك؟ لقد ٍ دمعِّيأرثيك؟ وبأ
هـي أكـرب حـب   وشهادة الناس فيك، من قلوبنارحل لكنك  ت،رحمن رحيم

لك اإلبداعيـة،فوأكرب ترشي  ، والعلميـة، والثقافيـة، والـشعرية، وتجليات أع

ئية بحر ال ينضب ومحط فخر وإعزاز لكلِّ أهلك وأصحابك  ُّوالعل  ،ومحبيـكٌ

ً يف نفـوس ،ٌوفخر لليمن وأمة اإلسالم َ فقد حـزت بهـا مكانـاً عاليـاً وعظـي ْ ُ
ٍ ماض يف دربك يف األمـر ؛ٍووجدان وقلب كلِّ مؤمن غيوٍر عىل الدين واألمة

 ، ومحاربـة الرذيلـة، ونرش الفـضيلة، وفعل الخ،باملعروف والنهي عن املنكر

ل الرب واإلحسان   . وتشجيع كل أع

 حتـى يف ، عىل أحـدئاًْبِ و يكن ع،يف حياته خفيفاًلدي رحمه هللا واكان 

 من يسأله عـن  كلَُّ وكان يجيب،دَلَ وجٍ كان يتحمل أوجاعه بصرب،فرتة مرضه

 ؛ الحمــد ،أنـا بخــ:  بــالقول- وابتــسامته املعهـودة عــىل وجهـه -صـحته 

ـا مـا  ، فال تخافوا وال تقلقوا؛فالشعور بالشفاء ثالثة أرباع الشفاء وكـان دا

م بصحته  والذي يعجز ؛ّيردد هذه العبارات عىل كلِّ من زاره وحثه عىل االهت

 وقـربهم منـه أثنـاء مرضـه وبعـد وفاتـه ،ِ وذكِْر حبهم،القلم هنا عن رسدهم

  . فسالم هللا عليهم جميعاً وجزاهم عنا خ الجزاء،رحمه هللا

أْن  بعـد ؛ختـاره إىل جـواره بأن ا؛ّلقد اختص هللا أ بواسع رحمته وفضله

َ وصرب عليه صرباً منقطع النظ،ٍعا من املرض لفرتة طويلة َ ْ وقـد حالـت ،َ

أوضاع الحصار والحرب والعدوان األمري الصهيو دون التمكّن من سفره 

فـسالم هللا عليـه وعـىل  ،للعالج من هذا املـرض والحمـد  عـىل كـل حـال

 التوفيـق والـسداد للمـيض عـىل دربـه  ورزقنـا هللا،صموده وجهاده وكفاحـه
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 ورزقنا هللا ، نهج العلم والجهاد أبداً ما حيينا؛ والس يف خطه ونهجه،ونهجه

 والعمل تحت والية أهل الفضل ،وإياكم صحبة األولياء والصالح وأهل العلم

ل السيد القائد العلم عبدامللك بن بدر الدين الحو سـالم هللا عليـه  ،والك

 ، واثقـ بـه؛ مـستعين بـا تعـاىل،الفنا وإياكم عن طريق هدايتهموال خ

ْ وقرب فرجه،وبنرصه   .ٍ لنا وألمة محمد عليه وعىل آله أفضل الصالة والتسليم؛ُ

وال يسعني يف هذا املقام إالّ أْن أرسد هذه القصيدة التي وجـدتها مناسـبة 

  -:عتمل يف قلوبنا  والتي تعرب ع يجيش وي؛لرثاء الوالد سالم هللا عليه

ـباحي ـبح صــــ ٍأي ليــــل وأي صـــ ّ ْمـن يــداري ومـن يــداوي جراحــي    ٍّ ُ ُ  

ْال تلمنــي ملــا تــرى لــست تــدري ّرب صـــاح     ُ    غـــ صـــاحتخالـــهُ

ـــي فـــإّن حــوه مــاحي    ٌيف القلـــب يشء ُال تَلمن ـيس    ُال يــدارى ولـ

ـيم  ــــ ـــــاء يشء عظ ـــــراِق اآلب ٌوف   َمـــا لـــذكرى همومـــه مـــن بـــراح    ٌ

ــاءت    ن كـان كالبـدر نـوراًكيـف أنـىس مـ ــاحْقــد أض ــلُّ س ــوره ك ِ مــن ن ِ  

اً  ـــــــاح    ورساجـــــاً إىل املعـــــايل منـــــ ـيالً إىل دروب النج ــــــ   ِودل

ـــــاحي    ّكيف أنـىس مـن كـان حبـي وقلبـي ـــــي وارتي ـــــا وجنت َوحي ِ ّ  

اً ـــــصباح    كــــان يف ليلنــــا رساجــــاً منــــ   فتـــــوارى بنـــــوره يف ال

ــارت ــروح ص ء وال ــس ــ لل ـــــواِر    قــد س ـــــاألرواحيف ج ـيم ب ــــ   ِ العل

ــــاء واألمــــداح    يف جــواٍر أنعـــم بـــه مـــن جـــواٍر ــــل الثن ــــو أه   ه

ْرب ألهمـــه ثابـــت القـــول واجعـــل ِّ ِحولــه القــرب مـــن جنــاٍن فـــساح    َ ِ َ  

ـــى والـــصالح    ّوتقبلــــــه صــــــابراً وشــــــهيداً  ـــَل التق ـــاً أه   ِورفيق

ٍفـــزت يـــا والـــدي بقـــول ســـديد  ٍ ْ َ ِوبوجــــــه ينــــــ كاملــــــصباح    ْ ُ ُ ٍ  

ــك فــرض ٌل ِبــــــدعاء بــــــوافِر اإللحــــــاح    ٌ وواجــب يف صــالَ ٍ  

ــاً ــت حي ــا دم ــدعاء م ــ ال ــك خ ُل ْ ِ ُ ـباح     َ ِورجــــا يف فــــالق اإلصــــ ِ ْ  

ــــلِّ ــــت حــــي أراك يف ك ـث كنــت نــاحي    ٍبَْر دٌأن ُمــن درو وحيـ َ  

ـــــاهقات ـــــا ش ـــــوت بنيته ٍيف بي ـــــف وراح    ٍ ِشـــــاهدات بخـــــ ك ٍ ٍِ  
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ـــا ـــدر مل ـــي أراك يف الب ـــت ح ـتجّىل بنـــــــو    ٌّأن   ِاحّره الوضـــــــيــــــ

   النــواحيِيف وصــاياك يف جميــع    ٍ يشءٌأنــت حــي ذكــراك يف كــلِّ

  ٍباســـقات وزهرهــــا مـــن أقــــاح    ٍذكريـــات أصـــولها مـــن نخيــــل

ــىس ــف أن ــا أ كي ــك ي ــة من   ِحــ جمــع األكــف راحــاً بــراح    حكم

ٌة ـــ ـيد النــــــصاحَكنـــــت     يف الوصـــايالـــك ذكـــرى كث ِ وهللا ســــ ّ ّ ّ  

ـــت ــــــراح    اياَ تـــروي قلوبنـــا بالوصـــَكن ــــــداوياً للج ــــــاً م   ِوطبيب

ٌولبيبـــــــاً إذا تغلـــــــق بـــــــاب   ِجـــاء منـــك الجـــواب كاملفتـــاح    ّ

ـــريم ـــهم ك ـــال ش ـــادر يف الرج ٌن ِحـــسن الخلـــق ظـــافر باملـــداح    ٌ ٌُ ِ َْ  

ــــلِّ ــــك يف ك ــــسالم علي ــــلٌف ـباح عليــــك كــــّلٌوســــالم    ٍ لي   ِ صـــ

ـــ ـــار ط ـــا ط ـــك م ـــالم علي ٌوس َ ِ بـــــصوته الـــــصداحىّأو تغنـــــ    ٌَ ّ ّ ِ  

ـــالم ـــتٌوس ـــام نب ـــا ق ـــك م ٌ علي ْ َ َ ــــصانه بالريــــاح    َ لت أغ ـت ـــ ِواس ُْ ُ  

َّ عليـــك مـــا َشـــعٌوســـالم ِأو تـــــوارى يف غـــــدوة أو رواح    ٌ نـــورَ ٍ َ َ  

ٍ يف كــــلَِّ عليــــكٌوســـالم ـبيهاً للبـــدر يف اإليـــضاح     حــــ ـــا شــ   ي

 وأْن ،ويف الختام نسأل هللا العـيل القـدير أْن يكتـب لهـم األجـر واملغفـرة

 ؛ وأْن يرحم وقوفنا ب يديه،وم نص إىل ما صاروا إليه ويرحمنا ي،يرحمهم

  .ُّإنه ويل ذلك والقادر عليه

ٌأشـخاص  فهـم ،ُوهنا أحثُّ نفيس وإياكم عىل أن ال تنـسوهم مـن الـدعاء
 ِّ رب، وتزيـد املـشاعر اشـتياقاً لهـم يف كـل لحظــة،نـا لفـراقهمُ قلوبْعـتّتقط

  .همّ واجعل الجنة مقر،مَُهلَخْدُع مِّ ووس،ر قبورهمِّ ونو،ارحمهم

ويف زيارة قربهم والوقوف عليه نجد هذه األبيات املفعمة باملعا والبيان 

  -:تح واقعنا بعد فراقهم
َجـواِر قبــرِك يــا أبــي كُـلُّ القبـوب َ  

  

ـــِر       بالخـــــ واإلحــــساِنْتَسّتأن

ـنازل يــا أبـــي    ُأمــا املـــ َ ْفتــــحولت  ّ َ َّ َ َ  

  

ًـربَق   ُ عـــايل الجــــــدراِنِدكا بَِفـْقْ َ َ  

ِهـو ذا فُـؤادي قـرب روحـك يـا أ   ُ َ ُ  

   

ِن    ــــجث ــــفُّ بالـ ــــراب يل ُودعِ الت َ َُ َ َ  
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ِفالجسـم يبـىل والــخلود لـروح ُُ َِ ْ مـنُ َ  

  

ـــاِن   ـــذرَة اإل ـــروحي بــ ـــى بِ َرب َّ َ  

ـــي     ـتاحن ـــامس يج ــصـوت ه ُوإذا بِ ٍ ِ ٍ َ  

  

ُّويصب يف كَِبدي َشـــذى الريحـ   ُ   اِنَ

ـلِبك حـب أمـك وادع يل    ُأسكن بِقــ ْ َْ ِّ َُ َُ ََّ ِ  

  

ـــمن    ة الرحـ ـــ ـيت بِجـــ ــ ِإ رض ِ ُ َ  

ـندما    ُما دمت حيا لـسـت أنـسـى عـ َُ  

  

ـيُل القـرب عـن أحــضا   ِأقصـاك ل َ  

ـلة     ـنت ال أقـــوى لبعـــدك ليــــ ًإْن كــ َ ِ ُِ ُ  

  

ـــاِن    ـبِل األزمــــ ــ ـيُل لمق ــسب ــف ال ِكي ُ ِ  

ـنت يف   َ األكتاُف أمـسح دمعتـيُأو ك ُ َ َ  

   

ِإْن ضــمني لــصـدورِهم خـــــالَّ    ُ ِ َّ َ  

ــضــمه    ـيب ي ـليِب إذا أصــ ــ ُمـــن للُق ُُّ َ ََ ُ َ ِ  

  

َمــن ذا يكـفكـُف أدمـع الـشـــرياِن   ُ ُ ََ ِ  

ـيدا صـرت تحت الرتب    ِأبتي وحـ َُّ    يفًِ

  

ّأضـــاء بنـــوِر واحـــد منـــانٍقــــرب    ٍ َ  

ـــا    ــاورت رب ـــقد ج ـــدا ف َأبـ َ ــاكرا ً   ِ ش

  

ـناِن   ِيجـزيك روضـا من ِريـاض ِجــ ِ ً َ َ َ  

ـنا وفـوَق الـرتب     ِوأنـا الـوحيد هـ ُّ ُ   الُ

  

ـــــ وال أن   ـند يع ــــ َس ُ َُ ـــــس داِنيٌَ   ٌـ

ك عاضـدي    ـيس غـ ك ر ل ِرح ُ ِّ ُ  

  

ْيف مح   هامــــه األحـــــزاِن ِ ِ ِنتــــي  ِ  

ــال دمـــع إذا   ٍرحـــَل الـــذي يبـــ بِ َ َ َ َ  

  

َسمع    ِ   ُل يف وجـــدا َاألنيــن يجــوَ

ـي    َرحَل الـذي يفــدي يـضحي ير ِّ ُ َ ََ َ  

  

ُّيف النــاِر إْن وجــع الـــد   ُ َ ـناَ   نا أضــ

ُرحَل الذي ال يغـمض الجفن   ُ َ َ َ    الكَليـــَ

   

ْلــــه إذا دمعـــتُل    ََ ً أىسَ َ    أجـــــفاَ

َرحــَل     بـال  الـذي كــانت لـه الدنيــاَ

  

َخيــــٍر حطـــــام زَائـــٌل متـفـــــــاِن   ُ ِ ٌ َ  

ـه دوَن    ـض يــوم فـي حيات  ِ ٌ ِ ْمع َ   ــَ

   

ُــــروف لــــه يــــوليه لإلنـــــساِن    ٍ  

ـندك سادس   ُوكأنـ الـمعروُف ع   ْ الـَ

   

ـــاِن    ــن األركـ ــن م ـلوات أو رك ــ ِص ٌِ ُ  

 ، وأدام عـىل طريـق الخـ والحـق والعـدل خطـاكم،حفظكم هللا ورعاكم 

  .ووفقنا هللا وإياكم ملا يحبه ويرضاه

 شـكر ،ّ وعزانا يف مـصابنا الجلـل،خ  ولن ننىس كُلَّ من واساناويف األ

ُّ ونخص بالـذكر ، وكتب يف الجنات درجاتهم،ّ وعرش هللا خطاهم،هللا سعيهم
والشكر والعرفان كُالً من السيد القائد عبدامللك بن بدر الدين الحو سـالم 
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حة األم العام لحزب هللا الـسيد حـسن نـرص،هللا عليه  هللا يحفظـه  وس

 ، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء املجلس السيايس األعىل،هللا

ت داخل الـيمن وخارجـه،ومجليس النواب والشورى  ، وكافة األحزاب واملنظ

عية، واألمنية، والعسكرية،وكافة الشخصيات السياسية  ، وكافة األهـل، واالجت

ان،واألصحاب  كتـب هللا أجـركم ، وطـالب العلـم،ء والعلـ، واملحب، والج

  .سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وال،جميعاً

 عبدهللا عبدالسالم عباس الوجيه/ عن أرسة الفقيد
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  مرارة فقد األب

   هاشم عبدالسالم الوجيه

  :عيني ونور وسيدي يا سندي بدونك عيد أول

 كـلَّ َفارقـت ،ّأحباءك وأصدقاءك وطالبكأبناءك و وفارقت أ يا فارقتني
ْمن  كالـسيل تنفجـر ًتكـاد ودموعٍ القلب يف ّبغصة ُأشعر ،وسنداً عوناً له َكنت َ
 وكلـ ،بهـم جمعتنا التي العديدة املواقَف ًوتذكرت ،أصدقائك َأحد ًرأيت كل

  .سويا جمعتنا التي باألماكن ُمررت وكل ،مقتنياتك أحد ُوملست ُرأيت

ة الذكريات وتأتيني األماكن هذه عند الزمن من ًبرهة ّأتوقُف  التـي الكثـ

  .والحن باأل تشعر

 العنايـة يف سـاعات بعـدة هللا يتوفـاك أْن قبـل معك ُكنت أ هللا وفقني

ــُم املركــزة  املــرض أنهكــك وقــد عينيــك إىل نظــرأو ّإيل تنظــر بيــديك كاًِسْم

 وكأنه ،ّعيل تخفف أن تريد كأنكو..  هاشم..هاشم : جدا خفيف بصوت قائالً

  .األخ الوداع

 التـي ومواقفـك قصـصك يل تحـ عندما بالفخر ُأشعر أزال وال ُكنت كم

 وأقـرأ ،وكالمـك ،قـصائدك ُوأسـمع ،املجـالس يف أرافقـك عندما ،بها َمررت

  .. والباطل الظلم بها وتحارب ،الحق بها تنارص َكنت التي كتاباتك

ــعر ــالفخر ُأش ــلِّ ب ــكحيا لك ــك ت ــك ومبادئ ــي ومواقف ــا الت ــاولوا لطامل  ح

ها  آخـر وإىل الحراس مجلة يف وكاتباً صحفياً َكنت منذ واملناصب باملال تغي

  .حياتك محطات
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اً ًوعطاء ًإثراء كانت التي ومؤلفاتك إنجازاتك لكل بالفخر أشعر ً كب  وبارزا
ً  الـدكتوراه شةمناقـ منهـا أتـذكر ،ّوالكتاب والباحث واملتعلم للعلم وعظي

  .األهنومي حمود/ أ للباحث

اً أفخر   .الناس ولكل واألصدقاء األهل لكل املساندة مواقفك عن ُسمعت كل كث

 ؛ذكــراك وألحمــل ؛عهــدك عــىل ألمــيض ؛املــسؤولية وثقــل بــالفخر ُأشــعر

  .تراثك عىل وألحافظ

  .األمور أبسط يف حتى يل وتعليمك لنصائحك اشتقت كم يا هللا

 ،يل ومـساندتك لـدعمك ،عـيل لقلقـك مـا ٍفعل عىل يل تأنيبكل اشتقت كم

  . لغضبك وحتى ،البتسامتك ،وضحكتك لصوتك

 اآلن بعـد بيننـا تكون لن أنك أدرك عندما واالنكسار الفقد بلوعة ُأشعر كم

  .الدنيا الحياة هذه يف

اً أشتاق اآلن من  واألمـاكن بـاملواقع يل ولتعريفـك ،ورحالتنا ،لسفراتنا كث

  . الجميلة واملناظر للسفر ولشغفك ،تلفةاملخ

  لكنه،األب فقدان من وأملاً وانكساراً مرارة أشد الحياة هذه يف يشء ال حقا

  .واحد واملوت األسباب تعددت ،الخلق لكل النافذ وقدره هللا قضاء

 ،فقيدنا تغىش هللا ورحمة ،اإلسالمية األمة أجر هللا وعظم أجورنا هللا عظم

  .خطاكم هللا وعرش مسعيك هللا وشكر

 يف كبـ ٌأثـر الواحدة للكلمة كان فقد فقيدنا يف واسانا ملن جزيالً وشكراً

  .املفجوعة املنكرسة نفوسنا

  .أحبائكم يف مكروهاً هللا أراكم وال
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  خير أٍب ومعلٍم وسنٍد وصديق

  غدير عبدالسالم الوجيه. د

اً أحـزُن ُكنت ،الحياة قيد عىل َكنت عندما جـرد مـرور ،ضـكمر أوقـات كثـ  و

  . حاالً املفزع الخيال ذلك وأنهي فأنهض جداً تخيفني كان وت قد أنك فكرة

  . الحبيب يا صديقي َ رحلت،َرحلت يا أ ،منه أخاُف ُما كنت حدَث لكن

 عنـدما اآلن تقتلني مساء كل عليك أطل عندما  والرتحيب االبتسامة تلك

  . منك إّال أشيائك بكل املليئة لغرفتك أدخل

 يـوم كل بها آ ،يشء كل عن يوم كل وبينك بيني ال تنتهي التي األحاديث

  . ودموع صمت يف بداخيل فأبتلعها وال أجدك َالباب أطرُق ،غرفتك إىل

ِّأقبُل أو وسادتك عىل رأيس ُأضع عندما أستنشقها الزكية رائحتك َ   . مالبسك ُ

 وعنـدما ،سـوياً فيها ناّتنزه التي لألماكن ُأذهب عندما تخنقني مؤملة غصة

  .تحبها َكنت التي األشياء كل أرى

  اآلن؟ إىل استيعابه ّعيل يصعب شيئاً رحيلك الزال

  رحلت؟ أحقاً

  بعد؟ نكملها  بيننا التي واالتفاقات األرسار من الكث والزالت ترحل كيف

 ،عنـي يشء كـل عـن شـغف يف يـوم كـل تسألني ،رؤيتك من بعد أشبع 

  . ملل دون لك لحديثي وتستمع

  . الكث َّيف وتتأمل ،يل وترسمه ستقبيل تفكر ،رؤيتك من بعد أشبع 

اً سأشتاق اً يل تكررها َكنت والتي) معش أنا غديري(لـ كث  لتـدعمني ؛دا

 الـسنوات تلك طوال ومشيت ،عقيل يف ّترسخت حتى عليه أقبل يشء كل يف
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 وال أحتـاج عليـه أسـتند متينـاً ظهـراًو قويـاً أباً أملك هللا بعد بأ واثقة وأنا

ه لبرش   .غ

 وتشكرنا ،تتذمر أْن دون ٍّبحب أكالتنا تتذوق َوأنت رؤيتك من بعد ِأكتف 

  . تعجبك  وإْن حتى عليها

ع أشتاق  يشء كـل لنا لتعليمك ،الكريم القرآن لتدارس حولك الجميع الجت

  .وأصدقائك وحياتك تبكك عن ولحكاياك ،لنا ملناقشتك ،عنه نسأل أو نحتاجه

 بـداخيل الـذي الحـزن هذا لرشح كفى ملا م حتى أبكيك  لو،يا أ آه

  . وجودك دون الحياة يف امليض عن لكرسي ،لفراقك

  أعاهدك،ولعائلتي لنفيس به ما وعدتك كل وأكمل أجلك من سأنهض لكني

 روحـك تـزور بـأن ،تربيتـك مـن ّيف مـا زرعتـه جميـل إال منـي ترى بأّال

  .وتطمنئ وتسعد الطاهرة

 ٍومعلم ٍأب خ قلبي يف وستظل َوال زلت َكنت بأنك فوهللا ،الع قرير نم

  .وصديق ٍوسند

  كان أبي طبيبًا لنفسه

ً، وشاعراً، وأديباً، ومحققاً، يكن فقط عاملاً ً، ومعل  بـل كـان ، وأباً عظي

ً بصحته كل اال مطبيباً لنفسه ومهت   . هت

ُوال تلق﴿ ْ ُ َ ديُكم إىل التهلَكةَ ِوا بأ ُِ ْْ َّْ َ ِ ْ َ اً  كل سألته أمي ملاذا يلتزم ﴾ِ  كان يرددها كث

  وملاذا يعمل فحوصات دورية؟ بأدويته يف مواعيدها وباستمرار؟

 أقسم بأ  أجد أبداً مريضاً يف الستينات من ،طوال مس يف الطب

ً بصحته كأ   .العمر مثقفاً ومهت

النسب الطبيعية للعالمات الحيوية للجـسم ونـسبة الـسكر كان يعرف جميع 

  !وفحوصات عديدة
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د عيل)نسبة الفحص هي كذا (: عندما أقول له مثالً يعني -  الحمد:  ف

  !هي النسبة الطبيعية  دون أن يسألني ما-طبيعي

ل ذلك الوجه املبتسم الذي كنت يا   ، به ح يحدثني كاألطبـاءُ أعجبُلج

بكل جوارحـه وأكـ مـن اسـتمع الطبية حي  املنزل اتبع نصائأك شخص يف

  .أتذكر أبداً أبداً بأنه قد عاند أو أتعبني يف الحفاظ عىل صحته ال ،يل

ـا كـان يعـرف آيـات  ، يف الحيـاة أو تعلقـاً بهـا أبـداًكل هذا ليس حباً وإ

  .جيداً هللا

ـر األيـام والـسن ؤوليته  وهـو بخـ ليكمـل مـس،حافظ عىل نفسه  

  .وواجباته تجاهنا كأب

انا نكرب أمامه ويطمنئ علينا قبل أْن   . يرحلل

 حتـى جـسدك ء بأنـك قـد أديـت األمانـة تجـاه كـل يشأ أشهد هللا يـا

  .تك وجميع أهل بيتك عىل أكمل وجهوصح

ـيم وما ـا قـدر مـن هللا الـرحيم الحك الً منـك وإ  ،َّأ بك من مرض ليس إه

  . تنتقل إىل جواره وأْن، وترتاح من تعبها،ساعتك يف الدنيا تفي الذي اختار بأْن

 ،يفارقها وجهك الطاهر طـوال كـل يـوم  وعزا لنفيس التي ال،هنيئاً لك

ر عليه يذكرها بكءوكل يش  .  

ٍالسالم عليك من أب عظيم   . السالم عليك،ٍ



 

 

 

١٢٨  

  وإّنا لفراقك يا أبتاه لمحزنون

  الوجيه عبدالسالم الزهراء فاطمة

  .عادياً رجالً ما يوماً أ يكن 

 ُكنـت لوجـه وجهـاً املوحـشة واقفهـا الـدنيا قابلتني التي املرات كل ففي

  ".أ معي أنا " قو بكل عليها ّوأطل أ ظهر يف أختبئ

 بهـا حـالفني التـي اتّاملـر كـل ويف ، بـأ حاربتـه اليأس داهمني وحين

  .أ بع تيفرح انعكاس وأرى وأهلها الدنيا أتحاىش النجاح

 األوىل وصـداقتي ، أ بحـب أقارنـه حين أستصغره حيا يف حب وكل

  .أ مع كانت واألزلية

اً والدي يا أفتقدك   .كث

  .فيه رأيك أعرف و العا هذا يف حدٌث ّستجدا كل ،أفتقدك

 أمام َولرؤيتك إليك بالحن تشعر التي َغرفتك عىل ُأقبلت كل أفتقدك

  .العشاء وجبة تتناول التلفاز

  ).وروحي أ (وترد) أباه يا(أناديك كنت عندما ردودك ُأفتقد

  .والراحة طمئنانباال يوحي ما فيه كان الذي الحنون كوصوتَ َكحديث أفتقد

نـى ُكنـت التـي السعيدة لحظا كلِّ يف ُأفتقدك ـتالم فيهـا تـشاركني أن أ  كاس

  .مثيل البنة أباً َكونك بالفخر تشعر بجانبي َوأنت العامة الثانوية نتيجة

 قـصارى أبـذل لكـو ،للغايـة  ٌفخـور َأنك وفاتك قبل يل قلت قد كنت
 كانــت مهــ أيـضاً  فخــوراً ســتكون َوأنـك ،واملــذاكرة التعلــيم يف جهـدي
 بالراحـة أشـعر الكـالم هـذا أتـذكر كلـ ،وجهـدي تعبي َرأيت ألنك ؛نتيجتي

نى ،طمئنانواال   ..معي اللحظات تلك كل وتعيش الطاهرة كروح ترا أْن وأ



 

 
١٢٩  



  .وروحي أ

 تذكرهأ ،ِّعني لحظة  ِيغب   ولكّنه  ،لألبد غاب قد الذي الطيب َلوجهك ٌسالم 

ًمرارا   .يشء كُل يف وأراه  ،ِ

  .دوماً بها أسعدتنا التي الدافئة الضحكة بِذات نالقيك حتى عليك ٌسالم

 سـعيدة وأنـا ،الحبيب ونعم ،لصديقا ونعم ،السند ونعم ،األب نعم َكنت لقد

ِمثيل َلكونك اًجد َ   .فخري ومصدر الحياة هذه يف األعىل َ

  .أجيل من ّقدمته ٍيشء كُلِّ عىل أشكُرك

ُوأعتذر ْفع كُلِّ عىل منك ِ   .مني الحظته غبي ٍلِ

َّ ُوأعدك    .ولعائلتي َلك الفخر نعم كونأس أ

  .اًدا وأتبعها حياتك يف يل وصاياك عىل َأحرص وأْن

ِّ ُوأعدك    أجيل ِمن صنعته ما جميل ِّلرد سأعيُش أ

  .ُويوفّقني يل ِيغفر هللا لعلَّ

 وال يـسقط ال الـذي والحـب ،وروحي ،قدو وستظل ،حييت ما َأنساك لن

  .رحل وإْن حتى ينتهي

  :اًوأخ

  ).هنا نحن ها (:وأقول الجنة يف يدك أمسك أْن هللا دعواأ

 مـع ويجعلكـم ،جناتـه فـسيح ويسكنكم ،لكم غفروي ،يرحمكم أْن هللا أسأل
 ناّيـصرب وأْن ،رفيقـا أولئـك َنُسَوحـ والصالح والشهداء والصديق النبي

  .بالصرب قلوبنا ويعصم ،فراقكم عىل



 

 

 

١٣٠  

  األحزانعلى شاطئ 

  انتصار عبدالسالم عباس الوجيه

 من الذكريات التي  بحراًأراقب أوقفت قار ومكثت األحزانعىل شاطئ 

  وباكيـاً، حيناً والبحر بأمواجه يرقب ذلك ب مد وجزر ضاحكاً،بت وولتذه

ة ضـاحكة  ،أخرى ضحك عندما رآ أصعد عـىل ظهـر أ يـوم كنـت صـغ

عند وصويل من املدرسة ألح له ما حصل معي فينصت .. بسعادة ال توصف

ً وموجهـاً ومرشداً ومربياً وناصحاً ضاحكاًمستمعاً ي يف  لتعـ باكيـاً، ومعلـ

  .  نحو الحياةاألوىلخطوا 

 ،إليها وجهه مرآة ال أبرح من النظر ،أظفاريإنه عاملي الصغ منذ نعومة 

وحبـه يف  مالمحه أنىس ما عشت لن ،وجه مالئ ذو ابتسامة رائعة صادقة

   .كل لحظة من لحظات حيا

ال يــا ابنتـي كففــي الــدمع أ عنــي ومـا زال طيفــك الحــا ينـاديني َغبـت

  .حزان وادعي يلواأل

   .يعند الخالق البار يف مقعد صدق ٍق باءشكرت هللا يف قلبي وقلت اللقا

   . ذلك النجم اليوحباً  الذكرى الجميلة فارقبي شوقاًأيها أال

ره الوايفل  وانطلقي لزرع الخ األحزان فاتر أال   .يؤ 

  .ايل يف دربه العاألوىلوكو عىل الوعد والصدق الذي سار 

   .أحزا ودرب الحق تجيل كرب ،درب العال والرفعة العظمى

وإنا  وإنا إليـه  ، وألحقنا بك صالح، وأسكنك فسيح جناته،رحمك هللا

  .راجعون



 

 
١٣١  



  د األبْقُف

  غفران عبد السالم الوجيه

  .  يعني أن تشعر بأىس كل رأيت عينيه يف خيالك،أن تفقد أباك
 لتنام فيهجم عليك فوج من الذكريات فتجد أن تفقد أباك يعني أن تستلقي

ق وتشعر بالدعاء يخرج من ،الدموع طريقها إليك   . قلبكأع
 ماكن التـي كنـت تـذهبها برفقتـه أن تفقد أباك يعني أن تذهب لكل األ

  ..تستنشق رائحة ذكرياتك معه
 اشـتياقاً يعني أن تـب حتـى يف مواقـف حياتـك الـسعيدة ،أن تفقد أباك

  .لفرحه معك
عنى الوحدة  ٍفقد فقـدت أكـ يـد حانيـة ؛ أن تفقد أباك يعني أن تحس  ٍ

ٍ ولو مدت إليك ألف يد فإنها ال تشابه أبـداً  يديـه ،ٍوكتف صلب ب كل البرش ُ
  .املليئت بالدفء واألمان

  .أ وروحي ك كنت تقول لنا
ة دون أن تتــذمر  ال زلــت أتعجــب كيــف لــك أن تتحمــل عنــاء عائلــة كبــ

 بل بـالعكس كـل واحـد منـا كنـت لـه خـ أب ،تقرص يف حق أي أحد منا أو
  .حتاج لكأووقفت بجانبه كل 

  .زلت وستظل مصدر فخٍر لنا  كنت وال،كنت لنا كتفاً متيناً استندنا عليه جميعاً
حـضن جـدهم العظـيم  أيـضاً  أن يعرف أبنـا،نيت أن تبقى بيننا أك

  .ل عىل قضائه وقدره عىل كل حا لكن الحمد ؛وحنانه
ة املتكدسـة ؛يعجز القلم عـن الكتابـة فيـك  بـالرغم مـن الـذكريات الكثـ

 ، واألمـان،ص سـنوات طويلـة مـن الحنـانّ صغ أن يلخٍوهل ملقال ،بداخيل
  ! واألبوة بجوارك؟

اً عند حسن ظنك حتى يجمع هللا بيننا يف الدار اآلخرة   .أعدك بأن أكون دا
  .زاك عنا جنات النعيمج و، رحمة هللا تغشاك،ملكت ماأغىل  أستودعك هللا يا



 

 

 

١٣٢  

  سالم اهللا عليك يا توأم الروح

  )زوجة الفقيد( أمة الكريم محمد حسن املتوكل

 ، املجاهـد، الويف، الطاهر، الرجل الصادق،إىل رفيق در ورشيك حيا

 ، املرشـد، الكاتب، الشاعر،األديب ، املحقق، العا، املخلص، العارف،الربا

 سالم هللا عليك يا توأم الروح ونـبض الفـؤاد وعـشق القلـب يـا رفيـق ،املعلم

الدرب يا نعم الصديق والزوج الذي طاملا احتـوى كـل اآلالم والـضعف الـذي 

  . أحسسنا بها يوماً

 األحـوال وتقلـب األيـامكنتم نعم السند واملدد الذي تجاوزنا بـه عواصـف 

نا ،وصعوبة الدرب  من أيتام وأرامـل وفقـراء وضـعفاء كنت لنا ك كنت لغ

  .يأوي إليه كل من طلب العون منك كهفاً

  .والدعةتركت بذخ العيش وآثرت الزهد وفضلت التعب  والجهد عىل الراحة 

 لحطام الدنيا الزائل وكنت تحثنا عىل البعد عنها وترك طـول  تنظر يوماً

  .تها الزائلَات والتعلق بها وبُفاألمل

 لك باملكانة ك هللا به وما اختصك من واسع رحمته وهنيئاً لك ما رشفهنيئاً

  .يعة يف قلوب املؤمن الصادقالرف

هنيئا لك بالغرس والعمل الصالح الذي قدمته وكتب هللا أجـرك يف الـدنيا 

 يف وإيـاك وجمعنـا هللا األطهارواآلخرة وال خالفنا عن طريق املصطفى وآله 

  .مستقر رحمته

  .اجعونإنا  وإنا إليه ر

  



