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أهل  يتنسم  اآلخرة،  مجادي  من  العرشين  يف 
األرض عبق اجلنة، وتتعانق املالئكة هبجة حيث 
ذكرى رشوق نور الزهراء بأريج والدهتا الزاكي 
وعطرها الفّواح، ُخلقت بشخصية إنسان محلت 
البالغة،  اهلل  قدرة  عىل  آيًة  لتكون  اأُلنوثة  طابع 
كّلام  أوسع  بشكل  عظمتها  تتجىّل  شخصية 
واطالعًا  للحقائق  وفهاًم  نضوجًا  البرش  ازداد 
عىل األرسار، وتبلورت معانيها ومزاياها بُصَور 
لرضاها  اهلل  يرىض  التي  فهي  ال،  ومَل  أوضح، 
من  حّظ  أوفر  وأعطاها  لغضبها،  ويغضب 
ال  بحيث  اجلاللة،  من  نصيب  وأوىف  العظمة، 
االسم  فاطمة،  منزلة  تبلغ  أن  امرأة  ألّية  يمكن 
فقدسيتها  والقداسة،  العظمة  الزمته  الذي 
النوراين  كياهنا  أعامق  من  نابعة  السالم(  )عليها 
الذي فطرها اهلل عليها، وعجنها هبا حتى تأّهلت 
األولني  من  العاملني  نساء  سيدة  وسام  لنيل 
واآلخرين، من أبينا آدم )عليه السالم( إىل قيام 
وتعاىل  تبارك  قوله  فخرًا  فيكفيها  الدين،  يوم 
األفالك..  خلقت  ما  لوالك  ّمُد  ُمَ لوالدها:)يا 
ما  فاطمة  ولوال  خلقتك..  ما  عيٌل  ولوال 

خلقتكام(.
منمقة  صفحة  الطاهرة  السيدة  هذه  مّثلت  لقد 
ورمز  العلوم  مستودع  فهي  األمة،  حياة  يف 
غري  وفامهة  معلمة،  غري  عاملة  وهي  الطهارة، 

بيتها  ففي  الوحي،  من  قريبة  وكانت  مفّهمة، 
كان مهبطه، بل كانت قريبة من الوحي نفسه بام 
بآية  أبيها  خّصها اهلل سبحانه وتعاىل وأهل بيت 
التطهري، وهي من أولياء اهلل الذين اعرتفت هلم 
األرض،  أهل  يعرفهم  أن  قبل  بالعظمة  السامء 
ونزلت يف حّقهم آيات كثرية يف القرآن الكريم، 
وهي حجة اهلل وأم احلجج، ويف هذا قال اإلمام 
حجج  نحن  السالم(:  العسكري)عليه  احلسن 

اهلل عىل خلقه، وجدتنا فاطمة حجة اهلل علينا.
ة(  الُغمَّ صاحب)كشف  اإلربيل  العالمة  وذكر 
املهاجرين  من  مفل  يف  السالم(  خطبتها)عليها 
اخُلَطب  اسن  َمَ من  إهنا   " قائاًل:  واألنصار: 
وفيها  ة،  الُنُبوَّ نور  من  َمْسَحٌة  عليها  وبدائعها، 
امُلؤالف  أوردها  وقد  الرسالة،  َأريِج  من  عبقة 
فهم)عليهم  ذلك،  من  عجب  وال  وامُلَخالف( 
السالم( أئمة الكالم، وأمراء البيان، ومن يتأمل 
األجيال،  َدهْتا  َردَّ التي  السالم(  خطبتها)عليها 
إليه  نرمي  ما  جيد  والرشاح،  امُلحققون  وتناوهلا 

جليًا واضحًا ". 
اجلسدي  موهتا  بمجرد  الزهراء  نور  يتضاءل  مل 
فقد استمرت وقائع حياهتا مركز اشعاع يف حياة 
نور،  من  نور  فهي  احلق،  اىل  هيدي  األمة  هذه 
خالدًا  النور  هذا  وسيبقى  منرية،  أنوارًا  أنجبت 

ما بقي الدهر.
• صادق اخلويلدي

حلية تراثية  اعمدة   •

 نور �لزهر�ء
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في�س الكفيل

قسم  رئيس  اهلـــاليّل  ــّ�ر  ع الشيخ  بحضور 
ة يف العتبة  ّي ة واإلنسان شؤون املعارف اإلسالمّي
اخلويلدّي  صادق  والشيخ  املقدسة،  العباسية 
مدير مركز تراث احللة وكالًة واألستاذ مصطفى 
هيل مسؤول شعبة اإلعالم املعريّف يف القسم، 
ملجّلة  والتحريرّية  االستشارّية  اهليأتان  عقدت 

ة املحّكمة اجت�عه� الدورّي,  ّي تراث احلّلة الفصل
آيات  بتوجيه  االجت�ع  اهلاليّل  الشيخ  واستهّل 
الثناء لعمل الّلجنتني يف إبراز العدد األّول هبذه 
سمعة  عن  أسفرت  زة  املمّي ة  العلمّي الكيفية 
طيبة شهدت هلا املؤّسسات العاملة يف العراق 
ومراكُز األبحاث ومن اّطلع عليها من الباحثني, 

االجتماع الدورّي 
لمجّلة تر�ث �لحّلة �لمحّكمة

أخبار ونشاطات...

من  جمموعة  االجت�ع  فقرات  تضّمنت  في� 
القرارات واملقرتحات التي من شأهنا املحافظة 
عىل هذا املستوى املتميز، وأشار الشيخ اهلاليّل 
إىل جمموعة من املهاّم املناسبة لالرتقاء  باملجّلة 

ة.  وانطالقها نحو العاملّي
اجت�عه  ــركــز,  امل عقد  فقد  ــه  ذات السياق  ويف 
والسيد  اهلـــاليّل،  الشيخ  بحضور  ـــدوري  ال
املجلة  حترير  رئيس  القسم  رئيس  معاون 
الدكتور عالء املوسوي، والدكتور بدر حسني 

السلطاين مدير حترير املجلة، وأعضاء اهليأتني 
االستشارّية والتحريرّية ومتت مناقشة عدد من 
املوضوعات ومنها االطالع عىل أبحاث العدد 
الثاين وموضوعاته واستك�ل اجراءات التدقيق 
مقرتحًا  ــاليل  اهل الشيخ  ــدم  وق ــا،  هل اللغوي 
ة, ومنها إقامة مؤمتر  ملجموعة من املهام العلمي
االختصاص,  ذات  اجلهات  مع  مشرتك  دويل 
داخل  يف  التارخيية  للوثائق  جلنة  وتأسيس 

العراق وخارجه.
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   �  من أجل تعضيد العالقات العلمية وتعزيز الرشاكة 
)احللة  التارخييتني  املدينتني  بني  العلمي  التعاون  وُأُطر 
املرشوعات  انجاز  يف  املركزان  ساهم  فقد  والكوفة(، 

التي تصب يف إحياء تراث العل�ء األعالم،

بحسب ما ذكره مدير مركز تراث احللة، 
بكلمته خالل استضافته ملركز دراسات 
ممثاًل  الكوفة،  جامعة  اىل  التابع  الكوفة، 
جواد  فكري  الدكتور  املساعد  باألستاذ 
العيساوي مدير املركز، أثناء إقامة املركز 
األول ندوة بعنوان )الدرس النحوي بني 

الكوفة واحللة قراءة يف املالمح ودراسة 
االستاذ  للباحث  والتأّثر(,  التأثري  يف 
حسن،  رحيم  قاسم  الدكتور  املساعد 
فيام أقام مركز دراسات الكوفة مارضة 
بني  والثقافية  العلمية  العالقات  بعنوان 
عيل  الدكتور  للباحث  والكوفة،  احللة 

الفكر  اىل  تطرق  الذي  الرصاف  زهري 
اإلمامي يف مدينة احللة، هذا وقد حرض 
املؤسسات  من  كبري  عدد  الندوتان 
واملزارات وبعض من فضالء  واهليئات 
اجلامعات  أساتذة  عن  فضاًل  احلوزة، 

والكليات يف املدينتني.  

بني مركز تراث احللة ومركز دراسات الكوفة 

مشرتك  تــعــاون 
في�س الكفيل

مركُز تراِث احِلّلِة 

ـــــــرجـــــــان  ـــــــه م

يستقبُل إصداَره اجلديد

حليف القران السنوي اخلامس

نَِعِمه  جزيل  عىل  تعاىل  اهلل  مَحِد  بعَد 
املّتصَلِة  األسباِب  وُشكِر  وأفضالِه، 
سّيِدنا  وآالئِه،  النعم  تلك  لبلوغ 
األعظِم مّمٍد وآلِه الطاهرين، قطف 
مركُز تراث احلّلة ثمرة جديدة يانعة 
أسامها)معاين  زيتونة  شجرة  من 
هبجة  وأقواهلا(  الصالة  أفعال 
الفكرّي  واإلحياء  العلمّي  اإلنجاز 
لرتاث مدينة احِلّلة السيفّية ، فهو أثر 

احليّل  فهد  بن  أمحد  الشيخ  آثار  من 
فصوَل  الكتاب  تضمن  اهلل(،  )رمحه 
ومفرداهتا،  معانيها  ببيان  الصالة 
وحركاهتا،  نصوصها  وفلسفة 
األعالم،  كلامِت  ذلك  يف  معتمًدا 
والّلغوّيني،  واملفّسين  الفقهاء  من 
فأطنَب يف بعِضها، وأوَجَز يف اآلخر، 
ُسوِقه،  عىل  مستوًيا  الكتاُب  ويعد 
موضوعه،  يف  ممتًعا  بابه،  يف  فريًدا 

جهودًا  عليه  العاملون  فيه  بذَل  وقد 
ُحّلة،  بأهبى  فخرج  كبريين  وحرصًا 

وأمجل صورة. 

التابع  احللة  تراث  مركز  وفد  حرض 
االسالمية  املعارف  شؤون  قسم  اىل 
العباسية  العتبة  يف  واالنسانية 
فعاليات مهرجان )حليف  املقدسة، 
الذي  اخلامس(  السنوي  القران 
زيد  ملزار  اخلاصة  األمانة  أقامته 
شعار  حتت  السالم(،  )عليه  الشهيد 

واجلهاد(  للعلم  مناٌر  الشهيد  )زيد 
للمزارات  العامة  األمانة  برعاية 
الشيعية الرشيفة يف العراق, ويف ختام 
احلارضين  مجوع  شاركت  املهرجان 
لصحن  اجلديدة  األبواب  بافتتاح 

املزار الطاهر. 
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في�س الكفيل

مركز تراث احللة ـــــــان  ـــــــرج ـــــــه م

ـــــــــن شـــــعـــــاع  م

ـــــزارات  ـــبـــاب امل ِق

مـــــــــؤمتـــــــــر 

ـــــام  ـــــع األمــــــــــــني ال

يف رحاب رئاسة جامعة كربالء الطّف السنوي اخلامس

ــــظ  ــــي ــــغ ـــــــم ال ـــــــاظ ك

إرشاقة للحضارات  

االمام احلسن املجتبى )عليه السالم( الدويل 

احللة  يف  الشيعّية  للمزارات 

التعريفية  احللة  تراث  مركز  جوالت  ضمن 
بينه  التعاون  أبواب  وفتح  املركز  بمنجزات 
وبني املؤسسات األكاديمية وألجل استكامل 
تعضيد جملة املركز)تراث احللة( يف اجلامعات 
حسني  نارص  بدر  الدكتور  التقى  العراقية، 
بالدكتور زهري  املجلة  مدير حترير  السلطاين 

جامعة  رئيس  مساعد  جدوع  عىل  ممد 
اللقاء  وتضمن  العلمية,  للشؤون  كربالء 
الرتاثي  العمل  طبيعة  عن  مفصاًل  رشحًا 
برتاث  املتعلقة  األبحاث  تشجيع  ورضورة 
املدن اإلسالمية ومنها مدينتي كربالء املقدسة 
واحللة الفيحاء, وتسليمه كتاب تسمية جامعة 

وأشار  احللة,  تراث  جملة  لتعضيد  كربالء 
اىل  كربالء  جامعة  رئيس  مساعد  السيد 
للمدن  املختلفة  الثقافية  باملجاالت  االهتامم 
الرتاثية، متمنيًا ملركز تراث احللة التوفيق يف 
سعيه العلمي املبارك للحصول عىل التعضيد 

العلمي. 

حرض وفُد مركز تراث احللة، متمّثاًل بالشيخ صادق 
املركز وكالًة وبعض من منتسبي  اخلويلدّي مدير 
الذي  اخلامس  السنوّي  الطّف  مهرجان  املركز، 

الشهيد  قاعة  يف  الداخلّية  األقسام  مديرّية  أقامته 
الصدر يف جامعة بابل. وتضّمن املهرجاُن مشاركَة 
عدد كبري من الشعراء احُلسينّيني من داخل اجلامعة 

اإلمام  ثورة  ِمن  أشعارهم  مستلهمني  وخارجها، 
احلسني )عليه السالم( ومن بطوالت وانتصارات 

قّوات اجليش والرشطة واحلشد الشعبي املقدس. 

الكاظمّية  العتبة  وفَد  احلّلة،  تراث  مركُز  استقبل 
املقّدسة, متمثاًل بنائب أمينها العام والوفد املرافق 

اإلدارة مواضيع  الضيُف مع  الوفُد  له، وتباحث 
ختّص الرتاث العلمّي لعلامء مدينة احلّلة وأعالمها 

إعجابه  الوفد  أبدى  فيام  ازدهارها،  عرص  يف 
باملنجزات العلمّية واملشاريع املستقبلّية للمركُز. 

الشهيد  زيد  مزار  أقام  الشعار  هذا  حتت 
)عليه السالم( حفل تكريم ُكّتاب وباحثي 
الرشيفة  الشيعّية  املزارات  موسوعة 
بمناسبة إنجاز اجلزء األّول من املوسوعة، 

احلفل  احللة  تراث  مركز  وفد  وحرض 
الذي كان حارضًا فيه سامحُة السّيد عالء 
الشيعّي  الوقف  ديوان  رئيس  املوسوّي 
وسامحة الشيخ سّتار اجليزاين األمني العام 

نذير  والسّيد  الرشيفة  الشيعّية  للمزارات 
وأمناء  املوسوعة  عىل  املرشف  املوسوّي 
طلبة  من  وعدد  احلّلة  مدينة  يف  املزارات 

 . العلم واملهتّمني بالرتاث احليّلّ

بالشيخ  ممثاًل  احللة،  تراث  مركز  وفُد  حرض 
صادق اخلويلدي مدير املركز وكالًة والدكتور 
اإلمام  مؤمتر  افتتاح  حفل  األعرجي,  عيل 
احلسن املجتبى)عليه السالم( الدويل السنوي 
الثالث، الذي أقيم برعاية األمانتني العامتني 

والعباسية  احلسينية  املقدستني  للعتبتني 
الدراسات  كلية  ـ  بابل  جامعة  مع  بالتعاون 
للدراسات  الدويل  العميد  ومركز  القرآنيةـ 
والبحوث التابع للعتبة العباسية املقدسة, عىل 
وقد  بابل،  جامعة  يف  الصدر  الشهيد  قاعة 

حرض احلفل وفود العتبات املقدسة يف العراق 
ومجع من طلبة العلم باحلوزة العلمية والعديد 
من األساتذة والباحثني من خمتلف اجلامعات 

العراقية، ولفيف من املواطنني.

الشيخ  سامحة  احلّلة،  تراث  مركُز  استقبل 
سّتار اجليزاين األمني العام للمزارات الشيعّية 
احلديث  وجرى  له،  املرافق  والوفد  الرشيفة 
سامحته  وأعجب  املركز،  إنجازات  عن 

بالواقع  تنهض  التي  واملشاريع  باإلنجازات 
املدينة  هذه  تستحقه  ما  إىل  والثقايف  الفكرّي 
املعطاء، فيام أبدى الضيف إمكانية التعاون بني 
املزارات الشيعّية يف بابل، ومركز تراث احلّلة 

من أجل إبراز تراث احلوزة العلمّية يف مدينة 
احلّلة، وإحياء تراث علامئها من خالل الرتمجة 
هلم وذكر منجزاهتم العلمّية وتعيني مراقدهم 

ومقاماهتم. 
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في�س الكفيل

احللة السّيد جعفر احلكيم  تــراث  مركز 

مــــكــــتــــســــبــــات 
تنشيط السياحة الدينية 

ــــــــــل  ــــــــــواص ت
مـــثـــقـــفـــو بـــابـــل 

يف كلية اإلمام الكاظم )عليه السالم( يف مركز تراث احلّلة

هنضة اإلمام احلسني )عليه السالم(
ـــــل  ـــــاب ب حمــــــافــــــظــــــة  يف 

املجتمع احلل مع املركز
يف ضيافة مركز تراث احللة

استقبل مركُز تراث احلّلة ممّثاًل بمديره وكالة 
الشيخ صادق اخلويلدّي، سامحَة السّيد جعفر 
احلكيم)دام عّزه( األستاذ يف احلوزة العلمّية يف 
النجف األرشف وجمموعًة من الفضالء, وقد 

بنّي الشيخ اخلويلدي، لسامحة السّيد احلكيم 
املستقبلّية،  ومشاريعه  املركز  عمل  طبيعَة 
وتراث  بتاريخ  االهتامم  سياق  يف  تأيت  والتي 
مدينة احلّلة الفيحاء، فيام دعا السّيد الضيُف 

إىل  ليتحّول  التحقيق  ِعْلِم  إحياء  رضورة  إىل 
مؤّسسة علمّية، وتعزيزها بالطاقات الفكرّية 
من  الكبري  الكّم  إلحياء  العلمّية  واخلربات 

النتاج العلمّي ألعالم مدينة احلّلة.

حتت عنوان )النهضة احلسينية وأثرها يف 
أقامت كلية اإلمام  الفرد واملجتمع(  بناء 

الكاظم)عليه السالم(للعلوم االسالمية-
أقسام بابل, ندوة حرضها وفد مركز تراث 

إبراز  أجل  من  الندوة  هذه  وتأيت  احللة، 
أهداف النهضة احلسينية بكل املجاالت.

الندوة  حرض وفد مركز تراث احللة 
احليّلّ  العاّلمة  مركز  أقامها  التي 
احلّلة  حوزة  تراث  إلحياء  )قّدس( 
)مكتسبات  عنوان  حتت  العلمّية 

السالم(  احلسني)عليه  اإلمام  هنضة 
السّيد  العاّلمة  سامحة  فيها  ألقى 
مارضًة  عّزه(  )دام  احلكيم  جعفر 
الثورة  منجزات  فيها  بنّي  قّيمة 

وحرض  العصور.       عرب  احلسينّية 
يف  العلم  طلبة  ِمن  نخبة  الندوة 

احلوزة العلمّية وأساتذة اجلامعات.

استقبل الشيخ صادق اخلويلدي مدير مركز 
البريماين  حسن  األستاذ  وكالة،  احللة  تراث 
عاّمر  واملهندس  بابل  ملحافظ  الفني  املعاون 
اجلغرافية  املعلومات  نظم  قسم  مدير  الشاله 
من  رشحًا  اللقاء  تضمن  وقد  املحافظة,  يف 
املرشوع  لطبيعة  الشاله  عاّمر  املهندس  قبل 

الرتاثية  املناطق  تثبيت  عىل  يقوم  الذي 
الصناعية,  األقامر  عرب  والسياحية  واآلثارية 
ورضورة اللجوء اىل مراكز األبحاث العلمية 
املتخصصة بالرتاث ومنها مركز تراث احللة 
لتزويد املرشوع بام يتطلبه من معلومات من 
مدير  أبدى  وقد  ودوريات،  وبحوث  كتب 

املركز استعداد املركز للتعاون املطلق يف كل ما 
من شانه االهتامم باملراقد واملزارات من خالل 
يف  الواسعة  املقدسة  العباسية  العتبة  مسامهة 
من  جتعل  التي  والفكر  العلم  مشاريع  دعم 
والفقاهة  والفكر  للعلم  مدينة  احللة  مدينة 

جلعلها مط اهتامم وجذب علمي وسياحي. 

للنخب  املتواصلة  الزيارات  ضمن 
املثقفة يف املجتمع احليل التي يشهدها 
األديب  املركز  زار  احللة,  تراث  مركز 
والباحث يف الرتاث احليل السيد معد 

الشيخ  باستقباله  وكان  احليل,  سليامن 
وكالًة  املركز  مدير  اخلويلدي  صادق 
املركز  انجازات  حول  احلديث  ودار 
ومشاريعه املستقبلية، وأبدى الضيف 

املركز  الهتامم  ومباركته  ارتياحه 
من  األصيل  احليل  الرتاث  بإظهار 
خالل البحث بالسبل احلديثة لتحقيق 

تراث هذه املدينة املعطاء. 

مدير  اخلويلدي  صادق  الشيخ  استقبل 
الدكتور  احلّلة وكالة األستاذ  تراث  مركز 
العلمّي  املساعد  عّبود،  ناجي  فارس 
واألستاذ  بابل،  جامعة  لرئاسة  السابق 

هادي مّمد نارص البريمايّن مدير مؤّسسة 
الثقافّية، واألستاذ عامد مهاوش  الصادق 
ممّثل دار الكتب والوثائق يف بابل, والسّيد 
اإلدارة واالقتصاد  كلّية  حبيب نارص من 

ضمن  الزيارة  هذه  وتأيت  بابل،  جامعة 
والتعاون  اآلراء  لتبادل  املتوالية  الزيارات 
بني املركز واألساتذة املهتّمني برتاث مدينة 

احلّلة.
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اأ�شر حلية

• رياض الزويني 

ــــــل احل ــــــ�ن  ــــــي ــــــل س آل 

ـــــــرة  ــــــــ ــــــــ أس

�  كانت ومازالت مدينة احللة حارضة من حوارض العلم واألدب ومثابة لطالب العلوم الدينية، مِلا نبغ فيها من أرس 
علمية نقشت اسمها عىل سبائك علمية وأدبية مرّشفة ومرشقة يف صفحات تاريخ هذه املدينة املباركة مما جعلها قبلة 
شاخمة قصدها طالب العلم من كل بقاع العامل، وقد ذكرنا يف األعداد السابقة عددًا من هذه األرس وعطائها الّثر يف إغناء 
املجتمع البرشي عمومًا، واحلل خصوصًا بالعلم واألدب، وما تركته من آثار هي خري شاهد عىل هذا العطاء، إذ مجعت 

بعض هذه األرس الفقاهة واملعرفة بالشعر، نذكر منها: 

عريقة  أرسة  احلّل:  سلي�ن  آل  أرسة 
داود  بن  سليامن  السيد  إىل  نسبها  يرجع 
بن  املزيدي،  أمحد  بن  الرشع  حيدر  بن 
ممد  بن  عيل  بن  شهاب  بن  ممود 
بن  حييى  اىل  نسبه  وينتهي  اهلل،  عبد  بن 
بن  الشهيد  زيد  بن  الدمعة  ذي  احلسني 
اإلمام  بن  عيل  العابدين  زين  اإلمام 

السبط احلسني)عليهم السالم(. 
لقد امتازت هذه األرسة بالعلم واملعرفة، 
وإدارة  التعليم  يف  فطنة  أهل  فرجاهلا 
من  فتميزت  والدينية  االجتامعية  األمور 
بني بيوتات احللة وأصبحت مركزًا لتعليم 
كافة،  واألدبية  الدينية  املعارف  الناس 
برز من هذه  )الشعر والنثر(، وقد  ومنها 
األرسة عدد كبري من الشعراء نذكر منهم:

سلي�ن الكبري:
حيدر  بن  داود  بن  سليامن  السيد  هو 
األرشف  النجف  يف  ولد  الرشع، 
بالكبري،  ولقب  هجرية،   1141 سنة 

بن  سليامن  الشاعر  حفيده  للتمييزعن 
حيدر  السيد  الفذ  الشاعر  والد  داود 
احليل، ولقب باحلكيم، ألنه مارس الطب 
أيضًا  ويسمى  فيه،  وصّنف  به  وأشتهر 
)سليامن املزيدي( نسبة لقريته التي عاش 

فيها آباؤه وأجداده، ولقب أيضًا باحليّل.
األرشف  النجف  يف  سليامن  السيد  نشأ 
ونحل من علومها وآداهبا وفقهها وعلوم 

اللغة العربية.
" سليامن  بزرك:  أغا  الشيخ  عنه  قال 
النجف  يف  ولد  النجفي،  داود  بن 
سنة  احللة  وسكن  1141هجرية، 
يده  بخط  ديوانه  رأيت  1175هجرية، 
قصائد  فيه  الساموي  ممد  الشيخ  عند 
السالم(  )عليه  أمرياملؤمنني  مدح  يف 
وتشطري  احلمريي  السيد  عينية  وتشطري 
قصيدة احلافظ رجب الربيس، وختميس 
قصيدة أبن السبع. مات يف احللة وشيعه 
أهلها، وأستقبلهم أهل النجف يتقدمهم 

السيد بحر العلوم ". 
وأمجل ما قيل فيه قول الشيخ حممد 
طبيب  فاضل،  "عامل  األميني:  هادي 
النجف  يف  ولد  متتبع،  أديب،  جليل، 
وصّنف  والفضالء،  العلامء  عىل  وتتلمذ 
األديان  بعلم  عاملًا  وكان  فن،  كل  يف 
يرجتل  أديبًا،  كرياًم،  نقيًا،  واألبدان، 

الشعرارجتااًل ".
حممد  الشيخ  املؤرخ  العالمة  وقال 
مشاركًا  فاضاًل  كان   " الس�وي:  طاهر 
عىل  وحرض  النجف  يف  نشأ  العلوم،  يف 
وله  فسكنها،  احللة  اىل  ارحتل  ثم  علامئها، 
ديوان شعر،  له  أدبائها جماريات،  مع  فيها 
وله يف األئمة شعر كثري يف املديح والرثاء ".
الرسول  سلي�ن،  السيد  مدح 
األعظم حممد )صىل اهلل عليه وآله( 

بقصيدة عص�ء منها: 

سنة  الكبري  سليامن  السيد  تويف 
أهلها  وشيعه  احللة،  يف  1211هجرية 
الروضة  يف  ودفن  األرشف،  النجف  اىل 

العلوية املطهرة.
الدكتور  ذكره  بن سليامن:  السيد حسني 
)آل  كتابه  يف  احليل  سليامن  مرض  السيد 
سليامن يف تراجم بعض رجال األرسة(: 

السيد  بن  احلكيم  حسني  السيد  "هو 
سليامن الكبري بن داود بن حيدر الرشع، 
سنة  بحدود  األرشف  النجف  يف  ولد 
يف  األكرع  عشائر  من  أمه  1162هـ، 
من  كثريًا  فلقنه  أبيه  عىل  نشأ  )عفك( 
للدراسة  متعطشًا  فشًب  العلوم،  مبادئ 
احللة  اىل  والده  انتقل  وملا  العلم،  وهنل 

سنة 1175هـ صحبه، ثم عاد اىل النجف 
علم  بدراسة  َولَِه  وقد  تعليمه،  ملواصلة 
أبيه،  بعد  األرسة  بزعامة  هنض  الطب، 
العريب  ــ الطب  وكان مميزًا بعلم احلكمة 
السالم(  البيت )عليهم  ــ ويف ذكره آلل 

قال :

ذي  من  عرش  احلادي  يف  احللة  يف  تويف 
اىل  جثامنه  ومحل  1236هـ،  سنة  احلجة 

النجف األرشف ودفن فيها.
السيد داود سلي�ن:

الكبري  السيد سليامن  بن  داود  السيد  هو 
أنجال  ثاين  الرشع،  حيدر  بن  داود  بن 
أخيه  بعد  املعقبني  الكبري  سليامن  السيد 
تويف  فقد  احلكيم،  حسني  السيد  األكرب 
الثالثة:  الكبري  سليامن  السيد  أبناء 
والسيد  اهلل  عبد  والسيد  عيل  السيد 
سليامن  السيد  عقب  وانحرص  حيدر 
السيد حسني  الكبري يف ظهرين فقط مها 
احلكيم والسيد داود، وهو والد الشاعر 
أدباء  الفاضل واملريب شيخ  الكبريوالعامل 
احللة السيد مهدي بن داود احليّل، وَجّد 
ألبيه،  احليل  حيدر  السيد  الكبري  الشاعر 
وكان عاملًا ومؤلفًا وشاعرًا وأديبًا، وقال 
عنه أغا بزرك الطهراين: " السيد داود بن 
بن  أمحد  بن  حيدر  بن  داود  بن  سليامن 
ممود احليل احلسيني له رسالة يف ترمجة 

والده املتوىف )1211هـ( "
ثالثة  الكبري  سليامن  بن  داود  أعقب 
تويف  ومهدي،  وسليامن  ممد  أنجال 
األوالن يف أسبوع واحد يف الوباء الذي 

فتك بالعراق سنة 1247 هـ.
السيد مهدي:

داود  أبو   " البابليات:  يف  اليعقويب  ذكر 
داود  بن  املهدي  السيد  األديب  العامل 
يف  والدته  كانت  الكبري،  سليامن  بن 
ونشأ  1222هـ،  سنة   الفيحاء  احللة 
عىل  وآداهبا  العربية  العلوم  ودرس  فيها 
سنة  املتوىف  الصغري  سليامن  السيد  أخيه 
بفكرة  وجيهد  جيد  أخذ  ثم  1247هـ، 
ينظم  صار  حتى  غزيرة  وقرحية  منرية 
وأرسارها  العربية  اللغة  ومعرفة  الشعر 
حسن  الشيخ  العالمة  عىل  الفقه  ودرس 
الشيخ  ابن  الفقاهة(  صاحب)أنوار 
جعفر كاشف الغطاء ــ يوم كان مقياًم يف 
يف  فحرض  النجف  اىل  هاجر  ثم  ــ  احللة 
الشهري  العالمة  حلوزة  الفقهية  الدروس 

صاحب اجلواهر الشيخ ممد حسن ابن 
الشيخ باقر)قدس(.