 

 
١٣٣  



  فقدكم أشد وأقسى

  مجد الدين عبدهللا عبدالسالم الوجيه/ أم

  لـيس نكرانـاً،ةفقدت أ من قبل ولكن فقدكم أشد وأقـىس  وأكـ مـرار

مكم جـاوز ،اآلبـاءولكن ألن حنانكم فاق حنان  م واهـت  كنـتم كـ ،االهـت

   .الشجرة املثمرة للجميع  تعطي وتجود

  .الذكريات الجميلة معكمأك عن ماذا أكتب أ وما 

ت ولـن   ولكن يف رثائكم يا والدي الحبيب وسيدي الغايل لـن تبلـغ الكلـ

كم وال نزكيكم عىل هللا بل يجزيكم هللا عنا خ  تستطيع العبارات وصف خ

 وحسن وطيب معـاملتكم ورعـايتكم يل ،فلن ننىس جميل أيامنا معكم ،الجزاء

  . وحبهم وفرحهم برؤيتكم، وفرحكم برؤيتهم وتدلليهم،وألوالدي

ً حنونـاً أنـه كـان لهـم جـداً-إن عـشت-سأح لهم عندما يكربون    رحـي

ــاً ــدللهمعطوف ــبهم وي ــدومهم، يح ــرح بق ــنظ، ويف ــف ّ وي ــشعر يف وص م ال

   .مشاكساتهم

  :والدي الحبيب وسيدي الغايل

 ولن أسمع صوتكم الحبيب والقريب إىل تهولني فكرة أ لن أراكم مجدداً

 وأن ، والخلـود لخالقهـا وبارئهـا،لكن عزا هو أن هذه الدنيا فانيـة و،يقلب

 ويجمعنــا معكــم والــصديق واألنبيــاء ،يلحقنــا ر بعــدكم مــن الــصالح

ين املـوفق يف ّ ويجعلنـا مـن البـار، يف جنات النعيم،والشهداء والصالح

  . وأن يصلكم عنا كل ما يريض هللا ويرضيكم،بركم بعد وفاتكم

  . وسيدي الغايل هللا أ الحبيبتكمستودعأ



 

 

 

١٣٤  

   بخالص الدعواتنم قرير العين محفوفًا

  عبدالسالم عباس عبدالسالم الوجيه/ أم

  .وجدا عندما رأيت أ يف كفنهال زلت أتذكر تلك الرجفة التي هزت 

قحزن كب يدور يف   قلبي الذي يفتقد حضورك وحديثك وتوجيهاتك أع

  .ودفئ وجودك وصوت ضحكتك

ت اً يف حياتنا ال ننساك حتى امل ه سوى ،ستظل فقداً كب  ولن يخفف تأث

ين برحمة هللا أن يجمع   .نا بك يف مستقر رحمتهأمل ورجاء كب

 وأوســع  بالرحمــة واملغفــرة، بخــالص الــدعواتنـم قريــر العــ محفوفــاً

   .الدرجات

ً وأثراًِ عنم قرير الع تاركاً  والثواب األجرنه  وينالك م،األجيالتتوارثه  ل

  .  واألزماناألياممدى 

 عـىل روحـك الطـاهرة التـي ٌ وسـالم، هللا عليك أيها األب اإلنـسانٌفسالم

  . عرفت الحق وصاغته بكل معا الفخر والبيان



 

 
١٣٥  



  فاجعة الرحيل

  أم مصطفى محمد عبدالسالم الوجيه

 رحمة هللا تغشاك فقـد كنـت الـسند ، فراقهوأوجعنيفجعني رحيله أيا من 

  .واألب الحنون والداعم لنا يف كل وقت

 ووجهنـا يف كـل أرشـدناكنت األب الرفيق عىل الصغ والكب الذي طاملا 

  . الصعاب والظروف

 ووطنـك خالصـة الفكـر ألهلـكمت ّ فقـد قـد،جزاك هللا عنا خ الجزاء

ئكمشايخك  وحزت عىل رىض،وأبنائك وأنرت درب طالبك ،والعلم    . وعل

  . بالجميع حتى وأنت عىل فراش املرضيا من كنت تفكر

 وجمعنـا هللا بـك ، مغفرة جامعـةوإياك وغفر لنا ،رحمك هللا رحمة واسعة

  .يف مستقر رحمته

  .  ويف كل وقت وأوان وح،سالم هللا عليك أبد اآلبدين

  



 

 

 

١٣٦  

  لطريق الصحيحإلى امن كان موجهًا لي 

  مجدالدين عبدهللا عبدالسالم الوجيه

 مـوجهي من كان دومـاً ،اً كان يعني يل كل يشء جميلرحم هللا روحاً وقلب

   .ته الرائعة ويحمل روحاً عالية من كان يشجعني بكل،للطريق الصحيح

ة يف ّ وسيبقى فقدانـه غـص،أبداً ال يعوض اًفقد كان وجوده يف حياتنا كنز

  . لألبدقلوبنا 

وملــساتك الحانيــة  ،تفاصـيل وجهــك الجميــل أتــذكر جلــس وحيــداًأعنـدما 

عرف قيمة حبك ووجودك يف حيا إال أ  ، التي كنت تغمر بها؛لدافئةوا

  .بعد فقدانك

 لقـد ، وتوجيهاتك ونصائحك يل عند الفـشل، يف نجاحي  فرحتكأتذكر

ت ساحرة  وعـىل ، وعىل الخ، تشجعني عىل العلم،كنت ترفع معنويا بكل

ة لفعل كل ما ه،واإلرصار ،املبادرة   .  و جميل واملحاولة الدا

 القرآن الكريم ونتدارسه بـشكل لنتلو) رمضان(مناداتك لنا يف شهر الخ 

عي   . لحفظهاملنافسة روح وإحياء وتشجعنا عىل حفظه ،ج

 لطيفـه وتنـاديني ة وتـستقبلني بـضحكالجميلة غرفتك إىل أتذكر كل آ 

 ،ب يل أخطـاّ وتـصو،نجازاإ و،أ وتسأل عن حايل وحال ،للعشاء معك

  .  صدرةوتعلمني تجويد القرآن الكريم برحابة وسع

نيت له البقاء ّاللهم ارحم جدي بقدر ما  َّ اللهم أذقه من النعيم ما وعدت ،َّ
ٍ واجعله يف نعـيم دائـم غـ منقطـع،َّ اللهم ارحمه رحمة واسعة،به املؤمن ٍ ٍ، 

ّاللهم أجره من عذاب جهنم َّ اللهم إّن ،بخله الجنة من أوسع أبوابها يا ر وأد،َّ
ّ اللهـم إنـك أرحـم بـه منـي ، قلبي عىل نـسيانهَجدي يف أحد القبور و يقو ّ َّ



 

 
١٣٧  



 يف األنهـار واجعلـه يف جنـات تجـري مـن تحتهـا ،كتب له الفالح والنجاحاف

 واحـرشه مـع محمـد وآل محمـد يف درجـات ،مقعد صدق عند مليـك مقتـدر

  . رفيقاأولئك والشهداء وحسن ، والصديق،األنبياء

  .  ونسأل هللا أن يجمعنا بك يف مستقر رحمته، وميتاًسالم هللا عليك حياً

  

  

  

  

  



 

 

 

١٣٨  

  في وجودكاألب لم أشعر بفقدان 

  )سبط الفقيد( مجد الدين طه الوجيه

  : جدي الغايل

 تحملت مسؤوليتي كاملة و تفرق بيني وب ،كنت أباً يل وليس فقط جدي

  .أحد من أبناءك

 وعنـدما أحـزن كنـت تطمئننـي ، يف وجـودك أشـعر بفقـدان األب أبـداً

  . يف وجوديء ولن ينقصك يش، أنا بجانبك، أنا والدك:وتسعد وتقول يل

  . وكنت يل خ سند، أباً بعد هللا أستند عليه،كنت أعرف بأ أملك ظهراً قوياً

 ، خصوصاً دروس القران التي تدارسناها معـاً، علمتني إياهءشكراً لكل يش

 وتشجيعك ،ىل حضوري للدورات الصيفية يف الجامع الكبوحرصك الدائم ع

  .الكب يل  أفهم وأنجح

اً  ولألوقات التي أمـسكت بيـدي فيهـا وأخرجتنـي ،شكراً لسؤالك عني دا

  . معك لكل مكان

  .ّلن أنىس فضلك عيل طوال عمري

وات واألرض،أسأل هللا أن يجزيك عني خ الجزاء    . جنات عرضها الس

  



 

 
١٣٩  



  ًا صغارأباهم الذين فقدوا الديأوسند 

  برشى عبدامللك محمد عباس الوجيه

  :عمي الغايل عبدالسالم

 ،األبـرار رحمك هللا رحمة ،اً صغارأباهم الذين فقدوا أوالديروحي وسند 

   . عىل الكبار والصغارّأحنكما كان 

 األب فكنـت نعـم ، وقلـة حيلـتهم، ويـتمهم،والدي بـضعفهمألقد احتويـت 

  .  والداعم الذي ال يفرت وال يهون،ونالصادق الحن

 واستــشهاد ولــدي محمــد ،كنــت املعــ لنــا بعــد هللا عنــد فــراق زوجــي

 ك فجعت بـك والـدي إالفجع بهم أ و أحس الذين  ؛عبدالكريم املطهر

   .العزيز

 وأن يجمعنا بكم يف دار البقاء ،أسال هللا تعاىل أن يلهمنا الصرب والسلوان

  . دي خ الجزاءويجزيك عني وأوال

  

  

  

  

  

 
 





 

 

  

 

 





 

 



١٤٣  

 

  عبدالحفيظ حسن الخزان

عبدالسالم بن عباس / دمعة حزن ووداع يف يشء من رثاء السيد العالمة
  الوجيه رحمة هللا تغشاه

ـــداد ـــه ارت ـــوب ل ـــصابك يف القل ُم ِ َ ـبالد    ُ ُتعيــــه فتكتــــوي هــــذي الـــ ِ  
ـتموت بعـــدك يف التيـــاعٍ َفكـــم ســ ـتدوم ي    !!ُ ُلَفعهـــا الحـــداد؟ُوهـــل ســ ِ َ ُ!  

ــشايا ــصابك يف الح ــا م َمــصابك م َ ـــانفطر الفـــؤاد    !!َ ـــداعى القلـــب ف ُت َ ُ َ  

ـــدرِي ـــي ت ـــارُف وه ـــَشت املع ِوأجه َ ْ ـتعض املــــداد    َ ـــ ــــه وام ُــــا تدري ِ َِ  

ٌوأعــول يف الـــرتاث الــضخم فكـــر ِ ِ ُولـــفَّ عـــوا الـــصحف الــــسواد    َ ِ َ  

ــــاًة ــــت طغ ــــسمة راع ــــت ب ٌومات ــــشعب     ْ ــــأتم ال ــــار مل ــــدادِوص   ُامت

ـب صــــداها ُوتــــك صــــار يقتلهــــا البعــــاد    ْوناحــــت أمــــة تـــ ُ َ َ  

َكيــَف أثــرت حزنــاً)  بــا العبــاسأ( د    َ ـب الجـــــ ُيكـــــاد لهولـــــه يــــ ُِ  

ٌلحزنــــك رنــــة أخــــرى وهــــول ٌ ــــشداد    َ ــــسبع ال ــــه ال ــــد بحجم ُي ُُ ِ َ  

ٍذا رحـــــَل املفكـــــر عـــــن بـــــالدإ ـــاد    ُ ـــقط الرش ـيدي س ــ ـــك س ُبحجم َ َ  

ــرب الــشعِب فيــك هــو الجهــاد    و بلـــوىَرحيلـــك يف زمـــان الغـــز ُوص َ ُ  

ــن شــعوب األ ِوحــسبك م ــعبَ ــــراد    ٌرض ش ــــه الج ــــز وجبت ُتخطــــف خب ِ َ ّ  

ـــــرص ٌألنَّ الفـــــذ يف األزمـــــات ن ِ ُيزيــــد بنــــوِر نظرتــــه الـــــسداد    ّ ُّ ِ  

ــــالدي ــــي ب ّأعــــزي مــــوطني وبن ــــاد    ُ ــــردى واإلفتق ــــد عظــــم ال ُوق ّْ َ ُ َ  

ـــيض ـــرص  ـــعباً يف دروب الن ِوش ُتُوحــــــده    ِ ُ ِّ ُ الكتائــــــب والزنــــــادَ ُ  

ـيكون يف األخــرى وجيهـــاً ُوقــــد حــــرشت ملوعــــدها العبــــاد    ــن ســ ْ ِ ُ  

ت تَـــرتى ـــك نـــسائم الـــرح ْعلي ِ ُ ُويــــدنو منــــك ياصــــاح املــــراد    َ ِ َ  



 

 

 

١٤٤  

 

  عبدالرقيب مطهر حجر

ـــــوُن ـــــا عي ـــــه يف وداعِ املع   ِنبي

  

ـــي   ـــُل قف ـــات نت ـــا  آي ـــه الرث   ِوانعي

ـــل بلغـــت فقـــد ـــا ك   املـــشاعر حزنه

  

ــــه   ــــا ،علي ــــذي وأعياه ــــه ال   ِ تبدي

ــدي ــيل أعي ــ َّ ع ــب أن ــوهراًُ  الل   ج

  

ــــه ّعلنــــي ، بــــأذ  حــــشاه     ِأهدي

ٍبــ حــاٍن مفجــع  مــا،فهــذا الــورى ــــــه  عــــــىل ًوآىس    َّ ــــــه توديع   ِيبكي

  أأنــىس الــذي أعطــى وأســدى حياتــه  

  

ـــزم ِلخطـــة   ـــري َحـــار ،ٍع ـــه َفك   ِفي

ِصبور عـىل األدواء ـــــدفع    ىلُى إىل العـ يرقـ،ٌ ـــــاً وي ـــــه أقوام ـــــا تبني   ِله

ـــاع     منجــٍزَ  أكــرب »ِاألعــالم«بـــ ّوخلــد   ـــد ألتب ـــسديه ٍ زي ـــورى ي ِ يف ال ْ ُ  

ــه   ــلِّ ل ــىل ك ــربى ع ــة الك ــث املن   ٍباح

  

ـــــّل   ٍّأصـــــويل وك ـــــّل ُ   ِفقيـــــه وك

ــاَن   ــم وك ــز له ــاحة الع ــاً يف س   ناطق

  

ء أمينــــــاً   ِ دِريــــــه َّأي وللعلــــــ ْ َ  

ــه   ــذ مواقف ْم ــاَن ُ ــىثا ،ك ــة   الخط ُبت ـــول    ُ ـــو  لق ـــاه  أن  يعن ـــفيه ِوحاش   ِس

ـليبا وثابتــا   ًعرفنــاه  يف املــايض صـ ً  

  

  ِوتقيـــه ترعـــى  الهـــدى وأقالمـــه  

ًوخـــاض مخاضـــا للـــسياسة   كاتبـــاً   َ  

  

ِجـــسورا  وقمـــع  الخـــصم ال يلويـــه   ْ َ ً  

  * * *  
ٌفيا  عـ إْن خطـب جـرى فتجلـدي ُ  

  

ِويــا نفــس إن خــٌل جفــ«     »ِ فدعيــهاُ

ِّالحـــر َوفـــاء  فـــإنَّ   باقيـــاً زال ال ُ

  

ل ٍّلكـــــلِّ أ     ِ وجيـــــهيف الكـــــ

ـــا   ـــا نرجـــي بقـــاءه راحـــالً وي ّكن ّ  

  

ـــــه   ـــــات ُوآالم ـــــا ُتقت ـــــه م ِنزجي ُ  

  الرضـــوان طـــاب مقيلهـــا ِإىل جنـــة  

  

ــــساعٍ   ــــى ل ــــه بن ــــه يف قوم   ِوذوي

ً َمكـــارم لـــن تُنـــىس     ًورفعـــة وعلـــ

  

ــــرا    ًوذكْ ــــداًِ ـيبقى خال ــــه ســـ ِيطري ُ  

  



 

 



١٤٥  

 

  أحمد بن زيد املحطوري

ـــا  ـــاب عن ـــه(غ ـــسالم الوجي   )ِعبدال

  

ــــ   ــــّعظ ــــعبيَرْم هللا أج ــــهَ ش   ِ في

ـــم ـــاء نج ـــر الثالث ـــا فج ـــاب عن   ٌغ

  

ــه   ــن في ــذي نح ــة ال ــهر ذي الحج   َش

  ٍم كـــريٍّقـــد نـــوى الحـــج نحـــو رب  

  

ـــــه   ـــــاب إلي ـــــا وت ـــــأ محرِم ًف ْ  

ــــ   ــــم لب ــــا ث ــــداهّطــــاف ب   ى ن

  

ـــــه   ـــــسقاه مـــــن زمـــــزم يروي   ف

ٌ تقـــــي نقــــــيٌعـــــا عامـــــٌل   ٌ  

  

ٍربِشــــامخ الــــرأس دون كــــ      وتيــــهْ

ــــٌث   ــــبباح ــــوٌقٌ كات ــــدوق خل    ص

  

ـــــــجاع   ـــــــدٌوش ـــــــهٌ مجاه    كأبي

  ٌ ورصيــــــحٌخِّرَؤُ مــــــٌصــــــحفي  

  

ـــه     منطـــق الحـــق صـــادع مـــلء في

ـــاء   ـــال وف ة الرج ـــ ـــن خ ـــان م   ًك

  

ـــر   ـــم الثغ ـــفتيه،باس هد يف ش ـــشُّ   ُ ال

ـــ ـــرامُلْسَهـــو ن ـــاِ الك   ً عـــاش كر

  

ـــــَي   ــــِ النــــرصُنـَم   ه كــــان يف رئتي

  )عـــيل(و) املـــصطفى(وعـــىل نهـــج   

  

ــــــه   ــــــه وبني ــــــج آل ــــــىل نه   وع

ــــه     نجــــم آل الرســــول خــــ وجي

  

ـــاء رب الـــورى بـــأْن      يـــصطفيهش

   التـــي كـــان فيهـــا)األمـــة(قلـــم   

  

   التـــي هـــي فيـــه)صـــدى األمـــة(و  

ـــــزا،،ً أمـــــة - وهللا - كـــــان    ــــب هللا     ً وعزي ــــاف أن يعــــصيه،راق    خ

ــــرت ة اءت ــــص ــــه ب   )زيــــد(ى في

  

  أبيــــــهوتــــــرى جــــــده وجــــــد   

ـــا   ـــ علوم ـــامع الكب ـــاز يف الج   ًح

  

ـــا وفقيـــه   ـــضل ع ـــن أويل الف   م

ـتاذنا ونعــــم املــــر     وهــــو أســـ

  

ـــل    ـــو مث ـــل(فه ـيبويه(أو ) الخلي ــ   )س

  لعلـــــوم اآلل الكـــــرام تـــــصدى  

  

ـــــه   ـــــا يعلي ً ـــــق دا ـنهج الح ــــ   م

ــــه   ــــرب عن ــــرتاث تخ ــــات ال   مكتب

  

ـــــه   ـــــت بيدي ـــــد تفهرس ـــــا ق   أنه

  



 

 

 

١٤٦  

   العلــــم للجهــــاد فأضــــحىَرّخَســــ

  

ــــــدوًة    ــــــه ل،ق ــــــع أن يقتفي   لجمي

ــــان يف كــــلِّ ــــة حيــــدرياك   ً جبه

  

ــــه   ــــى علي ــــاملوت يلق ــــايل ب   ال يب

   حـــالحـــارب الظـــامل يف كـــلِّ  

  

ــــفحتيه   ــــدين يف ص ــــضح الفاس   ف

ـيش لكـــن     حـــاربوه يف لقمـــة العــ

  

ـــن أْن   ـــىل م ـــان أع ـــهك ـــد يدي    

  ًثــــــائرا يف حياتــــــه ال يــــــداري  

  

  والقـــضايا الكـــربى عـــىل كتفيــــه  

  ْصــارتوتــرى القــدس يف فلــسط   

  

ـــــــَه   ـــــــهّم ِه األول الـــــــذي يولي ْ  

ـــل حـــ   ـــرصها ك ـــسعى لن ـــان ي   ك

  

ـــ   ـــعاب م ـــم ص ـــسيهْتّرَك ـــال تن    ف

  ٍومــــىض نحــــو ربــــه وهــــو راض  

  

  يف جنتيـــــــه لينـــــــال الخلـــــــود  

  ًجــــاور األنبيــــاء فيهــــا ســــعيدا  

  

ــــه   ــــشهداء  عــــن جنبي ــــع ال   وجمي

   ســالمي)ٍاملرتــىض بــن زيــد( َغِّلــَب  

  

ــــه   ــــاة إلي ــــشوقت يف الحي ــــم ت   َك

  اـَّمـــــــاه وافتقــــــدناك لافتقـــــدن  

  

ـت كالــــــضياء يف مقلتيــــــه     غبـــــ

ـــــوري(   ـــــه  املحط ُّالوجي ـــــا)ُ    تالق

  

ــــه   ــــاء أخي ــــٌل لق ــــى ك ن ــــم    َك

  ٍعظـــــم هللا أجرنـــــا يف فقيـــــد  

  

ـب القلـــوب حزنــا عليـــه     ًســوف تـ

ـنا وأويل العلـــــ     ـونعـــــزي نفوســــ

  

  ًجميعـــــــا وأهلـــــــه وبنيـــــــهم   

ـــو قليـــل   ـــه فه ـــل في ـــا قي ـــل م   ك

  

  يعجــــز الــــشعر عنــــدما نرثيــــه  

ــــديتأولــــو    ــــاُ افت   ً يومــــاً حبيب

  

ـــان    ـــن )عبدالـــسالم(ك   فتديـــهأ م

  ٌ وســــــالمٌومــــــن هللا رحمــــــة  

  

ـــا    ـــك وقًف ـــه(ل ـــسالم الوجي   )ِعبدال

    



 

 



١٤٧  

 

  أبو زيد النعمي

ـــاّ قـــد عـــمُالخطـــب ـبالد جميع ــ    ال

  

ـيوالحــــزُن   ــــاًّ خـــ    ودموعــــام مأ

  ً تــــشاطرنا املــــصاب وأمــــةشــــعباً  

  

ـــــساجداً   ـــــاًوم ـــــاُور  ومدارس   بوع

ـــشاعري خـــر      غـــدا إذْت بكيـــاًّوم

  

ـيمن الوجيـــه رصيعــــاعّال     مـــة الـــ

ـــا   ـــسالم فجعتن ـيدي عبـــد ال   يـــا ســ

  

ــا   ــار جزوع ــى الــصرب ص ــك حت   وعلي

ـــاً   وتـــك واعظ ـــى     ومـــصيبةوكف

  

ـــ أشـــد وقوعـــا     كانـــت عـــىل العل

ـــَّرحتََ عليـــك دمـــوعهم وّْتلَصـــ     ْتَم

  

ــــشييعا   ـيعوا الت ــــوك وشـــ ــــا نع   وبه

ــــم   ء ِللعل ــــ ــــت والعل وذجــــاًَكن    

  

ــطوعا   ــار س ــمس النه ـنا ش ــ سـ   تح

   كلنــــاٍّ فــــنموســــوعة يف كــــلِّ  

  

ـــذاً   ـــك آخ ـــر علم ـــن بح ـــام    ينبوع

   صــــادعاًاًّرُ يف هللا حــــومجاهـــداً  

  

ـــه   ـــالحق يف وج ـــاةِب ـــاِ الطغ    جميع

ئل عـــامالًمتواضـــعاً      عـــذب الـــش

  

ـليعا   ـــ ــــه وض ــــضطلعا ب ــــالعلم م   ب

  محـــض الـــوالء لبـــدر آل محمـــد  

  

ــــ   ًَتّْملَس ــــسلي ــــت ت ــــاَ وكن    مطيع

ـــراًحـــسن الـــرسيرة طـــاهراً      ومطه

  

ــــهالً   ــــاًس ــــامخاً قريب ــــا ش    ومنيع

ـــَو   ـــلَِّتْزَرَب ـــاً يف ك ـــل موقف    املراح

  

ــــ   ــــوتاًاًّرُح ــــاً وص ــــسموعا عالي    م

   العـــــدوان إذِْ لتحـــــالفمتـــــصدياً  

  

ـــن عنـــد أمريكـــا أ مـــدفوعا     م

ـــــل    ـــــا وإرسائي ـــــا ألمريك   حرب

  

ك ط     وا تطبيعـــاـُعــــَّبـَتهـــدأ وغـــ

رصــــدَلتــــآمر األعــــدا قعــــدت    ٍ  

  

   وخــــضوعاًتــــأ القعــــود مذلــــة  

  



 

 

 

١٤٨  

ـــةَوبقيـــت   ً يف وجـــه التحـــالف جبه

  

   مرفوعـــارغـــم املـــشيب وفـــاعالً  

   صـــالحاً هللا عبـــداًَحتـــى لقيـــت  

  

   يف الجنــــان رفيعــــالتنـــال حظــــاً  

   مــن هـــذي الحيــاة وكلنـــاَتْلــَحَرَو  

  

  ً ـت ـــتحــ ـيلقى مـــا لقي ـــاَ ســ    رسيع

ـــــوان رب   ـــــالعفو والرض ـــــهِّب   ُ تلقَّ

  

ـــؤمن جميعـــا   ـــر ذنـــوب امل   واغف

  



 

 



١٤٩  

 

ي   محمد أحمد الشم

  يف وداع السيد العالمة عبد السالم الوجيه رحمه هللا
ـباح الُفقـــــد يـــــا وطنـــــي ِصــــ ُ  

  

ـنعا   ـــــا صــــ ـباح الحـــــزِن ي ــــ ُص ُ  

ـتم قــــــــاس ـباح معـــــــ ٍصـــــــ ٌ ِ ْ ُ ٌ  

  

ـــــــب الوجـــــــه واملـــــــسعى   ِكئي ُ  

ـباح هــــــــلَّ ســـــــــ   َصـــــــ   ًاحاّفٌ

  

َّ الــــــــسم كــــــــاألفعىُّيــــــــضخ   ُ  

ــــــــٌث مجــــــــرم طــــــــاغٍ     ٌخبي

  

  ِّلطيـــــــِب الـــــــود ال يرعـــــــى  

ـــــــــــــا   ـــــــــــــروح آالم ًأذاق ال َ  

  

ـــــــافقي دمعـــــــا   ـــــــرى خ   وأج

ــــــــويني   ــــــــه األحــــــــزاُن تك   ِب

  

  وقلبـــــــي لـــــــألىس مرعـــــــى  

ِوســـــــهم املـــــــوت يردينـــــــي   ُ  

  

  وأحبـــــــا هنـــــــا رصعـــــــى  

ـــــــي؟   ـــــــوي أمل ـــــــن ذا يحت   ْفم

  

ـــــــسعى   ـــــــار الحـــــــزِن  ت   ُون

ــــــا   ــــــا وجع ــــــاس ي ــــــا العب ًأب ِ  

  

َفجعـــــــت الـــــــدين والـــــــرشعا   َ  

ـندي   ــــــ ـــــــدو س ـــــــي ق   حبيب

  

ـيدي ســــــــمعا     أعــــــــر ســـــــ

ـــــــــأي   ـــــــــرِّب ـــــــــارة تُ   ٍ عب

  

ـيدي ينعـــــى   ُومـــــن بِـــــك ســــ ْ  

ٌفهــــــــذا الفكــــــــر منتحــــــــب   ُ  

  

  وهـــــــذي أمتـــــــي جزعــــــــى  

ـــــي   ـــــن وجع ـــــوُن م ـــــوح الك   ُين

  

ــــــــَو   ــــــــاَوْرتُ ــــــــه دمع   ُى أرض

ـــــــا   ـــــــوُن مجتمع ـــــــداك الك ًف َ َ ِ  

  

ــــــاْنَومــــــ   ــــــوِن ذا جمع    يف الك

    
  



 

 

 

١٥٠  

 

ي   محمد أحمد الشم

ـيدي    يـــــا مـــــن عـــــىليـــــا ســــ

  

ــــــــوب تربعــــــــا     ِعــــــــرش القل

َّة علويـــــــــــــــّوبهمـــــــــــــــ   ٍةٍ

  

ــــــه بِ   ــــــو اإلل ــــــِنح ــــــعىَن   ا س

َّيف حرقــــــــــــة وبغـــــــــــــص     ٍةٍ

  

ــــــك الــــــدعا   ــــــِر يرثي   يف الفج

ــــــــاده   ــــــــن عب   ِبرحــــــــاب زي

  

  ع مرتعـــــــاّحيـــــــث التـــــــرض  

ــــــــ      جــــــــوارحيلُّتبكيــــــــك كُ

  

ــــــــاًْزُح   ــــــــان ــــــــاطر أدمع    تق

ـيح      حـــــــز عليـــــــك يطــــــ

  

ـلعا   ُويـــــــذيب منـــــــي األضـــــــ ُ  

ـباحن     اصــــــــىل عليــــــــك صـــــــ

  

ـــــضو   ـــــك ت ـــــسك من ـــــا امل   عاّم

    



 

 



١٥١  

 

ي   محمد أحمد الشم

ــا ــوالي أو فرح ــا م ــدك ي ــس بع َال أن َ َ َ َ ُ  

  

ــــشحا   ِوالعيــــد أقبــــَل بــــاألحزاِن مت ّ ُ  

ـــارص ـــا تح ـلو وآه ــ ـــف أس   وكي

  

  َ وكم جرحـا،ُوالفقد يف القلِب كم أدمى  

ــسكب. ُالــروح ثكــىل ِ من ٌودمــع العــ ُ  

  

ِوالقلب بالحزِن يف جنح    ُ   الـدجى ذُبِحـاُ

َلبـــست ثـــوب حـــداد ال انتهـــاء لـــه   ٍ ِ َ ُ  

  

ـــا   ـــدك اآلالم والرتح ـــت مـــن بع َوذُق َ ّ َُ َ ِْ  

    



 

 

 

١٥٢  

 

  محمد إبراهيم الرقيحي

ُّمشاركة دامعة يف فاجعة وداع البقية الباقية من أدباء اليمن النخبة 
، السيد الجليل  وأعالمه الخالدين، األديب الزاهد والعالمة الكب

  .َّدالسالم بن عباس الوجيه، قدس هللا روحه وأعاد علينا من بركاتهعب

ــك ــا علي َأم َ َ َّ ــاِجرِه،َ ــن مح ــدمعي م ِ فَ ِ َِ َ ِومـــن فُـــؤادي ذَوب مـــن مـــَشاعرِه    َ ِ ِ ِ َِ ٌَ  

ـــي حـــشاَشته ُأكـــاد ألفـــظ مـــن قلِب َ ُ َ ُِ ِ َ َُ  

  

درِه   ــ ــى س ــصَفت أعت ــا ع ــرط م ِلَف ِ ِ َِ ََ َ ََ  

ـــوب   َ للُقل ـــ ـــصائِب أن ـــع امل ِوق ِ َِ َ ُ    وَالَ

  

ِكَوقعهــا يف غزيــِر الــذهن زَاخــرِه   ِِ ِ َِّ ِ َ  

ــــة   ــــم داهي ــــد العل ـثلم ح ـــ ٌويف تَ َُّ ِ َِ ِِّ ِ ََ َ  

  

ــــابِرِه   ـيم يف من ـــ ِجــــىلَّ ورشخ عظ َ ََ ُِ ٌ ٌ َ  

ــزُن أخــي اإلحــساس مرهفــه   ِ ح ِ ِ ُِ ُِ ِ ِ َ  

  

ـــواطرِه   ـتى خ ــ ـــالج مـــن َش ِومـــا يع ِ ِ َِ ُ ُ ََ َّ  

ــأى   ــىض ون ــذا م ــا فَ ــة هللا ي َيف ذم َ ََ َ َ َِّ ِ ِ ِ  

  

ِ عليـــه كَـــسح الغيـــث مـــاطرِهَأبـــ   ِ ِ َِ ِّ ََ َ ِ  

  * * *  
ِيحـ لــواعج صـدرِي جفــن ملتهــٍب َ ُ َ َ َُ َ ِ َ ِ  

  

ِأغرقـــت بِالـــدم منـــه نـــور نـــاظرِه   ِ َِ ُ ُ َِ َّ ُ َ َ  

ــة   ــرى وأخيِل ــن ذك ــي م ــح قلِب ــا وي ٍي ِ َِ ََ َ َ َ ََ َ  

  

ِبِهـــا يـــروع مـــن تَـــذكاِر ذَاكـــرِه   ِ ِ ُ َّ َُ  

ـــا   ـــت كََالكله ـــائع مـــا زَال َومـــن فَج َُ َِ ِ َِ  

  

ــ   ــرح غــائرِهتُلَق ــق الج ــول عمي ِى كَه ِ َ ِِ ُ َ ٍَ  

َما أغـدر املـوت   َ َ َ َ ِ يهـدي مـن مباسـمه،َ ِ ِ ِ َِ َ ِعــذب الخيــال    ُ َ َ ِ ويــودي مــن أظــافرِه،َ ِ ِِ َ َ ُ  

ـــا يف مـــصائبِه ِأكـــربت دهـــرا عنيًف ِ َ َ ِ ََ ً ُ َ َ  

  

ــصائرِه   ــا يف م ــك فَتكً ــك يفت ــا انَف ِم ِ َِ َ َ َِ ُ َّ  

ــه   ُواهــا ل َ ً ــه،َ ــم حــشود مــن جحافل ِ كَ ِ ِ ٍِ َ َ ــورىتَ    ُ ــزو ال َغ ــساكرِه،َُ ــن ع ِ ووفــود م ِ ِ ٍَ َُ  
َمــا إن نــراه بِــسهم راصــدا هــدفًا َ ً ُِ َ ٍ ََ ــارسه    َِ ــوحش َشــديد الــبطش كَ ِلكــن كَ ِ ِ ِِ ِ ٍَ َ َ  

ًــرِي املـــدامع مـــن آماقهـــا ألـــ َ ََ ِ ِ َِ ِ يــضحك ثغــرا مــن نــوادرِه    َ ِيف حــ ِ َِ َُ ً َ ُ ِ ِ ِ  