يف  الصلحاء  من  كثري  بصالته  يأتم  كان 
احللة  يف  لداره  مالصق  خاص  مسجد 
لوجود  حواض(  بمسجد)أبو  يعرف 
املسجد  هذا  وكان  فيه  كبري  ماء  حوض 
كمدرسة أدبية لتالميذه الذين يستفيدون 
منه وهم مجاعة من مشاهري أدباء الفيحاء 
محادي  والشيخ  مصبح  حسن  كالشيخ 
والشيخ  عوض  عيل  والشيخ  الكواز 

محادي نوح ". 
والتاريخ  واللغة  األدب  يف  مصنفات  له 
األدب  مصباح  ماقيل:  عىل  أحسنها 
شعراء  شعر  من  خمتارات  وله  الزاهر 
فيهام  سلك  ضخمني  جزأين  يف  العرب 
طريقة أيب متام يف ديوان احلامسة، وكتاب 
تراجم  يف  وكتاب  البديع،  أنواع  يف 

الشعراء املتقدمني ونوادرهم. 
ومن أبلغ مراثيه بائيته املشهورة التي قال 

فيها:

جوده            البحر  يف  البخل  يريك  نبي 
مدحة               حيــتــاج  اهلل  ــدح  م بعد  ــل  أه
شاهد             أعــدل  جاء  عيسى  وأنجيل 
لفضله                   ـــبـــيـــاء  األن ــع  ــي مج ودان 

شاهدوا            إذ  املصطفى  آلل  عجبًا 
وأْعَجْب هلا إذ شاَهَدْت ما شاَهَدْت        
إذا               هِبـِــْم  الناكثنَي  ــوِم  ــَل لِ واعــجــْب 

ـــــــواره دانـــــت هلـــن بـــدورهـــا وأن
و)طورها( )طه(  و  )يس(  فيكفيه 
وتــــوراة مــوســى شــاهــد وزبــورهــا
نــورهــا يــبــد  ومل  تبعث  مل  ولــــواله 

س�عها َنــطــيــق  ال  ــًا  ــام ــظ ِع ــًا  ــن حم
ِطباَعَها ــاِت  ــُرم ــْك ــاملَ ب غـــريْت  مــا 
أس�عها َســـــدَدْت  ـــوٍم  ـــَق ـــروالِ ُذِك
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سنة  مرم  رابع  يف  ربه  داعي  أجاب 
النجف  اىل  ونقل  احللة  يف  1289هـ، 

األرشف. 
السيد سلي�ن )الصغري( بن داود:

أبو  هو   " البابليات:  يف  اليعقويب  ذكر 
سليامن  بن  داود  بن  سليامن  حيدر 
السيد  والد  احليّل،  احلسيني  داود  بن 
عام  ولد  املشهور،  الشاعر  احليل  حيدر 
ابن  وهو  الشعر  يقول  وكان  1222هـ، 

كبري  كان  سنه  صغر  وعىل  سنة،   12
البلد يف  األرسة وعميدها املبجل ونابغة 
الفضل واألدب، واسع االطالع وكانت 
دراسته عىل والده داود بن سليامن الكبري 
آثاره  ومن  سليامن،  بن  احلسني  وعمه 
اجلمل«  نظم  سامها»  العربية  يف  أرجوزة 
رشوحًا  عليها  علق  اإلعراب  مجل  يف 
سنة  بياضها  من  فرغ  مفيدة  وجيزة 
سامها»  الفلكي  عىل  وحاشية  1239هـ، 

العربية  الدرر اجللية يف إيضاح غوامض 
« بخطه أيضًا يف التاريخ املذكور.

أما شعره فإنه أرق ألفاظًا وأجزل أسلوبًا 
مجع  وقد  مهدي  السيد  أخيه  شعر  من 
منه ديوان صغري احلجم ولكنه تلف مع 
ما تلف من آثار هذه األرسة ومل يبق منه 
سوى ما ُدّوَن يف املجاميع من مراثي أهل 
قصيدته  ومنه  السالم("  البيت)عليهم 

الدالية التي استهلها بقوله : 

ودفن  باحللة  1247هـ،  سنة  تويف 
بالنجف األرشف.

السيد حيدر احلّل :
سليامن  بن  حيدر  احلسني  أبو  هو 
سليامن)الكبري(،  بن  داود  بن  )الصغري( 
شاعر أديب، ولد يف احلّلة يف 15 شعبان 
فقد  يتياًم،  هبا  ونشأ  1246هـ ،  عام  من 
مات أبوه وهو طفل صغري، فتوىّل تربيته 

عّمه السيد مهدي، وأواله رعاية وعناية، 
النهج  عىل  احليل  حيدر  السيد  سار  وقد 
الفضائل  تتبع  َمْن  عمه  له  رسمه  الذي 
والتحيّل هبا، وانرصف إىل صقل مواهبه 
الزالت  مبدعًا  شاعرًا  منه  خلقت  التي 
قصائده ُمتألقه وُمتفوقه يف سمــاء الشعر 
جميدًا  وشاعرًا  جلياًل  عاملًا  كان  واألدب 
من  ولعّل  عرصه  يف  األدباء  سيد  وكان 

)اهلل  الشاعر  العامل  هذا  قصائد  أشهر 
ياحامي الرشيعة( وقصتها معروفة حيث 
ترشف فيها بلقاء صاحب العرص)عجل 
مقدمه  لرتاب  أرواحنا  فرجه(  اهلل 
الفــداء، وبكى عندما قرأهـا لُه، ومطلع 

هذه القصيدة:

تويف السيد حيدر يف مدينة احللة يف الليلة 
1304هـ،  سنة  األّول  ربيع  من  التاسعة 
ومُحل نعشه إىل النجف بموكب مهيب من 

علامء وأعيان ووجهاء احلّلة، وُدفن فيها
السيد حسني بن حيدر احلل:

بن  حيدر  بن  احلسني  حيدر  أبو  هو 

سليامن  بن  داود  بن  سليامن)الصغري( 
1280هـ،  سنة  احلّلة  يف  ولد  )الكبري(، 
مقّدمات  عليه  فأخذ  أبيه  عىل  هبا  ونشأ 

العلوم، وانتهل من نمريه العذب.
ع عن  شاعرأديب، نبغ بعد وفاة أبيه، وترفَّ
مدح الناس، ومرثيته ألبيه تدّل عىل أدب 

مقبول.
السّفاح  عاكف  وقعة  يف  شعره  ذهب 
الرتكي حني ُأحرقت داره، وبذلك ذهب 
ثغرة  أحدث  مّما  األديب  الرتاث  من  كثري 
سنة  تويف  احليّل،  األدب  جمد  رصح  يف 

1339هـ.

النـــوب        أعظم  قاست  العواتك  بنو 
لقد كســـرت        آل سفيان  يدا(  )تبت 
قرن        الــذي  الثقل  املصطفى  وعــرتة 
بنورمهـــــــــا        متسكتم  إن  ما  فقال 

يبيد        الزمان  رصف  يف  العمر  أرى 
عيشــه        أثواب  تنض  إن  رجاًل  فكن 
بذلــــــــــة        احلياة  ترشي  أن  وإيــاك 

ــْه ــَع ْي ِ ــي الــرشرَّ ــْحــيِ ـــا امْلُ َ ــاِرَك َأيهُّ ــَظ ــتِ ُ يِفْ اْن ــَصــ�هُّ ــترَّ ـــاَت ال َم
ــْه ــُزْوَع َج ــاٍء  ــَش َأْح َغـــرْيَ  ُل  الترََّحــمهُّ ــى  ــَق َأْب ــَ�  َف ــْض  ــاهْنَ َف
اْلَقِطْيَعـْه لَِواِصِلَها  َوَشــَكــْت  َســى  اأْلَ ــْوَب  َث َقــْت  َمــزرَّ َقــْد 

اْلَفِظْيَعْه؟ ــفِّ  الــطرَّ ــَوْقــَعــِة  لِ َت  ـــَ�ْ َص إِْن  َيِــْيــُجــَك  ـــاَذا  َم
اْلَفِجْيَعـْه؟ ــْلــَك  تِ ــْن  ِم ــضرَّ  ــَأَم بِ َفِجْيَعٌة  ـــْيُء  َتِ َأُتــــَرْى 
ُضُلْوَعْه َطَحَنْت  اْلِعَدْى  َخْيُل  َرْى  الثرَّ َعىَلْ  َسنْيُ  احْلُ َحْيُث 

اىل أن يقول 

احلطـــــــب محالة  بني  من  بكربال 
القضب شبا  يف  نــوح  سفينة  قــرًا 
الكتـــــــــب أعظم  كتابًا  فيه  النبي 
الريــب دجى  يف  تضلوا  لن  فانكم 

يعــــــــــــــود نراه  ما  لكن  ويذهب 
جديــــــــــد منه  الفخر  فثوب  رثاثًا 
ــوت واملـــوت املــريــح وجــود هــي امل

بنت ُعبيد اهلل وأبناءهامرقد مريم بنت ُعمران  

مراقد ومزارات

      يقع هذا املرقد الذي ُيسّمى ببيت احلمزة 
احلسن  بن  باحلمزة  املعروف  )زوجها( 
)عليه  الشهيد  العباس  بن  اهلل  ُعبيد  بن 
مدينة  من  السياحي  الشارع  يف  السالم( 
كيلومرت   12 ويبعد  بريمانة,  منطقة  يف  احللة, 
زوجها  مرقد  عن  كيلومرت  و10  احللة,  عن 
منها  بالقرب  وتوجد  الغريب,  احلمزة  اإلمام 
وهاشم  وقاسم  ممد  وهم:  أبناءها  قبور 

وفاطمة.

 يقع مرقد عيل بن احُلسني بن ممد بن عيل 
بن  اهلل  عبيد  بن  احلسن  بن  األكرب  محزة  بن 
العباس بن عيل أمري املؤمنني )عليه السالم(, 
اإلمام،  ناحية  يف  الصّباغية  قنطرة  ُقرب 
كيلومرت   6 عنها  ويبعد  املحاويل  قضاء 

تقريبًا. 

  مرقد عل ابن احُلسني
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مراقد ومزارات

• عالء عبد احلسني 

أبو حممد  
)احلسن األسمر(

�  شهد التاريخ أحقادًا كثريًة لبني أمية عىل أهل بيت النبوة الطاهر)عليهم السالم( وذراريم 
ومواليهم، وقد اختذ بنو العباس النهج األموي البغيض نفسه، وما انفك املسلسل الدموي 

ألحفاد تلك الزمر اخلبيثة وبغضهم وكراهيتهم للعلويني اىل يومنا هذا، 

واألهــوال  ــوادث  احل من  العديد  الزمن  سجل  كتب  وقد 
اهلل  ممد)صىل  الكريم  النبي  بأبناء  أملت  التي  واملصائب 
عليه واله(، بسبب تلك األحقاد، وهلذا فقد هجر العلويون 
موطنهم األصيل أرض احلجاز اىل ما وسعت األرض، وأن 
مراقدهم الرشيفة املنترشة يف كل البقاع التي نراها اليوم، خري 
شاهد عىل مظلوميتهم، ومن مراقد أولئك امليامني الربرة أبناء 

أعالم اهلداية نذكر منهم: 

السيد احلسن األسمر
يف  البهية  واملقامات  املراقد  كتابه  يف  اخلفاجي  ثامر  د.  ذكره 

ابن  الفارس  األسمر  احلسن  ممد  " أبو  هو:  السيفية  احللة 
النقيب شمس الدين أبو عبد اهلل أمحد بن أيب احلسني عيل بن 
أيب طالب ممد بن أيب عيل عمر الرشيف بن حييى بن أيب عبد 
اهلل احلسني النسابة بن أمحد املحدث بن أيب عيل عمر بن حييى 
بن  بن عيل  الشهيد  زيد  بن  الساكبة  الدمعة  احلسني ذي  بن 

احلسني بن عيل بن أيب طالب )عليهم السالم(". 
سرية  عىل  الطالبيني  نقابة  األسمر  احلسن  ممد  أبو  تقلد 
املرموقة ذات  اهلاشمية  الشخصيات  فهو من  آبائه وأجداده 
نذر  فقيهًا عاملًا،  الوجاهة والنبل والزهد وكان سيدٌا جلياًل 

نفسه فداًء لدينه احلنيف.

احلسيني  عيل  بن  أمحــد  الدين  مجــال  النسابني  عمدة  ذكــر 
املعروف بـ)ابن عنبة( يف كتابه عمدة الطالب يف أنساب أيب 
يف  َوَحــلّ  العراق  قاصدًا  احلجاز  من  هاجر   " قائاًل:  طالب 
أرض النيليات التي متتد من النيل إىل كوثى والتي تسمى أآلن 
مدينة )جبله( فأستملك تلك األرض وسمي باملك النيليات 
وكان يف وقته شيخ بني هاشم لذلك سمي بنقيب األرشاف 
بداية تأسيسها يف  املزيدية يف  الدولة  كان عاملًا جلياًل عارص 
مدينة احللة وكان رئيسها وأمريها حييى بن مزيد وكانت رعية 
األمري املزيدي جَيلّون اإلمام أبو ممد احلسن )عليه السالم( 
وكان  هاشم  بني  رموز  من  رمزًا  ويعتربونه  رأيه  وحيرتمون 
آنذاك يف القرن الثالث للدولة العباسية، وملا رأى بنو العباس 
التفاف الناس من حوله، قرر احلاكم العبايس يف ذلك الوقت 
شن هجوم عىل هذه املنطقة، القصد منه قتل السيد األسمر 
املباركة  األرض  هذه  يف  عائلته  مع  فقتلوه  السالم(  )عليه 
والتي تسمى اآلن ناحية اإلمام أبو ممد احلسن األسمر)عليه 

السالم( تيمنًا باسمه الرشيف".  
وقال كذلك، :" له )عقبان األول ويدعى ممد، وهو نجم 
الصحيفة  روى  الذي  وهو  احلسن  أبو  الرشف  هباء  الدين 
اىل  يرجع  فهو  الثاين  عقبه  وأما  عقب،  له  وليس  السجادية 
من  يتخلص  أن  استطاع  الذي  احلسن  بن  شكر  األخر  ابنه 
بطش العباسيني أثناء املعركة إىل قرية تسمى الرشيفية وهي 
ومن  الــســادة(،  )قرية  تسمى  وأالن  احللية  القرى  إحــدى 
بن  عبداهلل  السيد  أخو  الكبري  عزام  السيد  شكر،  بنو  عقب 
أيب القاسم عيل بن السيد أيب الربكات ممد بن السيد القاسم 

بن السيد عيل بن السيد شكر بن السيد احلسن األسمر)وهو 
الصغري،  عــزام  وآل  ــن،  زوي آل  البوذبحك(،  الساده  جد 
)قرية  بالرشيفية  بقية  وهلم  وقاسم(،  عيسى)يوسف،  وآل 

األرشاف(، وهي القرية آنفة الذكر. 
السالم(  )عليه  األسمر  احلسن  ممد  أبو  اإلمــام  استشهد 
من  وله  عام(،   64( يقارب  عمر  عن  هجرية(   451( سنة 
الكرامات واملعجزات ماال يعد وال حيىص وله مزار شامخ يف 

أرض املحاويل".
وذكر اخلفاجي:" يقع مرقده الرشيف يف احللة الفيحاء يف قضاء 
املحاويل – ناحية اإلمام – وقد تم إعادة بنائه بجهود اخلريين 
من أبناء احللة األفاضل، يتكون املرقد من صحن كبري جدًا 
تبلغ مساحته دونمني ونصف الدونم وفيه مسجدان كبريان 
للصالة والشعائر احلسينية، ويف وسط الصحن صالة كبرية 
القرب  وسطها  يف  مربع  مرت   40×30 مساحتها  تبلغ  احلجم 
الرشيف وعليه شباك من النحاس تعلوه قبة كبرية احلجم، 
ويف داخل الصالة غرفتان كبريتان، واملرقد من داخل الصحن 

الرشيف مجيل يس الناظرين ". 
التي  واألروقة  / 1961م،  سنة 1381هـ  مرقده  تشييد  تم 
حول قربه والقبة البيضاء عليه, والطارمة الكبرية الشاملية التي 

منها مدخل القرب, بتربع مجاعة من أهل اخلري والصالح.
)قدس  احلكيم  مسن  السيد  اهلل  آية  برعاية  مرقده  أفتتح 
الشيخ  اجلليل  احلجة  املحاويل  يف  ممثله  معه  وكــان  رسه(, 
ممد القريش)رمحه اهلل(، ومنذ ذلك احلني توالت عىل املرقد 
أعامل البناء والعمران حتى أصبح اليوم مزارًا واسعًا فسيح 

صورة املرقد عام 1970م 
املرقد الرشيفاملرقد من اخلارج هناية القرن املايض 

صورة املرقد عام 1960م
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األرجاء، وتقوم عىل القرب قبة شاخمة مغلفة بالقاشاين املزخرف 
واملنقوش، وقد شيدت أربع مآذن صغرية عىل أبواب السور 

اخلارجي للصحن، وللمزار أراٍض وأوقاٍف ملحقة.
من  خالية  قبب  شكل  عىل  املرقد  كــان  1958م،  سنة  يف 
شاخمة  بيضاء  قبة  وله  القصب  من  سقف  هلا  وكان  احلديد 
البناء  بدأ   األيام  بمرور  لكّن  السهلة،  جامع  بقباب  شبيهة 
كانت  والتي  اإلمام  ناحية  من  األخيار  بعض  فقام  يتآكل، 
سابقًا قرية صغرية بجمع التربعات وعىل رأسهم السيد محيد 
السيد حسن احلسيني )الذبحاوي(، واحلاج حريز السلطان، 
املجاورة  واألريـــاف  املنطقة  أهــايل  وباقي  محيد،  وممود 
والزائرين حيث سامهوا ببناء املرقد وتم إنشاء الرضيح والقبة 
سنة 1964م، وقد أفتتح البناء بحفل ديني مهيب، بحضور 

السيد يوسف السيد مسن احلكيم. 
بالقرب  املحاط  الشباك  أي  الرضيح  جدد  1965م  سنة  ويف 

الطاهر الذي تم صنعه يف كربالء املقدسة. 
جديدة  قبة  وبناء  القديمة  القبة  هدم  تم  2009م،  سنة  يف 
القبة  وإكساء  اخلري،  أهل  قبل  من  وشموخًا  ارتفاعًا  أكثر 
عىل  )الكريستال(  بالزجاج  الرضيح  فوق  أي  الداخل  من 
جامع  توسيع  تم  وجيزة  فرتة  وبعد  كربالء،  من  مهنيني  يد 

العمل مستمرًا يف  يزال  النساء وما  الرجال، وكذلك جامع 
توسيع املرقد وتم نصب أبواب خارجية بحجم أكرب وكذلك 

إنشاء منارة بارتفاع 12 مرت تقريبًا فوق سطح املرقد.
للسيد األسمر القاب وكنى عديدة جاء معظمها من خالل 

الكرامات اجللية هلذا العامل الزاهد نذكر منها:

*مالك النيليات : 
إن من شيم أهل البيت وأبنائهم )عليهم السالم( ال حيّلون 
احلال  يقومون برشائها كام هو  بل  ملكًا هلم،  ليست  بأرض 
تسمى  التي  األرض  ــرشاء  ب ــام،  ق حيث  اجلليل  بالسيد 
بـ)الـنيليات(، وهي متتد من منطقة جبلة اىل ناحية النيل حاليًا، 
وأصبحت ملكًا له وسكن فيها اىل أن تويف )رضوان اهلل تعاىل 

عليه( يف هذه الناحية التي سميت باسمه. 

أبوفياض : 
فال  للناس  وعطاياه  كرمه  لفيض  نسبة  اللقب  هبذا  لقب 
يقصده طالب حاجة إال وقىض اهلل تعاىل حاجته بربكته وشأنه 

الكبري عند اهلل تعاىل. 
وله ألقاب وكرامات كثرية.

حاتم محزة محود
اأعالم حلية

حينام تتوفر املبادئ وتتكامل، تتحقق اإلرادة ويرتسخ اإلرصار 
للوصول اىل الغاية املتوخاة وبذلك يستطيع اإلنسان أن حيقق 
ما يصبو اليه، وهذا ما وجدناه عند الكثري من  األدباء الذين 
املرصي  األديب  أمثال  اطاللتها  يروا  ومل  الدنيا  عليهم  أطلت 
الدكتور  البصري  احليّل  واألديب  حسني،  طه  الدكتور  البصري 
ممد مهدي البصري، وكل من غاص ليجر األدب من أعامق 
الزمن  نظارات  حتت  املخبئتني  عينيه  رموش  لتغازله  بحره، 
لكنها  النور،  أن حتجب عنه ذلك  استطاعت  والتي  القاسية 
النّظارة،  زجاج  حتديا  اللذان  وعقله  قلبه  نور  أمام  عجزت 
قمة  اىل  فقد وصلوا  وبذلك  الروحية،  واملقدرة  اإلرادة  بصالبة 
األدب وما تركوه من آثار أدبية خري دليل عىل هذا االرصار، ومن 

أولئك األدباء نقف اليوم مع األديب احليّل البصري:
حاتم بن محزة بن محود القصاب، املولود يف احللة سنة 1944م، 
كان والده يعمل جّزارًا يف سوق احللة وهو من عشرية آل فتلة 
العربية، َفَقَد نعمة البرص صغريًا، غري أنه استطاع إكامل دراسته 
األولية يف مدينته احلّلة، وأراد أن يقف صفًا مع ابن بلدته الشيخ 
ممد مهدي البصري يف السرية واخلطابة، فأرص عىل احلضور إىل 
املدرسة، وتقدم يف دراسته فكان له حضور يف مهرجان اخلطابة 
املدرسية وقد نظم الشعر يف سن مبكرة، وكان متيزه يف اللغة 
العربية يف املرحلة الثانوية مط إعجاب أساتذته آنذاك أمثال: 
الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد، ومولود جابر الدوري وخليل 

العاين . 
التحق بكلية اآلداب اجلامعة املستنرصية يف بغداد، وخترج يف 

قسم اللغة العربية عام )1972(.
طالباً،  فيها  يزل  مل  التي  احلقبة  تلك  يف  القصاب  أصــدر 
جمموعته الشعرية )دمعة عىل قارعة الطريق(، - مطبعة القضاء 

- النجف - العراق 1970م.
عمل بعد خترجه معلاًم يف املدارس األهلية واحلكومية )1972-

احلّلة،  بمدينة  اإلسالمية  والرتبية  العربية  اللغة  ملاديت   )1991
ومن ضمنها إعدادية احللة املسائية التي كانت تديرها نقابة 
املعلمني ثم انتقل إىل التعليم الصباحي واستمر به حتى سنة 

وفاته.
التاسع  القرنني  يف  العربية  لشعراء  البابطني  معجم  ذكــره 
والكّتاب  املؤلفني  مجعية  يف  عضوًا  عمل  أنه  والعرشين  عرش 

العراقيني، وعضو اللجنة الثقافية يف مديرية الرتبية يف احللة.
له قصائد نرشهتا صحف وجمالت عرصه منها : جريدة » صدى 
 ،1985 العراق  »الراصد«-  العراق1971،وجريدة  املستنرصية 

وجريدة »احلقائق«- العراق 1990.
يلتزم شعره الوزن والقافية، َصّوَر فيه املرارة واحلرمان اللذين 
عانى منهام، واملآيس التي أحاطت به عرب حياته، وعن وطنه 
الذي كان يرزح حتت نري الفقر واحلرمان، وصور األمة العربية يف 
سياق العدوان، ودعا العرب لنبذ اخلالفات وتوحيد الصفوف، 
وقصائد إنسانية أخرى خماطبًا فيها بني عرصه، دعاهم فيها إىل 

نبذ األحقاد وطرح البغض . 
املحور الرئييس يف جتاربه أحداث حياته املبارشة التي صاغها يف 
قطع أقرب ما تكون إىل اإلفضاء بذات النفس ختفًفا من كتم 

املشاعر، وكأهنا ال متر بمرحلة إعادة التشكيل الفني.
له جمموعة من القصائد منها :

رسول احلب، والعش الذهبي، وأماين وشموخ، وقسوة الدموع 
التي نال بموجبها اجلائزة األوىل يف مهرجان الشعر يف مدينة 

احللة لسنة 1967م، نذكر منها :

• أمحد رحيم املنصوري

أجفاين فقرحت  ــوع  ــدم ال قست 
بعدمــــــا قلبي  آمـــال  ــددت  ــب وت
هكذا وحـــيـــدًا  ــى  ــق أب أن  ــــرُت  آث

وجدانــي ــى  دج يف  يكمن  والليل 
عنواين ومصائبي  ــدجــى  ال أمــســى 
أضنانـــــــي تــذلــل  يــقــال  ال  كــي 

 تويف يف احللة سنة 1991م، ودفن يف النجف األرشف.
إعدادية احللة املسائية
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905هـ.
الكريم  عبد  بن  عيّل  السّيد  وحكى 
من  الثالثة  احلكاية  يف   )9 )ق  النييّل 
أهل  عن  املفّرج  )السلطان  كتابه 
اإليامن ص34( يف صفر سنة 785 هـ 
عن الشيخ عبد الرمحان ابن العتائقّي 
)املتوىّف نحو 790 هـ( حكاية حدثت 
مع ولد املؤلِّف مجال الدين بن جعفر 
اإلمام  لقياه  وهي  الزهدرّي  ابن 
باحلّلة  املعروف  باملقام  )ع(  املهدّي 
مرضه  من  وشفاؤه  الغيبة  بمقام 
أّن  احلكاية  ضمن  وذكر  الفالج، 
جيتمع  الِعرشة  دار  الدين  مجال  لولده 
وأوالد  وشباهبم  احلّلة  وجوه  فيها 
األماثل منهم، وأّنه تويّف سنة 755 هـ 
َنَزَل  ـــ وهو الّطاعون الذي  باجلارف 
َجاِرًفا؛  فُسّمَي  َذريًعا،  الِعراق  بَأْهِل 
ْيِل، كام  ألّنه َجَرَف النَّاَس كَجْرِف السَّ
وأّن  111/12ـــ،  العروس:  تاج  يف 
كان  احلكاية  حني  الدين  نجم  والده 
تعاجله،  حّية  كانت  وجّدته ألبيه  ميًتا 
ووصف فيها العتائقيُّ الولَد بـ»املوىل 
بـ»الشيخ  والوالَد  املعّظم«،  الكبري 

األوحد، الفقيه القارئ«.
وقال الشيخ النورّي )ت: 1320هـ( 
يف كتابه )النجم الثاقب ج2 ص103( 
نّصه:  ما  نقلها  بعد  احلكاية  ذيل  يف 
عامل  الزهدري:  الدين  نجم  »الشيخ 
فخر  ومعارص  معروف،  فاضل 
كتاب  ترّددات  وشارح  املحّققني، 
يف  عنه  ينقل  الذي  للمحّقق  الرشائع 

الكتب الفقهّية«.
السّيد  أوردها  التي  احلكاية  ونصُّ 

كتابه  من  الثالثة  احلكاية  يف  النييّل 
)املنتقى من السلطان املفّرج عن أهل 
اإليامن: 34( هو: » ومن ذلك بتاريخ 
وسبعامئة  وثامنني  مخس  لسنة  صفر 
حكى يل شفاهًا املوىل األجل األجمد، 
الكامل،  القدوة  الفاضل،  العامل 
املدّقق، جممع  املحّقق  العلامء،  افتخار 
الفضائل ومرجع األفاضل يف العاملني 
محن  كامل املّلة والدنيا والّدين عبد الرَّ
الكريم  وخّطه  وكتبه  العتائقّي  ابن 
عندي، وصورته: ) قال العبد الفقري 
بن  محن  الرَّ عبد  تعاىل  اهلل  رمحة  إىل 
كنت  إينَّ  العتائقّي:  إبراهيم  بن  مّمد 
ـ  اهلل  محاها  ـ  السيفّية  احلّلة  يف  أسمع 
الدين  مجال  م  املعظَّ الكبري  املوىل  بأنَّ 
القارئ  الفقيه  األوحد  الشيخ  ابن 
الزهدري  بن  جعفر  الدين  نجم 
ألبيه  ته  جدَّ فعاجلته  فالج،  به  كان 
للفالج،  عالج  بكّل  أبيه  موت  بعد 
بغداد  بأطباء  عليها  فأشري  يربأ،  فلم 
طوياًل  زمانًا  فعاجلوه   له  فأحرضهتم 
حتت  تبّيتنه  أال  هلا:  فقيل  يربأ،  فلم 
بمقام  املعروفة  باحلّلة  الرشيفة  القّبة 
ـ   فرجه  اهلل  عجل  ـ  الزمان  صاحب 
تته  لعلَّ اهلل يعافيه ويربءه، ففعلت وبيَّ
حتتها وإنَّ صاحب الزمان ـ عجل اهلل 
ثمَّ  الفالج  عنه  وأزال  أقامه  ـ   فرجه 
بعد ذلك حصل بيني وبينه حّتى كّنا 
العرشة  دار  له  وكان  نفرتق،  نكد  مل 
جيتمع فيها وجوه أهل احللة وشباهبم 
فاستحكوه  منهم،  األماثل  وأوالد 
كنت  إينَّ  فقال:  احلكاية  هذه  عن 
وحكى  عّني  األطّباء  وعجز  مفلوجًا 

يف  مستفاضًا  أسمعه  كنت  ما  يل 
احلّلة من قضّيته وأنَّ احلّجة صاحب 
 – قال يل  ـ   ـ عجل اهلل فرجه  مان  الزَّ
يت حتت القبة -: قم!  وقد أباتتني جدَّ
منذ  القيام  عىل  أقدر  ال  إينَّ  فقلت: 
تعاىل،  اهلل  بإذن  قم  يل:  فقال  سنتني، 
وأعانني عىل القيام، فقمت وزال عّني 
الفالج وانطبق الناس عيلَّ حّتى كادوا 
من  عيلَّ  كان  ما  وأخذوا  يقتلونني، 
وكساين  هبا،  كون  يتربَّ تقطيعًا  الثياب 
أسمعه  وكنت  ثياهبم،  من  الناس 
للّناس ومل يستحكه أحٌد  حيكي ذلك 
عنه  اهلل  ريض  ـ  تويف  ثمَّ  شّتى،  مرارًا 
يف  وسبعامئة  ومخسني  مخس  سنة  ـ 

اجلارف( «.

ترّددات  )إيضاح  له:  رأيت 
لرتّددات  رشح  الرشائع(، 
)ت:676هـ(  احليّلّ  املحّقق 
اإلسالم(  )رشائع  كتابه:  يف 
الغطاء  فيه  كشف  بجزأين، 
واإلهبام عن الرتّددات املوجودة 
فيه املرّصحة بقوله: )فيه ترّدد(، 
)عىل  أو:  األشبه(،  )عىل  أو: 
األصّح( وغريها من املوارد، فاملؤلِّف بنّي وجه الرتّدد وأدّلة 
السّيد  بتحقيق  طبع  عنده،  الصحيح  الوجه  واختار  الطرفني 
املقّدسة،  قّم  املرعيّش،  مكتبة  منشورات  الرجائّي،  مهدّي 
سنة  اجلامل،  دار  ـ  بريوت  يف  وباألوفسيت  1408هـ،  سنة 

1431هـ.
 اعتمد املحّقق يف حتقيقه عىل نسختني، األوىل: نسخة املرعيّش، 
عن خطِّ املؤلِّف، كتبها: عيّل بن حسن بن أمحد بن إبراهيم بن 
احلّلة  يف  هـ   754 سنة  احلّجة  ذي  اجلمعة21  يوم  يف  مظاهر 
السيفّية )اجلزء األّول(، ويف 8 من املحّرم سنة 755 هـ )اجلزء 
رياض  يف  األفندي  املريزا  له  ترَجم  الناسخ  وهذا  الثاين(، 
تراجم  يف  األشكوري  أمحد  والسّيد  ص393،  ج3  العلامء 
الرجال ج2 ص161 ر1172 وذكر إجازة فخر املحقّقني له.

بن  بن حسن  كتبها عيّل  الشورى،  الثانية: نسخة جملس  وأّما 
عيّل يوم األثنني 6 صفر سنة 756 هـ بمدرسة السبط املعروفة 
بعد عىل  فيام  مقاَبَلة  ، وهي  الزمان )عج(   بمدرسة صاحب 
نسخة الشيخ أمحد بن فهد احليّلّ )ت: 841 هـ(. وقد كتبُت 
عن هذه املدرسة املعروفة بـ)مدرسة صاحب الزمان )عج(( 
يف كتايب )تاريخ مقام اإلمام املهدي(عج( يف احلّلة(، ثّم عثرُت 
وهذه  ذكرُت،  ما  عىل  زيادة  فيها  املخطوطات  من  مجلة  عىل 

منها، فلرُياَجع.
 وذكر الشيخ الطهرايّن  هذا الكتاب بعنوان )رشح ترّددات 
َفه. وهناك  مؤلِّ يذكر  الرشائع( يف ج13 ص145 ر482 ومل 
األرشف  النجف  يف  العاّمة  احلكيم  اإلمام  مكتبة  يف  نسخة 
إبراهيم  بن  لعيّل  النافع(  )الفوائد يف رشح خمترصات  بعنوان 
بتاريخ  العريض  مّمد  سلطان  بن  عيل  مّمد  كتبها   ، احليّلّ

وشفاؤه من مرض الفالج

الفقيه نجم الدين جعفر ابن الزهدرّي 
احلّلّ )امُلتوّف قبل سنة 755 هـ(

• أمحد عّل جميد احلّلّ

اأعالم حلية 

ابن  جعفر  الدين  نجم  الفقيه    �
الزهدرّي احلّلّ - صاحُب احلكاية 
بزرگ  آقا  الشيخ  له  يرتجم  مل    -
يف  هـ(   1389 )ت:    الطهراين 
)احلقائق  ـ  الشيعة  أعالم  طبقات 

. الراهنة يف املائة الثامنة(ـ 

حكاية الشيخ مجال الدين الزهدرّي وشفاؤه من مرض الفالج

مقام الغيبة يف مدينة احللة
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اعالم حلية

• عل عباس اجلبوري

السيد گاطع العوادي  
ودوره الوطني يف ثورة العرشين

)1945 -1873( 

العلم واألدب قادها  اختلفت بواعث وأسباب ازدهار احللة بني سموها كحارضة من حوارض     �
رجال تتلمذوا يف مدرسة أل حممد )صىل اهلل عليه واله( تصدوا للدفاع عن الدين واملذهب، وبني كوهنا 
حارضة مدنية ترفل بالعز بفضل رجال وضعوا أرواحهم عىل أكفهم، والسالح عىل أكتافهم ملقارعة 
الظلم والطغيان، سطروا مالحم بطولية كان حقًا عىل صفحات التاريخ أن تترشف بأس�ئهم ومواقفهم 
الوطنية املجيدة، نذروا أنفسهم للشهادة من أجل احلفاظ عىل أرضها وعرضها ومقدساهتا، وقفوا وقفة 
الغالية احللة،  بمقدرات مدينتهم  العبث  املحتل من  الغاصب  ملنع  باليد  اليد  الواحد، وضعوا  الرجل 

ومن هؤالء الرجال كان :

للعدل  وحبه  بشهامته  املعروف  العوادي:  گاطع  السيد 
واملحبة  العدالة  قيم  أعىل  سجل  الناس،  بني  واملــســاواة 
العامل  وكان  الناس،  من  والفقراء  الوطن  عن  بالدفاع 
الداعي  فكان  تنسى،  ال  التي  العرشين  ثورة  يف  األساس 
الغايل  البطل،  هذا  وقدم  واملقاتل،  واملفاوض  واملخطط 
رائدة  وطنية  مواقف  وسجل  الوطن،  سبيل  يف  والنفيس 
الثورة  ويف  الظروف،  أحلك  يف  اسرتاتيجية  أدوارًا  ولعب 

العراقية قدم تضحيات مجة دونتها كافة مصادر الثورة التي 
وكذلك  واألجانب،  والعرب  العراقيون  الباحثون  كتبها 
والضباط  الثورة ومعارصوها  كتبها رجال  التي  املذكرات 
دور  منهم  أحد  يغفل  فلم  لقمعها،  جاءوا  الذين  اإلنكليز 
األصيلة،  العربية  والقيم  املبادئ  عن  املدافع  املجاهد  هذا 
فكان حب الوطن وأسباب كثرية تسمو يف شخصية السيد 
گاطع وقد سجن ألجلها والقى أهوااًل كثرية عانى منها اىل 

هناية حياته الرشيفة. 
الدكتور  العوادي ووالدته يف كتاب  السيد  لقد جاء نسب 
مجيل موسى النجار)السيد كاطع العوادي ودوره الوطني 
قال:  حيث   ،)1945 1908ـ  العراقية  السياسية  احلياة  يف 
بن  عيسى  بن  عيل  بن  عزيز  بن  موسى  بن  گاطع  " السيد 
ابراهيم بن حسن  عباس بن حسن بن هاشم بن ممد بن 
بن عواد )الصغري( الذي لقبت باسمه هذه األرسة وينتهي 
نسبه العلوي باإلمام موسى بن جعفر الكاظم )صلوات اهلل 
وسالمه عليهم أمجعني(, شخصية إجتامعية وسياسية حلية 
من  القريبة  الرشقي  خيكان  منطقة  يف  ولد  سابق،  ونائب 
" تلقى  نفسه:  املصدر  اهلاشمية عام1873م، وذكر  قضاء 
تعليمه األويل يف الكتاتيب، ثم أكمل دراسته اإلبتدائية يف 
يف  احلوزوية  باملدارس  فالتحق  بذلك  يكتف  ومل  النعامنية، 
العربية والنحو والرصف  اللغة  النجف األرشف، ودرس 
والبالغة واملنطق والبيان والعروض، وكان يقيم يف مدينة 

النجف األرشف".
    بدأ نشاطه السيايس منذ بدايات حياته إذ عارض السلطات 
العثامنية يف العراق  أواخر العهد العثامين واشرتك مع بقية 
يف  المركزية  حكومة  بإقامة  باملطالبة  العراقيني  الوطنيني 
العراق وإرشاك العراقيني يف إدارة شؤون بلدهم، وختفيف 
وطأة احلكم املركزي العثامين املستبد، وذكر املصدر قائاًل: 
العثامين  بالوايل  السيايس  ونشاطه  حتركاته  دفعت  "وقد 
مجال باشا السفاح اىل اعتقاله وسجنه يف الكوت، ثم أطلق 
أواخر سنة  العراقية  الوطنية  احلركة  أفراد  بقية  مع  رساحه 

."1914
     كام عمل العوادي عىل مواجهة القوات الربيطانية خالل 
عشائرية  جتمعات  وقاد  1914م،  عام  للعراق  احتالهلا 
واشرتك يف عدة معارك منها واقعة الشعيبة سنة 1915م، 

ويف الكوت والعامرة، وعفك، واهلاشمية.
أبرز  من  العوادي  كان  1920م،  ثــورة  انــدالع  وبعد      
املشاركني فيها، ويف طليعة زعامء الثورة واملخططني هلا, وقد 
بدأ مشاركته بالثورة  باستنهاض أهله وعشريته يف املدحتية 

ويف مقاطعة الظلمية، فضاًل عن عشائر احلّلة األخرى مثل 
بزعامء  والتقى  وخفاجة،  واملعامرة  والبوسلطان  اجلبور 
دوهان  ومنهم  للثورة  وتعبئتهم  هتيأهتم  أجل  من  العشائر 
الديب  وفرحان  العبود،  وعلوان  العزيز،  وقوجان  احلسن، 
آل  رئيس  اجللوب  ساموي  الشيخ  عند  هبم  اجتمع  حيث 
الثورة  عىل  اهلل  بكتاب  احلارضون  وأقسم  اهلندية،  يف  فتلة 

والعمل عىل نيل اإلستقالل الكامل للعراق.
    وكان السيد العوادي يمثل حلقة وصل بني زعامء احلوزة 
الثورة،  يف  املشاركني  العشائر  وشيوخ  النجف  يف  الدينية 
الرارنجية  معركة  ومنها  الثورة  معارك  أبرز  يف  اشرتك  كام 

ومعركة القطار التي خاضها الثوار ضد الربيطانيني.
قاموا  الثورة  عىل  القضاء  من  الربيطانيون  متكن  إن  وبعد   
الزراعية  أراضيه  ومصادرة  قلعته  وهدم  مضيفه  بحرق 
وتوزيعها عىل املؤيدين هلم، فاضطر اىل اللجوء إىل إيران، 
مايو  أيــار/  يف  العام  العفو  إعــالن  بعد  العراق  إىل  وعــاد 

1921م.
أنتخب   " للزبيدي:  السياسة  موسوعة  كتاب  يف  وجاء     
العوادي نائبًا عن لواء الديوانية يف دورته االنتخابية األوىل 
يف  العامرة  لواء  وعن  1925م,  متوز  من  عرش  السادس  يف 
الثانية 1928ـــ1930م,  ثالث دورات: الدورة االنتخابية 
االنتخابية  والدورة  1935م,  السادسة  االنتخابية  والدورة 
حلركة  املؤيدين  من  العوادي  وكان  1939م"،  التاسعة 
عام  احلركة  فشل  بعد  اعتقاله  وتم  الكيالين  عايل  رشيد 
الفاو، حيث أطلق رساحه قبل  وُنِقَل إىل سجن  1941م. 

أسبوعني من وفاته يف 10 كانون الثاين 1945.

ثوار ثورة العرشينالسلطات العث�نية يف العراق
رشيد عايل الكيالين الشيخ س�وي اجللوب

السيد گاطع العوادي
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هنج  عىل  سار  وقد  احليل،  احلائري 
)عليهم  البيت  آل  حب  يف  والده 
القطيف  من  أبوه  هاجر  السالم(، 
إىل كربالء عام 1253هـ، يقع مرقده 
الفضائل،  أيب  مرقد  من  بالقرب 
يقصده  مسجدًا  مرقده  وأصبح 

املصلني ألداء الفرائض. 
رصحنِي  اجلّباوين  ملة  احتوت  كام 
ابتدائيني هَنَِل منهام أوالد املحلة العلم 
ومدرسة  الرشاد،  مدرسة  ومها: 
الري  شارع  قرب  الواقعة  املحمدية 

حاليًا.
الذي  )الري(  شوارعها  أهم  ومن 
واجلباوين،  التعيس  ملتي  يفصل 
دائرة  لوجود  االسم  هبذا  وسمي 
يف  ُبني  والتي  آنذاك،  واملبازل  الري 
لبلديات  العامة  املديرية  اآلن  مكاهنا 
بابل، وشارع أبو القاسم، وقد سمي 
القاسم  أيب  باسم  تيمنًا  اإلسم  هبذا 
شارع  وكذلك  )قده(،  املحقق 

املحاكم، لوجود املحاكم سابقًا فيه.
)العگود(:  املحلة  أزقة  أهم  ومن 

عگد  العبيد،  عگد  اليهود،  عگد 
ريمه، عگد اهَلَلْوَلْو.

فكان   : العبادة  وأمكنة  املساجد  أما 
اهلل  عبد  املرحوم  ومكتبة  مسجد 
عبد  املرحوم  ومسجد  العذاري، 
الكريم الفلوجي، ومسجد السكوين، 
الصادق)عليه  اإلمام  ومسجد 
السالم(، ومسجد اجلباوين، وكانت 
لتعليم  مدارس  بمثابة  املساجد  هذه 

الصبيان الكتابة والقراءة.
معبدين  املحلة  هذه  يف  يوجد  كام 
األول،  التوراة  اليهودية،  للطائفة 
احلسني  محام  من  بالقرب  وهو 
النسائي، والتوراة الثاين وهو بالقرب 

من شارع الري. 
شخصيات،  املحلة  هذه  سكن  وقد 
نرش  يف  املعىل  الِقْدح  هلا  كان  وأرس 
الفيحاء  احللة  يف  واملعرفة  الثقافة 
املحلة بخاصة، مثل  عامة، ويف هذه 
حتى  احللو،  وبيت  الفلوجي  بيت 

عدت من الركائز الثقافية يف املدينة.
ومن أشهر أسواق هذه املحلة: سوق 
وسوق  اخلالل،  وسوق  اهلندي، 
وسوق  القصابني،  وسوق  الدجاج، 
الصاغة، وسوق آل عوض، وسوق 

التجار )البزازين(.

أهلها  بعض  أنَّ  مفادها  أخرى،  رواية  التسمية  هلذه  كام 
كانوا يلبسون املعاطف الطويلة والتي تشبه اجُلّبة، فأطلق 
ا سميت هبذا  عليهم اسم )اجلباوين(، ومنهم من يرى بأهنَّ
ُجْب(  )مجع  اجِلباب  من  فيها  موجود  ما  لكثرة  اإلسم، 

وهي )البئر( ألن أكثر البيوت يف هذه املنطقة فيها )آبار(، 
وقد يكون السبب األول هو األقرب هلذه التسمية.

واملهدية  شاماًل  التعيس  ملتي  بني  اجلباوين  ملة  تقع 
ارشاقات  خيوط  احللة  شط  نسامت  حتمل  فيام  جنوبًا، 
ليوم  وتوقظهم  املحلة  أهل  أجفان  لتداعب  الصباح 
جديد يملؤه التفاؤل واملحبة، وتفل تلك اخليوط الذهبية 

لتغفوعند أطراف حي القاضية.
تُظُم ملة اجلباوين بني أزقتها كبقية املحالت احللية الوفية 
للعبادة،  ودورًا  العلامء  مراقد  من  كبريًا  عددًا  األخرى 
ومرقد  )قده(،  احليل(  )املحقق  القاسم  أيب  مرقد  أمهها: 
العالمة نجم الدين بن نام الربعي )رمحه اهلل( الذي كان 
يف  الفقهاء  شيخ  وهو  َقَدٍرعظيم  وذا  الفقه،  أعالم  من 
عرصه وأعلمهم، كان شاعرًا وأديبًا)ت645هـ(،ومرقد 
الشيعة  علامء  من  كان  الذي  احليّل  السكويت  احلسن  أيب 
أديبًا  شاعرًا  واللغة  بالنحو  عارفًا  ورعًا  عابدًا  األتقياء، 
فاضاًل، ومرقد السيد حسن بن نعمة القطيفي البحراين 

ـــن ـــاوي ـــة اجلـــب حمـــل
• مصطفى العريب

معامل حلية

�  هي إحدى املحالت العريقة يف مدينة احللة، يرجع تارخيها إىل القرن السادس اهلجري، سميت 
هبذا اإلسم نسبًة إىل سكاهنا الذين جاؤوا من منطقة )جّبة( الواقعة يف مدينة الرمادي، وكان أهلها 
جيلبون مادة )النورة( التي تستعمل يف البناء بواسطة السفن إىل مدينة احللة، وألنرَّ هذه املادة ال تباع 
الزمن ازداد  املادة السكَن يف احللة وقد استقروا فيها، وبمرور  برعة، مما فّضل بعُض ّتار هذه 

عددهم فُأطلق عىل مكان تمعهم اسم جباوين.

مرقد العالمة نجم الدين بن ن� الربعي

شارع الري

مرقد أيب القاسم )املحقق احلل(
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معامل حلية

التــــــكوين الـمعــــ�ري 
يـــــــــة للبيـــــوت احلــــلِّ

الــرتاثــي  البيت  مساحة  ـــرتاوح  ت
وهناك  )40-120م2(،  بني  احليلِّ 
صغر  من  الرغم  وعىل  منها،  أقل 
املساحة، فقد كانت تضم من الغرف 
بمعدل  والــساديــب،  ـــن  واألواوي
بحيث  طــوابــق،  ثالثة  أو  طابقني 
ــراد،  أف  )8-5( بني  ما  تستوعب 
حجم  مستوى  النظر  ُيلِفت  وممــا 
اآلثاث وتفاوت وجودها يف بعض 
متباينة  ــرى  وأخ احللية  البيوتات 
ويامرس  واإلنبساط،  القرت  بني  ما 
دورًا  العراقية  األرسة  ــراد  أف عدد 
هامًا يف املساحة، لذا كان عىل القائم 
بني  املوازنة  البيوت  هذه  بتصميم 
وتكوين  للبيت،  الصغرية  املساحة 
لساكنيه  املناسب  ومضمونه  البيت 
حرية  تعطيه  التي  الكبرية  واملساحة 

أكرب يف مرتسم البيت احليل.
البيوت  من  عدد  من  املحلَّة  ن  تتكوَّ
صغرية  ــة  أزقَّ عىل  املطلَّة  القديمة 
جمــازات(،  أو  درابــني،  أو  )عگود، 
ة تؤدي إىل مكاٍن  وبعض هذه األزقَّ
ج(، وبعضها  ما، يسمى بالعاميَّة )خيرِّ
ْج(،  )َمْيَخرِّ مغلقة  هناية  ذو  اآلخر 
الثالثة  الزقاق  عرض  يتجاوز  وال 
أمتار، ومبنية بصورة غري مستقيمة. 
ألجزاء  املخترص  الوصف  يتكون 

البيت الرتاثي احليلِّ من  :
الباب الرئيس:

ـــرشف عىل  ـــذي ُي ــاب ال ــب وهـــو ال
واحد  ن من مرصاع  ويتكوَّ قاق،  الزَّ
خشب  من  مصنوع  مرصاعني،  أو 
اجلاوي أو الصاج، وتكون األبواب 
املرصوفة  الكبرية  باملسامري  نة  مزيَّ

طها من األعىل  بشكل هنديس، يتوسَّ
احلــديــد،  أو  ــز  ــربون ال مــن  مطرقة 
نة كذلك بزخارف نباتية حتيط  ومزيَّ
بإطارها، وينطبق هذا الوصف عىل 
األبواب الضخمة أيضًا، وتعلو هذه 
األشكال  خمتلفة  عقود  ـــواب  األب
واجلصيَّة  اآلجرية  بالزخارف  نة  مزيَّ
املختلفة،  اهلندسية  األشكال  ذات 
وكذلك الكتابية التي غالبًا ما ُتشري 
وكذلك  البيوت،  تشييد  تاريخ  إىل 

اآليات القرآنية. 
اآلجر  من  معامري  تكوين  وهناك 
األبــواب  بعض  ــوق  ف ــرف،  ــزخ امل
خاليا  ُتــشــبــه  ــي  ــت وال الــضــخــمــة، 
بـ)املقرنصات(،  وُتعرف  النحل، 
أكثر  عىل  الواحد  البيت  وحيتوي 
وخاصة  واحـــد،  رئيس  ــاب  ب مــن 

البيت  حيتوي  إذ  الوجهاء،  بيوت 
يطل  أكثر،  أو  رئيسيني  بابني  عىل 
الباب  وامتاز  زقاق،  عىل  منهام  كل 
بضخامته،  البيوت  هلــذه  الرئيس 
بينام األبواب اآلخرى أصغر حجاًم، 
وتتقدم  بسيطة.  زخرفة  وحيتوي 
ــات(  )دكَّ الرئيسة  ــواب  األب بعض 
البيت  إىل  طريقها  عن  الصعود  يتم 
ـــذي يــكــون مــســتــواه أعـــىل من  ال
وُتبنى  الشارع،  أو  الزقاق  مستوى 
أو  مستطيل  بشكل  كات(  )الدَّ هذه 
اخلية  نصف دائري. أما األبواب الدَّ
فتكون  البيت،  يف  واملرافق  للغرف 

أصغر حجاًم من األبواب الرئيسة.
املجاز: 

الرئيس  الباب  يربط  الذي  املمر  هو 
الــداخــيل،  ـــدار  ال )صــحــن(  بفناء 

•  أمحد عبد العايل الكعبي                      

د طبيعة  ية بشكٍل جسرَّ �    متيرَّزت ُطرز بناء البيوت الرتاثية احللِّ
احلياة اإلجت�عية واإلقتصادية ألهايل املحلرَّة الواحدة، فنجد هناك 
كل، واخلريطة، وكذلك املواد اإلنشائية  تشاهباً يف املساحة، والشرَّ
املستعملة يف البناء، وغالباً ما حتدد مساحة بيوت املحلة وعددها، 
ويف كال احلالتني لعبت الكثافة السكانية دورًا مميزًا ما بني حجم 

البيوت من جهة، ومظهرها املع�ري من جهة أخرى. 
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مستقياًم،  يــكــون  وقـــد 
عىل  )حيتوي  ج  متعرِّ أو 
مــنــعــطــفــات عــديــدة(، 
فائدة  املنعطفات  وهلــذه 
كبرية، لكوهنا حتافظ عىل 
ار وحرمته من  قدسيَّة الدَّ
الشخص الداخل للبيت 
الـــذي يــســتــغــرق وقــتــًا 
الصحن  إىل  يصل  لكي 
طول  يــرتواح  الداخيل، 

مرت.   )2-1( بني  وعرضه  أمتار،   )4-2( بني  املجاز 
وُيزيَّن سقف املجاز بالزخارف ذات األشكال املختلفة، 
عىل شكل قبَّة تزيِّن أركاهنا عرصات، أو بجذوع النخيل 

واحلصري الذي ُيعد من أقدم أنواع السقوف.
 وُتزيَّن بعض سقوف املجاز بمشبَّك مستطيل الشكل 

حديدية  قــضــبــان  ذي 
خشبية،  فواصل  تربطها 
النور  بــدخــول  تسمح 
ــاز  ــج امل إىل  واهلـــــــواء 
الفتحات  خـــالل  ــن  م
ـــل املــوجــودة  ـــداخ وامل
ــة  واملــطــلَّ ــك،  ــبَّ ــش امل يف 
الطَّابق  من  املجاز  عىل 

العلوي.
ـــســـاحـــة  ـــاء )ال ـــن ـــف ال
)صحن  أو  املكشوفة( 

البيت(: 
الرئيس  التكوين  ُيعد 
واملهم املوجود يف البيت 
فهو   ، احلـــــيلِّ الـــرتاثـــي 

ــور واهلـــواء  ــنُّ مــصــدر ال
ــه  ــق ــراف وم ــت  ــي ــب ال يف 
مربع  شكله  األخـــرى، 
ومساحته  مستطيل،  أو 
القدرة  بحسب  ختتلف 
البيت.  لصاحب  املالية 
ة  مكسوَّ الفناء  وأرضية 
أو  الــفــريش  أو  بــاآلجــر 
ندرة  ونالحظ  الكايش، 
احلــديــقــة الــوســطــيــة يف 
عىل  املطلَّة  الداخلية  الواجهات  وُزيِّنت   . احليلِّ البيت 
بأشكاٍل  اآلجرية  خارف  بالزَّ ة  بانحناءات مكسوَّ الفناء 

خمتلفٍة.
ف، له ثالثة جدران، تكون اجلهة  اإليوان: فضاء مسقَّ
س  مقوَّ عقد  يتقدمها  الفناء،  عىل  مفتوحة  منه  األمامية 
الفناء،  مستوى  من  أعىل 
حجرة  الغالب  يف  ويضم 
وقد  ــر،  ــث أك أو  واحـــدة 
الــواحــد  البيت  حيــتــوي 
عىل أكثر من إيوان. وهو 
املميزة  التكوينات  مــن 
العراقية  للعامرة  الرئيسة 

منذ أقدم العصور.
وقد حصل تطور واضح 
السكن  دور  خمطط  يف 
إذ  الداخيل،  الفناء  ذات 
يوضع اإليوان عىل جانب 
واحد، أو عىل جانبني من 
الــذي  املكشوف  الفناء 
البيت،  تصميم  ل  يشكِّ

ففي حالة بنائه بمواجهة 
ــر  ف ــوِّ ــه ي ــإن ـــامل، ف ـــش ال
بدخول  ويسمح  الظل، 
الصيف  يف  البارد  اهلواء 
بنائه  حالة  يف  ا  أمَّ احلار، 
فإنه  اجلنوب،  بمواجهة 
أشعة  بــدخــول  يسمح 
للتدفئة  الكافية  الشمس 

يف الشتاء البارد.
التنقل  فائدة  ولاليوان   

النهار يف حالة  أثناء  البيت يف  القيلولة من قبل أهل  أو 
قلَّة الُغرف يف الطابق األريض، وعدم وجود الساديب.

 الظِلَّة )الطَّارمة(:
أو  واحــدة،  طارمة  وجــود  من  احلــيلِّ  البيت  خيلو  ال 
الفناء  عىل  مبارشًة  تطل  والطارمة  أكثر،  أو  طارمتني، 

الــطــابــق  يف  املــكــشــوف 
األريض والطابق األول، 
كبرية  أمهية  وللطارمة 
ار  ــــدَّ ال ـــل  أه ــة  ــاي يف مح
مــن الـــظـــروف اجلــويــة 
الغرف  م  تتقدَّ إذ  املتقلِّبة، 
األريض  الــطــابــقــني  يف 

والعلوي.
من  الطارمة  سقف  شيَّد 
جذوع النَّخيل واحلصري، 
فُتشيَّد  منها  احلديثة  أما 
باحلديد واآلجر. ويستند 
ــدة  ــم ــف عـــىل أع ــق ــس ال
اخلَشب،  أو  ــر  اآلج من 
ومعظم األعمدة اخلشبية 

وممشوقة،  طويلة  تكون 
ــة  ــرف ــزخ ــا م ــاهن ــج ــي وت
أما  متنوعة.  بــزخــارف 
ين  فتزَّ اآلجرية  األعمدة 

تيجاهنا بزخارف نباتية.
الغرف: 

وهي األماكن املخصصة 
وهذه  والنوم.  للمعيشة 
بمجموعة  نة  مزيَّ الغرف 
املزخرفة  الشبابيك  من 
القضبان  ختللها  التي  اخلشبية  أو  ن،  امللوَّ الزجاج  ذات 
ُتعطي  هندسية  بأشكال  أجرية  فتحات  أو  احلديدية، 
الضوء إليها من الساحة املكشوفة. أما سقوف الغرف 
يف  الرتاثية  العينات  ببعض  نة  مزيَّ خشبية  فمعظمها 
املزخرفة  احلديدية  الصفائح  من  تكون  أو  وسطها، 
وُتزيَّن  نباتية،  بأشكال 
ـــوف  ـــق ـــس ــــعــــض ال ب
ــة  بـــالـــزخـــارف اجلــصــيَّ

والنباتية.
الغرفة من  أرضية  تكون 
الطابوق الفريش الصغري 
املــزخــرف،  الــكــايش  أو 
يطلُّ  أكثر  أو  بــاب  وهلــا 
عىل الطَّارمة، أو الساحة 
املـــكـــشـــوفـــة بـــصـــورة 

مبارشة.
السداب:

منخفضًا  عــادًة  ويكون   
ــة  ــيَّ عــن مــســتــوى أرض
ـــت بــــعــــدد مــن  ـــي ـــب ال
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البيوت احللِّية  الدرجات، ويالحظ ندرة الساديب يف 
ولطف  ها،  جوِّ طيب  إىل  السبب  يرجع  ربام  وقلَّتها، 
نسيمها، أو أرتفاع منسوب املياه اجلوفية يف املنطقة، ويف 

حال وجودها، فإهنا قليلة العمق.
خشبي،  إطــار  شكل  عىل  الـــسداب  ــواب  أب وتكون 
خشبي،  مشبَّك  بشكل  أو  احلديدية،  القضبان  تتخلَّله 
بأشكال خمتلفة  أقواس  الساديب  أبواب  وتعلو بعض 
قبو  بشكل  فيكون  ــسداب،  ال سقف  أما  ومتداخلة. 
زوايا  ُتزيِّن  بة،  مدبَّ عقود  عىل  قائمة  وقبة  اآلجر،  من 
من  فمشيَّدة  املستحدثة  الساديب  أما  املقرنصات، 

احلديد واآلجر. 
وللساديب شبابيك صغرية تطل عىل الطَّارمة بمستوى 
داخل  واهلواء  الضوء  دخول  منها  والغرض  أرضيتها، 

السداب.

إىل  فتحاهتا  وتنتهي  ــدران،  اجل ُتزيِّن  فتحات  وهناك   
الداخل،  يف  وجتديده  اهلواء  تلطيف  وفائدهتا  السطح، 
فضاًل عن منحنيات أخرى تعلوها أقواس نصف دائرية 
تزيِّن اجلدران، وُيالحظ أن معظم رساديب بيوت احللَّة 
خمازن  وكذلك  الصيف،  فصل  يف  للقليولة  تستعمل 
غرفة  الساديب  بعض  وتعلو  املهملة،  األثاث  لوضع 
عىل  بشبابيكها  تطل  الـــسداب،  امتداد  عىل  مشيَّدة 
يف  خاص  سلَّم  بوساطة  إليها  ويرتقى  الدار،  وحدات 

أحد أركان البيت.
أما املواد اخلام التي استعملت يف بيوت احللَّة القديمة، 
واخلشب،  ــص،  واجل ــر،  آالج من  بمعظمها  فكانت 
واحلديد، وأصبح استعامل اآلجر شائعًا يف عموم األبنية 
العراقية القديمة والرتاثية، واليزال استعامله واسعًا إىل 

الوقت احلارض  ملالءمته للمناخ احلار يف احللَّة. 