* * *  



 

 



١٥٣  

ٌطالــت كليـــل أخـــي ذُبيـــاَن داِجيـــة ِ َ َ ََ َ ِ َ  

  

ـــت بِخـــاطرِهتَ   ـــُث يف كَـــ عاث ِعي ِ َ َ َ َّ ِ  

ــَيل   ــضت ع َّق َ َ ــْل لهــا أرٌق،َ ــم يرح َ ول َ َ ََ ِإالَّ كَـــ َشخـــصت أطـــَالل ســـاهرِه    َ ِ َ ُ َ َ َ ِ  

ــــاه   ــــساهدة عين ــــٌل ل ُلي ََ َ ٍ ِ َِ ــــادرة،َ ٍ س َِ ُأفكَــاره    َ ُ ِ ظــلَّ مــضنى مثــَل ســادرِه،َ ِ َِ ًُ َ  

ـبس ـنا قـ ــا سـ ب ــق طالَّ ــشيم يف األفْ ٍي َ َ ََ َ ً َِ ُ ِ ُ  

  

ـــه   ُكَأن َّ ـــاِجرِهَ ـــى دي ـنجم يف ظلم ــ ِ ال َ ََ َِ ُ َّ  

ُدارت عــىل كُــلِّ ذي َشــجٍو دوائـــره   َ َُ ِ َِ َ َ  

  

ِولــم يــزل قاطعـــا مــايض دوائـــرِه   ِ ِ َِ َ ََ ً َ ْ ََ  

  * * *  

ـــرشا ـــه ســـَالم هللا منت ـــابن الوِجي ًي ِ ِ َِ ُ َ َ َُ َ  

  

ــارشه   ــم ن ــذكُو بِاس ــرشك ي ــا دام ن ِم ِِ َ ِ ََ ََ ُ َ َ  

ـــا هطـــال وابِلـــه   ـــا ثـــراك حي ِحي ِ َ َ َُ َّ َ ََ ً َّ  

  

ـــاكرِه   ـــود ب ـــه ج ـــربك من ـــاد ق ِوج ِ َِ ُ َُ َُ َ ََ  

ــ   ــا عل ــَالم ي ـيد األع ــا سـ ـلمت ي ًسـ َ َ َ َ َ َِ َ َ َِّ ِ  

  

ــارصه   َ عن ــن أز ــاب م ــا ط ــا طيب ِي ِ ِِ َ َ َ َ َ ًَ ِّ َ  

ـــو لـــوارِده   ـــا نهـــرا يحل ـــت ي ِوطب ِ ِ َِ َ َُ ً َ َ َ  

  

ــصادرِه   ــن م ــاف م ــة ص ــذبا عذوب ِع ِ ِ ٍَ ََ َ ًَ ُ ُ َ  

ــاس كُلهــم   ــت الن ـتطعت جعل ــِو اسـ ُل ُ َّ َ ََّ َ ََ ُ َُ  

  

ــد   ًف ــكِ ِى لعيني َِ ــواهرِه،َ ــَىل ج ــن أغ ِ م ِ َِ َ َ  

* * *  

ٌالعيــــد بعــــدك مرتــــاع ومنَفطــــر ِ ُِ ُ ٌَ َ َ ُ  

  

ـــعائرِه   ـيًال يف َش ــ ـياُن يخطـــو ثق ِأســ ِ َ ِ َ ُ َ َ  

ٌمــستوحُش الَفقــد مكلــوم ومكتئــب   ِ َِ َُ َ ٌُ ُ ِ  

  

ـــاهرِه   ـــشهاد َش ـــفَّه است ِكمرهـــف َش ِ ِ ٍُ ََ ُ ُ  

ـــوى أبـــدا   ـــد الن ـــا عي ًَال در درك ي َ َ ََ َ ََ َّ ِ َ ُّ َّ  

  

ـــــــادرِهوَال   ـــــــادك ر يف مَق ِ أع ِ َ ِ َِّ َ َ َ  

ُقــــالوا    ــــرح تَحيــــا بــــَشائره: َ ُأَال فَ َ َ َِ َ ٌ َ  

  

ِمـــا يل يشء مـــن بـــَشائرِه: ُفَُقلـــت    ِ َِ ٌَ ََ ِ  

ـــحية   ـــاٌن وأض ـــِر قرب ـــاَن للنح ٌإن كَ َُ ِ ُ َّ ِ ِ  

  

ـــــاحرِه   ـــــاٌن لن ـنحن وهللا قرب ــــ ِف ِ ِِ َ َُ َ ُ  

ـــا   ـــود بِن ـــدنيا يع ـــدك لل ـــد بع ََال عي ُ ُّ َ ََ ََ ِ َِ  

  

َوَال رسور   ـــــــرِهُ ـــــــي يف رسائ ِ لح ِ َِ ٍَّ َِ  

ُبعــــدا لــــه   َ ً ــــا جــــذل،ُ ــــام بِه ٌ وألي َ َ ٍَّ َ ـــن مظـــاهرِه    ِ ـــسعيد م ـــا بِ َِال مرحب ِ ِ ٍَ َ َ َ ًَ  

  * * *  

ـــه ـــذ أعظم ـــرتاث الَف ـــا لل ـــا باعث ُي ًَ َ َُ َِّ ِ ِ ُِّ  

  

ــائرِه   ــن ذَخ ــاص وداٍن م ــلِّ ق ــن كُ ِم ِ ِ َِ َ ٍ َ  

ـــدى   ـــرواء ن ـــا ال ـــه ري ـــاقيا نبع ًوس َ ُ َِ ُّ ًَّ ََ َ ِ  

  

ــــ   ـيا جني ـــ َوكَاس ًَ ــــرِهِ ــــى أزَاه ِه أزه ِ َ ََ ُ  

  



 

 

 

١٥٤  

ــاترِه ــوِن س ــَىل مكن ــ ع ــت األم ِكُن ِ َ َُ َ َ َ َ  

  

ـتائرِه   ِحتــى خلعــت حجابــا مــن سـ ِ َِ ََّ ً َِ َ َ َ  

ـــة   ـــِز خابِي ـــَشَفت مـــن كَن ٍ مـــا كَ ِ َِ َ َ  

  

ــن مــآثرِه   ــُل منــه ع ــا جــَال العق ِوم ِ َ َ َ ََ َُ  

َكَم جالت الع يف مرمـى نواظرِهـا   ِِ َِ َ َ ََ ُ َ َ  

  

ـــالفكِر يف أ   َوجـــاب بِ ِ ِ َ ِرجـــاء عـــامرِهَ ِ َ ِ َ  

ـــا   قـــا ومؤتَلًق ِيـــا ناضـــح العلـــم خالَّ ِ ُِ َ ًَ َ ِ َ  

  

ـــرِه   ـــاش داث ـــادك يف إنع ـــم اتِّق ِنع ِ َِ ِ ُِ ِ َ َ  

ـــــا حليتـــــه كَرمـــــا   ِ ًلتحمـــــدنَّ  َ ََ ُ َ َُّ ََ  

  

ِومـــا نـــرشت فَتيتـــا مـــن مجـــامرِه   ِ َِ َ ًَ َ َ َ  

ــــه   ــــستثار بِ ــــلَّ يشء تُ ــــا كُ ِمجانب ُِ َ ٍ َ ً ُ  

  

ــاد ماضــيه مــن أوغــاد حــارض   ِأحق َِ ِ ِ ِ َِ ََ   ِهَُ

ًيــا حاضــن األدب الرقــراِق منــسِج   َ ُ َ ََ َّ ِ َ ََ ِ  

  

ِجِزيـــت أروع مـــا يعنـــو لـــَشاعرِه   ِ ِ ُ َ َ َ َُ َ َ  

  * * *  

فت وجــــه ضــــَالَالت ملثمــــة ٍكَــــشَّ ٍَ ُ ََّ َ ََ َ  

  

ـــه ســـافرِه   ـــه صـــافعا يف وج ِومثل ِ ِِ َِ َ ِ ً َ ُ َ  

ُقارعتـــه   َ َ ـــه،َ ـــإذَا مـــا ارتَـــاب جانب ُ فَ ُ ِ َ ََ ـــ    ِ ـــه آم ـــن تَوِجي ـــه م ِوضـــج ناهي ِ ِ ِ ِ َ   ِرِهََّ

ــم   ــن له ــم يكُ ــا ل ــك طعام ــوا إلي ُدس ُ ََ َ َ َ ََ ً ُِّ َ  

  

ِخـوٌف ســوى الحـق يف أفكــاِر ثــائرِه   ِ َِ َ ِ ِّ َ َ َ  

ــا   ــق إخَالص ــة الح ًلخدم ِ ِّ َ َِ ــة،ِِ ــَال مَق ٌ ف ـــــــاهرِه    ِ ـــــــَشعٍب أ إذَالل ق ِإالَّ ل ِ َ َ ِ َِ َ  

ـــــربه   ـــــديد يف تَج ـــــوم َش ِورب ي ٍِ ُّ ََّ َِ ٍ ُ  

  

ِعـــات خـــسفت بِـــه أعتـــى جبـــابِرِه   ِ ٍَ َ ََ ََ َ َ  

ــه   ــصادي وغلت ــة ال ــدى األم ــذا ص ُه ُُ َّ ِ َِّ ََّ ُ َ َ  

  

ـــاخرِه   ـــن مَف ـــروي م ـــه بِ ـــن ل ِفم ِِ َ ٍّ َِ ََ ُ  

َها قد غـدا اليـوم يـستجدي معـاودًة   َ ََ ُ ََ َِ َ َ َ َ  

  

ِمــن بعــد أن كَــاَن ألحانــا لطــائرِه   ِ ِ ِ َِ ً َ َ َ  

ــح حافظــة   ــع عنــه رش ن ــاك  ًحاَش َ َِ َ َ ََ ُ ََ ُ َ  

  

ـــــابِرِه   ـــــدر يف مح ـــــداد له ِإنَّ امل َِ َ ِ ٌَ َ َ ِ  

  ** *   

ــاس ــا العب ــا أب ـيدي ي ــا سـ ِي َّ َِّ َ َ َ ََ ــد،ِ ٍ أي ي َ َّ ِأســـديت بـــل أي مجهـــود وصـــابِرِه    َ ٍَ ُ َ َّ ََ ََ َ  

ـــك متقـــدا   ـــت في ـــزائم أذكَ ًأي الع ِ َِّ َُ َُّ ِ َ َِ  

  

ـــي معـــايِرِه   ِحتـــى تَـــذوب عـــىل كَفَّ َ َ ََّ َْ َ  

ـــم   ء مـــن هم ـــ ٍوأي ســـعي إىل َش َ َ ُِّ ِ َ َّ ٍِ َ  

  

ــــــابِرِه   ــــــدكَها زَادا مث ــــــى  ِحت َ ُ ُ َ ََ َّ َّ  

ــــٌل   ــــده عم ــــزم بع ــــابِِر ع َزَاد املث ََ َُ َ ٌُ َ ُ  

  

ـــائرِه   ـــسَىل نظ ـــىل كَ ـــسود ع ـــه ي ِبِ ِ َِ َ َ ُ َ  

ــالم ذُو دأب   ــاحب األع ــا ص ــت ي ٍوأن َِ ََ ََ َ ِ َ َ  

  

ــــسامرِه   ــــم م ــــي عل ِمــــسامر ألخ ِ ِ ِ َِ ُ ٍُ َ ٌ  

  



 

 



١٥٥  

ـــه ـــن ميامن ـــشدو م ـــك ي ـــٌف بِ ِمؤل ِ ِ َِ َ َ ُُ ََ َّ  

  

ِومخـــرج لـــك يرنـــو مـــن ميـــارسه   ِ ِِ َُ ََ َ ٌ َُ َ  

ــة   ــت مكتب َأثري َ ََ َ َ ــاَ ِ ــرشيف  ــم ال َ العل ِ َِّ ِ  

  

ـــه أثـــرى عبـــاقرِه   ِعـــزت عـــىل مثل ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ َّ  

ــــة   ا وإبــــداعا وتَأرِخ ــــ ًشــــعرا ون َ ًَ َ ِ ً ً ِ  

  

ِكُـــــلٌّ أوائلـــــه تُنمـــــى آلخـــــرِه   ِ ِِ َ َُ ُ َ  

  * * *  

ـــرهم ـــ آخ ـــصفوة املاض ـــة ال ُبقي ُ َِّ َ ِ ِ َِ ََ ََّ  

  

ِهـــذا جنـــا يـــشكُو بغـــي زَاِجـــرِه   َ َ َ ََ ِ ََ  

ِإنــا إىل هللا   ِ ـــهِ مــ،َِّ ِن دهــٍر يقــاد بِ ُ ِأحــــراره بِإمــــاء مــــن حرائــــرِه    َُ ِ َِ َ ٍ ِ ُ ُ َ  

ٍمـــصيبة أرضمـــت َشـــوقا إىل أجـــل   ً ٌَ َ َُ َِ َ َ  

  

ــساعرِه   ــَشا أرضى م ــت يف الح ِوألهب ِ َ َ ََ ََ َِ َ  

ـــول   ُمـــاذَا تَق ـــع،َ ـــت مقتن ـثيل أن ٌ أمــ َ ُ َ َ َِ ــواهرِه    ِ ــن ظ ــ م ــرتب خ ــواطن ال ِب ِ ِ َِ َ ََ ٌ َ ِ ُّ ُ  

ـــت   ـــوم رعي َإذًا ســـَالم عـــىل ي َ ََ ٌٍ َ َ ـــهِ   ِ بِ

  

َغــرس املنــى   ُ َ ــه عــ حــارضه،َ ِ وحمت ِِ َُ َ َُ َ  

ًآمنـــت بِـــالعمِر الَفينـــاَن مربحــــة َ َ َ ُ ََ ُ ُ  

  

ٍ مــن خــسائرِه   ــش ــصنته عــن م ِف ِ َِ َُ َُ ُ ُ  

  * * *  

ــم ـيد العل ــا سـ ِي ِ َ ِّ َ ــد،َ ــوم مفتَق ــت الي ٌ أن ََ ُ َ َ ـــائرِه    َ ـــَىل من ـــن أع ـــت م ـــا أن َّ ِوإ ِ َِ َ َ ََ ِ  

ِّ أِجلـــــك أن تُطـــــوى لم   َإ َِ َ َُ ُّ ٍرتبـــــةِ َ َ  

  

ـيًال مــن مَقـــابِرِه   ِوأنــت أحييــت ِجـ َِ َ ََ َ َ  

ـــه   نع ـــرا كَ ـــه عم ـــاَن واهب ـــا كَ ِم ِ ِ َِ ً ُُ ُ َ َ  

  

ـيس نافعــــه يومــــا كَــــضائرِه   ـــ ِول ِ َ ُ ًَ َ ُ ِ َ َ  

ُوافــاك بعــض بــالء أنــت حامــده   ُ َِ َ َ َ ََ ٍ ُ َ  

  

ًغفـــرا   ـيا ِجـــد َشـــاكرِه،ُ ـــت رضــ ِ وكُن ِ َِّ ََ  

ًبرشاك بـرشاك رؤيـا الخـ صـادقة َ ِ َ َِ َ َُ َ ُ ُ  

  

ئرِهِفإ   ِنهــا بعــض جنــي مــن ضـــ ِ َِ ٍَ ُ ََّ َ  

ــــواتيهم   ُبِــــك األحبــــة نــــادوا أن تُ َ َِّ َ َ َ َ ُ َِ َ  

  

ِولــم يكُــن لــك يشء مــن معــاذرِه   ِ َِ َ ٌَ َ َ َ َ  

َبِـــَشارٌة يــــا أبـــا العبــــاس بــــادرٌة   َِ َ َِ َّ َ َ  

  

ِوتلـــك أحمـــد يشء مـــن بـــوادرِه   ِ ِ َِ َ ٍَ َ ُ َ َ  

َيف جنــة الخلــد يف أرقــى مراتبِهــا   َِّ ِ َِ َ ََ َ ِ ُِ  

  

ــد   ِومقع َ ِ الــصدِق يف أبهــى منــاظرِهَ ِ َ ََ َ ِ ِّ  

    



 

 

 

١٥٦  

 

  أحمد عبدالكريم الزارقة

  َرحيلـــــــك أوجــــــــع الوجعــــــــا

  

ـــــد دمعـــــا   ـــــك ق ـــــدك في   َوفق

  فكيـــــــف بقلبـــــــي املـــــــضنى

  

ـــــشعا   ـــــد خ ـــــواك ق ـــــن به   َوم

  أرا فيـــــــــــك مــــــــــــرتحالً  

  

  َعـــــــــــــاودا أنـــــــــــــه فُِج  

  * * *  

ـــــــ ـــــــك كـــــــالثكىلْوَفن   حي في

  

ـــــــهيقاً   ـــــــاش ـــــــصدى رجع   َ كال

  نتـــــــــــرشاًوبـــــــــــؤيس ذاع م  

  

  !!!َومــــن يف الحــــي مــــا ســــمعا؟  

ٌوكيـــــــف يعـــــــود يل نَفـــــــس   َ  

  

  !َوقـــــــد أســـــــكنته الجزعـــــــا ؟  

ـيٌش     وكيـــــــف يطيـــــــب يل عــــــ

  

ـــــــه الوجعـــــــا ؟   ـــــــد أورثت   !َوق

ـــــــي   ـــــــريف ودم ـــــــذي أح   وه

  

َوقــــــــد مزقتهــــــــا قطعــــــــا   ِ  

  * * *  

ـــــــا ـــــــسقم أن أحي ـــــــا ال   كف

  

ــــــــــا   ـيالً يف األىس برع ـــــــــ   َعل

ُرهيــــــــف الحــــــــس دمعتــــــــه   َ  

  

ـــــد َز   ـــــان ق ـــــىل األجف ـــــاع   َرع

ــــــُل مــــــن دمــــــه   ــــــاك اللي   بك

  

ـبحه هلعــــــــــــا   َوأرشق صـــــــــــ ُ ُ  

ـــــــصا   ـــــــي قف ـــــــاقت دنيت   ًوض

  

ــــــعا   ــــــا وس ــــــون م ــــــلُّ الك   َوك

  * * *  

ــــــا ع ــــــدين ي ــــــه ال َوجي ِ ــــــَ   ًَل

  

َعـــــــىل األعــــــــالم مرتفعــــــــا   ُ ِ  

ــــــا   ــــــا طيب ًســــــالم الخــــــ ي ِ ِ ُ  

  

ــــــــا   ــــــــضوعا ودع ــــــــوح ت َيف ًُ ُّ  

ـــــــالم الخـــــــ ياصـــــــدقا   ًس ِِ ُ  

  

ــــــا زُهــــــدا ويــــــا و   َوي   َعــــــاِرً

  



 

 



١٥٧  

ِســــــالم الخــــــ ً يــــــا درعــــــاُ ِ  

  

َعـــــن اإلســـــالم قـــــد دفعــــــا   ِ  

ــــــدا   ــــــا ح ــــــ ي َســــــالم الخ ُ  

  

ــــــــدعا   ــــــــد الــــــــرشك والِب َيُق ِّ ُّ  

  * * *  

َّســــــــالم هللا مــــــــا لبـــــــــى ُ  

  

ــــــب   َ طــــــاَف ثــــــم ســــــعىٍّمل َّ ُ  

  ٍ آونــــــــــةعليـــــــــك بكــــــــــلِّ  

  

ـــــــــا   ـــــــــرضعٍ رفع ـــــــــلِّ ت َوك ُ ُّ  

    



 

 

 

١٥٨  

 

  عزالدين عبدهللا جحاف

ــــد َأراه ق ُ ــــصطفيهَ ــــطفاك وتـ ِ اص َ ْ  

  

ــــراٌث ذَاب   ــــهَتُ ــــت في ــــك وذُب ِ في َ َ ِ  

ْأقمـــــت عليـــــه تنقيبـــــا وجم َ ًْ ِ َ ـــــاَ   ًع

  

ِوتحقيًقــــــا ألفــــــضل مالديــــــه   ِ َ  

ــــة   ــــم مخطوط ٍفكَ ــــابَ ــــم كت ٍ ولكَ ِ ْ  

  

ـــــلِّ   ــــــاك بكُ َدع ـــــهَ ـــــه إلي ِ لهفت ِ ِ َ  

ــــايل   ل اللي ــــ ــــه إه ـنفض عن ـــ ِلت ََ ُ َ ِ  

  

ِوتـُــــــربزَه وتُخـــــــرس شـــــــانئيه   َ ْْ ُ  

َفَيخـــرج وهـــو يف أبهـــى وأنَقـــى   َ ُ  

  

ُوقــــد غمـــــر التَفـــــاؤل   ََ   ِ قارئيـــــهَ

ٌأبــــا العبـــــاس كَــــم أدب رفيـــــع   ٌ َ ْ ِ َ  

  

ـــه   ـــ أبي ـــوم رصت ك ـــك ي ـــا بِ ِزَه َِ َ َ َ َ  

ــــم   ــــم عل ٍوكَ َ َ ــــاْ ــــه أمين ــــاك ل ً حب ُ َ َ  

  

نهِجــــــك الِجهــــــادي النزيــــــه   ِِ ِّ ِّ ََ  

ـــــاد   ـــــم ِجه ـــــا عل ـــــك كله ٌحياتُ َ ٌ ْ ُ َِ َ  

  

ـــــه   ك يرتقي ـــــ ـيس غ ــــ ـــــا ل ِرقي َ ُ ََ ً ُ  

ــــا   ة والرزاي ــــ ــــل الكب ــــَىل العل َع ِ ِ َ  

  

ــــداء ا   ــــىل ال ِع ّ ــــهَ ــــضال ومايلي ِلع ِ َ ُ  

ــكْوى   ــا وَش ــْل جزع ــم تَق ــربت ول ًص َ ََ ََ َ ْ  

  

ــــــرتيه(   ــــــاع فأْش ِأال مــــــوت يب ِ ُ ٌُ َ(  

ـــــرابِكـــــلِّ   ً شـــــجاعة علـــــ وفكْ ِ ً ْ ِ ٍ  

  

ـــــلَّ   ـــــارِع كُ ـــــفيهُتُق ـــــ س ِ تَكف َ ٍ  

ـــــي   ـــــٍب أملع ـــــن أدي ـــــك م ٍفَيال َ َ ْ ِ َ َ  

  

ـــــــذ نبيــــــه   ِومــــــن عّالمــــــة فَ ٍ ٍ َِ َ ْ َ  

ــــــا   ــــــك مطمئن ــــــت إىل إله ُرحل َ ِ َ َ  

  

َألنـــــك كُ   ِنـــــت دومـــــاً تَتقيـــــهَ َ ْ  

َوأحــــــرزْت املفــــــاخر َواملعــــــايل   َ َ  

  

ـــــــه   ـــــــه ماترتجي ـــــــت بِقربِ ِونل ِ ِْ َ ْ  

ـــلَّ   ـيمن كُ ــ ـــن امله ـــت م ِجِزي ُ َ َِ ـــُ   ٍ خ

  

ــــه   ــــن الوجي ــــسالم ِاب ــــا عبدال ِأي َ ْ ََ َ َ  

    



 

 



١٥٩  

 

  راجح عامر

م    !َّكيــــــَف الــــــسبيُل إىل الكــــــالم؟ ـــــــالغ ـــــــي ك ـــــــ تهم   ُوالع
ــــــــدانكم ــــــــاً عــــــــىل فُق ـــــ    ِدمع ـــــا س ـــــسالم(ِّيدي ي ـــــد ال   )َعب

ــــــــاء ــــــــه البك ــــــــن أذبل ُالجف َ ـــــام    ُ ـــــاَف املن ـــــدكم ع ـــــن بع ِم ِ  

ٌوالعيــــــــد مكتئــــــــب وضــــــــو ُ ــــــالمُء     ُ ــــــشاه الظ مس يغ ــــــشَّ َّال ُ ِ  

ـتم وم َوالحـــــــج يف يـــــــ ُ ٍُّ ــــــــْ ــــاص(ُر     ـكْ ــــرام) الع ــــت الح   ِيف البي

ـــــه(رحـــــَل  ـــــا) ُالوجي ـــــَف ي ــــى اللئــــام؟    فكي ــــدنا يبق ــــذي ال ِّه ُّ!!  

ِهــــــي أعظــــــم النكبــــــات َّ ُ ِ نفقــــــد النــــــاس العظــــــامأْن     يفَ َِ َّ َ  

ْوعـــــــــــدونا الطـــــــــــاغوت أح ُ َّ ــــــــسقام    ُّ ــــــــسانده ال ــــــــاً ي ُّيان ُُ ُ ِ  

ــــــــــة ًيــــــــــا هامــــــــــة علمي ــــــلُّ هــــــام    ًَّ ــــــا ك ــــــدنو إليه   ت

ــــــد األخــــــالِق مــــــن ــــــا رائ ْي ُوافـــــــاك تغمـــــــره ابتـــــــسام    ََ ُ ُ َ  

ــــــــاِق يف ــــــــع اآلف ــــــــا واس ـــــسجام    َي ـــــك ان ـــــوِن ل ـــــلِّ الُفن   َك

ــــــــرؤى ــــــــاً يف ال ــــــــا عاملي ُّي ـبعض يف     َّ )  والم) (ٍفِلــــــــَأ(ُوالـــــــ

ٌجـــــــدب القلـــــــوب جهالـــــــة ِ ُ َّوالعلــــــم رشبـــــــك والطعـــــــام    ْ َ ُ ُ ُ  

ـليت صــــــوتَك كالحــــــسام    ُيـــــــــا ثـــــــــائراً مستبـــــــــرصاً ُســـــ َ ََّ  

َيف كــــــــلِّ ميــــــــداٍن و ٌتـُـــــك حجــــــة ثــــــم اقتحــــــام    ْوَصــــــــَ ََّ ُ  

ْيــــا مــــن كــــسوت مــــشاعر ال َ َ ْ ـبالً واحــــــــرتام    َ   ُأحــــــــراِر نـــــــ

ِوتــــــذوب يف علــــــم الهــــــدى َ َ ـــــــــــــزام    ُ ـــــــــــــاً والء والت ًحب َّ ُ  

ـيدي لــــــك عهــــــدنا ُنــــــم ســـــ َ ِّ ْ ــــــــام    َ ــــــــيض لألم ــــــــا سنم ِأن َّ  

ــــــــا تُنا وه ــــــــس ــــــــذي م م    ه ُذا البـــــــدر قائـــــــدنا الهـــــــ ُ ُ  

ُفعليـــــــك صـــــــىلَّ هللا بعـــــــ ِالنـــــــــــوِر واآلل الكـــــــــــرامَد     ـَ ُّ  



 

 

 

١٦٠  

 

  رضوان املحيا

ــــم ــــك األنج ـب علي ـــ   ُ الزهــــرُت

  

  ُء والقطــــــروالــــــصبح واألجــــــوا  

ـب عليــــك الــــدهر يف وجــــع ٍيـــ ُ  

  

  ُّ الــــــرضُهّسَوكأنــــــه قــــــد مــــــ  

ــــــا   ــــــم أجمعه ــــــك دور العل ُتبكي ُ  

  

ُوالـــــدرس والقرطـــــاس والحـــــرب   ُ ُِ  

ـــــ   ـــــي ك ـــــصار النب   ِّيبكيـــــك أن

  

ُّيبكيــــــك آل املــــــصطفى الغــــــر   ُ  

  ً أرثيــــــك قافيــــــة أْنُحاولــــــت  

  

ـب عليــــك الــــشعر     ُ والنــــفـــ

ــــت   ــــي أْنُحاول ــــك يف وجع َ أخفي ُ  

  

ــــرفط   ــــزن والقه ــــيل الح ــــى ع ُغ َّ  

  هـــل يف البـــسيطة مـــن يـــشاطر  

  

  ُحــــز عليــــك أجــــابني الــــدهر  

  أحــــــزان أهــــــل هللا قاطبــــــة  

  

ــــا الجمــــر   ــــدك دونه ــــىل فقي   ُع

ــــا   ــــه وم ــــن الوجي ــــسالم ب   عبدال

  

  ُأخالقـــــه إال النـــــسيم أو العطـــــر  

ــــا   ــــه وم ــــن الوجي ــــسالم ب   عبدال

  

ـــــرش   ـــــاة أو ال ـــــداؤه إال الطغ   ُّأع

ـــــــه كـــــــم َُّر د     ْكتبـــــــت أبي

  

َ ترجمـــــة ملـــــن مـــــُاهّفـــــكَ     واُّرً

  ْ أبيـــــــه كـــــــم بلغـــــــتَُّر د  

  

ــــر   ــــى انقــــىض العم ــــه حت ل   ُأع

ــــــضحتَُّر د   ــــــم ف ــــــه ك   ْ أبي

  

  نــــاه مــــن فــــسدوا أو اغــــرتوا  

ـــضائله   ـــيص ف ـــل أح ـــر ه ـــا ده   ُي

  

ــــه البحــــر   ـيط ودون ــــو املحـــ   ُوه

  ً ــــس ــــم واجــــه األمــــراض مبت   ك

  

ـتقام الــــربء والطهــــر   ُولــــه اســـ ُ ُ  

   مــــــواله مبتهجــــــاًومـــــىض إىل  

  

ـــــه الليـــــل والفجـــــر     ُوبـــــ علي

  



 

 



١٦١  

 

  يوسف غالب العلوي

ِعـــــــــىل افتقـــــــــاد النبيـــــــــه َِّ  

  

ــــــــــــه   ــــــــــــسالم الوجي ِعبدال ِِ  

ـــــــضت ـــــــصرب أف ـــــــدامع ال   ُم

  

ِبفيــــــــضها اليــــــــوم فيــــــــه   َ  

ــــــــا   ــــــــع حزن ـب املراج ـــــــ ًت ُ ُ  

  

ِواملكتبــــــــــــــات عليــــــــــــــه   ُ  

ِقــــــد كــــــان للعلــــــم خــــــالً   ِ  

  

ِومؤنـــــــــــــسا يرتــــــــــــــضيه   ً ِ  

ـــــــــــــــاًمجاهـــــــــــــــدا      َّوأبِي

  

ــــــــــــــــه   ــــــــــــــــه ويدي ِبقلِب َِ  

ـبِيا   ـــــــــذ كـــــــــان صــــــــ   ّومن

  

ــــــــــــه     ِوالخــــــــــــوُف ال يعرتي

ـــــــــه   ـــــــــل الوجي ِيحـــــــــق مث ُّ  

  

ِرب الـــــــــــس يـــــــــــصطفيه   ُّ  

ـي   ـــــ ــــــحى مق ــــــد أض ًيف الخل ُ ِ ُ  

  

ــــــــــــه   ِفــــــــــــاألرض ال تحتوي ُ  

ُأمــــــــا الجـــــــــوانح ثكـــــــــىل   ّ  

  

  ِثــــــــــــوب األىس تكتــــــــــــسيه  

ـــــــــا   ـــــــــوم من ـــــــــا الي ّعزاؤن َ  

  

ِألهلــــــــــــــــه وذويــــــــــــــــه   ِ  

ــــــــــول   ــــــــــلُّ حــــــــــر يق ُوك ٍّ ُ  

  

ِم ر عليــــــــــــــهســــــــــــــال   ّ  

    



 

 

 

١٦٢  

 

  عبدالغني الحايش

ـيعهمٌبْطــَخ    أصــاب املــسلم جمـ

  

ــــاِن     يف شــــعبنا املوســــوم  باإل

ــــة دهرنــــا ــــا وزين ــــل عاملن   برحي

  

  ِ وصــــفوة الــــرحمنِّنجــــل النبــــي  

ـــا   ـــه رساجن ـــن الوجي ـــسالم ب   عبدال

  

ـــامي حمـــى االســـالم والقـــرآِن     ح

ـــائالً   ـــا س ـــهي ـــضله ومكان ـــن ف    ع

  

ــــساره      يف الخــــ واإلحــــساِنوم

ـــادقاً إانظـــر   ـــة ص ـــب الهداي   ىل كت

  

ـــد الجـــواب   َتج    لهـــا بكـــل بيـــانِ

ــها   ــرش شموس ــوىل بن ــد الط ــه الي   فل

  

  وبيانهــــــا للنــــــاس بالربهــــــاِن  

َّكــم مــن ليــال خــاض يف طياتهــا   ٍ  

  

ِيهـــدي األنـــام لطاعـــة الـــرحمن   َ  

   يف الرجــال حــوى بــهٌولــه كتــاب  

  

  أعــــالم مــــذهبنا مــــن الفرســــاِن  

ــــه    ــــبىلإول ــــم جوان ــــاء ث ٌ العلي َّ َ  

  

ـــواِن   ـــوز بالرض ـــا يف الف   يرقـــى به

  فهــو املناضــل عــن رشيعــة أحمــد  

  

  َأيــــام كــــان الحكــــم للطغيــــاِن  

ــا   ــذي  يخــش ســطوة ظ ــو ال   ٍفه

  

ـــدواِن   ـــال يف الع ـــذاك الح ـــدا ك   ًأب

ــــاؤه   ــــه فعط ال ــــواد  ــــو الج   وه

  

ـــداِن     مـــن أجـــود الـــسادات يف البل

  ثــةيَِوكــذاك حــسن الخلــق فيــه ور  

  

ـــرآِن     مـــن جـــده املوصـــوف يف الق

ــه جميعُوصــفات   ــاُ أهــل الفــضل في   ه

  

ـــ   ـــاِنْلَس ـــم والعرف ـــه أهـــل العل    عن

  والعفــــو يف التقــــص ياســــادتنا  

  

   ويف أحــــزاِنٍفالقلــــب يف كمــــد  

ـــا   ـــي إمامن ـــصالة عـــىل النب ـــم ال   ث

  

  واآلل أهــــــل الــــــذكر والقــــــرآِن  

    



 

 



١٦٣  

 

  محمد عبدالحفيظ الهادي

ـــصاب   ر ُأقــــض  امل ـــادّ ــــاد  العب ِق َ  

  

ـبالد   ــ ِوحـــّل    العــــزاء    ربــــوع  ال َ ُ  

ـــه  األريـــب ـــج  نعـــي  الوجي ِوأزع ُ َ  

  

  نا والبــــواديَجميــــع   حواضــــــر  

ـــصال   ـــد الخ ـــام    فري ـــع  املق ِرفي ِ ِ  

  