ـــود  ـــن ـــةجـــــر اهل ــــي احلـــل فـــــ
معامل حلية

تعد مدينة احللة من املدن التي حظيت بنهٍر يتوسطها 
اة  احلي فيها  دّبت  حيث  النابض  رشياهنا  ــازال  وم كان 
يف  الفضل  له  وكان  هادئة،  بحياة  خالله  من  وعاشت 
ها الرشقي  ْي رسم خارطة حركتها الدؤوبة، ولتواصل شّق
بيها  بني جان يربط  من نصب جٍر  كان البد  والغريب، 
لتتعانق في� بينها وتتظافر اجلهود لتسهيل مقتضيات 
العيش بني أهلها، ولذلك تم نصب أول جر يف مدينة 
األعداد  يف  إليه  أرشنا  وقد  القوارب  بجر  سمي  احللة 
السابقة، ثم توالت بعده نصب جسور عديدة عىل شط 

الفرات يف مدينة احللة نذكر منها:   
جر اهلنود:

آخر  اهلنود، وهو  ُشّيد جر  السبعيني  العقد  يف هناية 
جر بني يف مدينة احللة، وقد اكتمل العمل به أواخر 
ورغم  اهلندية..  الرشكات  احدى  قبل  من  العقد  ذلك 
شّتى  بأس�ء   تسميته  عىل  السابقة  احلكومة  حماوالت 
أرصوا  الناس  أن  إال  سعد،  وجر  الثورة،  كجر   ..

هذه  جاءت  وقد  اآلن  حتى  اهلنود  بجر  تسميته  عىل 
بإنشائه  قامت  التي  اهلندية  الرشكة  اىل  نسبة  التسمية 
وانترش  صيته  اهلنود(،  )جر  األول  االسم  أخذ  حيث 
بني املجتمع احلل، وكان من املفرتض أن يكون موقع هذا 
ًة اىل وجود معامل الكوكا  اجلر يف منطقة الكوكا، نسب
سمي  ب�  بإنشاء  الدولة  قيام  لكن  ــوال،  ك والبيبيس 
تنفيذه  دون  حال  اآلخر،  اجلانب  عىل  الوزير(،  بـ)بيت 
كذلك  وتم  اجلر،  موقع  تغيري  فتم  الكوكا،  موقع  يف 
استمالك مقرتبات اجلر من اجلانبني مما أدى اىل تاليش 
املدينة  تراثيات  أمجل  بسببه  أتلفت  ك�  املدينة،  حماسن 
وبقايا رموزها القيمة مثل ساحة سعيد األمني، واملدرسة 
آل  وبيوت  احلشاشة،  ومنطقة  السمك،  وعلوة  الرشقية 
ية التي امتازت هبا  اجلريان، والكثري من هذه املواقع الرتاث
احللة، وتم تغيري ديموغرافية املدينة التي كانت تشكل 

أمجل تراث يف الفرات األوسط.

• ع�د حسن 
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مــشـــــفى 
مـــرجـــان

احلاج  قبل  من  املشفى  بناء  وكان 
عبد الرزاق مرجان بسبب إصابته 
التدرن  بمرض  1933م،  عام  يف 
مدينة  سكان  من  بالعديد  أســوة 
لبنان  اىل  للسفر  اضطره  مما  احللة 
هناك  طبية  مصحة  يف  ـــوده  ورق
للعالج  مقرًا  لبنان  من  اختذ  وقد 
البلد للمشفيات  واإلقامة الفتقار 
بعد  للشفاء  متاثل  وقد  املناسبة، 

سنني.
حيمل  كان  لكنه  معاىف  عاد  وقد 
هبذا  املــوبــوءة  مدينته  أبناء  مهــوم 
املرض اإلنتقايل، ويف زمن احلرمان 
الدولة  رجاالت  إلمهال  الصحي 
يف حينها، لكن هذا الرجل املحسن 
بادر ببناء مشفى عىل نفقته اخلاصة 
املصابون  ينال  أن  أمنيته  كانت  إذ 
والشفاء،  التعايف  من  نال  ما  مثل 

ويف زمن كان الفقر واجلوع هييمن 
عىل أغلب أبناء مدينة احللة، حيث 
قام يف عام 1954م، بوضع حجر 
أرٍض  عىل  املشفى  لبناء  األســاس 
املدينة  شامل  الفراِت  لنهِر  ماذيٍة 
من  دونم   )52( بـ  مساحتها  تقدر 
أجل عزل املريض خشية العدوى، 
اجليد  ــذاء  ــغ وال ــراحــة  ال وتــوفــري 
النقي، وقد تزامن هذا مع  واهلواء 
اكتشاف عالج مضاد حيوي وكان 
كبرية  طبية  ــورة  ث حينها  العالج 

ساعد الكثريعىل التامثل للشفاء.
البناء  إكامل  تم  1957م،  عام  ويف 
وتم  اخلريي،  املرشوع  هذا  وأنجز 
املرجع  قبل  من  ابــتــداًء  افتتاحه 
الديني األعىل آية اهلل السيد مسن 
احلكيم )قدس( للتربك، وبعد مرور 
اإلله  عبد  الويص  وبحضور  شهر 

وأعيان  ووجوه  مرجان  بيت  وآل 
البلدية  برئيس  ممثلني  احللة  مدينة 
املدارس  ومدراء  الصحة  ورئيس 
تم  وغريهم،  ــاء  واألدب والشعراء 
الذي  للمشفى  الرسمي  االفتتاح 
سمي بـ)مشفى مرجان(، ليستقبل 
الرئوي  بالتدرن  املصابني  املرىض 
املريض  ــزل  ع بعد  ومعاجلتهم 
ساعد  وقد  املــرض،  تفيش  خشية 
املكتشف،  احليوي  املضاد  العالج 
ــرض  ــىل ذلـــك امل ــىض ع حــيــث ق
كبريمن  عـــدد  وشــفــي  ــفــتــاك،  ال
)َوإَِذا  تعاىل  اهلل  بفضل  املصابني 
الشعراء:  َيْشِفنِي(  َفُهَو  َمِرْضُت 
لبنائه  هلل  املحسن  وبركات   ،80

املشفى. 
ومل تقترص مسؤولية مشفى مرجان 
مدينة  أبناء  خدمة  عىل  حينذاك 
شملت  ـــام  وإن فــحــســب،  احلــلــة 
املحافظات  أبناء  كذلك  رعايتها 

املجاورة.
كل  يف  طابقني  من  املشفى  َتَكّوَن   
طــابــق أربـــع قــاعــات وخــدمــات 
املهندس  بتصميم  وصحية  إدارية 
عيل  سعد  واملــهــنــدس  مــدحــت، 
ــور  ــدكــت ال وإرشاف  ــوم،  ــل ــظ م
اهلولندي  نبوين من منظمة الصحة 

العاملية. 
العلم،  وتطور  السنني،  ودارت 
جيدة،  بنسبة  املــرض  عىل  وقيض 
ــًا  ــي ــدرجي ــى ت ــف ــش ــت امل ــع ــوس وت
كافة  لتشمل  ملحوظ  غري  وببطء 
بتخصصات  الباطنية  ــراض  األم

باملستوى  تكن  مل  لكنها  قليلة 
بالتفاتة  حتض  مل  حيث  املطلوب، 
حينها  يف  الــدولــة  رجـــاالت  مــن 
ــامري  ــع ـــات شــكــلــهــا امل حــتــى ب
وازدمحت  للجميع  مألوف  اهلرم 
الردهات باملرىض الباطنية واملدينة 
الضعفني  جتــاوز  سكاين  بــازديــاد 
عمله  يف  ثابت  املشفى  وحجم 
هذه  عـــارصت  حيث  وعــطــائــه، 
املشفى احلكم امللكي واجلمهوري 
بات  اسم  حتمل  وهي  العراق،  يف 
واملرّبات  اخلري  صفحات  يف  ذكره 
واحدة  مرجان  ومشفى  اإلنسانية 
من أروع تلك الصفحات املرّشفة 
آلل مرجان، فهي أول مشفى كبري 
تلك  يف  أنشأ  األوسط  الفرات  يف 
احلقبة وأصبحت يف عام 1957م، 
أكرب رصح معامري شهدهتا مدينة 
نفقة  عــىل  خــرييــة  بجهود  احلــلــة 
الــرزاق  عبد  احلــاج  هلل  املحسن 
مرجان ودامت عىل مدى 60عامًا 
مدينة طبية وعطاء متواصل جلميع 

أبناء املجتمع احليل.

• عبد الرحيم عل الفتالوي  

�    مرجان اسم يتكرر يف آفاق األدب احلل، فنراه تارة اسم لعائلة 
اتسمت حياة أبنائها باخلري والكرم واإلنفاق يف سبيل اهلل وإحساهنم 
تفاعلهم  السي�  الطاهر،  النبوة  بيت  آلل  املطلق  ووالئهم  للفقراء، 
وتارة  والعامة،  اخلاصة  قضاياهم  سمت  التي  عاشوراء  قضية  مع 
الرزاق  عبد  للشيخ  كان  حيث  فاعل،  علمي  لرصح  عنوانًا  أخرى 
عائلته  باسم  سمي  مشفى  ببناء  خالله  من  قام  مرشفًا  موقفًا  مرجان 
اجلسم  يسل  الذي  مرض)السل(  عىل  القضاء  يف  ساهم  )مرجان(، 
ويفقد الوزن ويضعف البدن، وأنقذ الكثري من املوت املحقق بسبب 
العزيزة  بمدينتنا  عصفت  التي  املعدية  واألمراض  األوبئة  انتشار 
احللة يف زمن مل يكتشف العالج املضاد جلرثومة التدرن الرئوي بعد، 
وخلو مدينة احللة من املؤسسات الصحية واألدوية إال من العشابني 
عام  يف  خواجه  رضا  السيد  بناها  التي  القسطخانة  أما  واملشعوذين، 
1882م خالل احلكم العث�ين يف منطقة املهدية مل تكن مؤهلة صحيًا، 
وقد حتولت اىل خمزن للحبوب، وبعد دخول االستع�ر االنكليزي عام 
اخِلياْم يف مدينة احللة لعالج  1914م، قام بفتح مشفى عسكري من 
مرضاهم واملواطنني، ونتيجة حلاجتهم اىل بناية مشفى فقد اسُتأِجَرْت 
القسطخانة اىل احلاكم العسكري خلدمة اجليش اإلنكليزي بسعر ألف 
بلوازم مكتبية وطبية بسيطة وكانت غرفة  تأثيثها وهتيئتها  روبية بعد 

العمليات مفروشة باحلرصان املصنوعة من سعف النخيل.

مشفى مرجان يوم افتتاحه

مجع من العل�ء يف االفتتاحتوال السيد حمسن احلكيم يف املشفىالسيد حمسن احلكيم يشارك باالفتتاح

معامل حلية

احلاج عبد الرزاق مرجان
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املو�شوعة احللية 

بن  ام  خدرَّ بن  جنديل  بن  اك  بررَّ بن  سل�ن  هو 
عبد نوح بن مجعة بن داود بن مساعد السلطايّن 
ه  جدِّ إىل  نسبة  اك(،  ال�رَّ )آل  بـ  أرسته  ،ُعرفت 
جنديل، إذ ُيرَوى أنرَّه أين� حلرَّ كان احلظهُّ رفيقه، 
أخر  روايات  وهناك  ال�كات(،  بـ)أيب  فُلقِّب 

ُتشري إىل سبب تسمية هذه العائلة هبذا اإلسم.

ل وزير حّلّ يف تاريخ العراق أورَّ

ــ 1949م( اك )1880مـ  سل�ن ال�رَّ

منطقة  يف  عام)1880م(  اك  الربَّ سلامن  ُولِد 
الشوميل التابعة للواء احللَّة، وتربَّى يف كنف 
العشائر؛  بني  وجاهتها  هلا  عشائرية  أرسة 
ظلِّ  حتت  فنشأ  عشريته،  شيخ  كان  أباه  ألنَّ 
العلم،  لتحصيل  ميٌل  نفسه  يف  وكان  والديه 
فذهب إىل احللَّة؛ إلكامل دراسته يف املدرسة 
ة، ثمَّ ذهب بعدها إىل عاصمة الدولة  ال�اك مع ثوار ثورة العرشين يف السجنالرشديَّ

• صادق الصفار 

سل�ن ال�رَّاك

وعة احللية                                                   املو�ش

مرقد �أولد م�سلم بن عقيل )عليهم �ل�سالم ( بني �لأم�س و�ليوم
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هناك؛  العلم  ملواصلة  العثامنيَّة؛ 
واليات  يف  كان  التعليم  ألنَّ 
عىل  ف  تعرَّ وهنا  قارصًا،  العراق 
السعدون)1879م  املحسن  عبد 

ـــ 1929م(.
بني  اك  الربَّ نجم  ملع   
عودته  بعد  احلليِّني  أوساط 
بدائرة  واشتغاله  إسطنبول  من 
من  ُتَعدُّ  كانت  التي  النفوس 
العهد  يف  الكبرية  الوظائف 
دخول  بعد  وخصوصًا  العثامين، 
اإلنكليز، فقد قّدم الرّباك استقالة 
يتعاطى  الوظيفة؛ لكيال  من هذه 
راتبه من اإلنكليز باعتباره حرام، 
هو  خريًا  سمعته  يف  زاد  والذي 
كان  إذ  العرشين،  بثورة  اشرتاكه 
أحد قادة هذه الثورة؛ بفضل ثقة 
بيته يف  الناس به، حيث اختذ من 
ار، وقد  ملَّة الوردية منطلقًا للثوَّ
الربيطانيَّة  الطائرات  قصفت 
وأحرقته،  البيت  ذلك  احلربيَّة 

بعد  فيام  البيت  ذلك  وُأطِلق عىل 
هبذا  وُعرف  املحروق(  )البيت 
اإلسم يف أوساط احللِّيِّني، وكان 
بـ)سلامن  ب  ُيلقَّ اك  الربَّ سلامن 
الشتغاله  اك(؛  الربَّ أفندي 
لكنَّه  احلكوميَّة،  بالوظائف 
رئاسة  تقلَّد  عام)1922م(  بعد 
األكرب  أخيه  وفاة  بعد  عشريته 
بـ)شيخ  ب  ُيلقَّ فأصبح  دليمي 

اك(. سلامن الربَّ
افتتح  يف)1924/3/27م( 
املجلس  ل  األوَّ فيصل  امللك 
هذا  ويعدُّ  التأسييس،  النيايب 
تاريخ  يف  مشهودًا  يومًا  اليوم 
ل  أوَّ ألنَّه  احلديث؛  العراق 
يف  وكان  منتخب،  نيايب  جملس 
اب من لواء  هذا املجلس ستة نوَّ
وكانت  اك،  الرَبّ أحدهم  احللَّة 
هي  املجلس  هذا  مهام  أوىَل 
العراقيَّة  االتفاقيَّة  عىل  املصادقة 
)1922م(،  لعام  الربيطانيَّة  ــ 

عىل  املجلس  أعضاء  انقسم  وقد 
اإلتفاقيَّة،  هذه  بإزاء  قسمني 
مصلحة  تعارض  رآها  من  منهم 
ملصلحة  رهنًا  وجتعله  البلد 
فيها  تأّمل  من  ومنهم  بريطانيا، 
نحو  البلد  بيد  تأخذ  ألهنا  اخلري 
عىل  اإلتكاء  حيث  من  الصواب 
وكان  كـ)بريطانيا(،  ة  قويَّ دولة 
اك من مؤيدي هذه االتفاقيَّة،  الربَّ
ملحاولة  التأييد  هذا  ضه  عرَّ وقد 
ساحات  إحدى  يف  اغتيال 
اجلريان  اي  عدَّ الشيخ  مع  بغداد 
يف  النواب  جملس  أعضاء  أحد 
ِقبل  من   )1924/4/20(

جمهولني.
عرشة  يف  اك  الربَّ شارك   
العراقّي  اب  النوَّ ملجلس  دورات 
)1924م(  عام  تأسيسه  منذ 
وحتَّى وفاته سنة )1949م(، ما 
للمجلس؛  السابعة  الدورة  عدا 
رشعيَّة؛  غري  يظنَّها  كان  ألنَّه 
عن  الدورة  هذه  جاءت  حيث 
طريق الثورة املسلَّحة التي قام هبا 
قامت  أثرها  وعىل  صدقي،  بكر 
وكان  سليامن،  حكمت  وزارة 
جملس  يف  ال  فعَّ حضور  للرّباك 
الشخصيَّات  من  وُعدُّ  اب،  النوَّ
العالية،  الكفاءات  ذات  املؤثِّرة 
اك  الربَّ ففي عام)1934م( شغل 
جملس  رئيس  نائب  منصب 

عام)1943م(  ويف  اب،  النوَّ
نيابًة  الوزراء  شغل منصب رئيس 
لسفر  السعيد؛  باشا  نوري  عن 
القدس،  إىل  له  حصل  طارٍئ 
وزارة  شغل  عام)1944م(  ويف 
السعيد؛  نوري  عن  نيابًة  الدفاع 
إىل  له  حصل  كذلك  طارٍئ  لسفر 
السعيد  نوري  ألنَّ  أيضًا؛  القدس 
كان يشغل منصب رئيس الوزراء 
فُأسند  الدفاع،  وزير  ومنصب 
توفيق  إىل  الوزراء  رئاسة  منصب 
اب،  النوَّ جملس  رئيس  السويدي 
الدفاع  وزارة  منصب  وأسند 
جنب  إىل  هذا  اك،  الربَّ سلامن  إىل 
منصب وزير الري والزراعة الذي 

وزارات  ة  عدَّ يف  شغله  قد  كان 
منها: وزارة عبد املحسن السعدون 
ـــ  )1928/1/14م  من 
1929/1/20م(، ووزارة توفيق 
)1929/4/28م  من  السويدي 
شغل  كام  1932/10/1م(،  ــ 
االقتصاد  وزير  منصب  اك  الربَّ
السابعة  السعيد  نوري  وزارة  يف 
ــ  )1942/10/8م  من 
للري  ووزيرًا  1943/1/25م(، 
السعيد  نوري  وزارة  يف  والزراعة 
ــ  )1943/12/25م  من  الثامنة 

1943/6/3م(.
النائب،  انجازات  أما   
الوزير سلامن الرباك، فإنه قام ببناء 

ناظمني أحدمها عىل شّط الديوانية، 
عام  يف  ارة  الدغَّ شّط  عىل  واآلخر 
دياىل  سد  وإنشاء  )1928م(، 

الثابت، )1929م(.
الداعني  من  أنه  الرّباك  عن  ُعرف 
التجنيد  وإىل  العريب،  التقارب  إىل 
اإللزامي، ومن الداعمني للعشائر 
ألحوال  املراعني  ومن  العراقية، 
وختفيف  واملزارعني،  الفالحني 
وطأة احلياة عليهم، ومن املنتقدين 
يف  البلد  تسقط  التي  للقرارات 

اهلاوية.

أعضاء جملس النواب

حكمت سلي�ننوري السعيد
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املو�شوعة احللية

بـــــاص األمانة  
يف الذاكرة احللية 

بتاريخ1955/11/23م، تم تأسيس 
الركاب يف احللة، وكان  مصلحة نقل 
أما  باصات،   6 آنــذاك  باصاهتا  عدد 
للدرجة  فلسًا   14 فكانت  األسعار 
األوىل ومقاعدها من اجللد و10فلوس 
خشبية،  ومقاعدها  الثانية  للدرجة 
الزمن،  تطور  مع  األجــور  وارتفعت 
املبلغ  دفعه  بمقابل  الراكب  وحيصل 
ورقة ملونة صغرية )بطاقة( حيتفظ هبا 
يف جيبه، وكان امليسورون واملوظفون 
اىل  وصوهلم  يتطلب  ممن  والطالب 
يستقلوا  أن  إال  مدارسهم  أو  عملهم 

كانت  فقد  سيارة، 
األمانة خري وسيلة 
آنذاك،  يعتمدوهنا 
ـــــان أغــلــبــهــم  وك
تذكرة  اليقطعون 
ـــحـــطـــة،  ـــــن امل م
أجرة،  واليدفعون 
يشرتون  كانوا  إنام 
دفــرت بــطــاقــات يف 
شهر  كـــل  بـــدايـــة 
هبا  وحيــتــفــظــون 
أرادوا  ــام  ــل وك  ،

الركوب يف األمانة يقطعون بطاقة من 
الدفرت ويسلموهنا اىل املحصل )اجلايب( 

وجيلسون يف مكاهنم.
مدينة  داخــل  يف  األمانة  موقف  كــان 
احللة بالقرب من الشط، ماذيًا لدائرة 
النفوس، مقابل حسينية عجام حاليًا، 
ثم تنطلق يف داخل املدينة مرورًا بالسوق 
وتتوقف  املكتبات،  وشــارع  الكبري، 
التي  األمــني  سعيد  ممد  ساحة  يف 
أصبحت اليوم مكانًا لبيع اخلرضوات 
ومنها  اهلنود(،  جس  )بداية  والفواكه 
ضمن  كل  األحياء  اىل  الباص  ينطلق 
 ، واألسكان  املشهد،  كـ)باب  خطه، 

ونادر( وغريها.
الراكب  يقوم  جرس  الباص  يف  وكان 
بنزوله  السائق  لينبه  عليه  بالضغط 
)اختياري(،  كلمة  الراكب  ويطلق 
فيقف السائق وينزل إذا كان ذلك بني 
مطتني، وأما )اإلجباري( فإن الباص 
املخصصة  املحطات  يف  ــادة  ع يقف 

لوقوفه حيث هناك من ينتظره. 

أما األمانة التي كانت تعمل عىل الطرق 
اخلارجية، فكان موقف سيارات بغداد 
بالقرب  اجلــنــدول،  كازينو  بجانب 
ــد، وكـــان موقف  ــدي مــن اجلــس اجل
مقابل  الغريب  احلمزة  )املدحتية(  خط 
يف  تقف  كام  املشهد،  باب  يف  السجن 
ساحة األم األمانة التي تعمل عىل خط 
الكفل والقرى الواقعة ضمن الطريق.

احلمزة  اىل  احللة  من  األجــرة  وكانت 
اجللدية  األوىل  املقاعد  يف  )املدحتية(، 
الركوب  سعر  كان  فيام  فلسًا(،  بـ)40 

ــاص نــفــســه يف  ــب ــال ب
وسط  التي  املقاعد 
ــري  األخ اىل  ــاص  ــب ال
اخلشبية  بكراسيها 

بـ)30 فلسًا(. 
ــاص  ــكــل ب ــــان ل وك
ســائــق مــســؤول عنه 
باألمور  له  والعالقة 
ذلك  ومعه  األخرى، 
ــــــايب( اجلــمــيــل  )اجل
جلدية  بحقيبة  املقلد 
يضع فيها املبالغ التي 
األجرة  بطاقات  ودفاتر  يستحصلها 
للراكب  بطاقة  بقطع  يــقــوم  حيث 
من  طلبها  خشية  جيبه  يف  هبا  حيتفظ 
املفتش،  يسمى  ثالث  شخص  قبل 
ينحرص  األحيان  بعض  عمله  وكــان 
األمانة  منها  تنطلق  التي  املدينتني  بني 
يركب  كان  فانه  املقصودة،  واملدينة 
بطاقات  بتدقيق  ويقوم  خط  ثاين  يف 
الركوب كلها، وهنا تقابله أمانة أخرى 
أن  قبل  فيها  كــان  التي  فيرتك  عائدة 
يصل اىل تلك املدينة، ويركب العائدة 

• كريم رشيد الباوي                                  

باتت  الصعاب، وقد  اخلايل من  اجلميل  الزمن  ذلك  أبناء  السن  كبار  قصص كثرية ومجيلة حيتفظ هبا   �
اليوم،  أبناء  أحفادهم  هبا  وحيدثون  عندها  يقفون  التي  ذكرياهتم  وحمطات  وأحاديثهم  حياهتم  من  جزءًا 

حيكوهنا بني احلني واآلخر فعندما يتكلم اجلد نراه مبتسً� فرحًا وكأنه يف زهو شبابه وهو يتفاعل مع تلك 

الصفحة اجلميلة من ذكرياته، وأحفاده كلهم أذان صاغية لس�ع يشء عن ذلك الرتاث الذي يعتز به أبناء 

األمس واليوم عىل حد سواء، ومن صفحات الذاكرة، ما كان جيوب شوارع مدينة احللة أال وهو الباص 

األزرق العزيز عىل ذاكرة العراقيني ملا كانت فيه من متعة فأمسى حمطة مجيلة يقف عندها ويستذكرها بفخر 

ويتحدث هبا الكبار من أبناء احللة .

ساحة سعيد األمني
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التفتيش للبطاقات تصادفه أمانة أخرى  ينتهي من  وما أن 
ذاهبة فيرتك التي هو فيها ويركب األخرى لنفس الواجب 
وهو )التفتيش( ليستمر عمله اىل الليل، فيعود مع السائق 
اىل  والعودة  الكراج،  يف  األمانة  وترك  للمحاسبة  واجلايب 
بيوهتم والبسمة ال تفارقهم غري مبالني بالتعب لكوهنم كانوا 

خيدمون الناس.
يمتازون  واملفتشني  وُجباهِتا  احلافالت  تلك  سائقو  وكان 
بتزكيتهم  يتم  الوظيفة  هلذه  اختيارهم  فكان  قويم،  بخلق 
الركاب،  مجيع  من  مبوبون  وكانوا  سكناهم،  مناطق  من 
بل أن الكثري منهم تربطهم روابط محيمة مع الناس بسبب 
طول مدة بقائهم عىل اخلط نفسه، وهيتمون كثريًا بالتالميذ 
األكباد  فلذات  ويرعون  املدارس  عند  فيتوقفون  خاصة، 
التذاكر،  هلم  يقطعون  ال  كانوا  ما  وكثريًا  أبناءهم،  كأهنم 
ألن هؤالء الصبية ال يركبون إال ملسافة قريبة من املدرسة 
ينظم  نزوهلم  عند  الباص  أمــام  اجلــايب  ويقف  البيت  اىل 
منظر  كان  ليطمئن عىل سالمتهم، وكم  الشارع،  عبورهم 

األناشيد   الباص  يف  ينشدون  وهم  مفرحًا  الصبية  أولئك 
وهذه  ــر  األم هــذا  أن  أال  مدارسهم،  يف  تعلموها  التي 
اخلدمات اجلليلة مل ترق لنظام العراق السيايس، فقد صدر 
املحافظ )مسن  قبل معاون  أمر من  يف 1987/7/17م، 
الصفار( بإلغاء مصلحة نقل الركاب يف احللة, وأحيل قسم 
من موظفيها عىل التقاعد، ونقل قسم آخر اىل دوائر الدولة 
األخرى، وكان السبب من وراء صدور هذا القرار، أن نسبة 
كبرية من منتسبي مصلحة نقل الركاب تم استدعاؤهم اىل 
اخلارسة  احلرب  أثناء  الشعبي  واجليش  اجليش،  يف  اخلدمة 
عىل  أثر  مما  االسالمية،  اجلمهورية  مع  بلدنا  خاضها  التي 
عمل املصلحة وبشكل كبري جدًا, وانخفاض املردود املايل، 
عموم  يف  بل  فحسب،  احللة  يف  ليس  اإللغاء  قرار  أن  كام 
العراق، وقد ُعّد هذا القرار طلقة النظام الذي أطلقها عىل 
أهم مرفق حيوي كان يؤدي خدمات جليلة يف توفري النقل 
مركز  داخل  اليه  احلاجة  أّمس  يف  كانوا  الذين  للمواطنني 

احللة وخارجها .

القتناء راديوأول وثيقة حلية 
املو�شوعة احللية

حامد  والشاعر  األديب  لنا  يروهيا  مجيلة  حلية  حكاية    
گعّيد اجلبوري فيقول: " حقيقة، مل أتصور أن تقع بيدي 
وثيقة تدل عىل أن احلكومة العراقية ال تسمح ملواطنيها 
باقتناء املذياع )الراديو(، ومل أقرأ أو أسمع من أحد بذلك 
احلقيقة  هلذه  لوحدها  الصدفة  دللتني  وقد  قبل،  من 
التي أوردها عن شخصية غريبة األطوار سبقت أقراهنا 

وألواهنا بالكثري، فهو : 
السيد ضايع السيد كريم عباس املوسوي

اخلالدة،  آذار1991م  انتفاضة  شهيد  1910م،  تولد 
يوم  اجلامعية  احللة  بمقابر  بــالــرصــاص  ــًا  ــي رم أعــدم 

1991/3/23م. 
أيام  )ماليل(  عند  والكتابة  القراءة  السيد)ضايع(  تعلم 
يدور  ما  ملتابعة  تنفتح شهيته  يتعلمها  كان  زمان، ومن 
الوسيلة  هو  واملذياع  واجتامعياً،  وثقافيًا  سياسيًا  حوله 
وبام  املايض،  القرن  ومخسينيات  أربعينيات  يف  الشائعة 
أن مدينة احللة ليس فيها مل لبيع هذه األجهزة، وألنه 
مرصعىل اقتنائه، لذا عزم عىل الذهاب اىل العاصمة بغداد 
يسمى  به، وكان  الذي سمع  الساحر  اجلهاز  لرشاء هذا 

حينها بـ )الصندوق( .
بغداد/  يف  يقع  مل  من  )الراديو(  املذياع  أبتاع  وفعال 
الكرخ لصاحبه السيد)ممد جاسم دباس( يف 1/25/ 
1945م، ووقع البائع واملشرتي عىل تلك الوثيقة وأشهد 
فرحًا  )ضايع(  السيد  وعاد  البيع،  صحة  عىل  أحدهم 
بمذياعه الذي يعمل ببطارية جافة )نضيدة( ووضعه يف 

مضيفه الذي هو أشبه باملقهى الشعبية.
يسمح  ــان  وك اجلميع،  عىل  منفتحًا  اهلل(  ــه  )رمح كــان   
اىل  ليستمعن  هلن  ــّدُه  أَع إزار  خلف  النسوة  بجلوس 
وأوالدهن،  رجاهلن  له  يستمع  كام  العجائب(  )صندوق 
وقد تفاجأ حينام قال له أحدهم:) لقد سمعنا بأن الراديو 
ممنوع اقتناءه وقد تسب اخلرب اىل احلكومة ونحن نحبك 
وما  املدينة،  اىل  ركب  الثاين  اليوم  ويف  عليك(،  ونخشى 
عاد اىل قريته إال ومعه إجازة )اقتناء راديو(، ومل تكن دوائر 
الربيد  دائرة  كانت  إنام  آنذاك،  عنه  املسؤولة  اجلهة  األمن 
والربق واهلاتف هي اجلهة املختصة، وكانت اإلجازة برقم 

365 يف 1950م .

إجازة اقتناء راديو باسم السيد ضايع  السيد ضايع السيد كريم عباس املوسوي
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مواهب 
شنطوط

بعد هذه املقدمة السيعة عن هذه الصفة والتي من خالهلا نمهد الطريق 
شقت  والفراسة،  والعلم  واملهنة  الدين  بني  مجعت  نادرة  شخصية  إلبراز 
الدين، والتأليف،  طريقها ببساطة من غري حتصيل علمي، كان مبدعًا يف 
فهو:  واألعشاب،  األسنان،  وطب  الكيمياء،  ويف  والتصوير،  والرسم، 

)شنطوط( الشخصية املعروفة واملثرية واملشهورة يف مدينة احللة.
ممد عيل حسن شنطوط احليّل، ذكر د. عبد الرضا عوض يف كتابه تاريخ 
"ولد سنة 1906م، يف مدينة كربالء  الشعبية يف احللة  الصناعات واملهن 
وهاجرت به أمه بعد وفاة أبيه وهو طفل صغري وحطا رحلهام يف احللة ملة 
اجلباويني يف املنطقة امُلقابلة للعيادة الشعبية احلالية، تعلم القراءة والكتابة 

البدائية يف املساجد والكتاتيب. 
إال  التعليم  من  شنطوط  ــدرك  ي مل 
ُصبابًة، وقد ذكر ذلك قائاًل: )ولست 
ممن درس العلوم يف املدارس بل أنا 
بمصلحتي  مشغول  كاسب  رجل 
حيث أن هذا الذكاء إهلام من اهلل عز 

وجل(.

مسقط  عــن  املتأمل  هــذا  ينقطع  مل 
بقي  إذ  املقدسة  كربالء  مدينة  رأسه 
إكامل  لغرض  عليها  املعاودة  دائــم 
الدينية وقد كانت  العلوم  دراسته يف 
فرتة نشوئه غنية بامُلتغريات السياسية 

واالجتامعية, 
األوىل  العامليتني  احلــربــني  ــارص  ع
والثانية وأدرك العهد الُعثامين املتأخر 
الربيطاين  االحــتــالل  أيــام  وعــاش 
احلركات  نشوء  وكذلك  للعراق، 
ُمتمثلة  قــومــيــة  ــن  م ــة  ــي ــرتاك االش
متمثلة  ويسارية  العرب،  بالقوميني 
الشيوعية,  االشرتاكية  بــاألحــزاب 
التفكري  ــم  دائ منه  جعلت  هــذا  كل 

والتأّمل.
وقد ذكر الباحث عامر تاج الدين يف 
احللة  تاريخ  من  مضيئة  معامل  كتابه 

مؤلفات  له   "  :)1970 )1920ـ 
كثرية منها: الكون والقرآن, اإلنسان 
بعد املوت, امُلتشابه يف القرآن, اخلالف 
إىل  ُترجم   " ــوراة  ــت وال الــقــرآن  بني 
مع  قضيتها  ساعة   ," االنجليزية 
والطالق,  الــزواج  مشاكل  األرواح, 
يف  حقائق  منها  خمــطــوطــات  ولــه 

الوحي والتنزيل ".
ذكر املرحوم السيد سليم لطيف عبد 
الرزاق صاحب ستوديو البشائر قبل 
عام  احللة  مواليد  من  وهو  وفاته، 
يف  التصوير  تاريخ  أن   "  : 1943م 
املدينة أبتدأ مع بداية أربعينات القرن 
احللة  يف  مصّور  أول  أمــا  املــايض، 

فيقول أنه كان من أصٍل هيودي وقد 
امتهن التصوير, أما من العراقيني فإن 
الريادة للمرحوم ممد عيل شنطوط 
يف  أخــوالــه  مــن  املهنة  تعّلم  ــذي  ال
مع  لُيامرسها  احللة  إىل  وجاء  كربالء, 
وُمرتىض  ومصطفى  حسن  أوالده 
ُمافظة  إىل  انتقل  ــذي  ال اهلل  وعبد 
 ،" ُهناك  ستوديو  بفتح  وقام  نينوى 
تعّلمت   " سليم  السيد  وُيضيف 
لطيف  املــرحــوم  ــدي  وال من  املهنة 
عبد الرزاق الذي تَعّلمها بدوره من 
الذي  شنطوط  عيل  ممد  املرحوم 
أعان  ــذي  ال والصديق  ــار  اجل كــان 

والدي ليتجاوز منته ".      

• تركي عطية الزويني

�     إن الدور الذي يؤديه الفرد يف املجتمع يتجىل من خالل 
هي  فالثقافة  اجتهاده،  وثمرة  عبقريته  عنوان  هي  التي  ثقافته 
القاعدة املثىل التي ينطلق منها للرقي، جيسدها بإرادته القوّية 
ويبلورها باكتسابه املعرفة، واإلنسان عىل مر السنني يف تطّور 
دائم مت�شيًا مع متطلبات احلياة، وال يمكن حصول املجتمع 
وهذه  لينتج،  ومثقف  واٍع  بفرد  إال  والت�سك،  القوة  عىل 
من  وهناك  واملسجد،  واملدرسة،  األرسة،  هبا  تقوم  املسؤولية 
اىل  خيضعها  من  ومنهم   ، العلميِّ بالتحصيِل  الثقافة  حيرص 
األرسة والبيئة، لوجود جمموعة صفات خلقية وقيم اجت�عية 
تؤثر يف الفرد منذ نشأته، وحبذا لو اجتمعن معًا، فتصبُح ال 
شعوريًا العالقَة التي تربُط حتصيله العلمي وسلوكه، بأسلوِب 

احلياِة يف الوسِط الذي يولد فيِه. 

حممد عل حسن شنطوط احلّل
حممد عل  شنطوط 

املو�شوعة احللية

التصوير الشميس
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عمل شنطوط مصورًا يف مدينة احللة، وقام بتطوير مهنته 
عدة مرات حيث استعمل خلفيات للصور مرسومة عىل 
الصورة وكان  )الديكور( خلف  نطلق عليه  ما  القامش 
يقوم بغسل األفالم وطبعها بنفسه، واستطاع من خالل 
من  أكرب  بحجم  الصورة  تكبري  اىل  يتوصل  أن  عمله 
الكامريا الشمسية  الفرتة ويف  املعامالت يف تلك  صورة 
وقام  الضوء  تتحسس  مادة  يضع  أن  واستطاع  نفسها، 
بوضعها عىل املناديل الرجالية البيضاء )الكفايف(، وطبع 

الصور الشخصية عليها. 
وقال تاج الدين " ولعدم وجود مصور يف لواء الديوانية 
األسبوع  يوم واحد يف  يذهب  كان شنطوط  فقد  آنذاك 
مدينة  يف  األول  التصوير  رائد  وأصبح  فيها،  للتصوير 

احللة ومريب اجليل يف مهنة التصوير ". 
وذكر الكاتب ممد العذاري: " للشيخ شنطوط الفضل 
يف تسجيل وتوثيق الكثري من اللقطات لبعض شخصيات 
ورجال  األدبية،  وكذلك  واالجتامعية،  السياسية  احللة, 

الدين, كام وّثَق الكثري من مناطق احللة الرتاثية ومواقعها 
شوارعها  مثل  امُلتميز,  االجتامعي  الطابع  وذات  األثرية, 
وأحياءها, وبعض الُنُصْب واحلدائق وكذلك املؤسسات 

احلكومية يف فرتاٍت زمنية خُمتلفة ".
مشغاًل  ذلك  بعد  أّســس   " قائاًل:  العذاري  وأضــاف 
الوطني(،  بـ)األستوديو  ــِرَف  ُع للتصوير)ستوديو( 
 ،" املايض  القرن  من  األربعينيات  هناية  حّتى  واستمر 
أستاذ  فهو  فيه  متّيز  بل  كمصّور  عمله  يف  اشتهر  وقد 
املصورين, وحّقق كثري من طموحاته فكانت له ابداعات 
اخلاص  احلّساس  الورق  يصنع  أن  استطاع  منها،  كثرية 
بالتصوير بأكثر جودة, ودّقة يف الصنع, من خالل عمله يف 
علم الكيمياء وتولعه فيه، وقد عرف عنه بصنع البودقة 
)عمل  اخــرتاع  بــراءة  عىل  حصل  حتى  املعادن  لصهر 
 ،1973/11/8 يف   57 رقم  حتت  السباكة(  ــوادق  ب
وكانت له خربة وممارسة يف الكيامويات حيث أنه صنع 

قطرة العني ووزعها عىل املحتاجني دون مقابل ".

مل يكن شنطوط مصورًا فحسب، بل مجع مهارات كثرية 
منها الرسم، وكانت العامة سابقًا تسمي املصور ـ رسامًا 
مله  سمى  العراق  يف  الوطنية  احلكومة  تشكيل  وبعد  ـ 
زرقاء  لوحة  مله  عىل  وضع  وقد  الوطني(،  )املصور 
الوطني  )املصور  عليها  ُكتب  برتقايل  رشيط  يتوسطها 
وكان  شناوة،  املرحوم  وبخط  شنطوط(،  عيل  ممد 
ثالثة  فيه  يتمركز  الذي  املكتبات  شارع  يف  مله  موقع 
من املصورين الذين يعملون بطريقة التصوير الشميس 
التي هي أوىل ُطرق التصوير التي دخلت احللة قبل قرٍن 
املواهب،  املتعدد  الرجل  هذا  منهم  وكان  الزمان،  من 
الشارع  هذا  يف  الدكاكني  سقوف  بناء  طريقة  وكانت 
مدبة الشكل أي عىل شكل طراز اسالمي قديم ، وكان 
جياوره جمموعة من اخلياطني، وهو مكان مازال يسمى 

بناية األوقاف رأس سوق هرج.
" ُكنت أسكن  لنا مكان عمله يف أحد مؤلفاته:  وصف 
يف  حانوت  ويل  العراق,  ألوية  من  لواء  هي  التي  احللة 

املتوسطة  املدرسة  الكبري ُقرب  العام يف اجلانب  الشارع 
للبنني، ومهنتي فن التصوير, فكان أكثر تالميذ املتوسطة 
والثانوية يأخذون عندي تصاويرهم التي حيتاجون إليها 

لشهاداهتم ". 
قام  وقد  وذكيًا  فطنًا  شنطوط  عيل  ممد  الشيخ  كان 
بصناعة طقم أسنانه الصناعية بنفسه، وكان من احلكمة 
التي جعلته يصنع عجينة من عدة أعشاب مقوية للبدن 
احلمص  حبة  بحجم  وهي  جافة  حبوب  اىل  وطهوها 

سوداء اللون . 
وقد حدث ذات مرة دخول سم الزمبور األسود يف عني 
حفيده، مما ترك آالمًا وحرارة موضعية ال تطاق، فعمد 
فورًا وخالل دقائق إىل عمل ملول، مسح به اجلفن دون 
أنه كان  القول  احلال مما حيق عليه  العني فربأت يف  فتح 

بارعًا يف طب األعشاب.
" تويف الشيخ ممد عيل شنطوط  وقال الباحث عوض 

سنة 1991م وُدفن يف كربالء مسقط رأسه.

شارع املكتبات
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حمطات حلية

احلـــــــلة 
بني حكم دولة القرة قوينلو والقوى القبلية

ملعلومات  التارخيية  املصادر  تفتقر 
مــديــنــة احلــلــة خاصة  ــن  كــافــيــة ع
حكم  مــدة  خــالل  عامة  والــعــراق 
عدا   ، 824هـ   -  814 ممد  الشاه 
الطاعون  مرض  تفيش  عن  ورد  ما 
يف سنة 814هـ ، الذي اجتاح مدن 
املوصل،  إىل  وصــل  حتى  العراق 
ــاورة،  جم ــرى  أخ بلدانًا  شمل  كــام 
بكتابه  العزاوي  عباس  وصفه  وقد 
بقوله:  احتاللني  بني  العراق  تاريخ 
بالد  يف  عاّمًا  ]الطاعون[  وكان   "
يف  وتواتر  ومرص...  كفارس  كثرية 

األطراف، وكادت البلدان ختلو من 
أهليها... َفجرَّ عىل القطر ويالت".

ظل  ويف  ــعــي  ــي ــطــب ال ـــن  م ــــان  ك
االستقرار  وعــدم  االضــطــرابــات 
السيايس أن تنظِّم القوى االجتامعية 
احلاصل  الفراغ  ملء  وحتاول  قواها 
يف السلطة والتنافس فيام بينها، ومن 
داخل  القاطنة  القبائل  القوى،  هذه 
املدينة والتي يف ضواحيها، إذ حدث 
نزاع يف سنة 824هـ/1421م، بني 
بطون قبائل ربيعة يف احللة، وتطور 
إحدى  استعانت  حتى  النزاع  ذلك 

التي  خفاجة  بقبيلة  البطون  هــذه 
ضواحي  تسكن  )ومازالت(  كانت 
احللة، وكان رئيسها آنذاك )عذرا(، 
آل  أمري  نعري  بن  عيل  بن  عــذرا  هو 
فضل تويف سنة 831هـ / 1437م، 
عليها  وسيطر  احللة  دخــل  ــذي  ال
من  ومتكن  قلياًل،  مارصهتا  بعد 

االستيالء عليها سنة 824هـ. 
حدثت  املعركة  أن  كركوش،  ذكر 
822هــــ/  سنة  ربيعة  بــطــون  بــني 
1421م، دون اإلشارة إىل مصدره. 
تأريخ احللة، 101/1. ويمكن عد 

رأي  وترجيح  ضعيفًا  ــرأي  ال هذا 
املعركة  هــذه  حــدد  ــذي  ال الغياثي 
أقرب  ألنه  824هــــ/1421م  سنة 
عــددًا  وقتل  احلـــوادث،  إىل  زمانيًا 
من سكاهنا مما اضطر سكاهنا اهلرب 
الفرات،  من  الرشقي  اجلانب  إىل 
وبذلك شهدنا وجهًا آخر من وجوه 
الرصاع، فلم تقترص الرصاعات بني 
األمراء األجانب للسيطرة عىل املدن 
بل جتاوز ذلك  فيها،  اخلراب  ونرش 
هذا  يف  املحلية  القبائل  اشرتاك  إىل 

االضطراب الشامل.

•  أ.م.د. يوسف كاظم جغيل الشمري                      

�    ُيعّد مقتل السلطان أمحد اجلالئري هناية لعهٍد، وبداية لعهٍد 
قوينلو(،  )القرة  دولة  حكم  إىل  خالله  احللة  خضعت  جديٍد، 
زعيمهم  إىل  نسبة  البارانية  بـ:  سميت  ترك�نية  رعوية  قبائل 
)باران(، واسم القرة قوينلو يف اللغة الرتكية تعني:  سود الغنم، 
اذ يبدو أن أغنامهم كان يغلب عليها اللون األسود، ويقال أهنم 
كانوا يضعون صورة خروف أسود عىل راياهتم لذلك سميت 
)قرا  إىل  تأسيسها  يف  الفضل  يرجع  التي  األسود(  بـ)اخلروف 
بغداد،  عىل  ونائبًا  واليًا  حممد  الشاه  ابنه  أرسل  الذي  يوسف(، 
وكذلك هو حال مدينة احللة التي عانت الكثري من سيطرة هذه 
الدولة التي كان أمراؤها معروفني بالزندقة واالستهتار بالرشيعة 
الطواعني  واجتياح  األمن  املدينة من غياب  اإلسالمية، وعانت 
واملجاعات هلا، وللمدن األخرى التي بقيت حتت سيطرة الشاه 

حممد عرش سنوات كان هذا الشاه فيها مشغوالً بملذاته.   

صورة افرتاضية لشاه حممد
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بشكل  بغداد  وأهل  خاص،  بشكل 
مما  ُينقذهم  حل  إجياد  رضورة  عام 
هم فيه من عدم االستقرار، فاتفقوا 
يقرروا  أن  إال  أمامهم  مناص  أن ال 
بعض  التجأ  هلذا  بأنفسهم؛  أمرهم 
مراسلة  إىل  واحللة  بغداد  وجهاء 
متقدمًا  كان  الذي  ُأويس،  السلطان 
يريد  ــداد  ــغ ب ــاه  ــاجت ب ــرصة  ــب ال ــن  م
احتالهلا، أما الشاه ممد الذي كان 
حيكم بغداد فقد وصلته أخبار الذين 
فاستاء  ــس،  ُأوي السلطان  راسلوا 
عليهم  القبض  بإلقاء  وأمــر  كثريًا 
رجــاًل،  عرش  اثنى  عددهم  ــان  وك
احللة  أهــل  من  كانوا  منهم  أربعة 
األعرج،  الدين  فخر  السيد  وهم: 
بن  الــديــن  ــارص  ون املــلــك،   وعبد 
خواجة  بن  وعيل  خمــزوم،  خواجة 
الشاه  قبل  من  قتلهم  وتم  خمــزوم، 

ممد سنة 825هـ/1422م.
من  عدد  مقتل  إىل  اإلشــارة  وجتدر 
وجهاء بغداد منهم: خواجة مسعود 

أكابر  وبعض  ممد(  الشاه  )وزيــر 
بغداد وأمرائها مثل: أمري حسن بن 
زكريا، وغياث احلرباوي، وخواجة 

شيخ عيل الصغري وغريهم . 
إن قتل هؤالء الوجهاء أزعج أهايل 
الشاه  دولة  وأرباب  وبغداد،  احللة 
ممد، األمر الذي أدى إىل أن خيرج 
وهو  دولته،  كبار  أحد  طوعه  عن 
إذ  درســون،  املسمى:  الديوان  أمري 
إذن  عىل  احلصول  دون  بغداد  ترك 
من شاه ممد، برفقة أربعامئة فارس 
متوجهًا إىل احللة، التي كان فيها أبو 
عندما  منها  فخرج  األنباري،  عيل 
عرف بقدوم درسون ليسلمها إليه يف 
825هـ/1421م،  سنة  القعدة  ذي 

دون مقاومة تذكر.
يف  ــاذل  خت قد  األنــبــاري  أن  ويبدو 

قوة  قّلة  رغــم  املدينة  عن  الــدفــاع 
وجود  لعدم  ربام  ــون؛  درس األمــري 
قوة أو قبيلة تسانده، فضاًل عن عدم 
ُأويس  السلطان  ِقبل  من  مساعدته 
الذي كان مشغوالً بحروبه يف َتْسرُت 

وما جاورها آنذاك.
عىل  درســون  األمري  سيطرة  ورغم 
املؤهالت  لديه  مل تكن  أنه  إال  احللة 
عليها  للمحافظة  الكافية  والقوة 
مل  لذا  مستمرة،  اضطرابات  ظل  يف 
يبَق فيها أكثر من ثامنية أشهــــر، ما 
سنة825هـ/  القعدة  ذي  شهر  بني 
رجب  إىل  1421م،  األول  ترشين 

سنة 826هـ/حزيران 1422م.

وهكذا خضعت احللة لقبيلة خفاجة 
احلاكمة  السلطة  بإمكان  ليس  التي 
جِتاهها،  ما  بعمل  القيام  بغداد  يف 
جعلها  الـــذي  الــضــعــف  بسبب 
هيكلها  عىل  املحافظة  عن  عاجزة 
قوينلو  القرة   دولة  أن  إذ  وكياهنا، 
خصوصًا بعد وفاة قرا يوسف سنة 
وتفرق  ضعفت  ـــ/1420م  823ه
استمرار  عىل  ساعد  مما  أمــراؤهــا، 
قبيلة خفاجة بمامرسة دور املتحكم 
األول يف شؤون احللة، حتى أرسل 
السلطان ُأويس الثاين ـ الذي كان يف 
عيل  أبو  اسمه:  نائبًا،   ) )َتْسرُتْ مدينة 
األنباري - جرائحي كان لديه مل 
السلطان  بعثه  بغداد،  يف  للجراحة 
مدينة  عىل  أمــريًا  اجلالئري  ُأويــس 
احللة سنة 824هـ/1421م، مع أخ 

وكان  عيل،  الدين  نارص  اسمه:  له 
فارسًا شجاعًا محل رسالة،  أبو عيل 
ومل  الرسالة  هذه  نص  عىل  نطلع  مل 
عنها  خمترصة  ولو  إشــارة  أية  نجد 
التي تمَّ االطالع عليها،  يف املصادر 
الذي  ُأويس  السلطان  إىل عذرا من 
حفاظه  مقابل  لعذرا  ماالً  َص  َخصَّ
التي  املــصــادر  أن  إال  احلــلــة،  عــىل 
مقدار  حتــدد  مل  عليها  ــالع  االط تم 
قبيلة  زعيم  عليه  حصل  الذي  املال 
خفاجة، وكان هذا املال قد مجع من 
خالل بيع ما كان موجودًا من التمر 

العتيق املخزون داخل مدينة احللة.
غادر عذرا بعد إن أخذ ما كان مقررًا 
َم املدينة إىل أيب  له من األموال، وسلَّ
عيل األنباري الذي سار بأهلها سرية 
حسنة، واستمر واليًا عليها ملدة أكثر 

حتى  حكمها  إذ  أشهر،  ثالثة  من 
825هـ/22  سنة  القعدة  ذي  شهر 

ترشين االول 1422م. 
حتديد  يمكن  ُذكــر  مــا  ــالل  خ مــن 
املدة الزمنية التي استمرت هبا قبيلة 
خفاجة يف السيطرة عىل مدينة احللة، 
يف  احللة  دخلت  اهنا  عرفنا  ما  فإذا 
824هـــــ/1421م  سنة  مــرم   17
واستمرارًا حتى هناية حكم أيب عيل 

األنباري هلا . 
خفاجة  قبيلة  حكم  مدة  نحدد  إذن 
وعىل  تقريبًا،  أشهر  بسبعة  للحلة 
لكل  تعرضت  احللة  أن  من  الرغم 
هذا االضطراب السيايس واالنتقال 
من والٍء إىل آخر، إال أن الشاه ممد 
ما  أزاء كل  بغداد مل حيرك ساكنًا  يف 
حدث يف املدينة، ومل يكن له موقف 

جتاه تلك التطورات.
لالنتهاك  ُعــرضــًة  احللة  أصبحت 
لكل  مفتوحة  وأبواهبا  وقت  أي  يف 
احللة  أهل  فوجد  وشوكة،  قوة  ذي 

صورة افرتاضية لشاه حممد الشيخ يوسف كركوش

شاه حممد، برفقة أربع�ئة فارس متوجهًا اىل إحللةاشرتاك القبائل املحلية بالرصاع
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الشام واجلزيرة العربية ومرص كافة، وكان 
اخلاصة  مالحظاته  يدّون  رحالته  أثناء  يف 
عن األماكن والبلدان واملساجد والقصور 
واحلكايات  واحلديثة  القديمة  واآلثار 

واألساطري والغرائب والطرائف.
معجم  كتابه  يف  اجلامعني  احلموي  ذكر 
يقولونه  كذا  )اجلاِمَعني:  فقال:  البلدان 
ِمزَيد  بني  ِحّلة  هو  املثنى:  املجرور  بلفظ 
بغداد  بني  الفرات  عىل  بابل  بأرض  التي 
والكوفة، وهي اآلن مدينة كبرية آهلة...(.

 ( بقوله:  احللة  مدينة  لذكر  تطرق  ثم     
واحللة علم لعدة مواضع، وأشهرها ِحّلة 
بني ِمزَيد، مدينة كبرية بني الكوفة وبغداد 
كانت تسّمى اجلامعني، طوهلا سبع وستون 
اثنتان وثالثون  درجة وسدس، وعرضها 
درجة، تعديل هنارها مخس عرشة درجة، 
وربع،  ساعة  عرشة  أربع  هنارها  وأطول 
وكان أول من عمرها ونزهلا سيف الدولة 
بن  عيل  بن  دبيس  بن  منصور  بن  صدقة 
مزيد األسدي، وكانت منازُل آبائه الدوَر 
أزُره  واشتّد  أمُره  َقِوَي  فلاّم  النيل،  من 
وكُثَرت أمواُله الشتغال امللوك السلجوقية 
)بركياروق وممد وسنجر( أوالد )ملك 
بينهم من  شاه بن ألب أرسالن( بام تواتر 
يف  موضع  اجلامعني  إىل  انتقل  احلروب، 
وذلك  الطالب،  عن  لَِيبعَد  الفرات  غريب 
ًة تأوي إليها  يف مرم سنة 495، وكانت َأمَجَ
السباع، فنزل هبا بأهله وعساكره، وبنى هبا 
وتأنق  الفاخرة،  والدور  اجلليلة  املساكن 
أصحابه يف مثل ذلك فصارت ملجًأ، وقد 
قصدها التّجار فصارت أفخَر بالد العراق 
وأحسنها مّدة حياة سيف الدولة، فلاّم ُقتَِل 
بقيت عىل عامرهتا، فهي اليوم قصبة تلك 

الكورة...(.

ع�نوئيل فتح اهلل ع�نوئيل مضبوط 
) كان حيًا سنة1331هـ/1912م(

مطلع  بغداد  يف  عاش  مسيحي  رحالة 
مدينتي  إىل  برحلة  قام  العرشين،  القرن 
من  األول  العقد  هناية  يف  واحللة  كربالء 
يف  رحلته  وقائع  ودّوَن  العرشين،  القرن 
واحللة  كربالء  إىل  )سفرة  بعنوان  رسالة 
الطريق  مراحل  فيها  وصف  ونواحيهام(، 
اخلانات  من  فيها  كان  وما  املدينتني  هلاتني 
َنمَّ  بام  املعامل  هذه  لكلِّ  وأّرخ  واملحطات، 
ووصف  التاريخ،  كتب  عىل  اطالعه  عن 
أطالل مدينة )كويرش( الدارسة، واستقى 
)روبر  األملاين  ب  املنقِّ من  عنها  معلوماته 

كولدواي( الذي كان يرأس بعثة التنقيب.
احللة  ملدينة  ووصفه  رحلته  عن  ذكره  ومّما 
قوله :) قبل نحو عرشين سنة كان السفر إىل 
احلّلة من األمور الشاقة، مِلا يتكّلف املسافر 
من حتميل األثقال وركوب البغال وإعداد 
الزاد واختاذ املبذرقة لتخفره يف الطريق من 
األعراب املبثوثة يف بوادي هذه األرجاء، أما 
باحللة  بغداد  الواصل  الطريق  فتوثري  اليوم 
ومتهيده آثار يف أهل الوطن الغرية عىل خري 
العموم، فأنشأوا رشكات عجالت متعددة 
السهول  قطَع هذه  التسهيل  أعظم  سّهلت 
صفَو  يكّدر  ما  حيصل  أن  بدون  واحَلزون 

ال  والنادر  النادر.  يف  إاّل  اللهم  رحلتهم. 
يقاس عليه (.

     وذكر أيضًا: ) ثم أمتمنا املسري إىل نحو 
)بضم  )امُلسّيب(  فهبطنا  السابعة،  الساعة 
من  فنزلنا  املفتوحة(،  الياء  وتشديد  امليم 
العجالت وعربنا اجلس، وهذه القرية مبنية 
كثرية  مساكن  فيها  الفرات،  ضفتي  عىل 
وجامع فيه منارة، ثم مجر صحي ودار برق 
)تلغراف خانة( إىل غري ذلك. وسّميت هذه 
الفزاري(  نجبة  بن  )املسيب  باسم  البليدة 
طالب  أبى  بن  عيل  أصحاب  من  وكان 
تاريخ  )راجع  وخيارهم  السالم(،  )عليه 
الطربي( وكان قد ُقتِل يوم اجلمعة خلمس 
بقنَي من مجادى األوىل سنة 65هـ )6 كانون 
الثاين 685م( يف وقعة عني الورد )الوردة(، 
ولكن ال نظن أنَّه ُدفن يف هذا املوطن، وإنَّام 

ُبني له فيه مزار فسمى باسم املزار.
خيتلف  ملا  عظيمة  حركة  املسيب  ويف        
إليها من الناس، إذ ُيرى فيها كل سنة أكثر 
من مائتي ألف زائر يأتوهنا من مجيع البالد 
أّما  كربالء.  إىل  ليذهبوا  بغداد  طريق  عن 
عدد سكاهنا املقيمون فيها فيقّدر بستة آالف 
نسمة، وكان يف نّية مدحت باشا أن جيعل ممرَّ 
السّكة احلديدية يف املسيب عىل جس يركب 

الفرات(.