ــــوم    ِخــــدين َ العل ــــِر ِ ــــدادغزي   ِامل

ُالــــعالم  الفـــذ  عبـــد الـــسالمُهـــو    ُ ُْ ِ َ  

  

ـــاد   ــــراع  الجه ـــدى  ويـ ـــه  اله ِوجي ُ ُ  

ــا   ــوح ــا ال ــل  بحره ــارَف  ب ْوي  املع   ـُ

  

ِخـــضم الـــذي  فيـــه كنـــز الرشـــاد   ُ ُّ َ ِ  

ـــود   الرفـــوف   ـــا مـــن  لح   وباعثه

  

ـــاد   ــــلِّ  اجته ـــث  و كـ ـــسعي  حثي ِب ٍ ٍ  

  ُلــــساُن املنــــابِر   حــــرب  الــــدفاتر  

  

ِنهـــر   املـــصادر   مـــاحي العنـــاد   ُ  

ــــاَن   ــــدنا  البي ــــد  فق ــــه  ق   بفقدان

  

  ِفـــــقدنا الفوائــــد بعــــد البعــــاد  

ــــزاءجــــزاه    ــــ  خــــ الج   املهم

  

ـلد دار  املعــــــاد     ِوأســــــكنه  خـــــــ

ــــد الرســــول   ــــه  بعي ــــىل علي ِوص ُ  

  

ِوآبائــــــه الــــــــغر رب العبـــــــــاد   ُ ّ  

    



 

 

 

١٦٤  

 

  عيل الرشيف

   تخطينا املواجعٍوألننا جئنا بال وجل

  وألننا من حرفنا املحبوس خطينا الفجائع

  يشء يشبهنا تجاوزنا الوقائع وألننا ال

  !ذا الخطب قاتل؟من أنت ه

  ُّما بال جدك فوق هذا النبل صائل

  هاّأدميت أجفان الس

  وأشحت عن حرب الفضائل

  أوجعت قلب الطاهرين

   لحاصل وأنت تحصيٌل

  

  ما بالنا نرثيك يا عبدالسالم

  شح السوادّتُما بال هذا الكون م

  ما بال أركان الوجود بال رشاد

  أضحى الوجود بال فؤاد

  ك أو يكادوكأن ما يف الكون أهل

  ضل العناد

  وتحطمت يف الحزن أوتاد الجالد 

  

  حزن مميت

  تلك املدينة  تعد إال صداك



 

 



١٦٥  

  وصدى نضالك

  تلك العلوم بأرسها تروي هداك

  إىل عيالك

  وقبضت من أثر الصحافة من يداك

  مهوى مجالك

   أراك

  ب يف املعايلّلكنه جهد تصل

  ق يف الليايلّلكنه حب تعم

  جهول املجاللكنه حرف يكاد يكون م

  من أين يأتيك الرثاء وأنت مهوى األفئدة

   جاء من وجع القلوب املؤصدة؟يت شعراًأأر

  هذي القلوب عىل مهابة حبكم متوحدة

حة فضلكم متفردة   هذي البقاع عىل س

ء   صنعاء تروي للس

  كيف أضحت بعد يومك مجهدة

  ومؤسسات يف البالد غدت بفقدك مرصدة

  ض َّالخطب عم األرض كل األر

  حتى البقاع املجحرة

ء عىل جاللة قدرها   حتى الس

  لصدى رحيلك مقفرة

  ال يشء يشفي حزنها

  إال البقاء عىل العهود املسفرة
  



 

 

 

١٦٦  

 

  فارس شوقي إدريس

ــــا ــــه العــــا الرب ُرحــــل الوجي ُ  

  

ـــــالم   ـــــة  اإلس ـــــا أم ـــــا ي ِفعزاؤن َ  

  ِوعزاؤنـــا لبنـــي الفقيـــد وصـــحبه

  

ْ مـــنولكـــلِّ     ِم نـــرشوه يف اإلعـــالَ

  ٌ عـــاَّوا حـــر قلبـــي حـــ يرحـــُل  

  

ــــم  مــــن األعــــالم   ِومجاهــــد  عل ٌ ٌ  

ــــ   ــــوم  معل ِّحــــاز العل ُ ــــاًًُ ومحقَِّ   ق

  

  ِومقاومـــــــــاً  للكفـــــــــِر  واألزالم  

  ًومــــع العلــــوم تواضــــعاً وبــــشاشة  

  

ِوعــــىل الطغــــاة مقــــارع  كلجــــام   ٌ  

ــــم  حــــاولوا  إســــكاتَ   ـنهمك ـــ   ُه  لك

  

  ِصـــاروا بحـــرضته كـــ األقـــزام  

ــــك كــــّلعبدالــــسالم   ــــة علي   ٍ دقيق

  

ــــم  األعــــوام   ــــالم  دائ ــــا  س ِمن َ ٌ  

  ثـــم الـــصالة عـــىل النبـــي وآلـــه  

  

ــــام     ِعــــد الحــــىص والغيــــث واألي

    



 

 



١٦٧  

 

  عبداملجيد رشف الدين

  أيــــا عبدالــــسالم فــــدتك نفــــيس

  

ـــاس   ـــاق عـــىل القي ـــم ف ـــور العل   ِون

ـــــه ـــــول من ـــــه والق ـــــه فعل   وجي

  

  وهــــذا الحــــق ال قــــول املــــوايس  

ـــــــأليف   ـــــــداعٍإ وٍبت ـــــــعٍر وب   ش

  

ـيايسإكــــــذا أدب و     عــــــالم ســـــ

ـــــــن   ـــــــدقيق وف ـــــــق بت   وتحقي

  

ـــــاد عـــــزة عـــــزم ببـــــاس     ِجه

ـــاً   ـــان يوم ـــم يخـــش مـــن الطغي   فل

  

ــــاً    ــــه حق ــــان بعلم  )١( نطــــايسوك

ـــــه   وكـــــل مكـــــارم األخـــــالق في

  

  علــــو يف املقــــام كــــ الــــروايس  

   ربنـــــا تغـــــشاه دومـــــاًُفرحمـــــة  

  

   أســــايسٌ ربنــــا طلــــبُورحمــــة  

    

                                                             
  .ُالعا املاهر، والطيب الحاذق: ور بعيد النظر، والنطايسمدقِّق يف األم: ٌعا نطس: نطايس) ١(



 

 

 

١٦٨  

 

  انَّعبدالوهاب الفر

ــــالم ــــاع الك ـيدي ض ـــ ــــك س   بنعي

  

ـــب الغـــرام   ـــان الحـــرف وانتح   وب

   تجـــاريني يراعــــيفهـــل لـــك أْن

  

ـب معـــــي عبدالـــــسالمْنأو   ــــ    ت

  يِّكـــــريم اآلل يف زمـــــن الـــــرتد  

  

   الظــــــالم حــــــّلونــــــور هللا إْن  

  ٌ يل يــــافؤادي منــــك بــــوحْلَهــــَو  

  

ـــام   ـــذي طـــال األن   عـــىل الهـــول ال

ــــه   ــــد من ــــذي الب ــــد رحــــل ال   لق

  

ــــ   ــــول ن ـيم الق ـــ ــــالمحك   رباس الك

ــــا بحــــزٍن   ــــه الــــدين فارقن   وجي

  

ـــــــَوأ   ـــــــَ وقٍاتَّن ـــــــستدامٍرْه    م

ـيم فيــــه صــــرباً     فيــــا قلــــب املتـــ

  

ت العظـــــام     كــــصربك يف امللــــ

   حـــــرلَّســــالم هللا تغـــــىش كُــــ  

  

ـيدي الحــــ   مُوتغــــىش ســـ   ر الهــــ

ـــــالك د   ـــــىل هللا واألم ـــــاًَْووص   م

  

  عـــــىل املختــــــار واآلل الكــــــرام  

    



 

 



١٦٩  

 

  اهيم القاسملطيفة إبر

ُربــــــااااه أي مــــــصيبة ربــــــااااه ّ ّ ٍّ  

  

ـــواه   ـــمت تَق ـيمن س ــ ـــا ف ـــت بن ُحل َ َ َ َ َّ  

ـيض آل محمـــد ــ ـــن ف ـــم أ م ٍعل ِّ ِ ٌ َ َ  

  

ــــرت   ــــاهْوج ــــوده دني ــــا يف ج ُ بن ِ ِ  

ـــصائد   ـــسيات ق ـــه يف األم ـبط ل ــ ٌس ِ ُ ٌ  

  

ـــاغها األواه   ـبك ص ــ ـــسن س ـــن ح ُم َّ َ ْ ٍُ ِِ  

ـــاً باملحبـــة صـــادعاً   ِقـــد كـــاَن حرفَ ّ َ  

  

ــــ   ــــود مَف ــــم يف الوج ــــاهِكَ ُوه غن ٌَّ َ َّ  

ِوهــو العنيــُف عــىل الطغــاة ومــن بــه   َِ ّ  

  

ـباه   ُتَعـــدو الحتـــوُف وتُقمـــع األشــ ُ َ  

ـــف   ـــلُّ مؤل ـــق ك ـــىل التحقي ـــه ع ٍول َّ ُ ِ ُّ  

  

ـــرت   نـــاهْزَخ ُ بـــه مـــن وعيِهـــا  َ ُ ِ ِ  

ـــوم اآلل تحـــت مـــداده   ـــرشت عل ِن ِ َِ ِ ُ َ ُ  

  

ـــذي مـــا ضـــعَفت دعـــواه   ُوهـــو ال ِّ ُ  

ـــسباً   ـــوم ومك ـــاً للعل ـــان طرفَ َقـــد ك َ َ ِ َ  

  

ــــو نهجــــه وخطــــاه   ُوالهــــدي يقف َ ُ ُ ََ َ ُ  

ـــو جميلهـــا   ـــو بـــه األذواُق وه ُتَزه ِ َِ  

  

ُويــصاُغ منــه لــذي العقــول هــداه   ِ ُ ُ  

ــــالم   ــــصابنا يف ع ــــصاب م ٍأي امل ِِ ُ ّ  

  

ــراه   ــدى ون ــىل اله ــراه ع ــن ت ــو م ُه ُ َ  

ـيم عـىل الـورى   ِيا أيها الخطـب العظ َُ ّ  

  

ــــواه   ــــشت ال أق ــــي ماع ــــا الت ُوأن َُ ِ  

ـــاة   ـــد الحي ـــت مـــن بع ِأبكَي ِ ـــاَ َ زَمانن َ َ  

  

ـــــاه   ـــــّل الوجـــــود بكَ ـــــه ك ُبِرحيل َ ِ ِ ِ ِ َ  

ـــا   َأصـــعقت يف عبـــد الـــسالم قلوبن ََ ِّ ِ َ  

  

ــــواه   ــــده األف ــــن فَق ــــت م َلمل ُو َ َِ ِ ِ َ َ  

ًوعــىل رثــا كَـــم نــرشت حقيقـــة   ُ َ َ  

  

ــــاه   ــــت عين ــــث انته ــــسورٌة حي ُمك َ َ َ  

ــــد   ــــو آل محم ــــزا نح ــــذا ع ٍه ّ ِ  

  

ـــواه   ـــن يه ـــّل م ـــه وك ـــي الوِجي ُوبن َ َ َِ  

ــ   ــا ن َــيض  ٍرشت عــذاب قِريحــةَ َِ َ َُ َ َ  

  

ُوهـــــم هـــــم وأجـــــّل مـــــن آواه   َُ َ ُ ُ  

ـــول وآلـــه   ـــه مـــع الرس ـــّىل علي ِص ِِ ّ  

  

ـــــاِن هللا    ـــــد البي ـيهم بع ــــ ُوعل ُ!!!!  

  



 

 

 

١٧٠  

 

  فضل عباس الخطيب

ــا ــاذا  ي ـيدي م ــرضتكأسـ ــول بح   ق

  

ـــأ   ـــغ الع ـــذي بل ـــت ال ـــكُن   ال بجاللت

ــنــت الــذي خــط الزمــاُنأ      ِه بكفِّ

  

ــــ      صــــال الزمــــان لــــصولتكِهوبكفِّ

  بقــى انــت الــذي نهــل العلــوم فــ  

  

ــك   ــا يف الكــون صــار بحوزت   قطــر له

ـــك الحيـــاة تَ   ـــَّلَععبدالـــسالم ب    ْتَق

  

ـــ   ـــكّلأوت ـــك وجاهت ـــردوس من   ق الف

  مــذ صــاغ رب الكــون يف عرســاتنا  

  

  ول صــوغتكأصــوغ الكــرام فكــان   

   وانـربتمجـاد شـوقاً بـك األْرغبت  

  

  اعتـــك عنـــد ســـاع وداًترثيـــك حزنـــ  

  خــذت مــن الــسقوط بكفهــاأفلكــم   

  

ــــك   ــــال برباعت ــــو الع ــــا نح   ورفعته

ـــا   ـــضيئ ديارن ـــورك تست ـــم بن   ولك

  

ــكٌجَهــَو   ــت كرامت ــا مــن بعــض زي    له

ـــل    ـــو قي ـــدحتكإل ـــالغ يف م    ب

  

  تــــا يعرقنــــي الحيــــاء ملــــدحتك  

  ضـــآلةنظمـــه فيــك أ الــذي ىرأو  

  

ـيدي لجاللتـــــك   ــــ ـــــي ياس   ال يرتق

  ٍخـــي عبدالـــسالم لجاهـــلأ عـــذراً  

  

حتك   ــاغ القــريض وطامعــا بــس   ص

    



 

 



١٧١  

 

  ّاقاسم حس الحظ

 ونـرباس ، منارات الدجى، والهداة األعالم، والسادة األفذاذ،األحبة األكارم

 ومدارات األفالك األحباب آل بيت النبوة األطهار الـربرة حجـة هللا ،الحجى

ــه ــه ،يف خلق ــم يف أرض ــه آل ا،وأعالمه ــه وهدي ــيلهم يف عبادت ــه ودل  ،لوجي

  .. ومريديهم بل واليمني أجمع بالـداخل والخـارج ، وأقربائهم،وأحبابهم

  .املحرتمون

  بعد التحايا

 التقي ، والعا األمثل،م األجلَلَزيد من األىس والحزن تلقينا نبأ وفاة الع

م األ،النقي م َلـَ ع، والشاعر الفـذ، واملحقق الحفي، والكاتب األملعي، واله

 ودرة ، عقـد الـآلل، والعـذب األشـهى، والزالل األصفى،ونور الحجى ،الهدى

ل،اآلل اع ّ العا واملؤلف الفه، وصنو الك امة السيد املجاهـد بالـسيف والـ

 نشاطركم األىس والحزن لنسأل هللا لـه  وإننا إذْ،عبدالسالم بن عباس الوجيه

نـة الفـردوس صـحبة  واملنزلة األعىل بج، والريحان، والروح، واملغفرة،الرحمة

 وأعـالم النجـاة ريض هللا ، والهـداة،بائه الطـاهرين التقـاةآجده املصطفى و

 يعطيـه أجـل  وأْن، يجزيـه الجـزاء األوىف وإننا لنسأل هللا أْن،عنهم أجمع

  . وجاهد يف هللا حق جهاده َََرشف ونّق وألسهم ونصيب يف كل ما حّق

 عظم هللا لكم :وذويه وجميع محبيه نقول ألهله ال أْنإوال يسعنا يف األخ 

  وأْن، فيمن سواهاً وال أراكم مكروه، وأحسن العزاء، وأجزل لكم الثواب،األجر

تها النَّفس املطمئنَّة﴿ :ن قال هللا فيهّيكون الفقيد مم ِيا أ َ ْ ُْ ْ ُ َ َّ َُ ًارجعي إىل ربك راضية *  َ َ ِ َ ِّ َ ِْ َِ ِ ِ

َّمرضية ِ ْ ِفادخيل يف عبادي*  َّ ِ َِ ِْ ُ ِادخيل جنَّتيَو *  َ َ ِْ ُ﴾.   
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ِالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا للـه وإنـا إليه ﴿: ن قال هللا فيهمّ مما تكونووأْن ِ ِ ِْ َ َ ُ َ ََ َّ ْ ُ َ ٌ َ َِّ ِ ِ َِّ َّ ِْ ُّ َ َ

ِراجعون َ﴾.  
ــــت ــــسالم نل ــــه عبدال ــــاَإي    املرام

  

ـبطاً شــــامخاًفارســـاً   مــــا وســ    ه

   تقيـــــاً وبـــــراً فـــــذاًوشـــــهيداً

  

  مـــــا أزهـــــى وأز مقاورساجـــــاً  

ـــــلِّوإمامـــــاً   ـــــديٍ حـــــرف لك   ٍّ ن

  

ـله يف الـــوغى فكـــان حـــساما     ســ

   يف رأيــــه عبقريـــــاًكــــان فــــذاً  

  

  ً ـــه ـــان ش ـــامىك ـــه يتح    يف رسب

ــال الــروايس   ــىل مــن الجب ــان أع   ك

  

ــــــ     ز تحيــــــة وســــــالماأن اك

ـــان عبد   ـــَفُك ـــسالم كه ـــامىال    اليت

  

   يف فيـــضه يرتامـــىكـــان بحـــراً  

ـــق   َ طري ـــدي ألز ً يه ـــ ـــان عل ٍك ِ  

  

ـــــان    ـــــ إمامـــــاك ـــــا للمتق   فيه

ـــا ال   ـــان فيه ـــالذاًك ـــَشهيد م ـــن ال   ِب

  

ــــ   ــــاّمــــد كّف ــــه زِمام ِاً للخــــ في ِ  

اعِ عــــذب القــــوايف   َفارســــاً للــــ ُ  

  

ْنهــــر ُشــــه   َّد يف دربــــه قوامــــاُ َ ِ ٍ  

ــــه أي زمــــاٍن   ــــابن الوجي ــــه ي   ُّإي

  

ثلــــك األياّمــــا     َســــوَف تــــأ 

ـــا صـــاحبي أ   ـــه ي ـــَإي َت قنـــاْلن َ  

  

ـــد   َفغ ـــي ْتَ َ مهجتـــي وقلب   ُحطامـــاُ

ــــا   ــــ مل ــــك الرباك ــــداعت في َّوت َ َ  

  

مـــــاًُهْدركتـــــأ قـــــد ٍّ َشــــأوّأي     ِ ل

ٍ جـــرح ّأي   ُبرأتـــه غـــ جرحــــيأُ َ ُ  

  

ـــــاً   ـــــه آالم ـــــم ذاَ تديل ـــــك ك ُفي َ  

  ِة فيـــــهّوُيـــــرتاءى طيـــــُف النبـــــ  

  

ـــسام   ِوي ـــا التَيُ ـــوزَاء فيه ـــاَ الج   م

َأرش   ـــْ ـــا زال غـــضاًْتَق ـــسه وم    شم

  

ِنكــــصت مــــن إقدامــــه األزالمــــا   ِ  

ْ األســـــكانـــــت   ِد تتقيـــــه إذا مـــــاُ َّ ُ  

  

ـتباح الهامــــاأْشـــ   َهر الـــسيف واســ َ َ  

ـــاب   ـــم كت ـيٍك ــ ـــدع ف ـــىض وأب    ن

  

  ِ قـــــد زانهـــــا تهيامـــــاٍمـــــن آلل  

ــــّل حــــد   ــــه ك ــــىض ب ٍّوِجهــــاد أن ٌِ َ  

  

   ويخــــىش مالمــــاّ يهــــب قــــوًة  

ـــىض وروحـــه يف بنـــاٍن     ُكـــان 

  

ـيالًرافعـــــاً   ما رأســـــه أثــــ   ِ صـــــ

ً للــــردى يــــديُل العــــوادي     َباســــ

  

ــــ   ــــوه ــــا يف حل ّو منه ــــسامىُ   ة يت
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ــــسامييرتقــــي للــــس   ُك بــــل وي

  

ًة ال تُرامـــــــا   يـــــــا مـــــــس   بال

ــا    ــه ي ــتاإي ــه نل ــن الوجي ــاَب    األم

  

  مامـــــاَوتعاليــــت بـــــل وفيـــــت ذ  

ـــت      شـــأواًَتْزَتـــْ واجَ العهـــودَورعي

  

ة الكالمــــا   ــــ ــــه تتقــــي الكُ ِدون َّ  

ـــايل     ِمـــا تنازلـــت عـــن طـــالب املع

  

ـــا   ـنوف اللئام ِرغـــم تحـــشيدهم صــ ِ  

ُرغــــم ســــجيلهم ورغــــم قــــواهم   ِّ ِ  

  

  حتـــداماا يطيقـــو مـــن راحتيـــك   

ـلد   ٍأصــــهرتهم وأججــــت كــــل صـــ َّ  

  

  ِّوتنــــادت مــــن مــــدها أقوامــــا  

  وتعالـــت عــــىل الجـــراح اللــــوا  

  

ــــــامى   ات ته ــــــ   ِّوتباهــــــت والن

ـــاً   ـــو حرف ـيهم يطيق ــ ـــصف ف   ّ تق

  

ــا   ــحى ركام ــصاروخ أض ــه ال ــن من   أي

ــاً   ــت رسب ــشظتكن ــائرات ت ــن ط    م

  

  اَامـــــَرْ أجْها وجـــــاوزتيف ســـــ  

ــــُث   ــــا اللي ــــالمأيه نا ع ــــ   َ يف س

  

  رمـــت هجـــري و تـــراع النـــدامى  

ـــا   ء حي ـــ ـــك يف س ـــت أدري   كن

  

   تؤامـــــاالِ وخـــــاًّ نـــــقمـــــراً  

ــــاً   ــــامىورفيق ــــع الهي ــــال دم    أس

  

ـــــاً   ـــــا ســـــهاما إْنورقيق    راش فيه

   صــــال فيهــــا وأنــــىضوعتيــــا إْن  

  

مــــا   ـيفه ذو الفقــــار شــــب ح   ســ

  ت ســـوق الرزايـــاوتـــداعى بـــاملو  

  

  وتبـــاهى األنـــصار حـــ تنـــامى  

ــــق الحــــق   ــــه أل   وتعــــاىل يف هدي

  

ــــامى   ــــى وغــــوث األي   وبــــوح التق

ــــ      فهــــي ثكــــىلُعتك األكبــــادّيَش

  

ــــوس   ــــك النف ــــاُونعت ــــي قيام    فه

ــوعّود   ــك الجم ــلُِّعت   ٍبْوَ صــ مــن ك

  

ــــا   ــــدوا زحام ــــرش نع ــــا بالح   فكأن

ـــ   ـــض يراع ـــداة غ ـليل اله ــ ـــا س   يي

  

ـــشآما   ـــف ال ـــ ش ـــه ح ـــن مآقي   م

ـن شــــف طيبــــة يف رؤاهــــا     حيـــ

  

ـناما   ـــ ــــى أص ــــدل الفت ـث جن ـــ   حي

ــــ   ـن ّش ـــ ــــابحي ــــصل خط   ٍبها بف

  

ن إذْ   ــــان لقــــ ــــا أحكامــــاك    رق

ــــل حــــي   ــــاده ك ــــ أورى زن   ٍّح

  

ــ شــب     ِ النــدا فكانــت رضامــاّح

ــالحق والنــاس      صــمىأحــ نــادى ب

  

ـــا   ـــا رضغام ـــس فارس ـــا األم   قاده
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ــــي ــــك يراع ــــى أفي ــــي الحج   أملع

  

ــــ   ــــييبتغ ــــة وينع ــــا رشب   ى فطام

  ل األقــــدار حيــــث تناهــــتّويــــدي  

  

  مـــن رؤاهـــا اآلهـــات واألســــقاما  

   طـــــهّوتـــــردت عليـــــك يـــــا رس  

  

ـليل الحجــى ونجــم الهيــامى     يــا سـ

ــوايف   ــ الق ــا أم ــاس ي ــن عب ــا اب   ي

  

ـــا   ـــوى الوئام ـــدا ومه م الع ـــ   وص

  ٍ عــــرصونــــذير الطغــــاة يف كــــلِّ  

  

ــــت مقامــــا   ــــاة طب ــــديل التق   وم

ـيفاً     ا حفيـــيف جنـــان الخلـــود ضــ

  

ـــسنا جـــدك الختـــام متـــى مـــا     ب

  ٍفلتنــــل بــــالفردوس أعــــىل مقــــام  

  

ـــــاَك    َوبقلبـــــي يف ملتق   حتكامـــــااُ
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  الحرضمي  محمدبنمحمد 

ً وِجيهــــا َوِجيـــه العلـــم يــــا علـــ َ ِ ُ  

  

ِمقامــــك عنــــد باِرئنــــا وِجيهــــا   ُ َ  

ــــورك المــــع التحقيــــق حقــــاً  ِون ُُ ُ

  

ِوعلمــــك والفــــضائُل مــــن يفيهــــا   ِ َِ ُ  

ــــــمَأيــــــا عالَّمــــــ   ٍة ومنــــــار عل ِ َ ً  

  

ــــت الوِجيهــــا   ــــج محمــــد كن َونه ٍ َ  

ـياء حـــــق للربايـــــا   ٍنـــــرشت ضــــ ََ  

  

ٍفـــــأرشَق فكـــــر ألبـــــاب عليهـــــا   ُ ِ  

اً   ــــ ــــى نظ ــــلَّ أن نلق ــــك ق   ُفمثل

  

ـبيها   ـــ ــــى ش ــــف أن نلق ــــك كي   ُومثل

ــــاب خط   ــــان لأللب ــــك ك ْرحيل َُ ــــاًِ   ب

  

ـــــا   ـــــاً تليه ـــــد أركان ً ه ـــــسي َّج ِ َ  

ّأيــــــا عبدالــــــسالم عليــــــك ر   ِ ُ َ  

  

ـــــصك بالـــــ   ُيخ ُ   ِسالم ويحتويهـــــاَ

ـيم   ٍفـــــؤادك روح ريحـــــاٍن مقـــــ ُ ُ َ ُ  

  

ــــــا   ـيم أراك فيه ـــــ ــــــات النع ِبجن ِ  

ّ محـــــب   ـيدي إ ــــ ـــــك س ٌّوروح ُ ُ  

  

ـــــآلل لو   ـــــداةِل ِاله ـــــاُ ـــــع أبِيه    م
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 عبدامللك الرشقي. أ

ــــــع  ــــــوم تودي ــــــه(يف ي ـلت قـــــوايف الـــــشعر فيـــــه    )ِالوجي   ِضــــ

ـــــــهَحـــــــي     إ خـــــــشيت لفـــــــرط جـــــــر ـــــــول وال أفي   ِأن أق

ـــــَأو ـــــزَم ـــــز كح ـــــرى ح ـــــــــــهَعّ تفجـــــــــــٍن أب    ا ت   ِ يف بني

ـــــــــــ ـــــــــــه األىسَم ـــــــــاد    ن ال يفارق ـــــــــه ب ـــــــــهٍوذهول   ِ علي

ــــــــراق ــــــــشكو الف ــــــــه؛ي ــــــه     وليت ــــــا لدي ــــــه  ــــــو يفتدي   ِل

  ِ يـــــــيضء لناظريـــــــهبـــــــدراً    إذ كـــــــــــــان يف آفاقنـــــــــــــا

  ِ وكانــــــــت يف يديــــــــه،نيــــــــا     لــــــه إذ يــــــرتك الــــــدعجبــــــاً
ـيش ــــــ ـــــــوا  ليع ـــــــوب الت ـــــرداً     يف ث ـــــوب،ضـــــع مف ـــــِ ت ال ث   ِهْي

ـــــــــ ـــــــــذا تح ـــــــــاىل باملّول ـــــــــصطفيها وتـــــــــصطفيه ِرم    ك   ِي

  ِ فيـــــــه إذ ال طـــــــلَّ؛ق املـــــــزن     فــــــــا؛والجـــــــود يف كفيـــــــه
ـــــــؤاد    ٌ أدبيـــــــــــــــةٌوظرافـــــــــــــــة ـــــــسبي الف ـــــــهَت   ِ وتحتوي

ــــــــــراع ــــــــــه ي ــــــــــدٌول ــــــــضيه    ُهّ ح ــــــــا ينت ــــــــسيف مل   ِكال

ـــــــَأو ـــــــتَم ـــــــَا رأي ــــــــه     الَاللةَ ض ــــــــارت تتقي ــــــــار ص   ِأفك

ـــــــرض     وال،ٌ فقـــــــــرُمــــــــا عاقــــــــه ـــــــه و،ٌم ـــــــا يعرتي   ِال م

ـيسَأو ـــــ ــــــالم« يف َل ــــــا»األع ــــــــه     م ــــــــاد النبي ــــــــي إلرش   ِيكف

ـــــــستاُال غـــــــرو أن ي ـــــــن الكتـــــــابَر    جـــــــيل ال   ِ ملجتليـــــــهِ ع

ـــــــصطفى ـــــــم آل امل ــــــج    عـــــــن عل ــــــاةُنه ــــــنِ النج ــــــهْ مل   ِ يعي

ــــــــا يف دفّ    ولـــــــــذا أعـــــــــاد تـــــــــراثهم ــــــــان م ــــــــهوأب   ِتي

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــدها زيدي   ِ يزدريــــــهْنَيهــــــدي بــــــه مــــــ    ًلعي

ــــــسي ــــــا هــــــب الن ــــــه م ـــــــضيه     ـفعلي ُــــــــم صـــــــالُة ر ترت
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فس ﴿: الحمد  القائل ِولنَبلونُكم بيشء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واأل ُ ْ ْ ْ ُ َْ َ َ ََّ َ ٍْ َْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ْ ِْ ِ ِِ ُ ٍ
ْ ِ

َوالثمرات و َِ َ َ َبرشِّ الصابرين َّ َِّ ِ ِ َالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا  وإنا إليه راجعون  *َ َ ُ َ ٌ َ َُّ ْ َ َّ َ ُ َ َِ َ ُ ْ َِ ِِ ِ ِ َِّ َّ ِْ ِ ِ ك * َ َأو ِ َ ُ

ك هم املهتدون ة وأو ت من رهبم ورْمحَ َعليهم صلوا َ ٌ َ َُ َ ٌ َْ َ َ ْ َ َ ُْ ْ ُ َ ْ ِّ َ ُْ َ ِ ُِ ِ   .]١٥٧ -١٥٥: البقرة[﴾ِ

 فمـن ،األجر عـىل قـدر املـصيبة: ( القائلوالصالة والسالم عىل رسول هللا

صيبة فليـذكر مـصيبته  ـثيل؛ٍأصيب  صـلوات هللا   فـإنكم لـن تـصابوا 

  وبعد .. وسالمه عليه وعىل آله الطيب الطاهرين

ئهـا وفقدان األمـة ، وعظم املصيبة،أمام هول الفاجعة ءلعظ  ، مـن العلـ
الطغاة املستكربين تنعي رابطة اآلمرين باملعروف والناه عن املنكر يف وجه 

ء اليمن للشعب اليمني واألمة اإلسالمية رحيل أمينها العام السيد العالمـة  عل
عباس الوجيه الذي وافته املنية قبيل فجر يومنا هـذا بن املجاهد عبد السالم 

 م متـأثرا٥/٧/٢٠٢٢ًهـــ املوافـق ١٤٤٣ السادس من ذي الحجـة الحـرام ٦الــ
اء الحـصار ّ وقد تفاقمت حالتـه الـصحية جـر، به قبل أشهرَّرضه الذي أ

ح له باملغادرة لتلقي العالج ،اآلثم  ورفض تحالف العدوان واألمم املتحدة الس

  .يف الخارج

ر جل ّ فقد سخ،لقد كانت حياة الفقيد حياة حافلة بالعطاء العلمي والفكري
يمة والنفيسة وكان له  وتحقيق الكتب الق،وقته إلحياء الرتاث اإلسالمي األصيل

ه رغـم  دور كب ونشط يف إحيـاء الحركـة العلميـة يف الجـامع الكبـ وغـ
 النظام الحـاكم يف َِلِبض لها من قّالتحديات والتهديدات واألخطار التي تعر

ي الـذي وقـَِلِب ومن ق،مطلع التسعينات  يف وجـوههم َفَ الوهابي التكف
 جبهـة لوحـده أمـام الحمـالت الحاقـدة َلَّثـَ وم،بكل شـجاعة ورباطـة جـأش

واملشاريع املـاكرة التـي اسـتهدفت الـنهج العلمـي والفكـري األصـيل والهويـة 

انية املرتبطة بالثقل عرب تاريخ اليمن   . اإل



 

 

 

١٨٠  

ي ة الفقيد بالكث من املحطات املرشفة واملواقف الشجاعة ال ّلقد  زت س

ــست ســي يف حــروب صــعدة ــدوان ،ال ــسعودي ويف وجــه الع  األمــري ال

  .الصهيو الذي استهدف اليمن

 َفِرُعـَ و، عـىل مـستوى الـداخل والخـارج ومرتفعـاًكان صوت الفقيد قوياً

 املنارص للقضية الفلـسطينية ولحـزب هللا املقـاوم يف واملبدوقفه القوي 

 .لبنــان ولثــورة الجمهوريــة اإلســالمية يف إيــران منــذ بدايــة انطالقتهــا
االتفقيد بصدعه بكلمة الحق يف وجه نظام صالح املستبد  الَفِرُك ع  وجـ

 سعيهم لتصفية نهج آل محمد مـن الـيمن لـوال سعواالحرب الدموي الذين 

ء الرباني الذين كان عـىل رأسـهم ويف مقـدمتهم  عناية هللا ومواقف العل

  .صادعا بكلمة الحق ال يخاف لومة الئم

اً   لكـلِّ ومـالذاً، محتـاج لكـلِّ وكهفـاً،ضعف مستـ لكـلِّلقد كان الفقيد نص

  . بكرمه وإحسانه الكبمشهوراً ، قصده وتواصل به أو طرق بابه،ظلومم

 بـسالح  ومتـسلحاً، ومحتـسباً، الصرب الجميلكان الفقيد رغم مرضه صابراً

  . وحسن الظن با والثقة به، والدعاء،الذكر

 ، يسكنه مساكن األخيار وأْن،نسأل هللا تعاىل أن يرحم الفقيد رحمة األبرار

ننا  وأْن،وأن يجعل مقامه يف مقعد صدق مع املصطف األبرار  يخلفه عىل 

  وأمتنا وأرسته بأحسن خالفة

ء اليمن  صادر عن رابطة عل
 م٥/٧/٢٠٢٢املوافق هـ ١٤٤٣ من ذي الحجة الحرام ٦بتاريخ الــ
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  وإنا  وإنا إليه راجعون

َُكل نفس ذآئقة املَوت وإنام توفون أجورُكم يوم القيامة فمن زحزح ﴿: قال هللا تعاىل ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ِْ ُ ُ َّ ََ َ َ ْ َ ََ ْ َ َّ ُ َ َ ْ ُِّ ِ ِ ُِ ٍِ ْ
َعن النَّار وأدخل اجلنَّة فقد ف َ َ َ ْ َْ ََ ِ ْ َُ ِ ُاز وما احلياة الدنيا إال متاع الغرورِ َُ ْ ُْ َ َ ََ ْ ُّ ُ ََّ ِ   .]١٨٥:آل عمران[﴾َ

ء، وشعبنا اليمني العزيز،ّنعزي أمتنا اإلسالمية ه األخيار بوفاة الـسيد َ وعل
  .عبدالسالم الوجيه رحمه هللا رحمة األبرار/ العالمة املجاهد

 ، وأقاربـه،زةّك نتوجه بأحر التعازي عىل وجه الخـصوص ألرستـه العزيـ
  وأْن، وأن يكتب لهم األجر، يلهمهم الصرب ونسأل هللا أْن، وأصدقائه،ومعارفه

 وأن يتقبـل منـه صـالح ، ويـسكنه فـسيح جنتـه،ّيتغمد الراحـل بواسـع رحمتـه
ل   . ومريض األفعال،األع

وذجاً للعا العامل املتواضع-رحمه هللا–لقد كان  اً يفَلََذبَ و،    جهداً كب
ءخدمة   ، والوقوف يف وجـه الظـامل، ويف الصدح بكلمة الحق،العلم والعل

 ، وسعى للتقريب ب أبناء األمة اإلسالمية،والرباءة من أعداء هللا املستكربين
 وكان له دوره يف التصدي ملؤامرات أعـداء ،والتصدي ملساعي الفرقة والفتنة

 وكانـت مواقفـه ،رسائيليـةاألمة اإلسالمية واملخططات العدائية األمريكية واإل
 وتجـاه ،ثابتة ومرشفة يف التصدي للعدوان األمـري الـسعودي عـىل الـيمن

  .قضايا األمة اإلسالمية ويف مقدمتها القضية الفلسطينية
   وأن يجعل كتابه يف علي،نسأل هللا أن يجزيه خ جزاء املحسن

  وإنا  وإنا إليه راجعون
   العظيملعيلوال حول وال قوة إال با ا

 هـ١٤٤٣/ ذو الحجة/٦
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حة العالمة الشيخ عبد السالم  أتوجه بالتعب عن املواساة والعزاء بوفاة س

ء اليمن ـة،عباس الوجيه أم عام رابطة عل  إىل ، أتوجه إىل عائلته الكر

ء اليمن ء يف رابطة عل ءىل كـلِّ إ،السادة العل  إىل الـشعب اليمنـي ، العلـ

حة الـسيد عبـد ، إىل قيادة أنصار هللا،العزيز  وعىل رأسها األخ العزيـز سـ

ِ هذا العالم املجاهد ،امللك الحو حفظه هللا وحفظهم جميعاً ونرصهم جميعاً

 ويف الـدفاع ،والشجاع والصامد الذي قىض عمره يف خدمة اإلسالم العزيـز

 ، عليه في مىض واآلنْتَ الحروب التي ُشناملظلوم يف كلِّعن الشعب اليمني 

 ويف مقدمها قضية فلـسط ،وقىض عمره أيضاً يف الدفاع عن قضايا أمتنا

ة والقوية والشجاعة إىل جانب املقاومة يف لبنان يف ،والقدس  ووقفته الدا

 ،ت وما واجهته منطقتنا وشعوب منطقتنا من مـؤامرات وتهديـدا، املراحلكلِّ

)١( الدرجاتَّ عليه بالرحمة وعلوَّنُمـَأسأل هللا أن ي
.  

                                                             
  .م١٣/٧/٢٠٢٢حول آخر التطورات السياسية له كلمة العزاء كان يف  )١(
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بعث فخامة املش الركن مهدي املشاط برقية عزاء ومواساة يف وفاة أم عـام 

ء اليمن العالمة عبدالسالم عباس الوجيه الذي انتقل إىل جوار ربـه  إثـر رابطة عل

  . به بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل يف خدمة الوطنّمرض عضال أ

واقف الفقيد الوجيه الذي سخ،وأشاد الرئيس املشاط يف برقية العزاء ر ّ 

 حيـث ،حياته إلحياء الرتاث اإلسالمي األصيل وتحقيق الكتب القيمة والنفيسة

ت القرن املايض رغم كان له دور مهم يف إحياء الحركة العلمية مطلع تسعينيا

يةَِلِب خاصة من ق،ض له من مضايقاتّما تعر   . الحركة الوهابية التكف

يّونو  وصفات حميدة خالل ،ز به الفقيد الوجيه من سجايا جليلةّه إىل ما 

ة حياته الحافلة بالكث من املحطات املرشفة واملواقف الشجاعة  سـي ،مس

مناهضة العدوان األمري السعودي  وإسهاماته يف ،يف حروب صعدة الست

عية والسياسية عىل ،اإلمارا  فضالً عن أدواره عىل األصعدة العلمية واالجت

  .مدى العقود املاضية

 أحد أعالمه ، اليمن خرس برحيل العالمة عبدالسالم الوجيهوأكد فخامته أّن

ئه الذين صدعوا بكلمـة الحـق يف وجـه الظـامل واملـستكربين وقـو ى وعل

الفتــاً إىل مواقفــه املبدئيــة القوميــة املنــارصة لقــضايا األمــة ويف  ؛الطغيــان

  .مقدمتها القضية الفلسطينية

 الرئيس املشاط عن بالغ األىس وصادق املواساة ألوالد الفقيد وأرسته ّوعرب

ء وطالبه ومحبيه  يتغمده ّسائالً املوىل جلت قدرته أْن ،وآل الوجيه كافة والعل

  . ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوانبواسع رحمته

  ." إنا  وإنا إليه راجعون "
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

تها النَّفس املطمئنَّة ارجعي إىل ربك راض﴿ ِيا أ َ ِّ َ ْ َِ ِ َِ ِ ِ ُ ْ ُْ ْ ُ َ َّ َُ ًية مرضيةَ ًَّ َِ ْ   .صدق هللا العظيم ﴾َ
 محزون تلقينا نبأ وفـاة العالمـة الكاتـب الباحـث عبدالـسالم عبـاس بقلٍب

ء الـيمن بعـد عمـر جهـادي قـىض معظمـه يف  الوجيه أم عام رابطة عل
انيـة ،العلم  وتقديم العلم النافع املنسجم مع روح اإلسالم وهويـة الـيمن اإل

 فكان لـه ،برسوله محمد صىل هللا عليه وعىل آله وسلماملرتبطة با تعاىل و
ّ وخلف ،حضور الفت يف مجال البحث العلمي يف الجوانب الدينية والتاريخية

ث ت واضحة   يف تأسـيس ًِهْسُ كـ كـان مـ، من املؤلفاتٍلت يف عددّبص
ء اليمن م ن  وكا،ؤدياً دوراً حيوياً من خالل موقعه فيها كأم عامُرابطة عل

 يف محافـل إسـالمية  ومـشاركاً،ر يف الساحة بكتاباته ومقاالتهِّ مؤثذا حضوٍر
ل والجهود تقدير واحرتام الجميع،خارج اليمن   . فنال بكل هذه األع

 نشيد بإسهامات الفقيد الكبـ املقـدرة يف الجانـب العلمـي ودوره عـىل وإننا إذْ 
ء الـذ عي لنذكر بأنه كان من العل ين وقفـوا بجديـة ومـسؤولية مـع الصعيد االجت

ـيمن ن حالـت دول تحـالف العـدوان دون ّ وممـ،شعبهم ضد العدوان الغاشم عىل ال
ـيمن بعـد تـد مـستوى الخـدمات الـصحية  سفرهم لتلقي العالج الـالزم خـارج ال

  .اء االستهداف املبارش لها بالعدوان وبالحصارّوالطبية جر
 وإىل ، وأرستـه،املواسـاة إىل أوالدهنتقدم يف هذا املقام بأحر التعـازي وصـادق 

ء وطالبه ومحبيه،كافة آل الوجيه  سائل هللا العيل القدير أن يتغمـده ، وكافة العل
  . وأن يلهمهم جميعا وإيانا الصرب والسلوان،بواسع الرحمة والغفران

َإنا  وإنـا إليه راجعون﴿ َِ َ ِ ْ َ ِّ ِ َِّ َِّ ِ﴾  
  .عظيموال حول وال قوة إال با العيل ال

  .وصىل هللا وسلم عىل سيدنا محمد وآله الطاهرين
 م٢٠٢٢يوليو  ٥ املوافق ھ١٤٤٣ذو الحجة  ٠٦
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ء اليمن العالمة  نعزي أنفسنا وشعبنا العزيز يف وفاة أم عام رابطة عل

رضالذي قىض متأثراًالجليل عبدالسالم الوجيه  يف اآلونة  و،ّ عضال أ بهٍ 

ة تدهورت حالته الصحية جر ح لـه ّاألخ اء الحـصار ورفـض العـدوان الـس

 .باملغادرة لتلقي العالج يف الخارج
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الم عـىل الحمد  رب العـامل والـصالة والـس ،بسم هللا الرحمن الرحيم

  .محمد وعىل آله الطيب الطاهرينخاتم األنبياء واملرسل سيدنا 

فإنه بوفاة الفقيد األخ عبد السالم بن عباس الوجيه خرس الوطن من أعز 

 فقد كان األستاذ عبد السالم الوجيه هامـة وطنيـة ،وأفضل رجاله املجاهدين

ة رجـاالت ً من أعالم اليمن الصادق ومن خـ  عاملـاً ، الـيمنشامخة وعل

واقفه الشجاعة ة القرآنيـة ،مؤمناً صابراً عرفناه   انطلق خـالل فـرتة املـس

واقفه الشجاعة صادعاً بقول الحق كان يتحرك من منطلق املسئولية صابراً 

ً  كانت له مواقف يف مواجهة العدوان األمري السعودي بكتاباته عرب ؛حكي

واقفـه الـشجاعة عـن القــضية وسـائل اإلعـالم وتحركاتـه ومـدافعاً  كـذلك 

  .الفلسطينية التي تعد قضية كل مسلم حر

إن الفقيد عبد السالم الوجيه نشأ يف بيئة علمية ودرس عيل يد العديد من 
ء ومنهم السيد مجد الدين محمد املؤيدي والسيد بدر الـدين بـن أمـ  العل

 وواصـل ،)مهـم هللارح( والسيد العالمة حمود بن عباس املؤيد الدين الحو
ء كـ حـصل عـىل شـهادة البكـالوريوس يف  علومه لـدى الكثـ مـن العلـ

ً مدرسا وقد درس عىل يده الكث يف ،االقتصاد والعلوم السياسية  وكان معل
 وبرز يف الجانب اإلعالمـي فكـان مـن أصـدق ،دار العلوم يف مدينة صنعاء

 ثـم رئيـساً ،جلـة الحـراس وقد عمـل مـديراً لتحريـر م،اإلعالمي وأشجعهم

ء اليمن،للدائرة اإلعالمية لحزب الحق اً أميناً عاماً لرابطة عل   . وأخ

واقفه الصادقة والشجاعة يف قول الحق وكان نشطاً يف الكتابـات  عرف 

والبحوث العلمية ولديه الكث من املؤلفات العلمية تناولها الدكتور عبد الـويل 

ي يف كتابه موسوعة أ   .عالم اليمن ومؤلفيهالشم
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ًوكانت حياة الفقيد حافلة باملكارم والقيم الرفيعة سواء من خـالل كتاباتـه 
مواقفه العملية فمواقفه اإلعالمية الشجاعة كـان لهـا أثرهـا اإليجـا يف  أو

 فكان صوت الفقيد صادعاً قوياً يف ،مواجهة املعتدين والحاقدين عىل الوطن

  .مواجهة املعتدي

بتواضعه وحسن خلقـه ومروآتـه فقـد كـان محـسناً يحمـل روح ك عرفناه 

عيـاً  هم وكـان مـصلحاً اجت العاطفة يتتبع أحوال الضعفاء من األقرباء وغ

 بل حمل الصفات الرفيعة النبيلة ألنه عاش ، ال يرىض بالباطل،ناصحاً مخلصاً

ء فـضالً عـن أصـالته وطيـب ،يف بيئة علمية رفيعة  جالس والزم رمـوز العلـ

  . والحديث عىل مؤلفاته وخطاباته ذو شجون ال يتسع لها املقام،منبته

فرحم هللا الفقيد ونسأل هللا تعاىل أن يسكنه فسيح جناته وأن يعظم األجر 

  .لذويه ومحبيه وأن يلهمهم الصرب والسلوان

  إنا  وإنا إليه راجعون

  

  السيد العالمة أحمد بن يحيى املتوكل

 رئيس مجلس القضاء األعىل
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد  الذي ال يحمد عىل مكروه سواه والـصالة والـسالم عـىل سـيدنا 

  وبعد .. رسول هللا وعىل آله الهداة

 ورقـى بـه إىل ،هر هللا رضيحّ ونو،س هللا روحهّفقد تلقينا نبأ وفاة من قد

 ،درجات آبائه األكرم خاتم النبي وسيد املرسـل ووصـيه سـيد الوصـي

ة الهادين صلوات هللا وسالمه عليهم أجمع   واأل

 ، وأسكنه فسيح جناته،عبد السالم بن عباس الوجيه رحمه هللا رحمة األبرار

عظـم هللا أجـر  : فنقول،وجاور به النبي املختار وآله األطهار يف أعىل علي

وإنا  وإنـا إليـه  أهله وذويه وخلفه عليهم وعلينا وعىل األمة بأحسن خالفة

صيبة َصيبُمن أ« : وبحكمه راضون فلنا أسوة بنبينا وشفيعنا القائل،راجعون  

ـثيل  صـدق رسـول هللا صـلوات هللا »فليذكر مصيبته  فإنكم لن تصابوا 

 مـصيبتنا بـه أصـابت اإلنـسانية يف  فـإّن؛وسالمه عليه وعىل آلـه الطـاهرين

 ، وأقبلت الفـ كالليـل املظلـم، وانتهت الرساالت، بها انقطع الوحي؛الصميم

 فـال حـول ،تئ ولكن يف هللا عزى عن كل فا،و يبق من يلوذ به املكلومون

 وسـبحان هللا ، وإنـا  وإنـا إليـه راجعـون،وال قوة إال با العـيل العظـيم

  .بحان هللا العظيم س،العظيم وبحمده

  :وقد قلت يف ذلك ما ييل

ـــ ـــن حـــادٌأنب ـــه م ـــا ل ـــا ي ـــك    ٍث أتان ـــاّس ـــام براه ـــسامع والعظ    امل

ـــد ـــه آل محم ـــسالم وجي ـــد ال    برباهـــا زاخـــراًمـــن كـــان بحـــراً    عب
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  حقبــــا طــــواال والعلــــوم رعاهــــا    ً وجاللــــةً مهابـــةَمـــأل النفـــوس

ـــيافة ـــريم ض ـــواله الك ـــدعاه م ــــوم لقا    ف ــــي إال لي ــــن نلتق ــــال   ه

ـــد ـــه وحـــرس وتن    ركنــــي والعظــــام براهــــاّوانهـــد    ميّلهفـــي علي

ــ ــالً َالَمِل ــد مناض ــان الفقي ــد ك ً     وق    للكــــروب جالهــــااًِّيــــِم كَشــــه

ــداها    بلــــــسانه ويراعــــــه وســــــنانه ــاة ع ــن عت ــوامح م ــبح الج   ك

ـــر ـــا تغ ـــصالة ر م ـــادحاّف   ورق األراك ومـــا يهــــب صــــباها    د ص

ها    تــــرتا عليــــه مــــع النبــــي وآلــــه ــ ــوم س ــم نج ــام فه ــ األن   خ
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نعزي األمة اإلسالمية يف العالمة عبدالسالم عباس الوجيه أم عام رابطة 

ء اليمن ّ أ به بعد حياة حافلة ٍ عضالٍالذي وافاه األجل اليوم إثر مرض ،عل

  .ء يف خدمة الوطن يف املجال الدينيبالعطا

ً سخر وقتـه ،ٌوللفقيد الوجيه أدوار عىل الصعيدين العلمي والديني َ حيث كان عال َّ ِ

فــضالً عــن   ،مــة والنفيــسةّإلحيــاء الــرتاث اإلســالمي األصــيل ومحقِّقــاً للكتــب القي

 إسـهاماته التوعويـة يف الحــّث عـىل الجهــاد والثبـات ملواجهــة العـدوان األمــري

  .ّالسعودي اإلمارا وقوى الطغيان واالستكبار العاملي

ّوقد نهل من العلم األصيل املنسِجم مع الثقافة القرآنيـة النابعـة مـن كتـاب  ِ ِ ِ

ّهللا عز وجّل انيـة ومواجهـة  ،ِ ِوممن سـاهموا يف الحفـاظ عـىل الهويـة اإل ّ
ية ّاألفكار والثقافات الدخيلة والضالة للحركة الوهابية التكف َ.  

ّ وممـن ،ّوهو أحد أعالم اليمن الـذين سـخروا أنفـسهم يف خدمـة الـوطن
 ،َأمـضوا حيــاتَهم يف االنتـصار لكلمــة الحـق وقــيم ومبـادئ الــدين الــسامية

  .ومناهضاً للطغاة واملستبدين يف كل عرص

 آمـراً ،وصادحاً بالحق ومجـاهراً بـه ، عاملاً جليالً،وقد خرس الوطن برحيله
يف نـرصة   متحركـاً،املنكر ال يخىش يف هللا لومـة الئـمباملعروف وناهياً عن 

  .املستضعف ومنارصة الحق وأهله

ِ وعظــيم املواســاة ألوالد الفقيــد وأرستــه وآل الوجيــه كافــة ،وببــالغ األىس

ء وطالبه ومحبيه بهذا املـصاب  يتغمـده نـسأل هللا العـيل القـدير أْن ،والعل

  .له وذويه الصرب والسلوانبواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أه
  ". إليه راجعون اإنا  وإن" 
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نعت الهيئة العامة لألوقاف العالمة عبد السالم عباس الوجيـه أمـ عـام 

ء اليمن الذي وافاه األجل اليوم إثر مرض  به بعد حياة ّ أٍ عضالٍرابطة عل

 .ة بالعطاء يف خدمة الوطن يف املجال الدينيحافل
 بأدوار الفقيـد الوجيـه عـىل ،وأشادت الهيئة العامة لألوقاف يف بيان نعي

ر وقتــه إلحيــاء الــرتاث ّ حيــث كــان عاملــاً ســخ،الــصعيدين العلمــي والــديني

 فـضالً عـن إسـهاماته ،قـاً للكتـب القيمـة والنفيـسةقَِّحُ وم،اإلسالمي األصـيل

 والثبات ملواجهة العدوان األمري السعودي ،لحث عىل الجهادالتوعوية يف ا

 . وقوى الطغيان واالستكبار العاملي،اإلمارا
 الفقيد نهل من العلم األصيل املنسجم مع الثقافة القرآنية وأشار البيان إىل أّن

انية ّ ومم،النابعة من كتاب هللا عز وجل ن ساهموا يف الحفاظ عىل الهوية اإل

يةومواجه   .ة األفكار والثقافات الدخيلة والضالة للحركة الوهابية التكف

ـيمن الـذين سـخروا ، الفقيد العالمة الوجيه،واعتربت هيئة األوقاف ّ أحد أعالم ال

ـيم ،ن أمضوا حيـاتهم يف االنتـصار لكلمـة الحـقّ ومم،أنفسهم يف خدمة الوطن  وق

  . عرصيف كلِّ ومناهضاً للطغاة واملستبدين ،ومبادئ الدين السامية

ت الهيئة العامة لألوقاف عن بالغ األىس وعظـيم املواسـاة ألوالد ّوعرب
ء وطالبـه ومحبيـه بهـذا املـصاب،  الفقيد وأرسته وآل الوجيه كافة والعل

 يتغمـده بواسـع رحمتـه ويـسكنه فـسيح جناتـه سائلة هللا العيل القـدير أْن
  .ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان

  " إليه راجعون اإنا  وإن" 
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 ، الباحث واملحقق والـشاعر عبدالـسالم الوجيـه، نعت الهيئة العامة للكتاب

 .اه هللا اليوم بصنعاءالذي توفّ
ا تركـه مـن ، الراحل من أهم أعالم اليمن املعارص،واعترب البيان  منوهاً 

ها،جم والتاريخ واملقالةمؤلفات يف الرتا  . وغ
 "أعــالم املــؤلف الزيديــة "وأشــار البيــان إىل بعــض تلــك املؤلفــات مثــل

 باإلضـافة إىل مجموعـة "مصادر الرتاث يف املكتبـات الخاصـة يف الـيمن"و

أخرى من التحقيقات واألبحاث والكتابات املهمة التي تتموضع الهوية اليمنية 

 .يف مختلف تجلياتها
 مــا تركــه الراحــل ســيظل موضــع اقتــداء يف الحــارض يئــة أّنوأكــدت اله

  .واملستقبل
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FM 

ً إىل األمة اإلسالمية عموما وإىل الـشعب اليمنـي يببالغ األىس والحزن ننع
ًخصوصا نبأ رحيل العالمة املحقق والباحث املدقق عبدالسالم عبـاس الوجيـه 

ء اليمنأم عام    .رابطة عل

وبهذا املصاب الجلل نرفع تعازينا إىل القيادة الثورية ممثلة بالـسيد القائـد 

ئيــة،الــدين الحــو وإىل عبــدامللك بــدر  ، وإىل أرسة الفقيــد، قيادتنــا العل

ة والذي يعترب رحيله ثلمة يف الدين ،ومحبيه  وطالبه برحيل هذه القامة الكب

  . محمد صلوات هللا عليه وآله ك أخرب حبيبنا،ال تُسد

ل العالمة والباحث عبدالسالم الوجيـه يف منعطفـات تأريخيـة عـدة ّثَلقد م

قتضيات الواقع ومجريات األمور   .اإلنسان العا املحقق الواعي 

جموعـة مـن املؤلفـات وأحيىولقد أثرى املكتبة العلمية   الـرتاث اليمنـي 

  .ٍوالعا والطالب عىل حد سواءث والتحقيقات التي استفاد منها الباح

إننا يف إذاعة آفاق ونحن ندرك حجم املصاب نأخذ بأيدي الشباب ونتطلع 

  .يف جيل اليوم أن يسدوا الفراغ الذي تركه رحيل العا املحقق الوجيه

ء والباحث وأن يعطوهم  ك نهيب بالوسط اإلعالمي أن يلتفتوا إىل العل

  .  ومكانتهممساحة إعالمية تليق بدورهم 

  . وعظم هللا أجر أهله ومحبيه، وبلَّ بوابل الغفران ثراه،رحم هللا الفقيد

  .وإنا  وإنا إليه راجعون
  هـ١٤٤٣/ ذو الحجة / ٦: بتاريخ

 م٢٠٢٢/ ٧/ ٥املوافق 
 



 

 

 

١٩٤  

 

تها النَّفس املطمئنَّة﴿ ِيا أ َ ْ ُْ ْ ُ َ َّ َُ َارجعي إىل* َ ِ ِ ِ َّ ربك راضية مرضيةْ َِ ِْ َّ َ ِّ ًَ ِ﴾.  

  وبعد..  الحي القيوم،الحمد  الباقي الدائم

 ينعي حزب األمة ؛ ومستسلمة إلرادته ومشيئته، مؤمنة بقضاء هللا وقدرهٍبقلوب

ئها، وإىل كافة الشعب اليمني، قياداته ومنتسبيهإىل كلِّ  ، وإىل األمة بأكملها بعل
 القامة ؛ ومؤلفيها وفاة أحد أبرز مؤسسيه، وكتابها،ا وشعرائه، وأدبائهاـومفكريها

العلمية والفكرية السامقة العالمة املجاهد واملحقق البارع واملفكر الالمع واألديب 

ز والـسيايس املـربز الـسيد العالمـة ّ واملؤلـف املتميـاألريب والشاعر الرسـايل

ء اليمن تغمده  هللا بواسع عبدالسالم بن عباس الوجيه أم عام رابطة عل

ته وأسكنه فسيح جناته  نعزي أوالده وزوجته وكافة أهله وأقاربه  وإننا إذْ،رح

نعزي معهم أنفسنا وكافة زمالئه وتالميذه ومحبيه واألمة جمعاء بهذا املصاب 

 ويحسن عزاء الجميع ويعظم لهم ، يتغشاه برحمته الواسعة سائل هللا أْن،الجلل

 . وإنا  وإنا إليه راجعون،هولنا األجر يف مصيبة فقدان
 وزاخرة بالجهاد والعطاء ،لقد عاش الفقيد حياة متخمة باملعاناة بكل أنواعها

 وثروة علمية ،ف ثروة هائلة من القيم واألخالق واملبادئّ وخل،يف كافة املجاالت
هاوفكرية وأدبية قّل  فهو قىض عمره املبارك ب مواجهة الظلم والبغي ، نظ

 ، وب الكتابة والتأليف والتحقيق والتدريس،فات بقلمه ولسانه وتحركهواالنحرا
 وب ، وتقريب وجهات النظر ب مكونات األمة ورجاالتها،واإلصالح ب الناس

يــة واملؤســسات النافعــة  تأسـيس وتكــوين وإنــشاء الجمعيــات واملرافــق الخ
ت الفاعلة ن يحتـاج إىل ّعيد ممر ليله ونهاره لنفع القريب والبّ وسخ،والتنظي

من عمل ينفع األمة ما  و،والتوجيه  ونصح وتوجيه من يحتاج إىل النصح،النفع
 ويخدم الناس ويقوي راوبط املجتمع وينهض بواقعه إال وهو يف املقدمة مبادراً

ًومشاركاً ًًِ وداعهاًِّ وموج وناصحاً وباذالً ومقدماً وداعياً ومرتباً ومنظ  . ومشجعا



 

 
١٩٥  



  .ة بكل معنى الكلمةلقد كان أم

ر املواجهــة الــرشسة مــع عتاولــة اإلجــرام والفــساد   متحــدياً،خــاض غــ
  ومواجهـاً، لهم بقلمه ولسانه فاضحاً، الصفوف ملواجهتهمماًِّ متقد،لغطرستهم

 .لهم برمحه وسنانه
 ينتهي مـن جولـة ومعركـة مـع الطغـاة واملـستبدين حتـى يعـود إىل وما إْن

يق والتأليف حتى أخرج راوئع املخطوطـات ونـوادر  عىل التحقمحرابه معتكفاً
  .املؤلفات بتحقيق محكم وتأليف منظم

 ،مِهِْد أفذاذ الشعراء الذين كانـت آلـة القمـع تعمـل لـوأََدانَ وسَعَّج وَشَمَعَد
ى ّ وتبنـمُهَإنتـاج ََرشَم للمجتمـع ونـُهَزََرأب فَـإبـداعهم ِلْتـَ وق، عطائهمَبْجَوح

  .الرتويج لهم

 ومكتبات بيوتات العلم املتناثرة ،حلقات العلم املنزوية يف املساجد ب ََطبَر
 ، ودواوين الـشعراء املحجوبـة،زائنب أيدي جهلة الورثة أو املكدسة يف الخ

ةو  وتوجيههـا ، يف بوتقـة واحـدة الكـلِِّعْمَِج لَلِمَ وع،أدبيات السياسي املبع
 . ونارصه هادف كان هللا راعيه وحاميهٍّ جهادينحو مرشوعٍ

 بشدة أمام أي حالة مؤثرة فدمعته قريبة أمام أي ُّر املشاعر يتأثَفَهْرُكان م
وقلمه  ،وشاعريته مستفزة ملقارعة أي طاغية أو متبجح ،موقف إنسا عاطفي

 ، مزلـزلٍ أو مقـال، ذائـعا يف شـعٍرّال اللتقاط اللحظة وتسجيل املوقف إمّسي
 . موجز أو مسرتسلبياٍن أو

 مـن رموزهـا  ورمـزاً، مـن أعالمهـا الكبـارًَلـَليمن برحيله علقد خرست ا
 وأحد أبرز عناوين ملحمتها الكربى يف وجه أعتى عدوان عىل اليمن ،العظام
 .واألمة

 ، وأهلــك، وخلفـك عـىل أمتـك، وأعـىل مقامــك، ورفـع قـدرك،رحمـك هللا
ــك ــك،وذوي ــذتك، وزمالئ ــة، وتالم ــسن خالف ــك بأح ــا ، ومحبي ــا  وإن  وإن

 .اجعونر إليه
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

َُكل نفس ذائقة املَوت ثم إلينَا ترجعون﴿ َ ُ ُ َ َ ْ ُُّ َ ْ ْْ َُّ َِ ِ ِْ   . صدق هللا العظيم﴾ٍ

 تلقينـا نبـأ وفـاة ، مؤمنـة بقـضاء هللا وقـدرهٍ وبقلوب،ببالغ الحزن واألىس

 أمـ عـام ،لسيد عبدالسالم عبـاس الوجيـهالعالمة األديب الباحث املحقق ا

ء اليمن  ، والصدح بقـول الحـق، الجهاديِ بالعطاءٍ حافل بعد عمٍر،رابطة عل

 ، ما جعله عرضة للتهديـد بالتـصفية، منذ شبابه،ومجابهة املستكربين والطغاة

  . وأزالمه، من قبل النظام السابق، عدة مراتاالغتيالومحاولة 

 ٢١ ورفـده لثـورة الــ، يشيد بدور الفقيد الجهادي وهو، ملتقى التصوفإّن

 ووقوفه مع رجال الرجال يف خندق الدفاع عن الدين والعـرض ،من سبتمرب

 ليتقـدم بـأخلص معـا العـزاء واملواسـاة ألرسة الفقيـد ،واألرض والحريات

  تفقدوا قمراً ما زال ضياؤه يشع يف مؤلفاته وتالمذته  : ويقول لهم،العالمة

ُ والعا ال يفقـد حتـى يفقـد أثـره،وأحبابه  ومثـل العالمـة األديـب املجاهـد ،ُ

  . وال تنفد، بل تتجدد، تُفقد له آثار أك من أْن،عبدالسالم عباس الوجيه

  صادر عن ملتقى التصوف اإلسالمي يف اليمن

  م٢٠٢٢ يوليو ٥هجرية املوافق ١٤٤٣ ذو الحجة ٦
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ء املقاومـة إىل األمـة اإلسـالمية ،ويف بيان له  نعـى االتحـاد العـاملي لعلـ

الراحل العالمة عبدالسالم عباس الوجيه الذي بذل عمره يف الجهـاد والعلـم 

  .والتضحية

سكه بنهج العالمـة الراحـل يف مقارعـة االسـتكبار  العـاملي وأكد االتحاد 

  .وقول كلمة الحق

الــشعب اليمنــي   حركــة املجاهــدين الفلـسطينية إىل ْتَمَّدَقـ تَ،مـن جانبهــا

ء اليمن بأحر التعازي لرحيل العالمة عبدالسالم عباس الوجيه     .ورابطة عل

 هـذا الفقيـد املجاهـد ي ننعـإننـا إذْ: "وقالت حركة املجاهدين الفلسطينية

ة قضايا األمة وعىل رأسها قضية فلسط نستذكر مواقفه الثابتة يف نرص
  ."والقدس
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بعث العالمة الشيخ راجا نارص عباس جعفري رئيس حـزب مجلـس وحـدة 

 برقية عـزاء يف رحيـل العالمـة املجاهـد ، اليوم الثالثاء،املسلم الباكستا

 . يف سبيل هللاَُهلََذ بٍ حافلبعد عمٍرعبدالسالم الوجيه 
ببـالغ الحــزن واألىس تلقينـا نبـأ رحيـل العالمـة : "وجاء يف برقيـة العـزاء

 بعـد ، يف سـبيل هللاُـهَلـَـذَ بٍ بـعـد عمــر حـافــل،املجاهد عبدالسالم الوجيه

 وحرمــه العــدوان الـسعودي ، بـهّ أٍ عـضالٍمع مـرضرصاعه  من ٍسنوات

 ".غادرة لتلقي العالج يف الخارج من املياألمر
واقف العالمة الوجيـه  نتـذكر ال يـسعنا إال أْن: " بـالقول،وأشادت الربقية 

مواقف العالمة الراحل القوية والشجاعة يف وجـه العـدوان الـذي يـستهدف 

ترك العالمة املجاهد عبدالسالم الوجيه العديد من املؤلفات : " مضيفة،"اليمن

 الحركـة العلميـة رغـم إحيـاء يف ٌ كبـٌالتي كـان لهـا دورلقيمة وواملجلدات ا

  ". لهاإلرهابيةالتهديدات 

 ويف ذات الوقـت ،د دعمنا إلخواننـا يف الـيمنِّدَُجن: "وتابع الشيخ جعفري

 ا ونـدعو،نناشد بالسالم الحقيقي الذي يضمن سيادة اليمن وأمنه واسـتقراره

 سـائال ،"شكل كامل وشـاملدول العدوان إىل إيقاف عدوانها ورفع الحصار ب

 ، يسكنه فسيح جناتـه وأْن، يتغمد العالمة الوجيه بواسع رحمتهاملوىل تعاىل أْن

 يلهم أهله وذويـه الـصرب  وأْن، يحرشه مع محمد وآله الطيب الطاهرينوأْن

  .والسلوان
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

ُولنَبل﴿ َْ فس والثمرات وبرشِّ َ ل واأل ِونُكم بيشء من اخلوف واجلوع ونقص من األموا َ َ ٍَ َ َ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َِّ ُ ْ ْ ِْ ْ َ َ َّْ ِْ ِ ُ ٍ
ْ ِ

َالصابرين  َِّ َالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا  وإنا إليه راجعون  *ِ َ ُ َ ٌ َ َُّ ْ َ َّ َ ُ َ َِ َ ُ ْ َِ ِِ ِ ِ َِّ َّ ِْ ِ ِ ك عليهم صلوات * َ ٌأو ََ َ َْ َ َْ ِ َ ِ ُ

ْمن ك هم املهتدونِ ة وأو َ رهبم ورْمحَ َ ٌُ َ ْ َ َُ ْ ُ َ ْ ِّ َُ َ ِ ُ ِ﴾.  