كتبوا  الذين  املؤرخني  من  الكثري  وهناك 
املؤّرخني  تاريخ احللة، سواء كانوا من  يف 
الذين  األجانب  الرحالة  أو  املسلمني، 
زاروا املدينة يف أثناء رحالهتم، فكتبوا عن 
والدينية  السياسية  وأحواهلا  املدينة  تاريخ 

واإلقتصادية واإلجتامعية.
مدينة  زاروا  الذين  العرب  الرحالة  ومن 

احللة يف رحالهتم وما ذكروه عنها نذكر :
 614-540( االندليس  جبري  ابن    

هـ/1145-1217م(

أبو احلسن ممد بن جبري الكناين األندليس، 
ولد بمدينة فالنسيا يف أسبانيا عام 540 هـ، 
عربية  أرسة  من  إنحدر  هـ،   539 وقيل 

عريقة سكنت األندلس عام 123هـ. 
اشتهر برحالته التي ابتدأت سنة 578 هـ، 
والتي أّدى فيها فريضة احلج، وزار سوريا 
ومنها  النهرين  بني  ما  وأرض  واحلجاز 
مدينة احلّلة السيفية سنة 580 هـ، أي بعد 
تأسيسها، فوصف  وثامنني سنة من  مخس 

مدينة احللة بقوله: 
(هي مدينة كبرية عتيقة الوضع مستطيلة، 
مل يبق من سورها إال َحَلق من جدار ترايب 
مستدير هبا، وهي عىل شط الفرات، يتصل 
هبا من جانبها الرشقي ويمتد بطوهلا، وهلذه 
املدينة أسواق حافلة جامعة للمرافق املدنية 
والصناعات الرضورية، وهي قوية العامرة 
كثرية اخللق، متصلة بحدائق النخيل داخاًل 
النخيل،  حدائق  بني  فديارها  وخارجًا، 
وألفينا هبا جسًا عظياًم معقودًا عىل مراكب 
كبار متصلة من الشط إىل الشط حتفُّ هبا من 

جانبها سالسل من حديد كاألذرع املفتولة 
مثبتة  خشب  إىل  ترتبط  وضخامة،  ُعظاًم 
يف كال الشطني تدل عىل عظم اإلستطاعة 
الفرات  عىل  ِه  بعدِّ اخلليفُة  َأَمَر  والقدرة، 
قبل  باحلاج واعتناء بسيله، وكانوا  اهتاممًا 
هذا  فوجدوا  املراكب،  يف  يعربون  ذلك 
اجلس قد عقَدُه اخلليفة يف مغيبهم ومل يكن 

عند شخوصهم إىل مّكة رّشفها اهلل(.
 622  -574( احلموي   ياقوت 

هـ/1178-1225م(   
بن  ياقوت  اهلل  أبو عبد  الدين       شهاب 
وأديب  جغرايف  رحالة  احلموي،  اهلل  عبد 
وشاعر وخّطاط ولغوي، من أصل رومي 
األدب،  دراسة  من  وأكثر  بالعلم  اشتغل 
ُولَِد يف مدينة محاة عام 574هـ / 1178م، 
وُلّقَب باحلموي نسبة ملدينته محاه، سافر إىل 
العديد من البلدان، وكانت أوىل أسفاره إىل 
العريب،  اخلليج  جنوب  يف  قيس«  »جزيرة 
وتوالت  بالتجارة،  آنذاك  وكانت مشتهرة 
وأرجاء  فارس  بالد  إىل  احلموي  أسفار 

يف عيون الرحالة العرب

احلـــــلة  

• د. عباس حسن اجلبوري

حمطات  حلية

�   كثرية هي املؤلفات التي تناولت مدينة احللة، والتي حتدثت عن مكانتها التأرخيية والعلمية والفقهية واألدبية 
والسياسية منذ تأسيسها وإىل يومنا هذا، ال سي� املؤّلفات التي أّرخت لتاريخ املدينة احلافل باألحداث الِعظام، 

ودورها املؤّثر عىل سري األحداث التارخيية يف العراق بشكل خاص ويف العامل اإلسالمي بشكل عام.

روبر كولدواي

صورة افرتاضية ابن جبري االندليس
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حمطات حلية

• د. حاكم فنيخ اخلفاجي

دور العالمة احلل 
املــغــول ـــالم  إس يف 

الغالبة تفرض  التاريخ قاعدة مفادها )أن األمة  أفرزت سنن          �
ثقافتها عىل األمة املغلوبة(، وقد أمجع املؤرخون عىل أن هذه القاعدة مل 
خترق إال يف الغزو املغويل لبالد املسلمني ذلك املدرَّ الذي كان قويًا عاتيًا، 
رسعان ما تسلط عىل مقدرات أغلب بالد األمة، لكن املسلمون أثبتوا 

عكس هذه القاعدة، وفرضوا ثقافتهم عىل الغزاة الطغاة املستك�ين، 

الذين أسلموا وذابوا يف حبها، للجهود اجلبارة التي بذهلا 
بالعاّلمة  املشهور  املطهر  بن  يوسف  العبقريان  املرجعان 
عنه  مكانة  التقل  شخصية  بمساعدة  رسه(  )قدس  احليّل 
احلسن  بن  ممد  بن  ممد  العالمة  هو  الشيعي  الفقه  يف 
املشهور باسم خواجة نصري الدين الطويس)قدس رسه(، 
زا عملهام عىل القادة املغول، فأجادا األساليب  اللذان ركَّ

ورسخا العالقات خصوصًا مع هوالكو وأبنائه ووزرائه، 
قلوهبم  وميل  أفكارهم  إنارة  هو  األصعب  العمل  وكان 
من الوثنية اىل اإلسالم، وتبديل تعطشهم للدماء والتدمري 
فأثمرت جهودمها  والتقوى،  اهلدوء  اىل حب  والسيطرة، 
بسعة نسبية إذ أسلم عىل يدهيام أبناء هوالكو وكبار قادة 
بن  أمحد  إسالمًا  أوهلم  وكان  إسالمهم  وحسن  جيشهم، 

هوالكو، وأكثرهم أثرًا نيقوالوس بن آرغون بن أبغا بن 
كلمة  وهي  بـ)خدابنده(،  الحقًا  عرف  الذي  هوالكو، 
فارسية بمعنى عبداهلل، وسمي بـ)ممد(، فقد أسلم وتشّيع 
عىل يد العالمة احليل )قدس رسه(، ويف عام 708هـ، قام 
بسك النقود عليها شعار عيل ويل اهلل، وقد رافقه العالمة 
احليل حتى وفاته سنة716هـ، وتسلم بعده إبنه أبو سعيد، 
اىل  اهتدوا  الذين  من  كثري  استقّر  احليل  العالمة  وبفضل 
احلق من جنود املغول، يف بالد املسلمني وتناسلوا فتغريت 
نظرهتم ومشاعرهم جتاه اإلسالم وأمته، وهو أمٌر مل يتمكن 
الطويس  الدين  نصري  املرجعان  إال  الزمان  ذلك  يف  منه 
وتلميذه العالمة احليل بام آتامها اهلل من شخصية شمولية 
ِذيَن  ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَّ جاذبة حتى ألعدائها، )َيْرَفِع اهلُل الَّ

ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت( )املجادلة 11(.
إّن الثمرة التي أتت أكلها بعد سقوط بغداد سنة 656هـ، 
بعض  عليه  أهتدى  ــذي  ال احلــيل  العالمة  تدخل  كــان 

احلنيف،  اهلل  لدين  واعتناقهم  املغول  والقادة  الساسة 
السالم(،  البيت)عليهم  أهل  أتباع  عن  العناء  خفف  لذا 
الروحية،  اإلمامة  عن  السياسية  السلطة  انفصلت  حيث 
العباسيون  أسدل  التي  الدينية  احلريات  بعض  وأعطيت 
عليها الستار ظنًا منهم إبعاد الناس عن أهل البيت)عليهم 
السالم( وهو امتداد ملؤامرة السقيفة، إذ لو مل حيصل هذا 
األمر ملا وقع من دمار ومشاق وويالت عانت منها األمة 

اإلسالمية كثريًا ومازالت تكابدها. 
الدهر  حسنات  من  حسنة  اهلل(  )رمحه  العالمة  كان  لقد 
وخلقًا،  وزهدًا،  وعماًل،  علاًم،  الزمان  فلتات  من  وفلتة 
والفضائل،  العلم  وتعاىل( برضوب  )تبارك  اهلل  أكرمه  إذ 
وامتثااًل ألمر اهلل )يا أيتها النفس املطمئة ارجعي اىل ربك 
راضية مرضية(، فقد رجعت نفس العالمة احليّل اىل رهبا 

عام 726هـ، وهي قريرة العني.

أمحد بن هوالكو

صورة اخلواجة نصري الدين الطويس

صورة افرتاضية العالّمة احلّل )قدس رسه(
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أن  فيذكر  )فوسرت(  الباحث  أما 
عىل  أطلقت  لفظة  هي  الشبانة 
الذين  اخلاص  احلرس  من  طائفة 
يستخدموهنم  العشائر  شيوخ  كان 
حني  يف  واحلامية،  احلراسة  أعامل  يف 
يشري)نديم( إىل أن الشبانة هي كلمة 
وهذا  الليل  حراس  تعني  فارسية 
العثامين،  العهد  يف  معروف  الصنف 
 "  : بقوله  توماس  عليه  أكد  ما  وهو 
أن هذه التسمية كانت تطلق عىل مثل 
هذه القوات يف زمن العثامنيني وهم 
العرب  من  املرتزقة  املجندين  من 
يف  للخدمة  تطوعوا  الذين  واألتراك 
احلراسة  بأعامل  للقيام  احلكام  دوائر 
والتجسس واإلرشاف عىل السجون 

."
ومع دخول القوات الربيطانية املحتلة 

العاملية  احلرب  وخالل  العراق  إىل 
أفراد  الربيطانيون،  إستخدم  األوىل 
العشائر يف قوات الشبانة املحلية التي 
شكلوها بوساطة شيوخهم، وكبديل 

عن قوات اجلندرمة العثامنية .
الشبانة  قوة  أن  هنا  املالحظ  ومن 
يف  بسيطة  كقوة  تشكيلها  بدأ  قد 
مافظات الوسط واجلنوب، فكانت 
بواجبات  تقوم  احللة  يف  الشبانة  قوة 
من  مكونة  وكانت  متعددة  إدارية 
ويبلغ  املشاة  املجندين  صنفني، 
عددهم )280( جمندًا يقودهم مخسة 

من الضباط الربيطانيني. 
املجندون  فهم  الثاين  الصنف  أما 
اخليالة وعددهم )477( جمندًا حتت 
الربيطانيني  الضباط  من  مخسة  إمرة 

أيضًا .

يف  الربيطانية  احلكومة  طلبت  كام 
أبناء وأقرباء أرس  عام 1918م، من 
هذه  يف  اإلنخراط  العشائر  شيوخ 
انخرط  فقد  وفعاًل  لدعمها،  القوة 

بعض من أبناء وأقرباء الشيوخ.
احلكومة  كافأت  فقد  جهتها  ومن 
املتعاونني  الشيوخ  كل  الربيطانية 
تعيني  يف  والراغبني  املجال  هذا  يف 
هؤالء  لقيادة  كضباط  أبنائهم 
الكيل  العدد  وصل  وقد  املجندين، 
متت  والتي  احللة  يف  الشبانة  لقوة 
املشاة  من   )490( عليها  املوافقة 
قوة  وكانت  الفرسان،  من  و)340( 
بواجبات  مكلفة  احللة،  يف  الشبانة 
وطريق  واملسيب،  احللة  يف  احلراسة 
ـ  كربالء  وطريق  كربالء،  ـ  مسيب 
الطرائق  هذه  عن  فضاًل  النجف، 

من ذاكــــرة احلـــــلة
• عل الفتالوي 

حمطات حلية

�   الشبانة Shabanah كلمة تطلق 
التي  النظامية  عىل قوات الرشطة غري 
املحتلة  ال�يطانية  القوات  أنشأهتا 
أفراد  من  بعضها  وكان  العراق  يف 
بعض  أورد  وقد  العشائر)املرتزقة(، 
تعريفات  أيضا  والباحثني  الكتاب 
أشارت  فقد  الشبانة،  لكلمة  أخرى 
كانت  كلمة  الشبانة  بأن  بيل(  )املس 
الذين  املرتزقة  اجلنود  عىل  تطلق 
شبه  ألغراض  بأجور  يستخدمون 

عسكرية، وعسكرية أحيانًا .

القوات ال�يطانية املحتلة

املس بيلالضابط ال�يطاين بويل
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املذكورة يف أعاله، فقد كانت مكلفة أيضًا بحراسة طرق 
احللة – بغداد حتى املحمودية، واحللة ـ الديوانية، وخط 
اهلندية، ويف املسيب  – سدة  ـ كفل، وطريق احللة  احللة 
إىل املحمودية، فضاًل عن ذلك فقد كانت قوات الشبانة 

تشارك يف حتصيل الرضائب من العشائر املتمردة.
قوة  تشكيل  من  األسايس  اهلدف  كان  حال،  أية  وعىل 
الشبانة هو تعزيز موقع اإلدارة الربيطانية أواًل ثم معاقبة 

كل العنارص املناوئة هلا . 
العاملية  احلرب  بعد  أصبحت  التي  الشبانة  قوة  بقيت 
األوىل تسمى" امليليشيا "خاضعة لسيطرة اإلدارة املدنية 
تنفيذ  يف  واستخدمت  العاملية،  احلرب  سنوات  خالل 
بريطانيون  ضباط  يقودها  وكان  اإلدارية،  الواجبات 
يعملون يف دوائر اإلدارة املدنية إىل جانب عدد من أبناء 

الشيوخ.
عامي  بني  الثانية  مرحلتها  إىل  الشبانة  قوات  انتقلت 

الشبانة  تدريب  إمكانية  ظلت  فقد   ،1919-1918
تصبح  أن  يمكن  بحيث  ضاربة،  كقوات  واستخدامها 
نواة للجيش مستقباًل، فكرة دعت إليها بعض األوساط، 
حتى أصبح من الواضح أن التوفيق بني واجبات الشبانة 
أن  يمكن  وإنام  ممكنًا  شيئًا  تعد  مل  والرشطة  العسكرية 

يؤدي ذلك إىل التقليل من كفاءهتا .
ويف الوقت نفسه، شهدت سنوات ما بعد احلرب العاملية 
األوىل تطور مهم يف جمال تنظيم واجبات فصائل امليليشيا 
العسكرية  للقوات  ومسلحًا(  )مدربًا  ظهريًا  لتصبح 
وأصبح  الرشطة،  قوة  تعزيز  يف  وتساهم  الربيطانية، 
وجتهيزها  إدارهتا  شؤون  يتوىل  بغداد  يف  عام  مقر  هلا 
ذلك  عىل  ويرشف  منتسبيها  رواتب  ودفع  باملعدات، 
الضابط الربيطاين بويل )Boyle للفرتة 1920-1918 

بعد إن كانت تدار مليًا من احلكام السياسيني .

قوة الشبانة يف احللة

أضواء عىل مدرسة العلوم الدينية  الرشعية يف احللة 

حمطات حلية

لعبت الفئة املثقفة العراقية ومنها احللية دورًا يف إصالح 
األوضاع يف العراق، عمومًا واحللة حتديدًا يف مجيع اجلوانب 
خالل  من  وذلك  واإلجتامعية،  واإلقتصادية  السياسية 
املطالبة بإنقاذ الفالحني من البؤس اإلقتصادي، والتأخر 

اإلجتامعي واإلهتامم بشؤون العامل وغريها. 
تألفت تلك  الفئة من جمموعة من األفراد، الذين ينتمون 
مثل:  األلقاب  أن  ثم  خمتلفة،  واجتامعية  أرسية  منابع  إىل 
)عامل، مفكر، أديب، مؤرخ، مقق، كاتب، شاعر، مدرس، 
خطيب( يمكن أن يطلق عىل أي فرد منهم لقب مثقف، 
رفع  يف  شك  بال  سامهت  الفئة  تلك  أن  ُيعرّبعن  وهــذا 

املستوى الثقايف واإلجتامعي للمجتمع احليل .
    وذكرت جريدة صوت األهايل يف عددها الصادر سنة 
1943م،  أن من مسامهات الفئة املثقفة احللية، تأسيس 
من  األربعينات  مطلع  األهلية  الرشعية  العلوم  مدرسة 
القرن العرشين أذ أهنا عملت عىل نرش العلوم واملعارف بني 
أبناء املجتمع احليل، وقد أدرجت ضمن هيأهتا التدريسية، 
املعلم اجلدير املشهود له بالكفاءة إىل جانب )رجل الدين( 
الواعي(،  الدينية، و)املثقف  العلوم  املناسب واملتضلع يف 

هيأهتا  خالل  من  جليًا  ذلك  ونلحظ  و)الشاعراملبدع( 
التدريسية التي ضمت: السيد هادي كامل الدين، والشيخ 
والشيخ  الــرشع،  حسني  والسيد  املاشطة،  الكريم  عبد 
يوسف كركوش، والسيد عبود الشاله، والسيد ممود عيل 

النجار، واألستاذ فرهود مكي، واألستاذ عيل عجام. 
سنة  اجلنائن  جريدة  يف  الدين  تاج  عامر  الباحث  وذكر   
إليها  لإلنتامء  مل تضع رشوطًا  املدرسة  تلك  " أن  2001م: 
مؤسسيها،  أن  يعني  وهذا  والتأهيل،  السن  حيث  من 
كانوا منفتحني عىل مجيع الفئات العمرية، وذلك للقضاء 
عىل اجلهل واألمية، كام أن مواد تدريسها ضمت العلوم 
و)األحكام  و)العبادات(  و)التفسري(  )كالفقه(  الدينية، 
الرشعية(، إضافة إىل علوم اللغة العربية، من نحو ورصف 
إىل جانب الدروس األخرى كالرياضيات واإلجتامعيات" .

املثقفة احللية كانت قادرة  الفئة  بالذكر إن    ومن اجلدير 
عىل رصد املشاكل التي يعاين منها املجتمع احليل، ووضع 
احللول املناسبة هلا، بالرغم من أهنا كانت تفتقر اىل الدعم 
احلكومي آنذاك نتيجة لسياسات احلكومات املتعاقبة عىل 

حكم العراق . 

• م. م حممد سامي كريم

الشيخ عبد الكريم املاشطة

السيد هادي ك�ل الدين
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عيون االأدب

• ميثم سويدان احلمريي

فـــــــــــــــــي األدب الـــحلــــــــّي

الدفاع عن العقيدة 

�  ذكرنا يف احللقات السابقة مجلٌة من األمور التي تدعو إىل الدفاع عن العقيدة احلّقة ضّد مناوئيها، 
وبعَض صفاِت من يتصّدى لذلك، وأّن يف هذا الدفاِع رشَف الصيِت الطيِِّب يف الدنيا، والرمحَة 
بَع، والدفاع عن احلّق من الواجبات الرشعية واألخالقية التي  يف اآلخرة، ألّن احلقرَّ أحقهُّ أن ُيترَّ
تدعو إليها القيُم اإلنسانية والرشائُع الس�وية، ومن هنا َأَخَذ رجاالُت العقيدةِ عىل عاتِِقِهم الذوَد 
عن حياِضها، ومن هؤالء الرجال الذين خّلدهم التاريُخ يف مجلِة املدافعنَي عن احلق الشاعر 

احلسني بن احلّجاج النيل. 

ذكره العاّلمُة األمينّي يف كتابِِه )الغدير(:
هو أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد بن ممد بن 
جعفر بن ممد بن احلّجاج النييل البغدادي، 
بني  الفرات  عىل  بلدة  إىل  نسبًة  والنييل   -
بغداد والكوفة، وهي اليوم بلدة تابعة ملدينة 

احلّلة الفيحاء تقع يف شامهلا - .
الطائفة،  علامء  من  واألعيان  الُعَمِد  أحُد 
واأَلدب،  الِعلِم  َلِة  مَحَ عباقرِة  من  وعبقِريٌّ 
ه صاحُب "رياض العلامء" من كرباء  وقد َعدَّ
الفداء  وأبو  خلكان  ابن  عّده  كام  العلامء، 
من كبار الشيعة، وعّده احلموّي يف "معجم 
فالشعُر  الشيعة،  شعراء  كبار  من  األدباء" 
إحدى  الكتابَة  أّن  كام  فنونِِه،  أحَد  كان 
راسية،  قنٌن  العلم  يف  وله  اجلّمة،  ماسنه 
الفائِق،  أدبِِه  انتشاَر  غرَيأّن  راسخة،  وقدٌم 
إّياه  األدباء  وتعريف  فيه،  البديعة  ومقاماته 
بأدبه الباهر، وقريِضِه، والثناء عليه بأنه ثاين 

السحر"-  "نسمة  كتاب  يف  كام   - ِميِه  ُمَعلِّ
ِذكَرُه  وغّطى  الغزير،  ِعلِمِه  صيَت  أخفى 

الِعلمّي . 
عًا  كان ذا مقاٍم رفيٍع يف العلوِم الدينّيِة ُمَتضلِّ
يف  احِلسَبَة  َتَوّليِه  ذلك  عن  يكشُف  فيها، 

العامل  عاصمة  يف  أخرى  بعَد  مرًة  عرِصِه 
الرفيعة  املناصب  من  وهي  )بغداد(،  آنذاك 
العلمية التي كانت خيتصُّ توّليها يف العصور 
اإلسالم،  وزعامء  الدين،  بأئمة  املتقادمة 
وكرباء األمة، والتي ُتعدُّ من قواعد األمور 
األول  الصدر  علامء  كان  وقد  الدينية، 

يبارشوهنا .
قصيدة  عن  هبا  أجاَب  قصيدة  وللمرتَجم 
ممد  بن  اهلل  عبد  بن  ممد  سكرة(  )ابن 
املهدي  ِمن ولد عيل بن  البغدادي  اهلاشمي 
العّبايس، امُلتحاِمل هبا عىل آل البيت )عليهم 

السالم(، وعىل شاعرهم ابن احلّجاج . 
فكان من جواِب ابِن احلّجاج ما مطلُعه:

ال أكذب اهلل إّن الصدق ينجيني   يُد األمرِي 
بحمد اهلل حتييني

إىل أن قال :

اىل آخر القصيدة.
له  املرتَجم  وفاة  تاريخ  يف  اثنان  خيتلف  ومل 
سنة391هـ  اآلخرة  مجادى  يف  تويف  أّنه  يف 

بالنيل، ومُحَِل إىل مشهد اإلمامني الطاهرين 
أن  أوىص  وكان  فيهام،  وُدِفَن  الكاظمية  يف 
)عليهام  اإلمامني  ِرجيَل  بحذاِء  هناك  ُيدَفَن 

باسٌط  وكلُبهم  قرِبِه:  عىل  وُيكَتَب  السالم( 
الريضُّ  الرشيُف  ورثاه  بالوصيد.  ذراعيِه 

رمحُه اهلُل بقصائَد من ُغَرِر ِشعِره.

به    تستفيد  شــفــاًء  وجــــدَت  فــ� 
ــَك قــدرُتــه    ــرت ـــَك إذ أج كــافــاك ربهُّ
بينه�    أنـــت  ــٌع  ــي مه وكـــفـــٌر  ــٌر  ــق ف
فاطمة    ــراء  ــزه ال يف  قــولــك  فــكــان 
تطحُنه    ــــزاد  وال ــّرحــا  ــال ب عــرّيهَتــا 
زّوجــهــا    اهلل  رســـوَل  إّن  ــَت:  ــل وق
خيدمها    احلرش  يف  غدا  النساء  ستهُّ 
بغى    املــؤمــنــني  ـــرَي  أم إّن  فــقــلــَت: 
به    قـــاَم  السبط  احلــســني  قــتــَل  وإّن 
بمحتِقٍب     فيه  مــرجــانــٍة  ـــُن  اب فــال 
استباحة  يف  سعٍد  ابــِن  أجــَر  وإّن 
تندبه     عـــثـــ�َن  إىل  وعـــــدَت  ـــذا  ه
فرصَت بالطعن من هذا الطريق إىل    
إذا      )الغدير(  يوم  وقلَت: أفضُل من 
تعدُله            عـــاشـــوراء  ــدك  عــي ــــوُم  وي
وهل           الــعــجــوُز  فيه  بيوَتكم  ــأيت  ت
ــِه        ــقــَمــتِ ــنِ ا بِ ــــك مــغــرتًّ عــانــدت ربرَّ
َذَنٌب        استه  يف  قــرًدا  أنت  كن  فقال: 
مراتُبه        تعلو  فــًتــى  يل  كــن  ـــال:  وق
يف          قبلك  األدواَر  َمــَســَخ  قــد  واهلُل 
هبم         عندهم  ــْق  ــاحَل ف ذنــبــك  بـــدون 

يــاســني؟! آَل  هتجو  ابــتــغــاَءك  إاّل 
امليامني ــغــّر  ال ــال  ــُع ال أهـــِل  بــســبِّ 
ــا وال ديــن ــي دن بــال  املــــ�ت  حــتــى 
مفتون بالنصب  هَلـِــٍج  ــرئ  ام قــول 
مطحون غــري  ــا  َحــبًّ زاُدك  زاَل  ال 
ملسكني مــســكــنٍي  ــَت  ــن ب مسكينًة 
بــحــور اخلـــرد العني ــان  أهــل اجلــن
صــفــني يـــــوم  يف  ـــة  مـــعـــاوي عــــىل 
مــوهــون غــري  إمــــاٍم  عــــزُم  اهلل  يف 
بملعون شــمــٌر  وال  املــســيــِئ  ـــَم  إث
ممــنــون غــــرُي  أجـــــٌر  ـــّوِة  ـــب ـــن ال آِل 
ملحوِن اللفظ  ضعيف  ِشعٍر  بكل 
املجانني الُبلِه  عىل  خيفى  ليس  ما 
الشعانني يـــوُم  روايـــتـــه  صــّحــت 
للقرابني ــارى  ــص ــن ال يستعدهُّ  ــا  م
ذكُر العجوِز سوى وحي الشياطني ؟!
ـــأٌس غـــرُي مــأمــون ــــَك ب ــــأُس ربِّ وَب
ـــَك بــني الــكــاف والــنــون ـــُر ربِّ وأم
السالطني دور  ويف  ــلــوك  امل عند 
هـــارون ــــام  أّي مــوســى ويف  زمـــان 
تنويني كنت  إن  يب  حلــاقــك  ودع 

العاّلمُة األمينّي
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عيون االدب

• عل حسن كريم

شــــــــــعــــــــــراء

عل�ء ....  

�  كانت احلّلة، وعىل مدار تارخيها املمتد إىل ما يقارب من عرشة قرون، منهاًل عذبًا لرواد العلم واألدب، 
تروى من طبيعتها اخلالبة، وطيبة أرضها، وأبناءها، والوافدين إليها، حتى نطقت بلسان مسميها، وراعيها 
سيد البيان والبلغاء اإلمام عل بن طالب )عليه السالم(، فال تكاد تد من اليفصح، أو يبني، أو يقرض 

الشعر، عند العوام، فكيف بخواص العل�ء الذين درجوا عليه، وهبم قام وس�.