ء ، وعظم املصيبة،أمام هول الفاجعة ءهـا مـن العلـ  وفقدان األمـة لعظ

 تنعـي ؛اآلمرين باملعروف والناه عـن املنكـر يف وجـه الطغـاة املـستكربين

ء العراق لألمة اإلسالمية عامـة عة عل  رحيـل ؛ والـشعب اليمنـي خاصـة،ج

ء اليمن السيد العالمة املجاهد عبـد الـسالم عبـاس ا ألم العام لرابطة عل

 السادس من ذي الحجـة ٦ل فجر يومنا هذا الــَْيُب الذي وافته املنية ق،الوجيه

رضه الذي أم متأثرا٥/٧/٢٠٢٢ًهــ املوافق ١٤٤٣الحرام   ، بـه قبـل أشـهرّ 

ورفـض تحـالف العـدوان  ،اء الحـصار اآلثـمّوقد تفاقمت حالته الصحية جـر

ح له باملغادرة لتلقي العالج يف الخارج   .واألمم املتحدة الس

 ر جّلّ فقد سخ،لقد كانت حياة الفقيد حياة حافلة بالعطاء العلمي والفكري

 وكـان ،مة والنفيـسةّ وتحقيق الكتب القي،وقته إلحياء الرتاث اإلسالمي األصيل

ه ونشط يف إحياء الحركة اٌ، كبٌله دور  رغـم ،لعلمية يف الجامع الكب وغ

ته العلميةّيات والتهديدات واألخطار التي تعرّالتحد  ولقـد ،ض لها خالل مس

اً  ، لكـل مظلـوم ومـالذاً، لكـل محتـاج وكهفاً، لكل مستضعفكان الفقيد نص

  .الكب بكرمه وإحسانه مشهوراً ،قصده وتواصل به أو طرق بابه

 بـسالح  ومتـسلحاً، ومحتسباً، الصرب الجميلاًوكان الفقيد رغم مرضه صابر

  . وحسن الظن با والثقة به،الذكر والدعاء



 

 

 

٢٠٠  

 ، وأن يسكنه مساكن األخيار،نسأل هللا تعاىل أن يرحم الفقيد رحمة األبرار

 ، وأن يلهـم أهلـه، مـع املـصطف األبـراروأن يجعل مقامه يف مقعـد صـدٍق

  . الصرب والسلوان، ومحبيه،وذويه

عة ع ء العراقج   ل

  اإلعالمياملكتب 

  م٥/٧/٢٠٢٢ من ذي الحجة الحرام املوافق ٦بتاريخ الــ
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

ء الـيمن العالمـة ببالغ الحزن واألىس تلقينا نبأ رحيل أم عا م رابطة عل

السيد عبد السالم عباس الوجيه الذي وافاه األجل صباح اليوم الثالثـاء بعـد 

ال بـا إ وال حـول وال قـوة ، فإنـا  وإنـا إليـه راجعـون،معاناة مع املـرض

  .العظيم العيل

ـة؛ وصادق املواسـاة، التعازي القلبيةّأحر  وللـشعب اليمنـي ، ألرستـه الكر

  . وجعل مثواه الجنة إن شاء هللا تعاىل، قيادًة وشعباً، األ،الصابر

 ، ومحبيـه، وذويـه، وألرستـه، والرضـوان، والجنـة،للفقيد الرحمـة الواسـعة

  .ال با العيل العظيمإ وال حول وال قوة ،الصرب واألجر والسلوان
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  يمبسم هللا الرحمن الرح

َمن املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنْهم من قَىض نحبه ومنْهم من ينتظر وما ﴿ ُ َّ َّ َ ََ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ َ َْ َ َ ُ ٌَ ِ ُ ْ

ًبدلوا تبديال ِ ْ َ َُّ َ﴾.  

ء اليمن السيد عبدالسالم عباس الوجيه يف ذمة هللا   .األم العام لرابطة عل

ء الـيمن أمينهـا  العـام الـسيد العالمـة عبدالـسالم عبـاس نعت رابطة عل

 حيث ،فجر اليوم جراء مرض أ به قبل أشهر  قبيل،الوجيه الذي وافته املنية

 ورفض تحـالف العـدوان واألمـم ،ّتفاقمت حالته الصحية جراء الحصار اآلثم

ح له باملغادرة لتلّقي العالج يف الخارج   .املتحدة الس

مة اإلسالمية بخالص التعازي وبفقيدنا نتوجه إىل عموم الشعب اليمني واأل

ة حياتـه بكثـ مـن املحطـات املـرشفة واملواقـف  يـزت مـس ّالغايل الذي 
 ويف وجـه العـدوان األمـري ، وال سي يف حروب صـعدة الـست،الشجاعة

  .  الذي استهدف اليمن، الصهيو،السعودي

  . والسلوان ولنا من بعده الصرب، وللفقيد الرحمة،لليمن النرص املؤزر

  عبدالحميد دشتي. د

  النائب السابق يف مجلس األمة الكويتي

  رئيس املجلس الدويل لدعم املحاكمة العادلة وحقوق اإلنسان
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)١( 

َّيف برقية عزاء بعثها ألرسة الفقيد وعزى فيها الشعب وكل أحرار األمــة ُ ّ:  

ُالعالمة الوجيه كان : ُقائد الثورة ِّمن املتصدين للتفرقة والفتنة واملؤامرات ُ

  األمريكية الصهيونية التي استهدفت أمتنا

ُتقدم قائد الثورة  بـالعزاء واملواسـاة ، السيد عبدامللك بدر الـدين الحـو،ّ

ء وأحرار األمــة يف وفاة العالمة املجاهد عبدالسالم للشعب اليمني ولكلِّ َّ عل ُ

 ، أمـس الثالثـاء، الـذي وافتـه املنيـة، بالعطـاءٍة حافلٍ بعد حياة،عباس الوجيه

 . بهّأ ٍ عضالٍ إثر مرض،بصنعاء
 أشـار الـسيد ،ُويف برقية العزاء التي رفعهـا قائـد الثـورة إىل أرسة الفقيـد

وذجــاً للعــال أّن إىل،عبــدامللك بدرالــدين الحــو ِ الفقيــد كــان أ ُ م العامــل َ

اً يف خدَلََذبَ و،املتواضع ءِ جهداً كَب  ويف الصدع بكلمة الحق ،ِمة العلم والعل

 . والرباءة من أعداء هللا املستكربين،والوقوف يف وجوه الظامل
 الفقيد العالمة الوجيه سعى للتقريـِب بـ أبنـاء  الثورة إىل أّنُ قائدَفتَول

َّاألمــــة اإلســالمية  وكــان لــه دوره يف ، والتــصدي ملــساعي التفرقــة والفتنــة،ُ

ّمرات أعداء األمــة اإلسـالمية واملخططـات العدائيـة األمريكيـة التصدي ملؤا َّ ُ

 .اإلرسائيلية
 مواقَف العالمة الوجيه كانت  أّن،وأوضح السيد عبدامللك بدر الدين الحو

ّثابتة ومرشفة يف التصدي للعدوان األمـري الـسعودي عـىل الـيمن ً  وتجـاه ،ًَّ

َّقضايا األمــة اإلسالمية ويف مقدمتها ال  .قضية الفلسطينيةُ

                                                             
ة ) ١(  ).١٤٣٧(م، العدد ٢٠٢٢ يوليو ٦ األربعاء والخميس -هـ ١٤٤٣ ذي الحجة ٧  -صحيفة املس
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ء اليمن قد ن  للشعب اليمنـي ، أمس الثالثاء، يف بيانْتََعوكانت رابطة عل

واألمة اإلسالمية رحيل أمينها العام السيد العالمة املجاهد عبدالـسالم عبـاس 

ًة يف بيانها إىل أّن،الوجيه ّ حالة العالمة الوجيه الصحية تفاقمت جـر مش اء َ

ح لـه باملغـادرة  تِضفَْرَالحصار اآلثم و حالف العـدوان واألمـم املتحـدة الـس

 .لتلقي العالج يف الخارج
ر وقتــه إلحيـاء الــرتاث َّخَ الراحــل سـَ الفقيـد الرابطــة إىل أّن بيـاُنَتَفـَلَو

 ونـشط ٌ كبـٌ وكان لـه دور،اإلسالمي األصيل وتحقيق الكتب القيمة والنفيسة

ض لهـا مـن قبـل النظـام ّ تعـريف إحياء الحركة العلمية رغم التهديدات التي

يَِلِب ومن ق، التسعينياتِالحاكم يف مطلع  .َّ الوهـابي التكف
ْونوهــت ء الــيمن إىل أّنّ يــ رابطــة علــ ة الفقيــد  زت بــالكث مــن ّ ســ

َّاملحطات املرشفة واملواقف الشجاعة ال سـيـ يف حروب صـعدة الـست ويف  ِ

 .و الذي استهدف اليمنّوجه العدوان األمري السعودي الصهي
ء  الفقيد كان صوتاً قوياً ومرتفعاً عىل مستوى الـداخل  اليمن أّنُوأكّـد عل

وقفه القوي واملبد املنارص للقضية الفلسطينيةَفِرُعَ و،والخارج  ولحـزب ، 

 ولثـورة الجمهوريـة اإلسـالمية يف إيـران منـذ بدايــة ،هللا املقـاوم يف لبنـان

 .انطالقتها
ء اليمن إىل أّنَوأَشار  بـصدعه بكلمـة الحـق يف َفُ الفقيد عِرت رابطة عل

االت ،وجه نظام عفاش املستبد  سـعيهم ا الحرب الـدموي الـذين سـعووج

ء الرباني  .لتصفية نهج آل محمد من اليمن لوال عناية هللا ومواقف العل
ء اليمن العالمة عبدالسالم الوجيه جر أمس  ف،وتويف أم عام رابطة عل

 عـىل َيلُِّ فـي صـ، بـهّ أٍ عـضالٍ بعد سنوات مـن مـصارعة مـرض،الثالثاء
 وقـد ووري ، يف جـامع الـشوكا بعـد صـالة الظهـر، أمس الثالثـاء،الفقيد

اتون نطقة ش ى يف مقربة الرحمة  نه ال  .جث
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  في ناطق أنصار هللا يوضح دور العدوان والحصار يف مفاقمة حالة الفقيد

دة السياسية والثورية تعزي يف وفاة العالمة الوجيه وتؤكّـد أن رحيله القيا

  خسارة عىل الوطن واألمة

ُعزت القيادُة السياسية والثورية َّ ِ يف رحيل العالمـة املجاهـد ، أمس الثالثاء،َ

َه َ رحيلـ مؤكّــدة أّن،السيد عبدالسالم بن عبـاس الوجيـه  عـىل  خـسارًةُلـِّثـُ

َّاألمــة والشعب ا  استمرار العدوان والحصار وتراكم املؤامرات  يف ظلِّ،ليمنيُ

 .الصهيوأمريكية
ٍ بعث برقية عزاء،الرئيس املش مهدي محمد املشاط  ومواساة ألرسة الفقيد َ

واقـف الفقيـد الوجيـه ، أبناء الشعب اليمنيولكلِّ ّالـذي سـخر " في أشـاد 

َ حيـُث ،تب القيمة والنفيسةحياته إلحياء الرتاث اإلسالمي األصيل وتحقيق الك
ٌّ مهـم يف إحياء الحركة العلمية مطلع تسعينيات القرن املايض رغم ٌكان له دور ِ ُ

ِ خاصة من ق، له من مضايقاتَّضما تعر َّ يةَِلبَ   ."َّ الحركة الوهـابية التكف

يز به الفقيد الوجيه  ُونوه إىل ما  ّ من سجايا جليلة وصفات حميدة خالل "ّ
ة حيات  ال ،ه الحافلة بالكث مـن املحطـات املـرشفة واملواقـف الـشجاعةمس

َّسي يف حروب صـعدة الـست وإسـهاماته يف مناهـضة العـدوان األمـري 
عيـة ،ّالسعودي اإلمـارا  فـضالً عـن أدواره عـىل األصـعدة العلميـة واالجت

  ."والسياسية عىل مدى العقود املاضية

 أحـد ،ِل العالمـة عبدالـسالم الوجيـهَ الـيمن خـرس برحيـوأكّـد فخامته أّن
ئه الذين صدعوا بكلمـة الحـق يف وجـه الظـامل واملـستكربين  أعالمه وعل

َّ الفتاً إىل مواقفه املبدئية القومية املنارصة لقضايا األمــة ويف ،وقوى الطغيان ُ ِ ِ

  .مقدمتها القضية الفلسطينية

 إىل ،يف برقية عزاءُ أشار عضو السيايس األعىل محمد عيل الحو ،بدوره

 للعالمة الفقيد عبدالسالم الوجيه حضوراً الفتاً يف مجال البحث العلمي يف أّن
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َّفَّلـَخَ و،الجوانب الدينية والتاريخيـة ت واضـحة   مـن ٍ يف عـددْلـتَثَ بـص

ء اليمنِهْسُ ك كان م،املؤلفات  مؤديـاً دوراً حيويـاً ،ً يف تأسيس رابطة عل

 ٍرِّ مـؤث الراحل كان ذا حـضوٍر الفتاً إىل أّن،ها كأم عاممن خالل موقعه في

 فنال ، ومشاركاً يف محافل إسالمية خارج اليمن،يف الساحة بكتاباته ومقاالته

ل والجهود تقدير واحرتام الجميعبكلِّ   . هذه األع

بإسهامات الفقيد الكب املقدرة يف " ،وأشاد عضو السيايس األعىل الحو

عي،ميالجانب العل ء ، ودوره عىل الصعيد االجت ً مبينـا أنـه كـان مـن العلـ

 ،الذين وقفوا بجدية ومسؤولية مع شعبهم ضد العدوان الغاشـم عـىل الـوطن

ن حالت دول تحالف العدوان دون سـفرهم لتلقـي العـالج الـالزم خـارج ّومم

اء االستهداف املبـارش ّاليمن بعد تد مستوى الخدمات الصحية والطبية جر

  ."ها بالعدوان والحصارل

  بالعزاء واملواساة لكـلِّ،ُم ناطق أنصاِر هللا محمد عبدالسالمّ تقد،إىل ذلك

ء اليمن   .اليمني يف وفاة أم عام رابطة عل

نعزي أنفسنا وشعبنا ":  مقتضب نرشه عىل حسابهوقال عبدالسالم يف بياٍن

ء الـيمن العالمـة  الجليـل عبدالـسالم العزيز يف وفاة أم عام رابطـة علـ

رض،الوجيه   ."ّ أ بهٍ عضالٍ الذي قىض متأثراً 

ة تدهورت حالتـه الـصحية ّونوه عبدالسالم إىل أّن  الفقيد يف اآلونة األخ

ح له باملغادرة لتلقي العـالج يف الخـارجِضفَْرَاء الحصار وّجر  ، العدوان الس

ة عـن كُــّل مـا حــ ـرىض الـيمن َوهو ما يحمـل العـدوان مـسؤولية كبـ ّل 

ّ في شدد من حـصاره وخناقـه ،وا من العالج بالخارجُمِرُاملحارصين الذي ح

َّنع دخول األدوية الالزمة والعالجات الخاصة باألمراض املزمنـة  مـا خلـف ،َ

ة يف صفوف املرىض   .معاناة كب
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ٌوكانت الهيئة العامة لألوقاف والهيئة العامـة للكتـاب وعـدد مـن الجهـات  ُ

ِ قد أصدرت بيانات عزاء يف رحيل العالمة الوجيه،يةاملحل َ أكّـدت فيها الدور ،ِ
ته الجهادية بوجه قوى االسـتكبارَُهلََذالذي ب َ فـي أَشـارت ، الراحُل يف مس

ُإىل حجــم الخــسارة التــي ســيتكبدها الــيمن والــشعوب العربيــة واإلســالمية 

  .رحيله َإثر
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)١( 

 بعـد ،ت اليمن يوم أمس العالمـة الكبـ األسـتاذ عبدالـسالم الوجيـهَعَّدَو

الصالة عليه يف جامع الشوكا بالعاصمة صنعاء وتشييعه إىل مقربة الرحمة 

ينظهر أمس بحضور شعبي ور  .سمي كب
ء اليمن العالمـة األسـتاذ عبدالـسالم الوجيـه   وتويف أم عام رابطة عل

فجر أمس بالعاصمة صنعاء بعد معاناة مع مـرض الـرسطان الـذي نـال منـه 

 و يتمكن من السفر إىل الخارج بسبب إغـالق مطـار ،خالل الفرتة املاضية

 .صنعاء
 وكاتب ، وصحايف، وشاعر،رخ ومؤ، محقق،العالمة عبدالسالم الوجيه عا 

ة،ومناضل   حياته الحافلة باملآثر جعلتـه حـارضاً، عارص مراحل وتحوالت كب

بقوة يف األحداث الثورية والشعبية منذ انخرط يف العمل الصحفي والبحثـي 

 .والتاريخي والسيايس والعل
ء اليمن  رابطة عل

ء اليمن أمـسُ رابطةْتََعنَو لـسيد عبـد الـسالم عبـاس  أمينهـا العـام ا، عل

 .ّاء مرض أ به قبل أشهرّرَ ج،الوجيه الذي وافته املنية فجر أمس
ء اليمن يف بياٍن  تفاقمت حالة العالمة الوجيه الصحية : "وقالت رابطة عل

ح لـه ،ّجراء الحـصار اآلثـم  ورفـض تحـالف العـدوان واألمـم املتحـدة الـس

 ."باملغادرة لتلقي العالج يف الخارج

                                                             
 ).٢١٠٤٨( العدد –م ٢٠٢٢ يوليو ٦وافق  امل-هـ ١٤٤٣  ذو الحجة ٧صحيفة الثورة األربعاء ) ١(
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ّسخر وقته إلحيـاء الـرتاث اإلسـالمي األصـيل " إّن الراحل ،ضاف البيانوأ 

ٌ وكان له دور كب ونـشط يف إحيـاء الحركـة ،وتحقيق الكتب القيمة والنفيسة
 النظـام الحـاكم ِلَبـِ لها من قَضَّعر عىل الرغم من التهديدات التي تَ،العلمية

يَِلِب التسعينيات ومن قِيف مطلع  ." الوهابي التكف
يـزت بكثـ"وأشار البيان إىل أّن   ة الراحل  ٍس ّ مـن املحطـات املـرشفة ّ

 ويف وجـه العـدوان ،ٍ وال سي يف حـروب صـعدة الـست،واملواقف الشجاعة

 ."األمري السعودي الصهيو الذي استهدف اليمن
صـوت الفقيـد كـان قويـاً ومرتفعـاً عـىل مـستوى الــداخل "ولفـت إىل أّن  

وقفه القـوي واملنـارص للقـضية الفلـسطينيةرَِفُ وع،والخارج  ولحـزب هللا ، 

 ." ولثورة الجمهورية اإلسالمية يف إيران منذ بدء انطالقتها،املقاوم يف لبنان
وتلقـي العلـم يف " شـهارة" ونـشأ يف مدينـة َدِلـُواألستاذ العالمة الوجيـه و 

 َسَرَدَو" ملـشهورا" يف حلقـات العلـم يف جـامع شـهارة ّثـم) املعالمـة(ّالكُتاب 

سـنة " االبتدائية واإلعدادية يف العاصمة صنعاء وتخرج مـن جامعـة صـنعاء 

 وواصـل الدراسـة ،م ونال البكالوريوس يف االقتصاد والعلوم السياسية ١٩٨٣

 .يف حلقات العلم بالجامع الكب يف صنعاء
 ،ت ويف تحقيق املخطوطـا، حياته يف إحياء الرتاث اإلسالمي األصيلَسَّركَ

 وكان له الدور الكب ، ومراجع تاريخية مهمة أهمها أعالم املؤلف لف كتباًّوأ

 ِلَبـِض لهـا مـن قّ رغم التهديدات التي تعر،والنشط يف إحياء الحركة العلمية

ي آنذاك  .النظام الحاكم يف مطلع التسعينيات ومن الوهابي التكف
لكبـ ومدرسـة دار العلـوم الجامع ا"عمل يف تدريس العلوم الرشعية يف  

اً، من الصحفٍ رئاسة تحرير عدد توّىل،"العليا حريـر  ومـدير ت وعمل سكرت
مـن مؤسـيس دار الـرتاث اليمنـي واملركـز ، م١٩٨٣-١٩٨٠مجلة الحراس عام 

 . اليمني للبحوث
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 ، وكاتبـاً، ناقـداً، وأديباً، ومؤرخا، وصحافياً، يكن عاملا فحسب بل شاعراً

 ، ويف العلـوم الـرشعية ، واألدب، والـشعر،كتملـة يف التـاريخكان موسوعة م

 .وكان مناضال كذلك ومجاهدا يدافع عن اليمن وعن هويته وأصالته
 لعدد من األحزاب كحـزب  مؤسساً– رحمه هللا –يف السياسة كان الوجيه  

 من مؤسيس صحيفة األمة ومركز الرائـد للدراسـات والبحـوث ،الحق واألمة 

 . املركز خالل مدة صدورها مجلةَأسَرَو
ز العا املحقق املؤرخ واملناضل والصحفي والشاعر والكاتب عبدالسالم ركّ 

 اًَُبتّ وألف كُ، والتاريخ اليمني،الوجيه عىل تحقيق وفهرسة املخطوطات اليمنية 

 .عديدة
  مؤلفاته

صدر املجلد األول والثا –مصادر الرتاث يف املكتبات الخاصة يف اليمن  - ١

  .م عن مؤسسة اإلمام زيد بن عيل الثقافية٢٠٠٢هـ سنة١٤٢٢ سنة

هــ سـنة ١٤٢٠صـدرت الطبعـة األوىل منـه سـنة –أعالم املؤلف الزيدية  -٢

  .م عن مؤسسة اإلمام زيد بن عيل الثقافية١٩٩٩

ــا  -٣ ــد ب ــايل املؤي ــرواة يف أم ــد –معجــم ال ــدر مــع األمــايل يف مجل ص

  . اإلسالميم عن مكتبة دار الرتاث١٩٩٣هـ سنة ١٤١٤سنة

 ترجمـة للمحـدث والزهـاد ١٠٤٠معجم رجال االعتبـار وسـلوة العـارف  - ٤

ء    .صدر يف مجلد عن مؤسسة اإلمام زيد بن عيل الثقافية–والعل

 مجموعة مقاالت ومقامات أدبيـة مختـارة مـ نـرش لـه يف ،صدى األمة -٥

م عن مكتبـة دار الـرتاث ٢٠٠٠هـ املوافق ١٤٢١صدر سنة–الصحف اليمنية 

  .إلسالميا
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 صـدر الكتـاب األول منـه عـن الـشاعرة زينـب -النساء يف الـيمنأعالم   - ٦

 .هـ١٤١٢الشهارية سنة 
ء  -٧  .جناية األكوع عىل العلم والعل
 .معجم املطبوعات الزيدية -٨

 .ق وفهرس الكث من املخطوطاتوحّق
ء اليمن حتى وافاه األجل ٢٠١٢ منذ العام توّىل م األمانة العامة لرابطة عل

 .م٢٠٢٢ يوليو ٥م أمس الثالثاء يو
 عضو السيايس األعىل الحو 

 برقيـة ،من جانبه بعث عضو املجلس السيايس األعىل محمد عـيل الحـو

عزاء ومواساة يف وفاة العالمة الكاتب الباحث عبدالسالم عباس الوجيه أم 

ء اليمن  بعد عمر جهادي قـىض معظمـه يف العلـم وتقـديم ،عام رابطة عل

انيةالعل  .م النافع املنسجم مع روح اإلسالم وهوية اليمن اإل
وأشار عضو السيايس األعىل يف الربقية التي بعثها إىل أوالد الفقيد وأرسته  

إىل أنه كان للراحـل حـضور الفـت يف مجـال البحـث العلمـي يف الجوانـب 

َ،الدينية والتاريخية ت واضحة  َ وخلف بص  كـ ، يف عدد من املؤلفاتْتَلَّثّ

ء اليمن مؤدياً دوراً حيوياً من خالل موقعه  ً يف تأسيس رابطة عل كان مسه

 .فيها كأم عام
 ،ر يف الـساحة بكتاباتـه ومقاالتـهِّ الراحل كان ذا حضور مؤثولفت إىل أّن

ل والجهـود  فنال بكلِّ،ومشاركاً يف محافل إسالمية خارج اليمن  هـذه األعـ

 .تقدير واحرتام الجميع
 بإسهامات الفقيد الكب املقـدرة يف ،شاد عضو السيايس األعىل الحووأ 

عـي ء ،الجانب العلمي ودوره عىل الصعيد االجت  مبينـاً أنـه كـان مـن العلـ
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 ،الذين وقفوا بجدية ومسؤولية مع شعبهم ضد العدوان الغاشـم عـىل الـوطن

 خـارج ن حالت دول تحالف العدوان دون سـفرهم لتلقـي العـالج الـالزمّومم

اليمن بعد تد مستوى الخدمات الصحية والطبية جراء االستهداف املبـارش 

  .لها بالعدوان والحصار

َربَعَو  وآل الوجيه ، التعازي وصادق املواساة إىل أوالد وأرسة الفقيدِّ عن أحرَّ

ء،جميعاً  سـائالً هللا العـيل القـدير أن يتغمـده ، ومحبيه، وطالبه، وكافة العل

 . ويلهم الجميع الصرب والسلوان،مة والغفرانبواسع الرح
 الهيئة العامة لألوقاف 

ونعت الهيئة العامة لألوقاف العالمة عبدالسالم عباس الوجيـه أمـ عـام 

ء اليمن الذي وافاه األجل يوم أمس إثر مرض  به بعـد َّ أٍ عضالٍرابطة عل

 .ي الدينِ يف املجالِ الوطنِ يف خدمةِ بالعطاءٍ حافلةٍحياة
 بأدوار الفقيـد الوجيـه عـىل ، العامة لألوقاف يف بيان نعيُوأشادت الهيئة

ر وقتــه إلحيــاء الــرتاث ّ حيــث كــان عاملــاً ســخ،الــصعيدين العلمــي والــديني

 فـضالً عــن إســهاماته ،اإلسـالمي األصــيل ومحققـاً للكتــب القيمـة والنفيــسة

ري الـسعودي التوعوية يف الحث عىل الجهاد والثبات ملواجهة العدوان األم

 .اإلمارا وقوى الطغيان واالستكبار العاملي
 الفقيد نهـل مـن العلـم األصـيل املنـسجم مـع الثقافـة وأشار البيان إىل أّن

ن سـاهموا يف الحفـاظ عـىل ّ وممـ،القرآنية النابعة من كتاب هللا عـز وجـل

انية ومواجهة األفكار والثقافات الدخيلة والضالة للحركة ال وهابية الهوية اإل

ية  .التكف
 أحـد أعـالم الـيمن الـذين ، العالمة الوجيهَ الفقيد، األوقافُواعتربت هيئة

ن أمضوا حياتهم يف االنتـصار لكلمـة ّ ومم،ّسخروا أنفسهم يف خدمة الوطن
 . ومناهضاً للطغاة واملستبدين يف كل عرص،الحق وقيم ومبادئ الدين السامية
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 وصـادحاً ، عاملـاً جلـيالً،لفقيد الوجيـه الوطن خرس برحيل اوأكد البيان أّن

 آمراً باملعروف وناهياً عن املنكر ال يخـىش يف هللا لومـة ،بالحق ومجاهراً به

 . متحركاً يف نرصة املستضعف ومنارصة الحق وأهله،الئم
ت الهيئـة العامـة لألوقـاف عـن بـالغ األىس وعظـيم املواسـاة ألوالد ّوعـرب

ء،افة وآل الوجيه ك، وأرسته،الفقيد  ، ومحبيـه بهـذا املـصاب، وطالبـه، والعل

 ويلهم ، ويسكنه فسيح جناته، يتغمده بواسع رحمتهسائلة هللا العيل القدير أْن

 .أهله وذويه الصرب والسلوان
ء، واألدباء، والشعراء، والصحفيون، والسياسيون،ّونعى الكُتاب  َ فقيد، والعل

عــي ّجَ وســ،الــيمن ــشورات لت وســائل التواصــل االجت يــوم أمــس آالف املن

 َ واستذكر الكتاب والناشطون مآثر،والكتابات والتعازي يف فقيد األمة واليمن

 .الفقيد ومواقفه العظيمة
 يف فقيـد الـوطن اء الحكومـة وقـادات الدولـة بربقيـات عـزُ رئـيسَثََعبَو

 . عبدالسالم الوجيه
نـه يف وقد شيع الفقيد إىل مقربة الرحمة ظهر أمس بعد الصالة عىل  جث

 .جامع الشوكا
ء اليمن  :ناطق أنصار هللا يعزي يف وفاة أم عام رابطة عل

 بـالعزاء يف وفـاة ، أمس الثالثـاء،تقدم ناطق أنصارهللا محمد عبدالسالم

ء اليمن العالمة الجليل عبدالسالم الوجيه الـذي قـىض  أم عام رابطة عل

رضمتأثراً  .ّ عضال أ بهٍ 
نعزي أنفسنا وشعبنا العزيـز يف وفـاة : سالم يف بيان مقتضبوقال عبدال 

ء اليمن العالمة الجليل عبدالسالم الوجيه الـذي قـىض  أم عام رابطة عل

رضمتأثراً  . بهّ عضال أٍ 
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ة تـدهورت حالـة الفقيـد   وأشار ناطق أنصار هللا إىل أنه يف اآلونة األخ

ح  له باملغادرة لتلقـي العـالج يف الصحية جراء الحصار ورفض العدوان الس

 .الخارج
 أم عام حركة األمة يف لبنان 

 ،تقدم أم عام حركة األمة يف لبنان الـشيخ عبـدهللا عبـدالنارص جـربي

ــاء ــس الثالث ــأحر،أم ــد ِّ ب ــة املجاه ــاة العالم ــاة يف وف ــالغ املواس ــزاء وب  الع

 .الوجيه عبدالسالم
ا العـر واإلسـالمي والـشعب اليمنـي نعزي شعوب عاملن: "وجاء يف برقية العزاء 

بوفاة العالمة عبد السالم الوجيه صاحب املواقـف الداعمـة للمقاومـة يف فلـسط 

 ."ولبنان واملدافع الرشس ضد العدوان األمري الصهيو عىل بالده
 يغفر له ويرحمه ويكرم نزله ويوسع نسأل هللا سبحانه وتعاىل أْن: "وأضاف

املظلـوم وكـل الـشعوب اليمنـي  وينـرص الـشعب ،اتهمدخله ويسكنه فسيح جن

 ."املستضعفة يف العا
 ملتقى التصوف اإلسالمي

نعى ملتقى التصوف اإلسالمي يف اليمن العالمة عبدالسالم الوجيـه الـذي 

 ومجابهة ، والصدح بقول الحق،وافاه األجل بعد عمر حافل بالعطاء الجهادي

 .املستكربين والطغاة
 بدور الفقيد العالمة عبدالسالم الوجيه الجهادي ، له بياٍنوأشاد امللتقى يف

 ووقوفه مع رجال الرجـال يف خنـدق الـدفاع ، من سبتمرب٢١ورفده لثورة الـ

  .عن الدين والعرض واألرض
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  الهيئة العامة للكتاب
 ، العالمة واملحقـق والـشاعر عبدالـسالم الوجيـه،نعت الهيئة العامة للكتاب

 .ثاء يف العاصمة صنعاءالذي تويف أمس الثال
 منوهـاً ، الراحل الوجيه من أهم أعالم اليمن املعـارص،واعترب بيان الهيئة 

ها  .ا تركه من مؤلفات يف الرتاجم والتاريخ واملقالة وغ
" أعــالم املــؤلف الزيديــة"وأشــار البيــان إىل بعــض تلــك املؤلفــات مثــل 

باإلضــافة إىل " لــيمن يف امــصادر الــرتاث اليمنــي يف املكتبــات الخاصــة"و
مجموعة أخرى من التحقيقـات واألبحـاث والكتابـات املهمـة التـي تتموضـع 

  .الهوية اليمنية يف مختلف تجلياتها

 مــا تركــه الراحـل ســيظل موضــع اقتــداء يف الحــارض وأكـدت الهيئــة أّن 

 .واملستقبل
ء املقاومة وحركة املجاهدين الفلسطينية   االتحاد العاملي لعل

ء املقاومة وحركة املجاهـدين الفلـسطينية أمـس تقدم اال  تحاد العاملي لعل

 . بالعزاء واملواساة يف وفاة العالمة عبدالسالم الوجيه،الثالثاء
ء املقاومـة إىل األمـة اإلسـالمية الراحـل ،ويف بيان له   نعى االتحاد العـاملي لعلـ

 .علم والتضحيةالعالمة عبدالسالم عباس الوجيه الذي بذل عمره يف الجهاد وال
سكه بنهج العالمـة الراحـل يف مقارعـة االسـتكبار العـاملي  وأكد االتحاد 

 .وقول كلمة الحق
مت حركة املجاهدين الفلسطينية إىل الشعب اليمني ورابطة ّ تقد،من جانبها

ء اليمن بأحر التعازي لرحيل العالمة عبدالسالم عباس الوجيه  .عل
 هذا الفقيد املجاهد نستذكر مواقفه ي ننعإننا إذْ: "يةوقالت حركة املجاهدين الفلسطين

  ."الثابتة يف نرصة قضايا األمة وعىل رأسها قضية فلسط والقدس
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  ُأطلقتنــــا مــــن أرسنــــا كــــربالء

  

ــــدماء   ــــدروب ال ــــا ال ــــارت لن   ُوأن

  فانطلقنـــــــا تزفنـــــــا للمعـــــــايل  

  

ــــــا    ــــــسوي ركابن ــــــالء ...وت   ُاألش

ــستح   ــصـعـن ــسهل ال ــى ونست   ْث الخط

  

ـــيض تزهـــو بنـــا األرجـــاء     ُب و

ـــا     ًيف مـــس يطـــوي الغياهـــب طي

  

ـبح   ــــاء..  .نحــــو صـــ   ُشــــعاعه وض

ـيالً   ـيالً فجــ ــ ـــس ج ـــدي بالح   نقت

  

  ُ يف إثـــــره شـــــهداءً...وشـــــهيدا  

   املنايـــانلقـــىنعـــشق املـــوت حـــ   

  

ــــداء    ــــ الف ــــداء ...َويث ــــا الف   ُمن

ـي   م زعـــ ًكلــــ عــــانق الحــــ ِ  

  

ــــا   ءه ــــزع ــــده ال ــــاملوت بع   ُم ب

  ومـــضوا ينــــسفون للبغـــى عرًشــــا  

  

ـــذل    ـــاء... شـــاده  ال ـــضاه الري   ُوارت

  ويـــــدكون   للجهالـــــة  رصحــــــاً  

  

ـــراء   ـــوى واله ـــف والخ ــــه الزي ُأسـ ُ ُّ  

ـي يـــصونوا   ــ ـــذلون النفـــوس ك   يب

  

ــــقياء..  .ّأمــــة     ُداس عرضــــها  األش

ـــسيناه   ـــؤاد...  واح ـــن ف ـــة م ٍرصخ ٌ  

  

  ُءُزلزلتــــــه  النوائــــــب  الــــــده  

ـــــسيناه    ـــــواىل! واح ـــــة  تت   رصخ

  

ُأدمـــــــع ودمـــــــاء... واملـــــــآقي    ٌ  

ـــــة    ـــــايس كئيب ـــــآيس.. .واألم   وامل

  

ــــــة   ــــــوب  ...ٌجم   ُواألرزاء.. ُ والخط

ــــسيناه   ــــا..  .!!واح ــــذرنا إن بكين   ع

  

ـــل   ـــالء: قي ـــروب ج ـــدمع للك   ُيف ال

ــــا    ــــا...َّغــــ أن ــــذكريات أرتن    وال

  

ــــل     ُباطــــٌل وافــــرتاء..  .أّن مــــا قي

ــت إن أجــ   ُدت الــدموع الحــزاْأن ِ َ  

  

ـــد ٍ   ـــ إذا ذُ- ُغـــ مج ـــاء- َتْرِك   ُ  البك

ـــارا   ـــآقي  بح ـــن امل ـــا  م ـــد نزفن   ًق

  

  ُفطفـــت فــــوق موجهــــا الربحــــاء  

                                                               
ء وعـىل ءيذكر الفقيد رحمه هللا أنه قرأ هذه القـصيدة يف ذكـرى عاشـورا) ١(  يف صـعدة أمـام كوكبـة مـن العلـ

عها وطلب من الفقيد إعادتها مـرة أخـرى  رأسهم السيد العالمة الحجة مجد الدين املؤيدي الذي ب عند س

اً   .واستحسنها كث
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  وأ الحــــزن أن يــــذوب  وذابــــت

  

ُيف لظـــى الحــــزن  أكبــــد حــــراء   ٌ  

ـــداً   ـــسلوا فقي ـــف ن ـلونا وكي ــ ـــا س   م

  

ـلوى الحــزين وهــو العــزاء     ُهــو سـ

  اديهـــذا فـــؤ...  يـــا أبـــا الـــشهداء  

  

ــراك    ــوم ذك ــي هــواء.. .ي ــ جنب   ُب

ـــــشوش    ـــــايل  م ـــــا... وخي   وبي

  

ـبالء     ُأنـــضب الخطـــب نبعـــه  والــ

ــــــسا ... ويراعــــــي مكبــــــٌل     ول

  

ـــــــــوم   ـته الكل ــــــــ   ُواألدواء أخرس

  أي شـــــعٍر  أقولـــــه؟؟  مفـــــردا  

  

ــــاء   ــــرب واألىس بله   ُيف دجــــى الك

  أي شـــعر أصـــوغه؟؟ ليـــت شـــعري  

  

  ُ الرثــــاء ؟ -  إن أجــــدت- أيــــدانيك   

ــــك مــــدح ؟   ــــى  إىل مقام ٌأو يرق َ َ  

  

ـــــشلولة  عرجـــــاء   ـــــوايف  م   ُوالق

ــــارصات   ــــمت ق ــــا وإن س   واملع

  

ــــــاء   ــــــور  واإلعي ــــــا  الفت   ُيعرتيه

ــــاء   ــــك  ارتق ــــت  إلي ــــ  حاول   كل

  

ء     ُجاوزتهــــــا  صــــــفاتك الــــــش

ـــا ؟   ـــت فيه ـــة أن ـــا مكان ـــن منه   أي

  

ــــضاء   ــــه امل ــــار من ــــضاء   يح   ُوم

يـــا ؟     أيـــن منهـــا  ومـــن ثراهـــا ال

  

  ُ منهــــا  املــــريخ والجــــوزاء ؟أيــــن  

ـيدي      ٌأنـــــت آيـــــة للربايـــــا ...ســـ

  

ــــاء   ــــصيد هب ــــ والق ــــدك الن   ُبع

  يعجـــز الـــشعر والقـــريض ويعيـــا  

  

ــــا  فــــدائك  الــــشعراء     ُيف  مع

  ٌأنــت فــوق البيــان  والوصــف فَــذ  

  

ء...  أنـــت   ـــص   ُأنـــت القـــصيدة الع
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ناسبة انعقاد مؤ   ر الجزائر إىل شبل الحجارة الثائر 

ُهــــاجم فأنــــت الثــــائر املتفــــرد ّ   ُ والكــــارس األغــــالل واملتمـــــرد    ُ

ـــــد    والفــارس املقــدام يف ســاح الــوغى   ُ والباعـــــث األمجـــــاد واملتقل

ـــدَّ والحلـــم واألمـــل املرجـــ    ُّوالفجر والشفق املطـل عـىل الـد   ُى والغ

ـــامخ ـــا ش ـــارة والتقطه ـــذ بالحج ٌل ينـــك عـــسجد    ُ   ُ إن الحجـــارة يف 

ينــــك بلــــسم ُضمد تلتـــام منـــه جروحنـــا وتُـــ    ُإن الحجــــارة يف  ّ  

ّم البغـــاة دويهـــاِصَيـــ وقـــذائٌف ــٌ وصــواعق    ُ ــاة وتَي تُفن ــصد الطغ   ُح

  ُ فــالفجر مــن رحــم الــشهادة يولــد     املنايــا والــردى وال تخــَشْهــاجم

ــد    وارضب فمن رضبات كفك ينمحـي ــُل رسم ــوطن اإلرساء لي ــن م   ُ ع

ـبحلُِّطــــُوي ــد    رشق بــــسنائه مــــٌ صـــ ــود مج ــؤددٍ ويع ـيع وس ــد أضـ   ُ ق

ــاجم ــطرْه ــفحةْ وس ــارة ص ـــــا آلل خـــــ    ً بالحج ـــــد أحرفه ُ للمج   ُدّرٍ

ـــدة أمـــة ـــك الفري ـــث بثورت ــ    وابع   ُى واملرقــدَر نامــت فطــال بهــا الكَ

ـب فريــــسة ـــو تُ    ًواستــــسلمت للغاصـــ ـــاة وتُىك ان الطغ ـــ ـــد بن   ُجل

  ُا فـــضاع املرشـــد ومحـــت هويتهـــ    ُنـــسيت عقيـــدتها فـــوىل مجـــدها

ـــ ـــا مرتصـــد    ّوتخبطـــت يف التيـــه دهـــراً كل ـــاً غاله ـلكت طريق   ُ ســ

ــا ــاً يف الهــوان يقوده ــسعون عام ــر بــالِج    ت   ُ الغــراب األســودَِفي و

ـــوالة وج ـــا ال ـــدوا قوافله ـــُّلُيح ــد    ْمُه ــويم ومبع ــدرب الق ــن ال ــاء ع ُ ن ٍ  

ٌومـــسخر   ُد الجبـــ ويـــسجه يحنـــو لـــسادت    ٌ خاضـــعٌ للغـــرب عبـــدَّ

ــارةشــبَل ــزالًِ الحج ــك أع ــريح وتنجــد     يف وقوف ــستقنذ الــوطن الج   ُ ت

ــراً ــدروع مزمج ــه ال ــب يف وج   ُ تحمــي العــرين وتــستميت وتــصمد    ُّوته

ــَأ ــفرتَْتطَقْس ــداع فأس ــة الخ ــــوه     أقنع ــــا وج ــــُْحُب قٌ عنه ــــدُه   ُا متأب

ــشعوب غــشاوة ــت يف عــ ال    وصـــقلت أذهـــان الـــذين تبلـــدوا    وأزل
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   عــاثوا بــدنيا املــسلم وأفــسدوا    ْهــمُّ الجنــاة فكلُوالة هــمفــإذا الــ

ركــــسوا    وترســــملوا وتنــــرصوا وتيهــــودوا    وتــــأمركوا وتفرنــــسوا و

ــم ــدوا وه ـناُواستأس ــال بأرضـ ـــم      البغ ـــرسوا وه ـــاة البُ واستن ـــُ البغ   ُدَّل

ـبالد تجنـــد    واستعرضـــوا يف كـــل قطـــٍر قـــوة ـــربى لتحريـــر الــ   ُ ك

  ُدِشْحــــُّ يف كــــل زاويــــة تعــــد وتَ    جــل الحمــىوكتائــب للمــوت مــن أ

ـــإلذى ـــطهاد ول ـــا لإلض ـــإذا به   ُ تـــرتى بأوســـمة النفـــاق تقلــــد    ف

  ُ يف كـــل عـــام ترفـــداً وخزائنـــ    ا موفــــورةَنـــِتُْوومـــوارداً مــــن ق

ـــزعمهم ـــاد ب ـــز العت ــط يف بنــد الفــساد وترصــد    تجبـــى لتجهي   ُ وتح

ــا ــق ريعه ــل يتف ــي اللي ــىل ماله ـــا    وع ـــىل البغاي ـــدد وع ـــات تب   ُ الفاتن

ر رسيعـــة ـــورد    وإىل صـــوال القـــ ـــاب الفجـــور ت ُ لحـــساب أرب ّ  

  ّ للحـــرب نـــاراً أحجمـــوا وتـــرددوا    حتى إذا حمـى الـوطيس وأرضمـت

ـــ ـــ فمنك ـــو األث ـــسابقوا نح ُ ومنـــــددٌ للمعتـــــدين وشـــــاجب    ٌرِوت ِّ  

ـــةومجلجـــٌل ـــن قـــرصه بخطاب ٌ ناريــــــة ومهــــــدد     م   ُ متوعـــــــدِّ

ـــد    اح الـــوغىوموكـــل للبـــوق يجتـــ ـــان ويرع ـــشن غـــارات البي   ُ وي

ــالص ويتقــي ــشدوا بألحــان الخ ــد    ي ــم ال ينف عج ــاص  ــم الرص ُ حم ٍ  

ــــوة ــــد بق ــــات الوعي ــــث آي ــد    ٍويب ــذيع ويزب ــي امل ــا يرغ   ُ مــن هوله

ً ـــــد    وبالغـــة تـــسقي األعـــادي علقـــ ســـــة تتوق   ُ وفـــــصاحة وح

  »ُا عجــرد فابــرش بطــول ســالمة يــ    زعــم الفــرزدق أن ســيقتل عجــرداً«
ع يعقــد    هــذي جمــوع الحــاكم توافــدت ـت   ُ صــوب الجزائــر الجـ

ــا ــت حربه ـياً وخاض ــشطت ساسـ   ُ موفـــدُرِّ يف كـــل عاصـــمة تـــصد    ن

ـــذا ببـــاب  الكـــرمل مؤمـــٌل ُك بلنـــــدن يتـــــوددا عطفـــــاً وذ    ه ّ  

ــشهد    وببــــاب ريجــــان تبــــدى ثالــــٌث ــستغيث وي ــود وي ــشكوا اليه   ُ ي

  ُ وينـشدَ الـسالمِ من مجلـس األمـن    تجــيوأخــوه يــستجدي الحلــول وير

  ُ متعهــــــدٌومــــــسا ِّتوســــــٌل م    ٌوبكـــل أصـــقاع النـــصارى ضـــارع
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ــست ــاكمون ودن ــاع الح ــعنا وض ــد    ض ــز املنج ــصاناً وع ــل أغ ُ يف الوح ّ  

  ُ متوقــــــد باســــــٌلٌ إالّك حــــــر     الحجـارة والحـىص يا طفَلَ  يبق

ـــا اً لـــست ذاك فإنن   ُنــت فينــا األرشــد نحــن الــصغار وأ    قـــالوا صـــغ

ــي ــوا إىل العــيش الكــريم وتبتغ ـــد    تهف ـــوان ونخل ـــة واله ـيش املذل ــ   ُ ع

ــــي ــــضال وننثن ــــاً للن ــــب ليث ُ وتقــــوم حــــراً للجهــــاد ونقعــــد    وته ُ  

ُ ونفـــر عــــن النائبــــات ونــــرشد    وتخـــوض معـــرتك املنايـــا باســـالً ُّ  

  ُ والــــذل يف أحــــشائنا متوســــد    ونبيـــت نفـــرتش الرزايـــا واألىس

ـنارنامتـــــدثرين   ُ والــضيم يــرقص فوقنــا ويعربــد     بعارنــــــا وشـــــ

ـبَل   ُ مـــاذا أقـــول وأي عـــذر أرسد؟؟     البطولـــة والبــسالة والفـــدىشـ

ُصــغت ـــسند     القــصيد محرضــاً ومــسانداًُ ـــسواعد ت ـــوج لل ـــت أح   ُ وألن

  ُ بالقول تـصدر يف الحـروب وتـورد    ٍلكننـــــي مـــــن أمـــــة صـــــوتية

  ُن غمــــدها وتجــــرد تـــستلها مــــ    مخزونهـــا عنـــد الحـــروب بالغـــة

ـــه ـــريض تلوك   ُ كمــــداً ويف محرابـــــه تتهجـــــد    وســـالحها جـــم الق

ــذي ــوالة وتحت ــر ال ــىل أث ــوا ع   ُ حـــذو الـــسالط األبـــاة وتنـــشد    تَقف

ـــْل ـــدفاقب ـــاعٍر متوج ـــصيدة ش ـــد    ٍ ق ـــصيدة تتوج ـــألف ق ـــرش ب   ُ واب

  ُ مفيض إىل سـوح الكرامـة موصـد     الـــواحــذر ترجينــا الجهــاد فــدربنا

َّ ل ـــل ومـــصفد    نــا خــوض الــوغى فجميعنــاأ ـــف الحـــدود مكب   ُ خل

ـــا ـــوا فـــي وجهن ــا قـــد أقفل   ّ كل الحدود مـع   اليهــود وســددوا    ووالتن

  م٦/٦/١٩٨٨



  

 
٢٢٤  


 

 

ـــــا ـــــستدعون ريجان ـــــة ت ي ـــا؟   أللح   وتـــسحقون ليبـــق العـــرش أوطان

ـــٍر ـــن خط ـــاد م ـــستغيثون باإللح ـلبانا؟   وت ـــاق صــ ـــون عـــىل األعن   وتحمل

ُوتنكـــرون بـــدعم الـــرشق ربكـــم   وتــصبحون بـــدعم الغــرب رهبانـــا؟   َّ

ـنكم ال در دركـــــم ُمـــــاذا أرى مــــ ّ َّ   وال أقــــام لكــــم يف األرض بنيانــــا   ُ

ـيوخ ــ ـــدٌةَوال تناجـــت ش ـنفط أفئ ــ ـــدنيانا    ال ـيكم وال عاشـــت ب ــ ـــوي إل   ته

ـتقر ــدين إْنّوال اسـ ة ال ـــَل   ْ بقيــت حــ   ّ عـــروٌش وال قـــرت ضـــحاياناْمكُ

* * *  
ـــــشيخةب ـــــالت وم ـــــا دوي ًنيتموه َ َقــد قوضــ   ٍ    مــن بنــاء الــدين أركانــاْتَّ

ـــ ـــرشق واتّْتَدْأب ـــا لل لته ـــ ع ــا   ْتَذَخ ـناما وأوثان ــرب أصـ ــادة الغ ــن س   ًم

ـــَو ـــ    الكفـــر موردنـــاِفلـــولِ لْرتّخَس َوأمن ـــصوصْتَّ ـــاِ لل ـنفط خلجان ــ    ال

ــي واقّوجر ـنوف البغ ــا صـ َْرتعتن ــَ ـــــامـــــن الجـــــرائم واألوزاِر   ْتفَ    ألوان

ــَّطول ــذ أْتَخ ــَ م ــساْتتَ ـنا دن ــــّزَوم   ً أعراضـ ــــَ بْتَق ــــاَط ــــالء قتالن   ًرا أش

ـــ ـــِبُ لتْتَدَرَْوتْواس ـــقَدْي ـلحةَ الخل ــ ــَو   ً أس ــاْتَدّجن ــوى اإللحــاد أعوان    مــن ق

ــْ ومــا فتئــتْتَنــفَْأ ــُا أَنــِعْمَن جِ م ــن يفنــي   ًم ـتعانت     بقايانـــاْثــم اسـ

* * *  

ــُخ ــسوء تُْرُم وجــُتْن ــةم شــيوخ ال ـتم   ًقاطب ــــ ُوعث ُ ـــــاُْ ـــــالد هللا طغيان    يف ب

ـنعت ـئس أيـديكم بـاألمس مـا ص ْيـا ب ــوم عميانــا   ُ ــا تــصنعون الي ـئس م   وبـ

ــــاغٍ كــــأو ــــركم ب ــــا زال آخ   ُو تـــزل بكـــم يف األرض بلوانــــا   مكُِلَّم

ْمــذ جئتمونــا ومــذ قــدتم رسايانــا   ًوال يـــزال الـــدم املـــسفوك منحـــدرا ُْ ُ  

ـتم يف توحــش ــر فــاض وأنـ ــرو مــنكم دم    كموالنه ٌ ي ْ ِ ْ ــا–ُ    عطــشانا- ت
ًو يـــزِل لكـــم يف مهجـــة ظـــ ُ ْ ْيــزِلو    ُ    عــن بنــي األوطــان عــدواناُ

* * *  
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ــــــا ــــــخادعتمون َق ــــــاٍر ملفَّ   ٍة بأفك

  
ًغلقتموهــــــا لنــــــا زورا وبهتانــــــا  َّ  

ــــــة   ٍوجئتمونــــــا بألفــــــاظ مرونق ٍ  

  
ـــا  ـيدا وألحان ــ ـــغتموها أناش ـــد ص   ًق

ُروجتم   ُ   ْما عجـزت من صنوف الزيف ّ

  
ـــا وأزمانـــا  ـــشياط أحقاب ـــه ال   ًعن

  * * *  

ـيس وانطلقــت ــت إذاعــاتكم إبلـ   فاق

  
ـــي أفنانـــا  ـــه دروس الغ   ّـــيل علي

ــت   ــم مــنكم بعــض مــا خفي ْوقــد تعل َّ  

  
  مـــن األضـــاليل أو فاتتـــه أحيانـــا 

ـندا   ــارات األذى سـ ــه يف ابتك ـتم ل   ًكنـ

  
نـــا أْنَّقُحــفَ    ً تـــصبحوا صــحبا وخالَّ

ـثلكمإذا تبــــــاهى بــــــأقراٍن     ُ فمـــــ

  
ــ  ــق م ــاْذُ يل ل أقران ــ ــارش األع    ب

ـــة   ـــق طائف ـــدء الخل ـــذ ب   ًوال رأى من

  
ـــا  ـنكم وإذعان ــ ـــه م ـــا ل ـــد طوع ًأش ُّ  

  * * *  

ـــدين ق ـــزلتم ال َزل ـتم ّوُ ــ ُمبـــادءهْض َ  

  
ـــا  تم خطايان ـــ ـــوس واك ـــن النف   ْم

   عـــصبتكمَ اإلفــسادُ تــزرعْلــتَغَْوأَو  

  
ــــرسان ركبانــــا  ــــستميل إىل الخ   وت

ــر إ   ــستورد العه ــتْنت ْ حل ــََح ر وإْنَّ   ْتَل

  
ــــدانا  ــــو بل ــــدور الله ــــسدنَّ ب   َوتف

  ٌمــا تــدوم لهــا يف الحكــم أنظمــة   

  
َّوتحفظـــن مـــن الهـــزات تيجانـــا  َّ  

  * * *  

ـي ــــدًةّشـــ وها عــــىل األوزار أعم   د

  
ـــا  ـــم بنيان ـــا لإلث ـتم به ــ ـــد حرس   وق

ـتم أول العـــــات منطلًقـــــا   ُوكنــــ ُ  

  
  واملفــــسدين زرافـــــات ووجـــــدانا 

ـــىل   ـــ ع ـــدًةواملنفق ـــذات أرص    الل

  
ـــطآنا  ـنفط ش ــ ـــال ال ـــرق    واملغ

ـــة   ـــرب أندي ـــأرض الغ ـــاتح ب   ًوالف

  
ـــا  ـــن عطايان ـــا م ـــ البغاي   واملتخم

  * * *  

ّهــذا مليــك مفــد   ٌى قيــل محتـــشمٌ

  
ـــورا وعريانـــا  ـــد رأينـــاه مخم ًوق ُ!!  

ًوذا أمــــ بــــدا بــــاألمس داعيــــة   ٌ  

  
ــكرانا  ــشط س ــد ال ــاه عن ــوم نلق   !!ُوالي
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  ًبيـــت معتمـــراٌوذا وزيـــر يطـــوف ال

  
  !!وينثنــي بعــدها يف القــرص شــيطانا 

ـبي صــــغ نــــال أعطيــــة   ًوذا صـــ ٌ ٌ  

  
ـــا  ـــل أذكان ـــوادي اللي   !!ُّســـموه يف ن

ـــددها   ـــو نع ـــاعليكم مـــا ل   ّومـــن أف

  
  ّلكلفتنـــــا مـــــن األوراق أطنانــــــا 

  * * *  

   جرائـركمْيا عـصبة الـرش قـد طالـت

  
ــرسانا  ــل م ــم يف اللي ــال بك ــا وط   فين

ـــايل يف أحـــشا     ْئها حملـــتأرى اللي

  
ـنكم لقاحــا وقــد خاطتــه أكفانــا    ًمـ

ـــــاْخـــــصبتأو   ـــــا يف أجنته   َّ باملناي

  
ــيصتُ  ــداناح ــت وأب ــم طال ــا لك   ً رؤس

ــانتظروا   ـيالد ف ــاعة املـ ــت س ــد دن   وق

  
ـــا  ـــا حان ـــص إذا ميالده ـئس امل ــ   ب

ــذ   ــا حيه قه ــرة يف أع ــِ الجزي   ٌمَم

  
ــّمَجتَ  ــاْتَع ــم بركان ــت رصح الظل    تح

ــقر   ــه س ــن تحت ــم م ــرش لك ــل ع   ٌفك

  
ــا  ــن خان ــلَّ م ــل ســتطوي ك ــ قلي   ع

ًفــال تــذر فــوق وجــه األرض طاغيــة   ْ  

  
ــسانا  ــاغ إن ــق مــن عــصبة الب   أو تب

  * * *  

ــرت ــد ظه ــر ق   ْآن األواُن وهــذا الفج

  
ـــا  ـــصبح قـــد بان ـــواره وشـــعاع ال   أن

ــد ر   ــديجور ق ــر وال ــُل أدب ــََحواللي   ْتَل

  
  عنــــــا كتائبــــــه ذال وخــــــرسانا 

ــاِنِوثــورة الحــق     ْطعت قــد ســ واإل

  
ـــد  ـلطاناْدتّفب ــ ـــر س ـــسها للكف    شم

  ْمن مـضمونها انطلقـت) .. هللا أكرب(  

  
انـــاأف    شـــعلتها عـــىل الطغيـــان ن

ــة   ــ عائب ــيض غ ــي  ــت وه   ٍوزلزل

  
ـــدنانا  ـــداما وع ـــا وص ـــا وغرب ًرشق ًَّ ً  

 م١٩٨٧/ ١٨/٦  
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)١( 

  ُيتلفن خائفاً وجالً

ِيسْل عن أمنه ذئبه َ  

  ٌتوافيه تقارير

  ِّيرى يف طيها شعبه

ِتبدد عن هواجسه ُ  

ِغيوم الخوف والرهبه َ  

  أيخىش الناس؟ حاشاه

  فال يخىش سوى ربه

  ُويصدر أمره السامي

  ألعىل جنده رتبه

  ُبأن يخىل له املسعى

ُوتُكتب للغد الخطب   هَ

  ُويعطى الشيخ حاجته

  هوبعض العملة الصعب

* * *  

  ويدنو ليُل موالنا

ُوتَدنو ساعة األوب   هُ

   عىل جواريهُيطلُّ

َّوقد عب الذي عبه َّ  

                                                             
أم مكة ماجد بـن عبـدالعزيز يغـسل الكعبـة والـذي يف التلفزيون م حين رأى ١٩٨٦هذه القصيدة عام قال ) ١(

  .كان مشهورهاً بالفسق والخالعة واملجون يف الدول األوربية
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  )سوزا(تداعب كرشه 

  تخلع الجبه) ليزا(و

فا(َّتُدلك ظهره    )م

  هسح الركب) جينا(و

ي ولهاً) ماري(و   تر

  هَّعىل قدميه منكب

  )كريستينا(وقد رقصت 

َّليسلب رقصها لبه ُ ُ  

  يل كميلها طرباً

  ِّيهز كهزها جنبه

الً   وينظر نحوها 

  لرغبهبع الفحش وا

  يناغيها تناغيه

يض هكذا اللعب   هو

* * *  

  قضاها ليلة حمرا

  ها قلبهُأرق نعيم

  فقام سموه فخراً

  يناجي خاشعاً ربه

  يشمر عن سواعده 

  هلكي يغسل الكعب
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  »من وحي تقرير األوقاف عن املساجد«

م قال حدثنا عيىس بن هشام بـسند ه إىل أسـد بـن حدثنا الحارث بن ه
 وأناشـيد صـنعانية ،يا سادة يا كرام كنا يف مجلس أنـس ووئـام: رضغام قال

ام« إذ عكر مقيلنا وتطفل عىل جلستنا املخرب ،وأنغام  وبدأ يتحرس »مشاء بن 
 وزعـم أنـه ، ويتخوف من الرافضة عىل مستقبل الحكام،عىل الدين واإلسالم

ية النظام  وال سـاعدته ،سـتقر للـوايل مقـام وأنـه لـواله مـا ا،أحد أركان ح
 وكان من أحـداث يومـه ، وبدأ يرسد بطوالته ويستعرض أدواره العظام،األيام

ع مجلـس مكافحـة التـشيع ودوره يف ذلـك التجمـع  ورسد ،التي حكاها اجت
 وأسـهب يف ، ومضمون قرارات عتاولة السلب والنهـب،خالصة جلسة النصب

 ،خر بـن جلمـودصـ والعميـد ،حمـوداستعراض الجهود التي يقودها الـوزير 
ع :  وقال منتفخة أوداجه مـا مـضمونه،والعالمة جاهل بن مبلود بـدأ االجـت

عن س خطة االستيالء عىل الجوامع ) مبغض بن حاقد(بقراءة تقرير الشيخ 
 فـذكر أنـه تـم بحمـد هللا العـيل الواحـد ، وتدم القبور واملشاهد،واملساجد

 ، وتـضييق الخنـاق عـىل كـل راكـع وسـاجد،دالقضاء عىل كل مخـالف ومعانـ
 ، وتواصلت الجهود بعون الواحد املعبود،واستنفذت الزنازين والقيود واملراود

والتخلص ممـن يرفعونهـا عـن ) َّحي عىل خ العمل(يف تخليص األذان من 
 ،اب الشيخ عائضن وتصدير القسم الفائض من مؤذ الروافض إىل ج،كمل

 وقطـع مرتبـات كـل ، وخـائضمتجرأاقض لتأديب كل وإدارة املفسدات والنو
فقرأ ) عنكضو( أخونا العالمة املرشد الشيخ -ملشاءوالكالم – ثم تاله ،معارض

 والتنكيـل بكـل مـن ،تقريره عن جهوده الجبـارة يف محاربـة دعـاء الوضـوء
م مستور، وأنه قام بجهد مشكور،أعرضوا وأعارضوا   وأنكر ، فراقب كل ح

                                                             
  .م٢٠١٠ /يوليو /٢١هـ املوافق ١٤٣١ شعبان ١٠ نرشت يف صحيفة الشورى بتاريخ )١(
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 وأبـدل ،وت كل إمام قرأ يف صالة الفجر القنوتُّ وهدد بالنب،كل دعاء مأثور
 ،»الصالة خ من النـوم« عىل وقع ، وأيقظ القوم،تسابيح قبل الفجر باألذان

 واعتـرب ، واألدعيـة واألوراد اليوميـة،ونهى عن الجهـر بالـصالة اإلبراهيميـة
 عـىل  وشـجع كـل داعٍ،ة من مخلفـات اإلمامـ،الجهر بأدعية األذان  واإلقامة

عـي  ، واسـتخدم كـل وسـائل الـضغط واإلرهـاب النفـيس،إنكـار الـذكر الج
 ك ،ٍ عىل كل تال جهراً بعد الصالة املفروضة بآية الكريس،والفكري والحيس

 وبالتنسيق مع خب ، عىل نافلة قبل املغرب والضم بعد الركوع،حرض الجموع
ويل مكافحـة األدعيـة ئومـس) معتم بن معراد( وأتباع الشيخ ،الوعظ واإلرشاد

ية أمن البالد والعباد،واألوراد  والنزول ، تم تكوين لجنة تقيص الحقائق، وح
 لحرص املجـاهرين يف األذان بالحيعلـة ،إىل جميع املساجد واملنازل والحدائق

 ، يف املسألةظ وتشديد النك والتغلي،والقائل باإلرسال يف الصالة والرسبلة
ت وال ،كـل مرشـد ومـؤذن وخطيـبفأوصت اللجنة بإقـصاء   ال يتبـع التعلـي

 من طـراز ، وشددت عىل أن يكون خطباء ووعاظ ومؤذ املساجد،يستجيب
 ، من املنكرين للتـشبيه والتجـسيم والرؤيـة، وأن تخىل كل مدينة وقرية،واحد

تـه بتهمـة مغ بـل د، أي فـضيلة أو مزيـة، كل داع مـن الزيديـة اللجنةوسلبت
 وسـبه ، وقـررت عداوتـه للـسنة املحمديـة، اإلثنى عـرشيةالحوثية ونسبته إىل

  .  وابتعاده عن االعتدال والوسطية،لصحابة خ الربية

ام«وهكذا مىض : قال أسد بن رضغام  ، يف نخيطه والهنجـام»مشاء بن 
لمل الحارضين ، واحتكاره الحديث والكالم،وخبطه واألوهام  فأدرك املنشد 

 بقـصيدة للـسيد إبـراهيم بـن ، وأنعش املقيل،يلح بصوته الجمد فص،والقعام

  :  حافلة املعا وأخرجنا م نعا وردد ال فض فوه،محمد األم الصنعا
ــــــه قــــــشواش   عمــــــيل كل

  

  لكـــــن شاحـــــسن ظنـــــي  

  واطلـــــــب رب األوحـــــــاش  

  

  القــــــــــادر يرزقنــــــــــي  

  مـــن هــــاش ببابــــه عــــاش  

  

  يــــــدي رزقــــــه مثنـــــــي  
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  عامـــــل للطـــــ أعـــــشاش

  

  مهــــــا كيــــــف تبنــــــيَّعل  

  الزم بابــــــه وارتــــــاشفـــــ  

  

ـــــــن د   ـــــــك م   وارشب ل

ِقــــــد أســــــكَر يش     الْش ْ

  

  يـــــا صـــــاح اروي عنـــــي  

ْ الهـدا   َفدعك عنك يعني وكُ ِ َ   رَْ

  

ــاب   مــة وطــول الثي ْوكــرب الع ْْ َُ  

ْجـرة وفـرض الـسباروتعي اال   َّ  

  

ــسافة    ــوابببقــدر امل   ْقــصد الث

ل يف الزهـد وهي إحدى روائع ابن األمـ التـي قالهـا عـىل لـسان البهلـو  
ام(واإلخالص والوعظ واإلرشاد لكن   و ، ينسجم مع النشيد) املشاء بن 

 ، وإشـارات التهديـد، فأرعب املنشد بنظرات الوعيـد،ن القصيدويعجبه مضم
 وتحويـل ، إال االسـتجابة لإلرجـاف والتخويـف،ف كان من منشدنا الظريف

قبع يف الـسجن إىل نهايـة  مخافة أن ي،املوضوع إىل املعنى املعاكس الطريف

  :  فأنشد وردد وصدح وغرد،الخريف
عـــاْش ِ ـــصلوا  ـــد بِي َق ُّ َ ْ ْ ِ  

  

ــــــا نْقــــــدي   ِويبِيعوه َ َ ُ ْ ْ  
ْما عاد يشء فرض بَِالْش  ◌ ْ ْ َ َ  

  

ــــدي   ــــدكان النِج ْيف ال ِ َّ ْ ِ  

ـــاْش   ـــا كَ ـــدفَع قيمته َبِي ْ َْ ْ ِْ ْ  

  

ــــه    ْالركْع َ ــــإَّ ـنديب ـــ ْ َش ِ ْ  

َقـــع وهــــا تعتــــاْش   ْ ِ ِْ ْ َ  

  

َْال عـــاد تَ   ِْجلـــس َزيـــديَ ِْ ِْ  

ــاْش   ـلك األوب ــْل سـ َوادخ ْ َ ْ ِ ُ ْ  

  

ْتَلَقـى الــدخَل الـمـــجدي   ْ ُِ َّ ْ  

َكَم من معدم قـد عـاْش   ْْ َ ِْ ِْ ُْ  

  

ـــر الـمــــردي   ِبعـــد الَفْق ْ َُ َْ  

ْفَنال العطا منهموا وافـراً   َ َِ َ َ  

  