ذكر  ما  حسب  الشعراء  الفقهاء  هؤالء  من 
األستاذ مهدي عبد األمري مفتن: 

هو  675هـ(:  )ت  العبيديل  العلوي  احلسن 

بن  ممد  بن  احلسني  اهلل  عبد  أبو  الدين  عز 
السادة  من  احليل،  العبيديل  العلوي  املهنا 
والشعر،  واألدب  بالفقه  عرف  األكابر، 

املهنا، ومن  بن  الدين ممد  وهو أخو مجال 
شعره خياطب أخاه:

أبو  الشيخ  هو  )ت676هـ(:  احليل  املحقق 
بن  حييى  أيب  بن  جعفر  الدين  نجم  القاسم 
املعروف  احليل  اهلذيل  سعيد  بن  احلسن 
يف  )602هـ(  سنة  ولد  احليل(،  بـ)املحقق 
علامء  كبار  من  والده  وكان  احللة،  مدينة 
دين  بيت  يف  املحقق  نشأ  ولذلك  احللة، 
بني  عالية  بمنزلة  يتمتع  وأصبح  وعلم، 

أقرانه من العلامء والفقهاء، حتى إنه اشتهر 
عليه  أطلق  )املحقق(،  أشهرها  القاب  بعّدة 
داود  ابن  قبل طالبه السيام  اللقب من  هذا 
احليل، والعالمة احليل، لكثرة كتبه وحتقيقاته 
واألصول  الفقه  يف  وتضلعه  علمه  وغزارة 

والعلوم العقلية والنقلية .
مراسالت،  والشعرية  األدبية  آثاره  ومن     

)أعيان  يف  مطبوعة  شعرية  ومنظومات 
يمتاز  رسه(  )قدس  كان  حيث  الشيعة(، 
رسيعة،  وخواطر  رهيف،  شاعري  بذوق 
مّكنه  بالغي،  وأسلوب  عذبة،  ومفردات 
أعرض  أنه  إال  رفيعة،  بدرجة  ينامز  أن  من 
الفقهية، ومن أشعاره يف  الشعر ملكانته  عن 

الوعظ والنصح، األبيات التالية:

هو  )ت645هـ(:  العلوي  أسامة  بن  عيل 
عيل بن أسامة بن الحسن بن هبة هلل الحسيين 
العلوي، عز الدين، أبو الحسن، من عقب زيد 

الشهيد )عليه السالم(، وهو من بيت أسامة 
العلويين الساكنين يف الحلة المزيدية، وذوي 
الوجاهة والنيابة، كان فقيهًا متكلاًم، وشاعرًا 

األغراِض،  مختلِف  يف  الشعر  يقول  كبيرًا، 
شعره،  من  الوسطى،  الطبقة  من  وشعره 

قصيدة مدح هبا أحد بين األمير السيد:

نجم  هو  األسدي)ت642هـ(:  بطريق  ابن 
بن  عيل  بن  الحسن  بن  عيل  الحسن  أبو  الدين 
فقهيًا  كان  الحيل،  األسدي  البطريق  بن  محمد 
فاضاًل، وشاعرًا مجيدًا، وكاتبًا مترسـاًل، حتـى 
للهجرة،  السابع  القرن  جـوهرة  بأنـه  وصـف 

ودرة فريدة من عقد علماء الحلة يف هذا القرن، 
الدواوين  أحد  يف  وكتب  مصر  إلـى  هـاجر 
مؤلفات  له  الكاملية،  الدولة  أيام  المصرية، 
كثيرة وشعر كثير، يف مختلف المواضيع، عاد 
إىل العراق بعد إن اعتلت حاله يف مصر، ومات 

بلغه  لما  شعره  ومن  )642هـ(،  سنة  بغداد  يف 
أن الملك األشرف أعطى راجحًا الحيل سيفًا 
فتقلد به، وتشبه بالشاعر أبـي الفوارس شهاب 
الصيفي  بن  سعد  بن  ممد  بن  سعد  الدين 

التميمي ويقال له )حيص بيص(:

الشيخ  680هـ(:  )ت  احليل  نام  بن  جعفر 
بن  جعفر  بن  محمد  ابراهيم  أبو  الدين  نجيب 
حمدون  بن  عيل  بن  نما  بن  هلل  هبة  البقاء  أيب 

أجّل  من  فقيه  عالم  الحيّل،  األسدّي  الربعّي 
كتاب  أهمها  كثيرة  كتب  له  المحقق،  مشايخ 
)المناقب المزيدية يف أخبار الملوك األسدية(، 

وهـذا الكتاب يعد وثيقة مهمة عن أحوال بين 
أسد وأخبارهم ومكانهتم بين القبائل العربية قبل 

اإلسالم وبعده، ومن شعره :

ومن شعره أيضا:

 أبو الفضائل بن طاووس)ت 673هـ(: 
هو مجال الدين أمحد بن موسى بن جعفر بن 
طاووس، كان جمتهدًا واسع العلم، إمامًا يف 
الفقه واألصول، واألدب والرجال، وشاعرًا 

مصقعًا، بليغًا منشيًا، له مؤلفات زادت عىل 
)82( كتابًا منها بناء املقالة الفاطمية يف نقض 
اإلمامية  علامء  ومالذ  العثامنية،  الرسالة 
الفقه،  أصول  يف  العدة  والفوائد  الفقه،  يف 

والثاقب املسخر عىل نقض املشجر يف أصول 
الدين، والروح يف الرد عىل ابن أيب احلديد، 
وشواهد القرآن، وبرشى املحققني يف الفقه، 

وكتب أخرى وله شعر كثري منه:

سنة  حيًا  )كان  معية  بن  جعفر  النقيب 
بن  جعفر  هلل،  عبد  أبو  الدين،  تاج  687هـ(: 
جلياًل،  عالمًا  كان  الحسين،  معية  بن  محمد 

أديبًا مؤلفًا، نقيبًا نسابًة، شاعرًا فصيحًا، وكان 
لسان السادة احلسنيني يف العـراق، نظم الشعر 
وهو صيب فسمع أبوه بذلك فاستدعاه وقال له: 

يا جعفر قد سمعت إنك هتذي بالشعر، فقل يف 
هناك  وكانت  أسمع،  حتى   الشجرة  هذه 

شجرة نارنج، فقال واصفًا إياها : 

بفرٍس،  وأمرله  عينيِه  بين  ما  وَقّبَل  أبوه،  فاستدعاه 
ضياعه.  من  ضيعة  له  ووهب  ودراهـم،  وثياٍب 

راجح احليل)570- 627هـ( : هو أبو الوفاء راجح 
بن إسامعيل بن أيب القاسم األسدي، الشاعر احللـي، 

تويف بدمشق، وله ديوان شعر مطبوع يف ليبيا، منه 
قوله لما انتصر الملك األشرف عىل اإلفرنج:

ولذهتا           الدنيا  عــن  نفيس  أشغلت 
وزّينهـــا           الدنيا  ــد  أوج من  وحــق 
بعدكــــم           النوم  لذيذ  هجرُت  لقد 

ـــــدة          ــا غــري راقـــ ــاي ــن يــا راقــــدا وامل
مرصــدة          واأليــــام  اغــــرتارك  ــم  ب
دخلتهـا          قبح  الــلــيــايل  أرتـــك  أمــا 
هلا          إن  ــرور  ــغ م ــا  ي بنفسك  ــقــا  رف

تساق الركاب  بكم  أزمعت  إن 
ـّال معج الفراق  ساعي  بكم  وسعى 

الذي  بينكم  بسليم  فتفرقوا 
أينما السالمة  مخيمك  صحبت 

مقوية             السبط  آل  منازل  أضحت 
هدمـــت             فقد  ظل�  بمقتله  بــاءوا 
وساكنـــــــها             الدنيا  عمت  ــة  رزي
ملك             وال  فيها  مرسل  مــن  يبق  مل 

سيفا الحل  راجح  تقلد 
كفوا فقلت  فيه  الناس  فقال 
القوايف عىل  يغير  أن  أيقدر 

بالضحى الليل  يزأ  أن  عجب  ومن 
ث�مة  الــرقــاق  البيض  عىل  ويسطو 

ناظــرة األبصار  تدهش  ودوحة 
جلٍل يف  بالتبر  فّصلت  كأنما 

ونادى لـسان الكـون يف األرض رافعا
وحزبه عيسى  إن  عيسى  أعباد 

فمنطقي             نطقُت  ــا  إم ــ�،  ن ــن  اب ــا  أن
ماجــــٍد             خري  جعفر  جّدي  كبنيان 

مفرتق غــري  يشٌء  والقلب  فــأنــت 
مــن علــق اإلنـــيس  الــعــامل  ـــّور  وص
القلـــق من  حريانا  النجم  اساهر 

ترميـــــــــه الدهر  وسهام  وغافال 
داعيـــــه ــ�ع  األس مأل  قد  والدهر 
تصافيـــــــه كانت  بالذي  وغدرها 
دواهيه من  الــنــوايص  تشيب  يوما 

فراق للفريق  يوما  آن  أو 
نياق كالجياد  سراعا  وسرت 
ترياق له  ما  التداين  غير 
الغيداق والحيا  ركابك  ــت   حــّل

سكـــان فيهن  ــ�  ف ــس  ــي األن ــن  م
ــان أرك ـــالم  اإلس ذرى  مــن  لفقده 
الــبــاكــني هّتان ــني  أع مــن  فــالــدمــع 
وأشجـــــــان ـــات  رزي عــرتــه  إال 

الرماح سمر  واقتنى  محىّل 
جناح من  ذا  يف  عليه  فليس 
سالح بال  الملوك  وأموال 

الفراعل الغباب  باألسد  ويزأ 
األراذُل الرفيع  الــرأس  عىل  ويعلو 

النار جذوة  غصن  كل  يف  تريك 
إنكار قامات  هبا  تميس  خضٍر 

ومنشدا الخافقين  يف  ـــــه  عقيرت
محمدا ينصران  جميعا  وموسى 

القوم أعجمـــا فصيٌح إذا ما مصقع 
وقد كان باإلحسان والفضل مغرما

خمطوطة لريض الدين بن طاوس
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عيون االدب

• سالم عبد عون

)تـ 813هـ(

احلافظ رجب الُ�يس 

ِمْن أِديِم هِذهِ األرِض الطيبِة اْسُتْطِعَمْت، وِمْن ِقراِح ُفراهِتا َرَضَعْت، وِمْن َعَبِق احلضارِة     �
اإلسالميِة َتَنّسَمِت احِلّلُة َوُلِقّحْت، ومَلّا جاَءها املَخاُض، ُهتَِف فيها قائاًل: َوُهّزي إلْيِك برُِتاِث 
ْت... بالَكثرُيِمَن الُعَل�ِء، َنْذُكُر  أهُل البيِت، يتساقُط َعَلْيِك ِعْلً� وأَدبًا َجْنّيًا، َفأْنَجَبِت َواْسَتْبرَشَ

ِمْنُهُم:  

الدين رجب بن ممد  الشيخ ريض  احلافظ 
بن رجب الربيس احليّل 

وفقهائها  وشعرائها  االمامية  علامء  من 
وأدبائها, كان حافظًا وعارفًا ومؤلفًا ومدثًا, 
واجلزالة,  والعذوبة  بالرقة  شعره  امتاز  وقد 
وحسن التوصيف, ووضع األلفاظ يف سياق 
معانيها الصحيحة, شأنه يف ذلك شأن شعراء 
الذهبية  العصور  تلك  يف  وفحوهلا,  احللة 
يف  كتب  ولقد  املعطاء,  املدينة  هذه  حياة  من 

العلوم الدينية ويف احلديث, وله تضلع بعلم 
يف  كتب  وله  العرفان,  يف  وآراء  احلروف, 
احلديث, ويوصف من املغالني يف حب أهل 

البيت )عليهم السالم(.
    توصف مدائحه ومراثيه من أجود ما قيل 
يف حق أهل البيت)عليهم السالم(, فقد قال 
عليه  اهلل  )صىل  ممدًا  األكرم  النبي  مادحًا 

وآله(:

إشارة اىل قوله صىل اهلل عليه وآله: ))أنا أول 
الناس يف اخللق وآخرهم يف البعث((..

له مؤلفات كثرية تدور كلها يف فلك املعارف 
)عليهم  البيت  أهل  أحقية  وإثبات  الدينية, 
السالم( وبيان مظلوميتهم وكشف ظامليهم, 

ومن هذه املؤلفات:
أمري  أرسار  حقائق  يف  اليقني  أنوار  مشارق 

مؤلفات  أشهر  وهو  السالم(,  املؤمنني)عليه 
األمان  مشارق  اهلل(،  )رمحه  الربيس  احلافظ 
يف حقائق اإليامن، ورسالة يف الصلوات عىل 
والدر  السالم(،  )عليهم  واألئمة  الرسول 
رب  كالم  من  نزلت  آية  مخسامئة  يف  الثمني 
العاملني يف فضائل موالنا أمري املؤمنني )عليه 
يف  وكتاب  التوحيد،  يف  ورسالة  السالم(، 

وكتب  السالم(،  عيل)عليه  اإلمام  فضائل 
كتاب  صاحب  مجعها  قد  أخرى  ورسائل 

الغدير)رمحه اهلل(.
للمآيس  وتدوينًا  تسجياًل  قصائده  تعد 
)عليهم  البيت  أهل  عىل  مرت  التي 
ومناقبهم  بمآثرهم  حافاًل  وسجاًل  السالم(, 
وفضائلهم, حتى ُعّد الربيس, من أبرز املغالني 

فضائلهم  الستقصائه  البيت,  أهل  مدح  يف 
تقية, وهو  أو  ومناقبهم وإذاعتها, دون حرج 
املذهب, حيث  ما عابه عليه مجلة من أعالم 
الذين  العرفانيني  مسلك  ذلك  يف  سلك 
أهنم  إال  وحقائقها,  األمور  دقائق  يعرفون 

العامة من  احلافظ عن  يكتمها  كتموها، ومل 
الناس.

نظمها  التي  املشهورة  القصائد  أبرز  إن 
الشهيد  السبط  مديح  يف  كانت  الربيس, 
نظمها  وقد  السالم(,  )عليه  احلسني  اإلمام 

عىل نفس منوال قصيدة )الرُبدة( للبوصريي 
عليه  اهلل  )صىل  النبي  مدح  يف  )تـ695هـ(, 

وآله(, منها : 

القصائد  أشهر  من  القصيدة  هذه  وتُعَد     
وأكثرها ذيوعًا بني الناس ومرتادي األدب, 

قصيدة  جاءت  وقد  النبوية,  املدائح  ومبي 
احلافظ الربيس منسوجة عىل منواهلا، إال أهنا 

يف رثاء السبط الشهيد )عليه السالم(, نذكر 
منها :

عىل  والنسج  اللغة,  يف  التناسب  هذا  ولعل 
يرجع  نفسها,  بالطريقة  والنظم  ذاته,  املنوال 
الشاعرين  بني  اجلودة  مستوى  تقارب  اىل 
حقل  يف  اشتغاهلم  مل  وجتاور  الفحلني, 
قصيدة  يميز  ما  أهم  أن  إال  والدين,  العلم 

من  مجلة  عىل  اشتامهلا  هو  الربيس,  احلافظ 
احلوادث التارخيية التي تسجل واقع شهادة 
يوم كربالء وما سبقه وما  السبط وأحداث 
تاله, فقد سجلها بشكل شعري, ضامنًا هلذه 
الوقائع أن تعيش طول الدهر, شعرًا وأحداثًا 

يسجلون  العرب,  ديوان  فالشعر  تارخييًة. 
وجمريات  ومآثرهم  ووقائعهم  أيامهم  فيه 
قديمه  يف  العريب  لدى  ما  كل  فهو  حياهتم, 
أمة شاعرة,  العربية  األمة  تعد  وحديثه, حتى 

إذا ما عددنا هوية هذه األمة بني األمم.

  أمن تذك جريان بذي   سلــــــــــم
  ف�  لعينيك  إن  قلت  اكففا  مهتا
منكتم احلــب  أن  الصب  أحيسب    
طلل عىل  دمعًا  ترق  مل  اهلوى  لوال    
شهدت بعدما  حبًا  تنكر  فكيف    
  نعم، رسى طيف من أهوى فأرقني

والعلم البان  ذات  ذكر  هاجني  ما 
مدمعـه صــاب  لصب  والصــبــوُت 
بـه أطلت  يــومــا   طلل   عــىل   وال  
وال  متسكت  باحلادي  وقلت  لـه :
وقـد احلسني  موالي  تذكرت  لكن 
وابـتـ الدمع  وفاض  ص�ي  ففاض 

 مزجت  دمعًا جرى من  مقلة  بدم
 وما  لقلبك إن   قلت  استفق  يم
ومضطرم مــنــه  منسجم  ــني  ب ــا  م  
والعلم ــان  ــب ال لــذكــر  ــــت  والأرق  
والسقم الــدمــع  ــدول  ع عليك  بــه   
ــاألمل ــذات ب ــل ـــب يــعــرتض ال  واحل

سلم بذي  سلمى  عىل  السالم  وال 
الــرزم الــوابــل  صــب  الصبابة  مــن   
واخليـم. احلـــي   ألهــيــل   خماطبا    
العلـم جــرية  عن  سلعًا  جئت  ان   
 اضحى بكرب البال يف كربالء ظمى
 ـتعد الرقاد واقرتب السهاد بالسقــم

ـــــرشُق ــــك األفــــــــُق امل أضــــــاء ب
ــًا ــن ــائ ك آدٌم   وال   ــــَت   ــــن وك

ـــُق ـــط ـــن امل ـــَك  ـــق ـــط ـــن مل ودان 
ـــــن كــــونــــه أســــبــــُق ـــــــك م ألن

لوحة الحد الرسامني  متثل واقعة كربالء االليمة
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مهن و�شناعات 

• زهراء تركي الزويني

النسيج
اليدوي

�  مهن تراثية كثرية اندثرت، ومل يبق منها سوى اسمها الذي يتذاكره الناس، ومنها مايلفظ 
أنفاسه األخرية، ومل تقترص هذه املهن عىل مدينة دون أخرى إال بمهارة العاملني فيها وقد 
بتارخيهم  يفخرون  الذين  احللة  مدينة  فأهل  املدن،  بعض  يف  ُي�َرس  مازال  بعضها  يكون 
ويتسابقون  يشجعوهنا  نجدهم  واملتعددة  القديمة  أجدادهم  وبصناعات  الرتاثي،  وإرثهم 

القتنائها، والنسيج اليدوي، إحدى هذه الصناعات. 

لقد شهدت سنة 7500 ق.م، والدة الصناعات النسيجية يف 
حضارة بالد الرافدين، حيث عثر اآلثاريون عىل أدوات غزل 
خمتلفة، وعىل ورش بيتية صغرية وكانت هذه احلرفة متارس 
مع حرف فنية كثرية، ويبدو أن هذا النوع من الفن يف صناعة 
السجاد من غزل وترتيب اخليوط وتنسيق األلوان عىل البسط 
وغريها، حيتاج اىل مهارة ودقة عالية، أال أنه مل يكن شائكًا أو 
عائقًا أمام العقل البرشي الذي منحه اهلل تعاىل لعباده، فقاموا 

بتطويرهذه احلرفة وتفننوا يف صناعتها وقد محلت مستويات 
فنية بدأت بسيطة ثم تطورت حتى أصبحت بمثابة لوحات 
فنية مجيلة أغنت البيوت بأعامهلا، بل لوحات فنية منسوجة يف 
غاية اجلامل والروعة بأصابع موهوبة ضمت هذه املنسوجات 

اىل الفولكلور الشعبي األصيل. 
فوق  يوضع  الذي  أوالقطني  الصويف  الفراش  هو  والبساط 
الريفية  املناطق  يف  استعامله  وينترش  األرضــيــة،  احلصرية 

واحلرضية حيث اجللوس أرضًا بدون أرائك.
الصناعات  تقترص  مل  اجلبوري:"  گَعيِْد  حامد  الباحث  ذكر 
أخرى  نسيجية  صناعات  فهناك  البسط،  عىل  النسيجية 
من  مصنوعة  غليظة  خيوط  عن  عبارة  وهو  مثل)الشف(، 
النساجون  وخيتلف  شتاًء  للنائم  كغطاء  تستخدم  الصوف 
بمهاراهتم وكل حسب رسعته واتقانه عمله وأنواع الصوف 
والعباءة  يستخدمه،  الذي  اإلبل  شعر  هو  الذي  الوبر  أو 
من  كبري  عدد  ارتدائها  عىل  يواظب  زال  ما  التي  الرجالية، 

الرجال ".
النساجني،  مــن  كبرية  بمجموعة  احللة  مدينة  وحتظى 
ويسموهنم العامة )احلياك، أواحلياچ(، ويف احللة أرس يلقبون 

بـ )آل احلايچ(.  
تاريخ  يف  البهية  الدرة  كتابه  يف  عوض  عبدالرضا  د.  وقال 
عن  الغريب(  )احلمزة  املدحتية  ناحية  اشتهرت   "  : املدحتية 
صناعة  النساء  باجادة  األوســط  الفرات  مدن  من  سواها 
البسط العربية وبسبب ممارسة املرأة )احلمزاوية( هذه املهنة، 
سنة  ومخسني  مائة  قبل  القصبة  دخلت  احلياكة  حرفة  وإن 
منتقلة من جنوب العراق )النارصية( اىل هذه املدينة بواسطة 
إحدى األرس التي استوطنت املدينة ويسمون )البو شعرية( 
ومن نساء هذه األرسة تعلمن بقية النساء احلمزاويات أرسار 
حرفة احلياكة، واشتغل أفراد هذه األرسة من الرجال بصناعة 
البسط العربية ولكن ال أحد من أهايل املدينة استهوته هذه 

احلرفة، فقد حفظت النساء طرقها دون الرجال ".
وهناك طريقتان لصناعة البساط، أوهلام: البساط الذي حياك 

)نبوب(  من  وملحقاهتا  حفرة  عن  عبارة  وهي  بـ)اجلومة( 
النساء،  دون  الرجال  العمل  بانجازهذا  ويقوم  وغريها، 
ويعترباحلائك ومكوكه األساس يف هذه املهنة، وأما ادوات 
والوتد  واخليوط  واملشط  ــدوالب  وال الدفة  فهي"  العمل 
من  صفني  بني  يمر  الذي  املكوك  هو  فيها  أمهية  واألكثر   "
اخليوط املمتدة طوليًا عىل امتداد األرض وباملسافة املطلوبة 
احلائك  ذلك  أصابع  إال  جتيدها  ال  ورشاقة  ومهارة  بسعة 
الذي يعيش بدنه فوق األرض فيام حتتضن النصف األسفل 
من جسده، يف حفرة تضم خشبتني مستطيلتني مثل دواستي 
احلائك  قدما  فيهام  تتحكم  السيارة،  يف  والكابح  البانزين 
لتغيري أوضاع اخليوط صعودًا ونزواًل، وعند وضع اخليوط 
عىل أخشاب معينة فاخليوط العمودية املقابلة لصدر احلائك 
تسمى )السدة(، وأما اخليوط التي تنزل بشكل أفقي مع صدر 
احلائك تسمى )حلمة(، وتكون بالغالب ذات خطوط عرضية 
ـ 12 سم، وثانيهام:  ملونة يرتاوح عرض اخلط )القلم( بني 3ـ 
البساط الذي حياك بواسطة )املرضاب(، ويمتاز هذا النوع من 
البسط بألوان كثرية وتنظم بمهارة ودقة، ويقوم هبذا العمل 
النساء دون الرجال، وتتم هذه العملية بجهد عضيل وفكري 
كبريين وحتتاج اىل صرب وتأن، وينتج هبذه الطريقة ثالث أنواع  

من البسط:
الغليچة: وهو الفراش ذو اخلميلة امللونة.

الرگم : وهو البساط الذي حيتوي عىل نقوش كثرية وبدون 
مخيلة.

الفجة : وتسمى)فجة احلايچ( وينتجها الرجال دون النساء، 
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فبعد رشاء الصوف من األسواق القريبة بأوزان مثل )احلقة( 
التي تساوي أربع كيلو غرامات أو بـ)الوقية( وهو عيار وزن 
رصة  عن  عبارة  وهي  بـ)اجلزة(  أو  استعامله،  بطل  عثامين 
الصوف من  مادة  تنظيف  يتم  دون وزن،  تباع  الصوف  من 
األوساخ وينفش بآلة تسمى )املشط( وهي عبارة عن لوحة 
خشبية مثبتة يف أحد جوانبها مسامري طويلة يمر من خالهلا 
الصوف، ثم غزل الصوف اىل خيوط بواسطة املغزل اليدوي 
ويعامل سمك اخليط ورفعه اىل نوع املنتوج املراد صنعه، ويتم 
أخريًا لف تلك اخليوط عىل قضيب دائري من احلديد يسمى 
)املطوى( ثم يوضع املطوى واخليوط التي ُلّفْت عليه يف إناء 
فيه ماء، لكي يصبح الصوف ناعاًم، بعدها يرسل اىل الصباغ 
قبل  من  مبارشة  يصبغ  أو  الطلب  حسب  اخليوط  لصباغة 

احلاكة.
يف  كانت  إذا  األرسة  أفراد  عموم  البسط  صناعة  يف  تشارك 
خانات  يف  كانت  إذا  احلائك  وتقترصعىل  الكبرية،  املنازل 
مستأجرة، ألن احلياكة تتطلب مد اخليوط اىل مسافة 10 أو 
مفتوحة  وأماكن  الغزول  لتعليق  حبال  وجود  مع  15مرتًا، 
وكبرية تستوعب عدد األعامل التكميلية كاملشط اخلشبي ذي 
األسنان احلديدية، والدوالب الذي تلف عليه اخليوط عىل 

شكل )وشايع( )مجع وشيعة(، وغريها.

الباحث  ذكر  ما  بحسب  القالئل،  احلرفة  هذه  شيوخ  أحد 
أوالسادة،  أواملقلمة  املنقوشة  )البسط(  أن  يقول   " اجلبوري 
ولكنها  املايض  القرن  ستينيات  حتى  رائجة  سوق  هلا  كان 
بدأت بالرتاجع ألسباب كثرية منها إرتفاع أسعاراألصواف 
وهذا  العمل،  يف  رئيسية  بصورة  تدخل  التي  واألصباغ 
أدى بدوره اىل إنخفاض حاد يف األجور التي حيصل عليها 
العاملون يف جمال احلياكة "، وقال " لكي َنِحّل هذه املعضلة 
النتيجة كانت إنسحاب  عمدنا اىل رفع أجور العمل ولكن 
باتوا يفضلون األفرشة اجلاهزة مثل)الزولية،  الزبائن ألهنم 
وراحوا  حفرهم  احلاكة  من  الكثري  ردم  وهلذا  والكاربت(، 

يبحثون عن فرص عمل أخرى ". 
هذه  ــاء  إهن تطورالزمن  يستطع  مل  هــذا  كل  من  وبالرغم 
التي  واألريــاف  القرى  يف  عليها  يتزايد  اإلقبال  ألن  احلرفة 
واملضايف  فالبيوت  )البسط(  األفرشة  هبذه  متمسكة  باتت 
والدواوين مل تستغن عنها، فضاًل عن أن سكان املدن بدأوا 
يراجعون حساباهتم، فقد اكتشفوا بأن هذه األعامل ذات نكهة 
تراثية وهي عىل قدر كبري من املتانة واجلامل واملهارة اليدوية 
التي تفتقر اليها األنسجة امليكانيكية، وأن أسعارها زهيدة إذا 
ماقورنت باألفرشة املستوردة، وليست عالية جدًا بالقياس اىل 

اجلهد والفن املبذولني فيها.

مهن و�شناعات

الَدّباغ

اخلياط

وجيعل  اجللود  يدبغ  من  هو 
منها  ُيصنع  حيث  فائدة،  هلا 
واألحزمة،  والروج  احلقائب 
فيه  ُتْدَبُغ  الـذي  املكان  ويسمى 
اجللود بـ ) املدبغة ( أو ) الدّبخانة 

(، ومعناها خان الدباغة.

خييط  الذي  الشخص  هو 
تقترص  وال  بأنواعها،  املالبس 
هذه املهنة عىل الرجال فقط، إن� 
عىل  والنساء  الرجال  هبا  يعمل 

حٍد سواء، وهي مهنة قديمة.
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باحلديد،  كذلك  تغلف  كانت 
مزعجًة  تصدرأصواتًا  فكانت 
بعدما  خصوصًا  الطرقات  يف 

كسيت الشوارع باألسفلت".
وأبنية  جدران  مازالت     
بصورة  حتتفظ  قديمة  بابلية 
حلضارة  القديمة  العربات 
شكلها  تروي  الرافدين،  وادي 
واستعامهلا الذي اعتمده اإلنسان 
فكانت  األوىل،  العصور  منذ 
العربات تدب عىل األرض  هذه 
وكان  والبضاعة،  الناس  لتحمل 
يف  يتفننون  املاهرون  صانعوها 
بل  مئات  فأنتجوا  احلرفة  تلك 
والتي  املدفوعة،  العربات  آالف 
أزمان  يف  اخليول  جترها  كانت 
قاموا  كام  واندثرت،  مضت 
وكفاءة  أشكال  بتطوير  كذلك 
أما  العربات،  تلك  وتصاميم 
العراق  إىل  دخل  فقد  )الربل( 
ذكر  وقد  )1920م(،  عام 
الباحث عامر تاج الدين يف كتابه 
احللة:  تاريخ  من  ُمضيئة  معامل 
العراقيني  أحد  استورد  "عندما 
عرشة ربالت من اهلند، ثم أخذ 
)1940م  عام  منذ  بعدها  يصّنع 
دخول  أول  وكان  بغداد،("،  يف 
عام  احللة  شوارع  إىل  للربل 
عام )1950م(   )1925م(، ويف 
احللة  يف  الربالت  صناعة  بدأت 
تكلفة  وكانت  مشهور،  بشكل 

القرن  ستينيات  يف  صناعته 
دينارًا،   )75( تتعدى  ال  املايض 
عىل يد حرفيني أكفاء، وقد بدأت 
نجارين  يد  عىل  األوىل  اخلطوة 
متخصصني ببيع خشب التوت، 
حيث قاموا بتقطيع هذا النوع من 
اخلشب بطريقة املساطر اخلشبية، 
والزوايا الالزمة لصناعة العربة، 
حسب نوعيتها، وعجلة )الربل( 
كانت تصنع من اخلشب املّطوق 
بإطار حديدي، يغلف بقطع من 
حركتها،  تسهل  التي  املطاط، 
وتقلل من صدمات الطريق أثناء 
السري، وكانت هلا ورش تصليح 
ال  اجلواد  سعر  وكان  أيضًا، 

يتعدى 25 دينارًا . 
   وتطىل العربة باأللوان الزاهية، 
واللون  صاحبها،  رغبة  وفق 
السائد للعربة آنذاك هو األسود، 
من  بالعديد  العربة  ُتَزّين  كام 
إىل  وأضيفت  السوج،  أشكال 
الالحقة  السنوات  يف  العربة 

أما  الزينة،  من  أخرى  أشكااًل 
الفوانيس التي تنّصب عىل جانبي 
مكان اجللوس فإهنا كانت تصنع 
بشكل فولكلوري مجيل وبألوان 

زاهية. 
مقعد  من  )الربل(  ويتكون    
العربة،  لسائق  مرتفع  أمامي 
وعىل يمني وشامل مقعده قاعديت 
الشكل  خمروطي  نفطي  فانوس 
يف  املقعد  وأسفل  لياًل،  ينري 
مشابه  فانوس  األرض  مواجهة 
السائق  قدم  تالمس  كام  آخر، 
املنبه،  عتلة  العربة  يقود  الذي 

ــة ــي ــل احل ــــــذاكــــــرة  ال يف 

الربــــل 

• عباس فاضل إبراهيم

مهن و�شناعات

كان  التي  النقل  وسائل  من 
وقد  احللة،  أهل  يستخدمها 
طياته  بني  حيمل  تراثًا  اليوم  باتت 
تلك  ومن  ساحرة  ذكريات 
التطور  يعجز  التي  الوسائل 
الزمني من حموها من سجل ذلك 
املايض اجلميل )الربل(، ملا كان له 
نقف  أن  يستحق  ومجال  متعة  من 
عنده ونتأمله، وهذه دعوة نمتطي 
اجلميلة  الواسطة  تلك  خالهلا 
العزيزة  مدينتنا  شوارع  ونجوب 
احللة، لريى أبناء اليوم كم كانت 
بسيطة  وأجدادهم  آبائهم  أيام 

ومجيلة. 