ْوَالَن له كُـلَّ أمـٍر عـس   ُ َ َ  

ـبح مـستثمراً  تـَـاِجراً   ْوأص َ ُ َ َ ْ  

  

ِختــصاص وأمــىس بِكُــلِّ ا   ْ

  َخِبـــــــــــــــــــــــ
 

َْال عــــاد تَــــروي منــــه    »شـمس األخبـار«فاترك  َّ َِ ْ ِ ْ ْ  

َوانـىس    َْال تتحـــــــدْث عنـــــــه    »البحـر الزخــار«ْ َّ َ َّْ  

ــم    ْوارج ــار«ُ ْمــا بِــْش جــدوى منــه    »رشح األزه َّ ِ َ َ  
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ْواعـــرِد  ـــار«ْ ْرشح األ َ ْ ـــذ     »َ ْخ ـــسنة«ُ ـــاج ال   »منه

ْواقرا لك  َ َطاْش ما طاْش«ْ ـــْغَد    »ََ ـــديِم ـــاخي بع ِر ي ْ َ َْ ِْ  

َقـــع وهــــا تَعتــــاْش   ْ ِ ْْ ََّ َ  

  

َِال عـــاد تَجلـــس َزيـــدي   ِْ ْْ ْ َ  

  
 

ــَال ــَل الع ـئت ني ُــسلْف إذا شـ ْ َ ْ ِ َ ْ  

  

ْوس يف طريق ذوي الهذرفـه   ِ  

ِّوقــْل للزيِــود أنــا ابــن جــال   ُ  

  

ِمتــى تَنكــر     ْ؟ أنــا املعرِفــهوْ

  
 

ــراْش ــوَق الط ــسح ف َّوام ْ ْ َ ْ  

  

ـــرك غـــسَل الرجـــ   ْواتْ ِّْ َُ   ِلْ

َوافْعْل عرشين مطـراْش   ْ ِ ِْ ْ ْ َ  

  

ـبيل   ــ ـــر ق ـــي غ ِرشق ْ ْ ْ ِْ ْ ِ َ َ  

َوادخــْل مــا تخلــسهاْش   ْ ُ ْ  

  
ْوســـط الجـــامع صـــيلِّ   َ ْ ْ َ  

ـــالوا   ْق ْ ـــاْش: َ ـــا يبطله َم ْ ِ ُ َ  

  

ـــــل   ـــــق بِالنع ِمـــــا يعل َْ َّ ْ ْ َ َ  

َقـــع وهــــا تَعتــــاْش   ْ ِ ْْ ََّ َ  

  

َِال عـــاد تَجلـــس َزيـــدي   ِْ ْْ ْ َ  

َواتـــذكَّر مـــا تنـــساْش   ْ ِ  

  

َّ ضـــــم األيـــــديَْالزِم   َ  

  
 

ْوإْن شئت فَانُقض وشد العقـال ْ ْ َ ْ ِ  

  
ْورتِّب قميـصك إذا مـا انكمـْش   َ َْ  

ــال   ــ خــَالل الــصالة الفع ْوأكْ ََ ِ ِ َ ِ ْ ِ  

  

ـتْش ِج   ــديِوفَـ ــك وع ّوب ُ ـبَقْشَ   ُ الـ

  
 

َواحــذر تَنــىس  ْ َْ ْ ـــــــه    »آمــ«َ ـــــــسووها فَعل ْعي َ ْ ََ ْ ُّ َ ْ  

ْواحيـــاْن َالهـــم نـــاوين   ُِ َ ْ َ ْ  

  

َلـــــــألذوه والـــــــشَّ   َْ ْغلهَ َْ  

ِقــد تــسمع يف ياســ   ِْ ِ ْْ َ ْ َ  

  

ـــــه   ـــــت قتل ْبعـــــد املي َ َْ ْْ َِّ َ  

ْويحطــوك يف الغــاوين   ِِ ْ َُ ّ  

  

ــه   ــسِجد جمل ــَل الـمـ ْواه َ ْ ُ ْ َ َْ ْ  

ْوالـمْقصود   ُ َن نغـداْش مـَ ْ ِ  

  
ـــدي   ـــا ي ـــاس م ِّأو طنَف َ َ ْ ِ ُ  

َقـــع وهــــا تَعتــــاْش   ْ ِ ْْ ََّ َ  

  

َِال عـــاد تَجلـــس َزيـــدي   ِْ ْْ ْ َ  

  
 

ــب وا ْتَوهــب تُه َْ ــودَّ ْفــرات النُق ُ ْ َ ِ  

  

ْووايل تـُــواَىل هبـــات النجـــود   ُ َ َُّ ُ  

ــود   ــِر  أن َال يع ـئت للَفْق ْوإْن شـ َُ َ ْ ِ  

  

ــود   ــشوافع وســب الزي ــاد ال ْفع ُّ َّ ُ ِ  
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ْحـــاذر بعـــد التــــسليم ْ ِ ـــريس    َ ـــآي الكُ ـــر ب ْتَجه ْْ ُْ  

ْقــد قــال عنهــا التنظــيم ْ َّ َ ّ ْ ْ َ ـــــــيس    َْ ـــــــالط وتن ِّبِتغ ْ ِ َ ْ  

ـيم ـــ ــــساهم يف التعت ْوتْ ِ ِْ َّ ِ ـــــيس    ِ ـــــاج النف   ْواإلزع

ـيم ْوادي فيهـــــا تَعمــــ ِْ َ ِ   ِّللجنــــــي واإلنــــــيس    ِّ

ْوالجـــامع مـــا يخـــَالْش َ َْ ـــدي    ِ ـــوع نج ـــن متط ِم ِْ َ ْ  

ْيـرصخ لــو مـا ســ َْ ُ َكتناْشْ ْ ِويجلِجــــــْل كالرعــــــد    ِ َ ْ َ  
 

ُفيك مـن حولـه الـمــرِجُفوْن ْ َ ُِ ــــه    ِِ ــــة النا ــــستيقظ الفتن ْوت َ ْ ِ ُ  

ـــاه ـــا الج ـــذ رشارته ِوي َ َُ ــه    ُلوْنَ ــاهر قا ــن ج ــق م ــَال تَب ْفَ ِ َِ ْ ْ  
  

 
ْتَناىس عيل والحسن والحـس ْ َ َْ َوآل النبي املـصطفى عـن كمـْل    َ َ  

ــ ــد اللع ــسب اليزي ــاذر ت ْوح ْ ََّ ْ ِ ــد فَعــْل    َ ــا ق ــه كُــلَّ م ــرر ل َوب ْ َ ََ ُ ْ ِّ  
 

ـتْف ـتْفتي ال اســ ــ َواس َْ ْتيتِْ ـــــــا    َ ـــــــاْز واأللب ِالب َ  

ـتيت ــــ ـــــد َال اْش ْواالَّ قل ْْ َ ِّ ــــــدا    َ ــــــْل والزن ِمقِب َ ْ ّ ُ  

ْواْن ضاقت بـك َشـديت َّ ْْ َ ـــــرا    َ ـــــايض العم ِللَق َ ْ َ ِ ِ  

ــا يش عيُقــل ْم َْ ِ ـليت: َ ْضـ َّ ـــــرا    َ ـــــي الجه ِالر َ ْ َّْ َ ْ  

ـــاْش ْويْفتـــي بعـــد الفرتَ َ ـــدي    َِ ـيخي هن ــ ـــك س ِأن ِ ِْ ْ ْ َّ  

ْقـــع وهــــا َِ َّْ َ تَعتــــاْشَ َِال عـــاد تَجلـــس َزيـــدي    ْ ِْ ْْ ْ َ  
 

ْوتَابِع خطى الـمــاِر واإلمـام َ ْ َ َ ـيخ الـسلْف    ْ َوخط الحجوري وش ََّّ ْ ُ َ  

ــام ــوَال للنظ ــض ال ح ِ ْورصح  َ ِ َ ْ َ ِْ َويف الرس خلِّ النظـام الهـدْف    ِّ َِ ِ ِّ  
 

ـــــذكُر آل البيـــــت َْال تَ َ ــــــرته    ْ ــــــوىلَّ الع ْأو تت َْ ُ  

ْعتـــــويلِّ إْن واليــــــت ْ َ َ َ ْ ــــــدوك الخــــــربه    َ ْويه َُّ ْ ُ ْ  

ـبيت ــ ـــك س ـــوا ان ْويُقول ِّ ُ ـــدره    ْ ـــك واله ـــمع ل ْواس َْ َ ْْ َ َ ْ  

ْوالتعِزيـــــر والتبكيـــــت َ ْوالـــــشطاط للــــــوِْزره    َّْ َ ِ ِْ َّ  

ــ ُفاســمع ن ـبالْشْ ـتعدي    صحي بـ ْمـــن عـــادوه اســ َ َْ ْ ََ ْ  

َقـــع وهــــا تَعتــــاْش ْ ِ ْْ ََّ َِال عـــاد تَجلـــس َزيـــدي    َ ِْ ْْ ْ َ  
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ـــــــه ـــــــد بالرؤي ْواتعب َ ُّ ْوالتــــشبيه والتجـــــسيم    َّ ْ َّ ْ  

ـــَل الَق ـــرب أه ـــهْواج ْري َ ْبـــــالقوه والتــــــصميم    ْ ْ َّ  

ــــــه ْوالــــــرسحه والجي َّْ ـيم    َ ـــــاد والتعلــــ ْواإلرش ْ  

ْوالخطبــــــه املحميــــــه ـيم    ِّ ــــ ـــــاالت التنظ   ْبرج

ـــشاْش ـــا تخ ـــا م َواعلنه   » أرجــــل وايـــــدي«    ِْ
َقْل له    َوالـــيل مــــا يْقبلهــــاْش   »صـحت عنـدي«: ُ

 
ـيطاأل«وسـدد عليـه حـديث  ْ النـار حـ امتلـت»قطقطة«و    »ط َ َ ْ  

ــرشيط ــا يف ال ــه  ــْل علي ْودل ـيخنا     ِّ ــا قالــه شـ ُوم ُ َ ْجعــدلت«َ ََ ْ َ«   
ـــومي ـــر ي ـــع تَْقري ْوارف ْْ َ ــــار؟    ْ ــــد يف اإلنكَ َْال َزي ْ ْ َّ  

ــي: وارصخ ــو واوم ْكم َال صعده قـد سـار«    ْح َ َْ ْ َْ ْ«  
ــومي ــن الق َوادعــي األم ْوالَفنــدم حــامي الــدار    ْ ْْ َ ِ ْ  

ــــــومي ــــــوىص بي ْ الزنجـــارْ بـــه يفْدِريعـــ    َّوات ِّ  

ْويحطــــه يف الكلبــــاْش ـــدي    ّ ـــدم مه ـــد الَفن ْعن َِ ِْ ْ ْْ َ  

ِيتـــــَشعكَْل يف يش ـــدي    الْش ْ ـــا زِد يب ـــب م ْويغي َِ ِْ ْْ  
 

ْوهات يـا محـاكم وتَلفيـق تُهـم َْ ْ ِ ِْ َ َ ْوكَــم يــا دعــاوي عيقــر    َ ََ   ْ ســعيدأْ

ــم ــن أم ــه وهــدروا م ــم قبل ْوكَ ُ َْ ْْ َ ِْ ُ َ َفباتُوا ضـحايا القـضاء الرشـ    َ َ َ    ْيدَ
ــاْف ــد األوق ــيض بع َفام َ ْْ ْيف تَنفيـــــذ الخطــــــه    ِ َّ ِ ِ ِ  

ـــراْف ـــلَّ األط ـــع كُ ْواقن ِ ـــــه    ْ ـــــدي غلط ْأنَّ الزي ََ ْ ْ ْ َّ  

ْواتبـــع لجنـــة  َّطـــواْف«ُْ ـــهيف    »َ ْ الهنجـــام والنخط َْ َ ْ َ  

ــــاْف ــــد واإلرج َوالتهدي ْ ــــسلطه    ْ ــــْف بال ْوالتخوي َ ْ ُّ َّ  

ـــــاْش ـــــدوار والفرتَ ْوال َْال يش مـــسِج    ِّ َ ْ ْ َزيـــديْدِ ِّ  

ـلط بعــض األوبـــاْش ْسـ َ َْ   َّبـــــالزوجي والفـــــردي    ِّ
 

ــّف املــؤذن ْ وطــرد الخطيــبلكَ َ ْ ـــضالل    َ ـــالغوى وال ـيه ب ــ ْورم ُ َ  

ْتنل من معـايل الـوزير اللبيـب ْ   ْبــديله مــن أويل االعتــدال    ِ
 



 

 
٢٣٥  



ْيبعــْث بِخطيــب مــرصي َِ َْ َ ْمـــن خريجـــي األزهـــر    ْ َْ ِْ ِ  

ـــدري ـــن ب ـــَشعبط م ْيت ْ ِ ْ َ ْ ـــــــاملنربوي    ْ ـــــــزقم ب   ْت

ـــذ قـــرسي ـــرار ناف ِبق ْومعــه طقمــ عــسكَر    َ ْ َ  

ْوالـــيلِّ يجـــرِي يجـــرِي َ ْ ــــرر    َ ــــرر به َْال قــــد به َ َْ َْ َ ْ َ  

َبعد اسبوع لو مـا جـاْش ْ ْ َْ ِجـــاك وهـــا نجـــدي    ُ ْ ََ َ  

ْبعــده صــف أوحــاْش ْونـسور وصـقور واْحـدي    َ َ ُْ ُ ْ ُ  
 

ــيل القــدير ــت بحمــد الع هم كلهــــا والخ    فتم   ْطــــطتـــداب

ــشنط    ونالت مـساعي معـايل الـوزير ــالَّ ال ــانح وم ــا امل   ْرض
 

َومعاشـــــــاته تَبهـــــــر    ْكشف الصندوق الخـاص ْ ْ  

ـــاص ْومطـــاِريْش اإليرب َ َْ ـــــر    َ ـــــا األوفَ ْوعطاياه َ َ  

ـــاص ـــا يعت ـــد منه ْماح َ َ ْ ِ ْ ــــــر    َّ ــــــك والَّ جمه ْميل َ ْ َْ  

ْتـــدي همـــه واخـــالص ِّ ـئل     ِ ــر«واسـ ــسرت همف   »م
  وبنــي الــشيخ النجـــدي     بـاشوسالط الخـاش

َقـــع وهــــا تَعتــــاْش ْ ِ ْْ ََّ َِال عـــاد تَجلـــس َزيـــدي    َ ِْ ْْ ْ َ  
 

ــاْز    وعــش رافــًال يف ثيــاب النعــيم ــَل النظــام وخــدَن الجه ْخلي ِ ِ َِ ْ  

ــستقيم ــك امل ــىل نهج ـنص ع ــاْز    ُّتـ ــاوى الحج ــذين فت   ونهــج ال

م من ألحانه و األنغام حتى قال أسد بن رضغام وما إن انتهى منشدنا اله

ْانربى مخـربنا  ام(ُ   . »أحسنت يا محسن«فصاح قائالً ) مشاء بن 

ْهكذا النشيد الحايل والـمـلقن ِ ْ ْ أقسم بر أنه نشيد يجنن ويطرب اإلنـس ،ُ ِّ

عة؟ فسكت الحارضون واستغرقوا يف الوسواس والطنان  ،والجن أو مه يا ج

نية   .فقد دخلوا يف الساعة السلي



  

 
٢٣٦  


 

 

األسـتاذ الـشاعر عـيل عبـدالرحمن جحـاف ب الراحل مساجلة شعرية 

  .رحمة هللا عليه جميعاًواألستاذ الشاعر عبدالسالم عباس الوجيه 

  :األستاذ عيل عبد الرحمن جحاف هذين البيتإليه كتب 

  أحـــــن إىل لقائـــــك يف الثـــــوا

  

   ونـــصُفٌفكيــف وقــد مــىض يــوم  

  عـــىس الـــرحمن يجمعنـــا قريبــــاً

  

ـــد الكـــد   ـيش بع ــ ـــصفوِّوهـــذا الع    ي

قد عزم عىل الرحيل إىل  وكان حينها ، ومجارياًعىل الفور معاتباًفأجابه   

  :)العبيسة(بلده 

ــَزَع ــصفوَتْم    عــىل الرحيــل فكيــف ي

  

ـيٌش   ـــا عــ ـــر ؟لن ـــف يق ـــرُفُّوكي   ؟ ط

ـــالً ـــف تواص ـــو وهجـــراً؟وكي    ترج

  

ـــت وتجفـــو؟   ـــ يف وق ـــف تل   وكي

ــــا   ــــد جمعن ــــل وق   أ يطــــب املقي

  

  ُفْ وإلــــٌفْبالكــــاد التقــــى إلــــو  

  فــدع ذكــر الرحيــل فــدتك نفــيس  

  

ـيف   ـــت ضــ ـلم يل القيـــاد فأن ــ   وأس

ــــ   ــــك امل ــــاَفْيِضُوطاعت    إذا احتكمن

  

  أتـــــاك بنـــــصها رشع وعـــــرف  

    أمـــــ الـــــشعر أورفقـــــاً  

  

ــــو   ــــا وأهف ــــك الع ــــن حنين   أح

يـــــل إىل تـــــالٍقفـــــؤادك إْن      

  

ـــــه   ـــــه ول ـــــؤادي كل ـــــغُفٌف    وش

   شـــوقيِف عـــن وصــأرا عــاجزاً  

  

ـــشوق ال   ـــض ال ـــف وبع ـــاه وص   يرق

ــــسامح   ــــاهالًْف ــــر ج اً غ ــــغ   ا ص

  

ـــا   ـــوال م ـــىل من ـــطر ع ـــوَْتس    يقف

ـــــ   ـــــارة وي ـــــو ت ـــــرىَّزلَفيكب    أخ

  

ـيف   ــصاه وأنــت سـ ــل تجــدي ع   ُوه

   



 

 

 





 

 
٢٣٩  



 

 م٤/١/١٩٧٥اية شبابه بتاريخ صورة للفقيد يف بد



  

 
٢٤٠  


 

 صورة للفقيد يف العاصمة املرصية القاهرة

 صورة للفقيد عىل ظفاف النيل يف العاصمة املرصية القاهرة



 

 
٢٤١  



 

 مرص صورة للفقيد أمام األهرامات جمهورية 



  

 
٢٤٢  


 

العالمة من اليسار الدكتور عبدالكريم جدبان واألستاذ محمد عزان و من اليم مع رفاقهالفقيد 
 م١٩٩١ يف نيويورك عام قاسم الكبيس

 أثناء زيارته للعاصمة املرصية القاهرة



 

 
٢٤٣  



 مع الكب بصنعاءصورة للفقيد يف الجا

 صورة للفقيد أثناء تلقيه للعالج خارج الوطن



  

 
٢٤٤  


 

 م١٩٩١صورة للفقيد يف نيويورك أمام برج التجارة العاملية عام 



 

 
٢٤٥  



 م١٩٨٧ وزارة الداخلية عام -يف ندوة أمنية حول الثأر وأسبابه 

ع أمني يف وزارة الداخلية  يف حضوره اجت



  

 
٢٤٦  


 

 م٢٠٠٣ الرضا يف مدينة مشهد إيران صورة للفقيد أثناء زيارة مرقد اإلمام عيل بن موىس

ة الزيدية يف إيران   م٢٠٠٣زيارة ميدانية ملراقد األ



 

 
٢٤٧  



ةمع صديقه السيد عيل املوسوي صورة للفقيد   يف شواطئ بحر قزوين يف زيارة ملراقد أ

 م٢٠٠٣الزيدية يف طربستان والديلم 

 الفقيد يف جناح مؤسسة اإلمام زيد بن عيل الثقافية يف معرض الكتاب الدويل يف طهران



  

 
٢٤٨  


 

ن  ّصورة للفقيد أثناء تلقيه العالج يف العاصمة األردنية ع

صورة للفقيد يتقدمه الشيخ نجم الدين املتوكل أثناء مناقشة رسالة الدكتوراه للدكتور 
 م٢٩/٦/٢٠٠٤عبدالحكيم الهجري يف 



 

 
٢٤٩  



 )ورد الليل(الفقيد يف مسقط رأسه شهارة جوار شجرته املفضلة 

 فقيد يف جرس شهارة مسقط رأسهال



  

 
٢٥٠  


 

 

 -صورة للفقيد يف جمهورية إيران اإلسالمية يف إحدى حدائق الورود يف مدينة كاشان 

اء الورد ة بالورد و  قرية قمرص الشه



 

 
٢٥١  



ء اليمن (صورة للفقيد يف ر التأسييس لرابطة عل  م٢٠١٣عام ) املؤ

 كذلك يظهر يف الوسط مفتي الديار اليمنية ،الفقيد وبجواره العالمة الراحل سهل بن عقيل

 بن محمد رشف الدين والعالمة عبداملجيد الحو الدين العالمة شمس



  

 
٢٥٢  


 

ر التصدي للف الطائفية واملذهبية( صورة للفقيد يف   م٢٠١٣ )مؤ



 

 
٢٥٣  



 يف ")ع"عيل اإلمام فكر يف للدولة والرقابة اإلدارة أسس( فعالية صورة للفقيد يف

  م٢٤/٨/٢٠١٩ واملحاسبة الجهاز املركزي للرقابة

ء وقضايا األمة(صورة للفقيد يف فعالية    م١٧/٨/٢٠١٤بيت الثقافة بتاريخ ) مسؤولية العل



  

 
٢٥٤  


 

نية واالستنفار الشعبي لرفد الجبهات(صورة للفقيد يف فعالية    م١٨/٨/٢٠١٦بتاريخ ) الحكمة الي

  م٢٠١٤) تقسيم اليمن إىل أقاليم مشكلة أم حل( ندوة صورة للفقيد يف



 

 
٢٥٥  



  م٢٠١٨/ ٤/١٠ ) مام زيد العطاء العلمي والتحرك الجهادياإل(فعالية  صورة للفقيد يف

 م١٣/٩/٢٠٢٠  إقرا جامعة) زيد ماماإل شهادتس اذكرى(صورة للفقيد يف 



  

 
٢٥٦  


 

 م٢٠١٦الكب يف  يف الجامع) املركزية املسلم قضية األقىص(صورة للفقيد يف فعالية 

 م ٢٠١٥) العدوان مواجهة يف املجتمعمسؤولية ( ندوةصورة للفقيد يف 



 

 
٢٥٧  



ات ضد العدوان  إىل إيران زيارة الوفد العلالصورتان أثناء  واملشاركة يف مس

   بجوار دفنوا الذین الیمنیین الشهداء عىل اليمن وتشييع لبعض
 م٢٠١٦ عاميف محافظة مازندران األطروش  النارص اإلمام مرقد



  

 
٢٥٨  


 

 رشح للصورة

  العراق-صورة يف مزار اإلمام عيل يف النجف األرشف 

ة خارج الوطنصورة  ء يف أحد مزارات األ   للفقيد مع مفتي الديار اليمنية ومجموعة من العل



 

 
٢٥٩  



 

يف زيارة  العالمة شمس الدين رشف الدينالديار اليمنية العالمة الوجيه مع مفتي 
  لعالمة أحمد بن لطف الديلميا للسيد

  محمد بن عيل املنصورالراحل لعالمة للسيد االعالمة الوجيه يف زيارة 



  

 
٢٦٠  


 

 

 عقيل بن سهل الراحل العالمة للسيد زيارة يفالعالمة الوجيه 

 حيى الجنيدلعالمة محمد يللسيد ايف زيارة العالمة الوجيه 



 

 
٢٦١  



 

 املطاع محمد بن محمد العالمة للسيد زيارة يفالعالمة الوجيه مع مفتي الديار اليمنية 



  

 
٢٦٢  


 

 

 عبدالكريم الالحجيلعالمة للسيد ايف زيارة العالمة الوجيه 

 عبدالرحمن بن محمد شمس الدينلعالمة سيد االيف زيارة العالمة الوجيه 



 

 
٢٦٣  



 

 قايد الجراشن بالعالمة الوجيه يف زيارة لألستاذ العالمة محمد 

 يف زيارة للسيد العالمة عبدهللا بن حس الديلميالعالمة الوجيه 



  

 
٢٦٤  


 

  صورة للفقيد مع مفتي الجمهورية واألستاذ فاضل الرشقي يف زيارة لرضيح 

عيل يف جبل الدامغ    ضوران آنس-اإلمام املتوكل عىل هللا إس

ء اليمن الفقيد الراح عأم عام رابطة عل  م٢٠١٧ية مع موظفي الرابطة يف عام ل يف صورة ج



 

 
٢٦٥  



 م٢٠١٦صورة للفقيد يف إحدى زيارته خارج الوطن عام 

رات ئيةصورة للفقيد يف أحد املؤ   العل



  

 
٢٦٦  


 

ات صورة للفقيد   م٢٠١٤ثورة الواحد والعرشين من سبتمرب يف ساحة التغي ضمن مس

 ساحة التغي



 

 
٢٦٧  



 صورة للفقيد يف محافظة الحديدة



  

 
٢٦٨  


 



 

 
٢٦٩  





  

 
٢٧٠  


 

 

م٥/٧/٢٠٢٢ املوافق  ١٤٤٣ ذي احلجة ٦بتاريخ  
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٢٧٢  


 



 

 
٢٧٣  



 

k 
  ٣..........................................................................................................................................املقدمــة

  ٦...................................................................................................................................ترجمة الفقيد

 ..........................................................................................................١٣  

  ١٥........................................................................ ء اليمن كلمة مفتي االديار اليمنية رئيس رابطة عل

  ١٩......................................................................................كلمة العالمة محمد مفتاح يف تشييع الفقيد

  ٢٣......................................................................كلمة السيد العالمة عبداملجيد الحو يف تشييع الفقيد

ً   ٢٤.................................................................................................ماذا أكتب عن أربع عاماً كنا معا

يز به السيد العالمة عبد السالم الوجيه من خالل معرفتي به   ٢٧.....................................................ما 

  ٣١...................................................................................اليمن تخرس رائداً من رواد الحركة اإلسالمية

  ٣٢.............................................................................................سيظلُّ الوجيه وجيها يف الدنيا واآلخرة

  ٤٠...............................................................................................................حيل أبرز النجوم العلميةر

وذج الفريد   ٤٨.........................................................ثلمة الرحيل املوجع  العالمة عبدالسالم الوجيه األ

  ٥٤................................................................................................................عزاء النفس وتأب الروح

  ٦٠.......................................................................................................................!الخالدون ال يغيبون

ء اليمن   ٦٥..................كلمة يف وفاة العالمة عبد السالم الوجيه القاسمي الحسني، أم عام رابطة عل

  ٧٠.........................................................رحيل الوجيه وخواطر عن الحراس والعالقات اليمنية السعودية

  ٧٦.......................................................................................القرب املفرط أحد موانع الرؤية الصحيحة

  ٧٨....................................................................العالمة عبدالسالم الوجيه  بعض م يجب الوفاء بحقه

ّالزيدي ْ َّ..........................................................................................................................................٨١  

  ٨٥.............................................................................................................ُاملصاب جلل والخطب فادح

  ٨٩.........................................................................................................................رحيل العا العامل

  ٩٣.................................................................................................."بعدسة مقلوبة"عبدالسالم الوجيه 

  ٩٥........................................................................................................اليمن تفقد أحد أعالمها الكبار

  ٩٦................................................................................................من الوفاء لسيدي عبدالسالم الوجيه

  ٩٧............................................................................................................دمع النبيه عىل فراق الوجيه

  ١٠٠........................................................................................................................خاطرة عن الفقيد

  ١٠٣.................................................................................................................الوجيه عا بحجم أمة

  ١٠٤.............................................................................................................دمعة حزن عىل فقيد األمة



  

 
٢٧٤  


 

  ١٠٧...........................................................................................................................يف رحيل الوجيه

  ١٠٩..............................................................................................................................الرحيل املوجع

  ١١٢..............كلمة عائلة الشاعر عيل عبدالرحمن جحاف يف أربعينية الوالد عبدالسالم الوجيه رحمه هللا

  ١١٨...............................................................................................................كلمة أرسة الفقيد الراحل

  ١٢٣.......................................................................................................»أرسة الفقيد الراحل«كتابات 

  ١٢٣.............................................................................................................................ألبا فقد مرارة

  ١٢٥..........................................................................................................وصديق ٍوسند ٍومعلم ٍأب خ

  ١٢٨..........................................................................................................ملحزنون أبتاه يا لفراقك ّوإنا

  ١٣٠......................................................................................................................األحزان شاطئ عىل

  ١٣١.....................................................................................................................................األب فُْقد

  ١٣٢.........................................................................................................الروح توأم يا عليك هللا سالم

  ١٣٣........................................................................................................................وأقىس أشد فقدكم

ً الع قرير نم   ١٣٤.........................................................................................الدعوات بخالص محفوفا

  ١٣٥...............................................................................................................................الرحيل فاجعة

  ١٣٦..........................................................................................الصحيح طريقال إىل يل موجهاً كان من

  ١٣٨...................................................................................................وجودك يف األب بفقدان أشعر 

ً أباهم فقدوا الذين أوالدي سند   ١٣٩............................................................................................صغارا

..............................................................................................................................١٤١  

ًكيف أثرت حزنا َُ.............................................................................................................................١٤٣  

  ١٤٤.............................................................................................................ِ يف وداع نبيهعيون املعا

  ١٤٥.............................................................................................................نجم آل الرسول خ وجيه

  ١٤٧..........................................................................................................................َّالخطب عم البالد

  ١٤٩...................................................................................................................................ٌصباح كئيب

  ١٥٠...............................................................................................................................يرثيك الدعاء

  ١٥١.................................................................................................................................َنس بعدكُال أ

َسيد األعالم ِّ َ..................................................................................................................................١٥٢  

  ١٥٦..................................................................................................................................ُسالم الخ

  ١٥٨......................................................................................................................................اصطفاك

  ١٥٩.................................................................................................................................رائد األخالق

  ١٦٠.....................................................................................................نفحة بكاء يف رحيل ابن الوجيه

  ١٦١..........................................................................................................................عىل افتقاد النبيه



 

 
٢٧٥  



  ١٦٢......................................................................................................................حامي حمى اإلسالم

  ١٦٣...................................................................................................................................العا الفذ

  ١٦٤...............................................................................................................................ما بالنا نرثيك

  ١٦٦.................................................................................................................................رحل الوجيه

  ١٦٧.................................................................................................................................فدتك نفيس

  ١٦٨....................................................................................................................................كريم اآلل

  ١٦٩.....................................................................................................................فـيــض آل مـحـمـد

  ١٧٠........................................................................................................يا سيدي ماذا أقول بحرضتك

  ١٧١................................................................................................................................كهف اليتامى

  ١٧٥....................................................................................................................................وجيه العلم

  ١٧٦..........................................................................................................................ِيف توديع الوجيه

..........................................................................................................................١٧٧  

ء اليمن تنعي أمينها العام العالمة عبدالسالم الوجيه   ١٧٩.......................................................رابطة عل

  ١٨١............................فاة السيد العالمة عبدالسالم عباس الوجيهقائد الثورة السيد عبدامللك يعزي يف و

  ١٨٢...............................................................................األم العام لحزب هللا  السيد حسن نرص هللا

  ١٨٣.......................................................الرئيس املشاط يعزي يف وفاة العالمة عبدالسالم عباس الوجيه

  ١٨٤................يايس األعىل محمد عيل الحو يعزي يف وفاة العالمة عبدالسالم الوجيهعضو املجلس الس

ء اليمن   ١٨٥...............................ناطق أنصار هللا محمد عبدالسالم  يعزي يف وفاة أم عام رابطة عل

  ١٨٦..............................................................هرئيس مجلس القضاء األعىل يعزي يف وفاة العالمة الوجي

  ١٨٨...........................رئيس امللتقى اإلسالمي العالمة أحمد درهم املؤيدي  يعزي يف وفاة العالمة الوجيه

  ١٩٠..........................أم عام امللتقى اإلسالمي السيد عبداملجيد الحو  يعزي يف وفاة العالمة الوجيه

  ١٩١.........................................................الهيئة العامة لألوقاف تنعي العالمة عبد السالم عباس الوجيه

  ١٩٢..........................................................الهيئة العامة للكتاب تنعي الباحث واملحقق عبدالسالم الوجيه

  ١٩٣.................................................................... تنعي رحيل العالمة عبدالسالم الوجيهFMإذاعة آفاق 

  ١٩٤.....................................................................................حزب األمة ينعي العالمة عبدالسالم الوجيه

  ١٩٦.......................................................................ملتقى التصوف اإلسالمي ينعي رحيل العالمة الوجيه

ء املقاومة وحركة املجاهدين الفلسطينية  يعزيان يف وفاة العالمة الوج   ١٩٧............يهاالتحاد العاملي لعل

  ١٩٨.............................................حزب مجلس وحدة املسلم الباكستا يعزي يف وفاة العالمة الوجيه

ء العراق تعزي يف وفاة العالمة الوجيه عة عل   ١٩٩.........................................................................ج

  ٢٠١..............................................بدالسالم عباس الوجيهالشيخ عبدهللا الصالح  يعزي برحيل العالمة ع

  ٢٠٢.......................................................................عبد الحميد دشتي  يعزي يف وفاة العالمة الوجيه. د



  

 
٢٧٦  


 

ء    ٢٠٣...................................................................................................................وداعاً .. وجيه العل

ء العالمة الكب عبدالسالم ال   ٢٠٨..............................................وجيهاليمن تودع أم عام رابطة العل

...........................................................................................................٢١٧  

  ٢١٩.................................................................................................................يف رحاب سيد الشهداء

  ٢٢١...............................................................................................................................شبل الحجارة

  ٢٢٤............................................................................................................................إىل شيوخ النفط

  ٢٢٧.....................................................................................................................الفاجر يغسل الكعبة 

  ٢٢٩.....................................................................................................................املقامـــة املساجديـة

  ٢٣٦.............................................................................................................................مساجلة شعرية

...............................................................................................................................٢٣٧  

  ٢٣٩...................................................................صور متفرقة من مراحل حياة الفقيد وسفرياته للخارج

  ٢٧٠..................................م٥/٧/٢٠٢٢هـ املوافق  ١٤٤٣  ذي الحجة٦بتاريخ  جانب من الصالة والتشييع  

  



 

 
٢٧٧  



  