    وقد ذكر ممد محزة العذاري يف املهن والصناعات 
الشعبية يف مدينة احللة:" فالربل إسم أطلقه العراقيون 
)الربل(  وكلمة  الركاب،  لنقل  اخلاصة  العربة  عىل 
به  العربات  عجالت  تغليف  تم  الذي  املطاط  تعني 
متاشيًا مع تطور الشوارع، بعد إن كانت عجالت تلك 
العربات من اخلشب ومغلفة باحلديد، وحوافر اخليول 
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بحزام  مثبت  بجرس  املوصلة 
شبيه  وهو  احلصان،  بدن  عىل 

بجرس الدراجة اهلوائية.
مقعدهم  فتّطوق  الركاب  أما     
واألعىل  للخلف  متحركة  مظلة 
لوهنا أسود،  )الشمسية(،  تسمى 
مقعد  من  ارتفاعًا  أقل  وهي 
ومفروش  متسع  وهو  السائق، 
وأسفله  املريح،  الناعم  بالقامش 
عىل  املثبتة  اإلسفنج  دوشمة 
قاعدة املقعد، الذي يواجه مقعدًا 

آخر صغريًا للصبية.
الدين:"  تاج  الباحث  ذكر  وقد   
الربل يف احللة  أول من استخدم 
ملة  أهايل  من  الزير(  هو)محزة 
الُقدامى  السّواق  ومن  األكراد, 
من  سكينة(  )ممد  كان  كذلك 

أهايل التعيس".   
يف  أشهر)العربنجية(  وكان 
 ، )عمران  جابر  أوالد  احللة: 
وحاتم(،  ورزوقي،   ، وممد 

)مليح،  الصالح  عبيد  وأوالد 
محزة  وأوالد  وهاشم(،  وهادي، 

الساجني)عبداهلل، وممد(.
)قمري(،  الزبون  أجرة  "كانت   
عام  ويف  اللرية,  أجزاء  من  وهو 
الذي  العام  وهو  )1931م( 
صدر فيه قانون الُعملة العراقية، 
ازدادت  ثم  )فلسان(  أصبحت 
اىل  سنوات  بعد  الركوب  أجرة 
)عانة(, وعندما اشتد الغالء أثناء 
حقبة  يف  الثانية،  العاملية  احلرب 
أربعينّيات القرن املايض، صارت 
وقد  فلوس(,  )عرشة  األجرة 
ارتفعت بعدها أجرة الراكب اىل 
املسافة  وحسب  فلسًا،  عرشين 
وصعوبة  )الربل(،  يقطعها  التي 
ُاجرة  وكانت  أحيانًا،  املكان 
)الربل( الذاهب إىل مّطة القطار 

يف احللة مخسني فلسًا ". 
)الربالت(  خضعت  لقد      
وفرضت  صارم،  مروري  لنظام 

املتجاوزين،  عىل  الغرامات 
يعاقب  التي  املخالفات  وكانت 
محل  إذا  )الربل(  صاحب  عليها 
يف  أشخاص  أربعة  من  أكثر 
إىل  شخصًا  أقّل  إذا  أو  اخللف، 
جانبه يف األمام، وتكون العقوبة 
بـ  مزودًا  الربل  يكن  مل  إذا  أشد 
لياًل،  جانبيه  عىل  )الفانوس( 
عىل  احلصول  كذلك  ويتطلب 
رخصة سياقة من املرور، وتثبت 
عامل  )ربل(  لكل  مرقمة  لوحة 

يف املدينة.
أماكن  هناك  كانت  احللة  ويف 
تسمى  )الربل(  عربات  ملبيت 
أناس  فيها  يعمل  )الطولة(، 
اجلياد،  رعاية  يف  متخصصون 
مقابل  صباحًا،  الربالت  وهتيئة 
أجور تدفع هلم، وهذه )الطوايل( 
األكراد،  ملتي  يف  منترشة 
يف  أبواهبا  وتفتح  واملهدية، 
)العربنجية(  أغلب  ألن  الفجر، 

خيرجون للعمل مبكرين، خاصة 
أي  و)الكسالت(،  األعياد  أيام 

أيام العطل .   
وسائل  من  وسيلة  )الربل(  كان 
واستمر  احللة،  يف  الرئيسة  النقل 
سبعينيات  إىل  استخدامها 
دخول  قبل  أي  املايض،  القرن 
هذه  اندثرت  حيث  السيارات، 
املهنة، وهجرها الناس، وتراجع 
أعداد  لزيادة  عليها،  اإلقبال 
بطيئًا،  الربل  السيارات، وأصبح 
السيارات،  تلك  بسعة  قياسًا 
ومعرقاًل لسريها، لذلك انسحب 
بأيامه  متعلقًا  عمله  من  الربل 
عجلة  تدورها  التي  اجلميلة 
اللطيف  منظره  لكن  الزمن، 
الكثريين  اذهان  عالقًا يف  سيبقى 
رموز  من  مجياًل  تراثيًا  ورمزًا 

مايض احللة القديمة.
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من ار�شيف مركز تراث احللة

مقال للموؤرخ عبد الرزاق احل�سني من�سورة يف جملة العدل ال�سالمي 
العدد )1( ال�سادر يف عام 1365هـ

مقال للموؤرخ عبد الرزاق احل�سني من�سورة يف جملة لغة العرب
العدد )9( ال�سادر يف عام 1346هـ

احللة يف الصحافة املحلية والعاملية 
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مقال لالديب حممد مهدي الب�سري من�سورة يف جملة العدل ال�سالمي 
العدد )11( ال�سادر يف عام 1365هـ

مقال للعالمة م�سلم احللي من�سورة يف جملة العدل ال�سالمي
العدد )6( ال�سادر عام  1365هـ
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مقال لالديب عماد الدين خليل من�سورة يف جملة اداب الرافدين 
العدد )4( ال�سادر يف عام 1391هـ

مقال لال�ستاذ حممد بهجة البيطار من�سورة يف جملة املجمع العلمي العربي 
 يف العدد )1( ال�سادر يف عام 1375هـ
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من ار�شيف مركز تراث احللة

ال�سفحة الأوىل من املخطوطة )نكت النهاية( جعفر بن احل�سن 
بن يحيى بن احل�سن بن �سعيد الهذيل املحقق احللي ت676 هـ.

حملة  من  علي  عبد  نافع  حممد  املدعو  لدار  �سرعي  ق�سام  خمطوطة 
و�سهود  خمتار  ختم  فيه  ويظهر  هجرية   1300 �سنة  اىل  تعود  جربان 

املحلة.

خارطة رحلة ال�سويدي جان اوتر يف العراق بني عامي 1736 - 1743
بع�ض  فيها  ذكر  الوثائقية  الهمية  ذات  النفي�سة  اخلرائط  من  وهي 

مناطق مدينة احللة

ال�سفحة الأوىل من املخطوطة )معارج الفهم يف �سرح النظم( 
العالمة احل�سن بن يو�سف ابن املطهر احللي ت726 هـ.

ال�سفحة الخرية من املخطوطة )نكت النهاية( جعفر بن احل�سن 
بن يحيى بن احل�سن بن �سعيد الهذيل املحقق احللي ت676 هـ.

ال�سفحة الخرية من املخطوطة )معارج الفهم يف �سرح النظم( 
العالمة احل�سن بن يو�سف ابن املطهر احللي ت726 هـ  
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عبق ال�شهادة

شهداؤنا 
فخـــرنا

وأُحٍد  ُحننَْيٍ  ومن   ، وَخْيرَبٍ َبْدٍر  من 
الكوفة  مسجد  ومن  ـــزاِب،  واألْح
نبغ فكر الشهادة، ومن أرض الطف 
ذووا  واستلهم  مبادئه،  ترسخت 
الخيمد  مجــرة  وبــات  معناه،  النهى 
شمسًا  الشهادة  وأصبحت  أوارها، 
تنري دروب الرشفاء، وعطٌر من عبق 
اجلنة يشم األبطال عبريها فيهرولون 
والــيــوم  ــلــني،  الت بعقيدة  نحوها 
الرشيفة  الثوابت  هــذه  تتجسد  إذ 
العراق  العزيز  بلدنا  أرض  عــىل 
فرضتها  التي  التحديات  بسبب 
خفافيش الظالم للنيل من هذا البلد 
الطائفي  احلقد  بسبب  الــرشيــف، 
أتباع مذهب أهل  القوى عىل  لتلك 
البيت)عليهم السالم(، وقف أبطال 
العراق  أبناء  من  والرشطة  اجليش 
قامت  هجمة  ألرشس  وتــصــدوا 

التي  اإلرهابية  داعش  عصابات  هبا 
بصناعة  املجتمعات  حثاالت  هي 
من  ــادي  م وبتمويل  عظمى  دول 
والــعــروبــة،  اإلســـالم  تدعي  دول 
إن  وبعد  ونفاقًا،  كفرًا  أشد  وهي 
استفحلت تلك العصابات ودنست 
واألولياء  واألوصياء  األنبياء  أرض 
وقتل  مقدساته،  لتدمري  والعلامء، 
أبناءه، وإباحة نساءه، وحرق شجرة 
جاهليتهم  اىل  إلعــادتــه  اإلســـالم، 

أولئك  بسالة  متجاهلني  البغيضة، 
مرجعيتنا  نفحات  جاءت  األتباع، 
اجلهاد  فتوى  بإصدارها  الرشيفة 
احلكيم  قائدها  لــدن  من  الكفائي 
السيد  ســامحــة  العظمى  اهلل  آيـــة 
)أدام  السيستاين  احلسيني  عــيل 
املوالون  استقبلها  وقد  ظله(،  اهلل 
الــســالم(  )عليهم  الــبــيــت  ألهـــل 
الرجال  وانتفض  غــامــرة،  بفرحة 
والصبيان،  والشباب،  املسنني،  من 

فرحني مستبرشين ملا وهبهم اهلل من 
التي  الشهادة  أو  النرص  لنيل  فضل 
يتمناها الكثري، واليناهلا إال الرجال 
أنفسهم  وهبوا  الذين  املخِلصني 
للذود عن مبادئهم، )ِرَجاٌل َصَدُقوا 
وقفة  وقفوا  َعَلْيِه(،  اهللَ  َماَعاَهُدوْا 
عنوان  أرشف  حتت  الواحد  الرجل 
)احلشد الشعبي( املقدس الذي لفت 
أنظار العامل، ورسق قلوب املنصفني 
البطولية،  ملواقفه  فأشادوا  منهم، 

• حيدر اخلفاجي             
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املــالحــم،  أروع  ــروا  ــط س وكــيــف 
تاريخ  يف  املواقف  أرشف  وسجلوا 
الظاملني  يد  كتبته  ــذي  ال البرشية، 
أبناء  لكن  وزورًا،  كــذبــًا  فمألته 
األيادي  تلك  شّلوا  الشعبي  احلشد 
باسمة  صفحات  بأنفسهم  وسجلوا 
يعجز أولئك املبطلون من موها مهام 
عصفت هبا رياح احلقد والكراهية، 
ــات  ــعــوا راي ــال ورف ــرج ووقـــف ال
التي  الــعــراق،  بقاع  كل  يف  النرص 
َسَبَن  ارتوت بدماء ثلة منهم، )َواَل حَتْ
َبْل  أْمواَتًا،  اهللِ  َسبِيِل  يِف  ُقتُِلوْا  يَن  الذِّ
ُيْرَزُقوَن)آل عمران  َرهِبِْم  ِعنَد  أْحَياٌء 

 .))169
ليس هناك كلمة يمكن هلا أن تصف 
بعض  تتجرأ  قــد  ولكن  الشهيد، 
إنه:  فتقول  وصفه،  ماولًة  الكلامت 
اآلخرون، وهو  ليحيا  شمعة حترتق 
إنسان جيعل من جسده جسًا ليعرب 
الشمس  وهو  احلرية،  إىل  اآلخرون 

احلرمان  ظالم  حّل  إن  ترشق  التي 
واإلضطهاد. 

هلذا  شيئًا  نخصص  أن  علينا  فتحتم 
تنادي  كلها  الدنيا  فأيام  العظيم 
بذكرهم،  وتلهج  الشهداء  بأسامء 
وأن نتحدث عن أخالقهم وصفاهتم 
أمانة  فهذه  النرّية،  وكلامهتم  الرائعة 
واليوم  نؤدهيا،  أن  علينا  أعناقنا  يف 
أبنائنا  أحد  خالهلا  نستذكر  وقفة  لنا 
لصون  بأنفسهم  أجــادوا  الذين  من 
ــود  ــــراض، واجل املــقــدســات واألع

بالنفس أقىص غاية اجلود، فهو:
احلمزة  عبد  أمحد  السعيد  الشهيد   

محيد حديد سعيداين 
ولد الشهيد البطل سنة 1980م، يف 
الغريب،  احلمزة  ناحية  سعيدان  قرية 
أوالد،  مخسة  ولــه  متزوج  احلــلــة،  
)ألبو حديد(،  اىل عائلة  نسبه  ينتمي 
األبطال  مــن  كــثــريًا  أنجبت  التي 
فمنهم من نال الشهادة ومنهم مازال 

وقد  والعرض  األرض  عن  يدافع 
إىل  يقارب 80 جماهدًا  ما  منهم  نزل 
ساحات اجلهاد مما جعل هذه العائلة 
األبطال  وأبنائهم  اهلل  بفضل  تفتخر 
الذي انتفضوا ضد الظلم والعدوان. 
بالقرب  قدياًم  العائلة  هــذه  تقطن 
الــدوحــة  سليل  اهلـــامم  البطل  مــن 
بن  )احلمزة  حسامني،  أيب  اهلاشمية 
احلسن  احلمزة  بن  عيل  بن  القاسم 
بن  بن عيل  العباس  بن  اهلل  عبيد  بن 
ومنه  السالم(،  طالب)عليهم  أيب 
ومحيًة  غريًة  بجريته،  بات  من  ينهل 
زوار  َخــَدَمــِة  من  وهــم  وشجاعًة، 
ومل  السالم(  احلسني)عليه  ــام  اإلم
تثنهم سلطة اجلور من قبل أعداء اهلل 
من أزالم البعث املقبور فقد تعرض 
عدد منهم للسجن والترشيد وشتى 

أنواع الظلم والتنكيل.  
احلق،  عن  الدفاع  يف  إستمروا       
ليكون  املظلوم،  ينرصون  ودأبـــوا 

احلرمات،  ولصون  هلل،  كله  الدين 
ليعيثوا  البغايا  أبناء  دخــول  وبعد 
بأرضنا وأهلنا وأموالنا فسادًا، تسابق 
صغار وكبار هذه العائلة ملّبني دعوة 
اإلفتاء احلقة باجلهاد الكفائي، فنزلوا 
اىل ساحات اجلهاد ليعانقوا السالح 
ياعيل(،  )لبيك  والسواتر وشعارهم 
ـــان يف  ــا حــســني(،  وك و)لــبــيــك ي
عبد  أمحد  البطل  املجاهد  مقدمتهم 

احلمزة محيد سعيداين.
آلل  مب  هبية  طّلة  ذو  يافع  شاب   
احلسني  زوار  خدمة  ومــن  البيت 
مؤسيس  من  ويعد  السالم(  )عليه 
مــوكــب)أحــبــاب احلــســني( وكــان 
يعمل يف بستان تركها له والده يزرع 
قوتًا  ذلك  من  لينتج  بيده؛  األرض 
القرية،  تلك  وعياله يف  حاجته  يسد 
حيث يسكن يف دار والده، وبعد أن 
جاء نرص اهلل والفتح بالفتيا املقدسة 
انتفض  الرشيدة  املرجعية  قبل  من 
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ــي كــانــوا  ــت ــزة( ال ــم ــني)احل ــام ــس ح
حيملوها يف أعىل قمة من قمم جبال 
بقت  الراية  أن   : مكحول، وأضاف 
أحلك  يف  وحتى  منشورة  مرفوعة 

الظروف.
اللحظة  ويف  اهلجوم  هــذا  ويف       
اهلل،  خري  املجاهد  فيها  ُجــرح  التي 
بدم  مــرّضجــًا  أمحــد  شهيدنا  سقط 
الطاهرة  روحــه  لرتحل  الشهادة، 
اسمه  وليخط  األعىل،  امللكوت  إىل 
تعداد  يف  ويــدرج  نور  من  بأحرف 
استهدفه  إن  بعد  السعداء  الشهداء 
نذكر  وهنا  رقبته،  يف  فأصابه  قناص 
والنبل  ــة  ــروع ال غــايــة  يف  مــوقــف 
عبد  خريي  احلــاج  )املجاهد  قدمه 
)يف  للشهيد  األكــرب  األخ  احلمزة( 
حياورين  أمحد  كان  اللحظات  تلك 
ويقول: إذا مّن اهلل علينا ورجعنا إىل 
اإلمام  زيــارة  سنقصد  ساملني  أهلنا 
احلسني،  االمام  املظلوم  وولده  عيل 

أفضل  احلمزة)عليهم  ــــام  واإلم
العني  احلور  لكن  السالم(،  الصالة 

رسعان ماتالقفت أمحد ومل متهله. 
محلت   "  : اهلل  خري  املجاهد  يقول 
الشهيد  أخي  بدم  ومزجته  دمي  من 
رب  )يا  وناديت  السامء  إىل  ورفعته 

العاملني نحن مل نطلب جاه وال مال، 
بحق  منّا  فتقبل  رضاك  نطلب  وإّنام 
إىل  ونظرت  الطاهرين،  وأله  ممد 
أخي وقد تغري لون وجهه مستبرشًا 

نريًا وهلل احلمد".
قائاًل  شهيدنا  بــه  نطق  مــا  وآخـــر 
إلخوانه " ال ترتكوا اجلهاد وحافظوا 

عىل بلدنا ".
سيبقى  البطل  ــذا  هل نقول  ونحن 
اهلل  شــاء  إن  املجاهدون  أخــوانــك 
دائاًم أوفياء لبلدنا الكبري، ولكم أهيا 
األبطال السابقون باجلود، وأن نبقى 
عىل العهد وأن نسلك نفس طريقكم 
جنات  اىل  أوصلكم  الذي  اجلهادي 

النعيم.     

الــعــراق  عــن  مــدافــعــًا  البطل  ــذا  ه
ومقدساته حاماًل سالحه الشخيص. 
مع  دخــل  املكّثف  التدريب  وبعد 
بابل ليكون  أخويه إىل فوج طوارئ 
ــر جــرف  ــني يف حتــري ــارك ــش ــن امل م
وشارك  هورحسني(،  النرص)منطقة 
منها  وواجــب  معركة  أكثرمن  يف 
حسني  وهور  النرص،  جرف  حترير 
النرص  وبعد  والفاريس،  والفاضلية 
العظيم الذي َمّن اهلل به عىل األبطال 
مع  توّجه  وحتريرها،  املجاهدين 
إىل  انضاممه  بعد  املجاهدين  أخوته 
الشيخ  بإرشاف  األصغر  ممد  قوة 
لواء  املنضوية حتت  ممود اخلفاجي 
عيل األكرب، إىل ناظم التقسيم، بقيادة 
ومساعده  احلمريّي،  حسن  الشيخ 

السيد قاسم حسني الرشيفّي. 
السيد  القائد  جملتنا،  ملراسل  ويروي 
قاسم الرشيفي بأن هذا البطل  كان 
من الذين يعتمد عليهم يف أداء املهام 
الواجبات وقد عرف بخلقه  وتنفيذ 

الرفيع. 

ناظم  يف  مرابطًا  البطل  هذا  استمر 
وبعدها  أشهر  أربعة  ملدة  التقسيم 
األكرب)عليه  عيل  لواء  مع  بيجي  يف 
السالم(.                أمحد عبد احلمزة 

محيد سعيداين
ويف يوم 17/ 11/ 2015، وصلت 
القوة إىل جبال مكحول وشّن  تلك 
ــدواعــش،  ال عــىل  هجومًا  أبطاله 
اهلل  البطل)خري  أخيه  فكان أمحد مع 
حبيب  بـ  امللقب  محيد،  احلمزة  عبد 
أطلقه  قد  اللقب  وهذا  مظاهر(  بن 
األكــرب،  عــيل  ــواء  ل الــقــادة يف  عليه 
لشجاعته وإخالصه يف عمله ومهته 
ويذكرعمه  سنه.  كرب  مع  العالية 
أنه  عنان(  )كاظم  احلــاج  املجاهد 
أهازيج  هلم  كانت  الصولة  تلك  يف 
منهو  منها)داعش  معًا  يــرددوهنــا 
وياه واحنه العباس ويانه، وياحلمزة 

احرضيومك هذا ". 
أيب  اإلمـــــــــام  ـــــــة  راي وكـــــــــزوا 
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كتب وم�شنفات

• مصطفى صباح اجلنايب 

منهاج الكرامة 
يف معرفة اإلمامة

معرفة  يف  الكرامة  منهاج  كتاب   ، احلّلّ العاّلمة  أّلفها  التي  املهّمة  الَعَقِدّية  الكتب  من     �
نبذة عن  نبدأه  ومما  ودراسًة،  بحثًا ورشحًا  األيدي  فتناولته  اآلفاق،  ذاع صيته يف  اإلمامة، 

مؤّلف الكتاب ومكانته العلمّية:

الدين  سديد  ابن  احلسن  منصور  أبو  الدين  مجال  الشيخ 
بـ)العاّلمة  املعروف   ، ّ احلــيلّ املطّهر  ابن  عيّل  بن  يوسف 

( ـ قّدس اهلل نفسه الزكّية ـ.  احليّلّ
ُولِد يف مدينة احلّلة يف 27 شهر رمضان سنة 648هـ، ونشأ 
يف كنف أرسٍة عرفت بالعلم والتقوى والصالح، فقد كان 
أبوه سديد الدين يوسف بن عيّل فقيًها مّقًقا مدرًسا من 

أعاظم العلامء يف عرصه.
وصفُه احلُر العاميُل يف كتاِب أمِل اآلمِل ما نّصُه: " فاضٌل 
عامٌل، عاّلمُة العلامِء، مّقٌق مدّقٌق، ثقٌة فقيٌه، مّدٌث متكّلٌم 
ماهٌر، جليُل القدِر، عظيُم الشأِن، رفيُع املنزلِة، ال نظرَي لُه 

يف الفنوِن والعلوِم والعقلّياِت والنقلّياِت ".
وقال اخلوانساري يف روضات اجلّنات: " مل تكتحل حدقة 
الزمان له بمثٍل وال نظري، وملّا تصل أجنحة اإلمكان إىل 
ساحة بيان فضله الغزير، كيف ومل ُيدانِه يف الفضائل سابٌق 

عليه وال الحق".
ألَّف العاّلمة يف خمتلف فنون املعرفة اإلسالمّية، فقد صّنَف 
يف علم الكالم، ويف أصول الفقه، ويف احلديث، واملنطق، 
والنحو  والفلسفة،  احلكمة،  وفنون  الــرجــال،  وعلم 

والعربّية، وغريها.  
وحاز عىل منزلٍة علمّيٍة مرموقٍة ومكانٍة اجتامعّيٍة استثنائّيٍة، 

يف  وبراعته  العلمّية،  وقابلياته  املفرط  ذكــاؤه  أّهَله  وقد 
الفنون املختلفة لرتويج املذهب احلّق، يف ضوء ما امتازت 
الذي هو ثمرة  الكتاب  به مصنَّفاته كاًم ونوًعا، منها هذا 
حادثة  يف  العاّلمة  جهود  بربكة  املغويّل  السلطان  تشّيع 

معروفة.
األرشف  النجف  إىل  وُشيِّع  726هـ،  سنة  احلّلة  يف  تويّف 
تشييعًا مهيبًا، وُدِفن يف احلجرة التي تقع إىل جنب املنارة 
طالب)عليه  أيب  بن  عــيّل  املؤمنني  أمــري  ملرقد  الشاملّية 

السالم(، وقربه يزار ويتربك به.
ح العاّلمُة  )منهاج الكرامة يف إثبات اإلمامة(، هكذا رصَّ
باسمِه يف ديباجة الكتاب، واشتهر بني أهل الفّن، وقد ُطبع 
كتابه  يف  خليفة  حاجي  ذكره  بينام  العنوان،  هبذا  الكتاب 
)كشف الظنون( باسم )منهاج السالمة(، وهو إسٌم تفّرَد 

به.
)الرتاث  كتاب  يف  األشكوري  احلسينّي  أمحد  السّيد  قال 
العريّب املخطوط: 423/12( عن هذا الكتاب ما نّصه: 
والنقلّية  العقلّية  باألدلة  الكتاب  هذا  يف  العاّلمة  " أثبت 
إمامة أمري املؤمنني عيّل وِولِده األئّمة املعصومني )عليهم 
السالم(، وأجاب فيه باختصار عن ُشَبه املخالفني للشيعة 
أّلفه  فيه،  أوردها  التي  واملناقشات  اإلمامة،  موضوع  يف 
باسم السلطان ممد خدابنده، وتاريخ تأليفه كان يف آخر 
مجادى األّوىل سنة 709هـ يف خراسان، تناول فيه مسألة 
اإلمامة يف فصوٍل أوهلام: يف نقل املذاهب يف مسألة اإلمامة: 

تعّرض فيه إىل ذكر آراء املذاهب اإلسالمّية واختالفهم يف 
واجب  اإلمامّية  مذهب  أنَّ  يف  وثانيهام،  اإلمامة،  مسألة 
أهل  مذهب  إّتباع  توجب  التي  األدّلــة  فيه  بنّي  اإلتباع، 
البيت)عليهم السالم( وكان الفصل الثالث يف األدّلة عىل 
إمامة أمري املؤمنني، صنَّف فيه األدّلة عىل مناهج: املنهج 
القرآنّية عىل  العقلّية، والثاين: يف األدّلة  األّول: يف األدّلة 
إمامة أمري املؤمنني )عليه السالم(، وذكر فيه أربعني برهاًنا، 
والثالث: يف األدّلة املنقولة عن النبّي )صىل اهلل عليه وآله(، 
وقد تضمن املنهج الرابع األدّلة عىل إمامته املستنبطة من 

أحواله.
     أما الفصل الرابع: فكان يف إمامة باقي األئّمة اإلثني 
وهي:  طرق،  عّدة  ذلك  يف  ذكر  السالم(:  عرش)عليهم 
اثنا  بعده  األئّمة  أنَّ  يف  األعظم  النبّي  عن  املتواتر  النّص 
عرش، ووجوب أن ال خيلو كّل زمان من إمام معصوم، مع 
ذكر الفضائل التي اشتمل كّل واحد منهم عليها املوجبة 

لكونه إماّما. 
أمري  عــىل  م  تــقــدَّ مــن  أنَّ  ــس:  ــام اخل الفصل  يف  وجـــاء 

املؤمنني)عليه السالم( ليس بإمام داعام
كّل ذلك باألدّلة القرآنّية، واألحاديث النبوّية.

من  إمامة  عىل  حججهم  َنْسِخ  يف  السادس،  الفصل  أما 
له: " احلمد هلل سبَقه )عليه السالم( أوَّ

س بكامله عن الرشيك          الواحد الكريم املاجد املقدَّ
ومقالة  رشيفة  رسالة  فهذه  بعد،  ..أّمــا  واملعاند  والضّد 
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واليمنع  وآخره:"  املطالب"،  أهم  عىل  اشتملت  لطيفة 
مة،  املستحّق عن حّقه، فهذا آخر ما أردنا إثباته يف هذه املقدِّ

وصىّل اهلل عىل مّمد وآله وأصحابه وخلفائه أمجعني".
وملّا كان هذا من الكتب املهّمة التي تم البحث فيها  مسألة 
النقلّية  باألدّلة  هلا  مثبتًا  اإلسالمّية،  العقيدة  يف   اإلمامة 
والعقلّية ومبطاًل أدّلة الرافضني هلا، فقد كان له وقٌع كبرٌي 
عند أهل العلم وطاّلب احلقيقة، واعتنوا به ما بني نسخ 
وترمجة ورشح وطبع، فكانت نسخ الكتاب اخلطّية: ُذِكر 
يف فهرس املخطوطات )فنخا: 32 / 258( أنَّ للكتاب ما 
يناهز )175( نسخة خطّية موّزعة يف مكتبات إيران عاّمة، 
سنة  رمضان  شهر  يف 12  كتبت  املوجودة  النسخ  وأقدم 
852هـ، كتبها: ممد بن عيّل بن حسن اجلباعي، مكتبة آية 

اهلل املرعيش، قّم، الرقم: 8932/74. 
كتبها:  ـــ،  873ه سنة  رجب  شهر  يف  الثانية  كتبت  فيام 
اهلل  آية  مكتبة  اإلســرتآبــادي،  خواجة  أمري  بن  شامريزا 

املرعيش، قّم، الرقم: 13160/1.
أنَّ   )292  /11( النجفّية  املخطوطات  معجم  يف  وُذِكر 
ٍة موّزعٍة عىل: مكتبة اإلمام احلكيم  للكتاب تسع نسٍخ خطيَّ
أربع نسخ، وثالث نسخ مكتبة اإلمام أمري املؤمنني )عليه 
الغطاء  كاشف  اإلمــام  مكتبة  واحــدة  ونسخة  السالم(، 

العامة، ونسخة واحدة أخرى مكتبة املدرسة الشرّبّية. 
َتْرَجَم الكتاَب إىل الّلغة الفارسّية مجلٌة من األعالم، نذكر 

منهم:
جمهول املرتِجم والتاريخ، وأقدم نسخة منه كتبت يف القرن 
الثامن أو التاسع اهلجرّي، وثانية كتبت يف ق11، وثالثة 

ُكتِبت بتاريخ سنة1093هـ. )ينظر: فنخا: 268/32(. 
)ق10هـ(.  الرضوّي  قريش  بن  اهلل  نعمة  أيضًا:  وترمجُه 

)ينظر: فنخا: 268/32(. 
آقا  ترمجُه:  الكرامة،  منهاج  ترمجة  يف  القيامة  ــرية  وذخ
اخلــوانــســاري )ت1125هـــــ(. بــن حسني  ممد  مجــال 

)ينظر:فنخا:80/16(. ومشكاة اهلداية، ترمجه: ممد بن 
قاسم بن ممد رضا اهلزارجريبي )ت1132هـ(،بتاريخ12 
و)كرامة   ،)598/29 فنخا:  )ينظر:  ـــ.  1123ه صفر 
باقر  ممد  بن  إسامعيل  األدبــاء  جمد  ترمجه:  املنهاج(، 

اخلراساين )ت1321هـ(. )ينظر: فنخا: 157/26(. 
فقد  رصينٍة،  ومطالَب  ٍة  علميَّ قيمٍة  من  الكتاب  هلذا  وملا 
رشَح الكتاَب عدٌد من العلامء، بيَّنوا فيها مسائَلُه وأوضحوا 
غوامَضه وخّرجوها عىل مصاِدرها، فجاءت تلك الرشوُح 
تلك  وافية، وزادت األصَل كاماًل عىل كاملِه، ومن  كافية 

الرشوح:
اإلرساف،  أهل  من  احلّق  ألهل  اإلنتصاف  يف  اإلنصاف 
جمهول املؤّلف والتاريخ. )ينظر: فنخا: 63/5(. وقد ُطبع 
عبد  طاهر  الشيخ  بتحقيق  جمّلدات  ثالثة  يف  الرشح  هذا 
األمري السالمي يف مؤّسسة دار اإلعالم ملدرسة أهل البيت 
)عليهم السالم( يف قّم بطبعته األوىل سنة 1434هـ. قّرَظ 
من  املؤّلَف  أّن  وذكر  الشريازي،  مكارم  نارص  الشيخ  له 
أعالم القرن الثامن اهلجري، وأّنه عىل األرجح من تالمذة 
، وتصّدى لرشحه السّيد عيّل احلسينّي املياليّن  العاّلمة احليّلّ
)معارص(، ومل ُيطبع من الرشح سوى الفصل األّول من 
الكتاب يف جمّلد واحد، ويقع  يف 582 صفحة، ، مؤّسسة 

هجرة للطباعة، سنة 1418هـ.
إيران سنة )1296هـــ(، )ينظر:  الكتاب مستقاًل يف  ُطبِع 
الذريعة: 172/23(، وسنة )1298هـ( يف هامش كتابه 
األستاذ  بتحقيق  أيضًا  وُطبع  املصدر،  نفس  )األلفني(. 
عبد الرحيم مبارك، ونرشه دار تاسوعاء للطباعة والنرش، 
املتخّصصة  املكتبة  يف  ُنرش  ثّم  )1379ش(،  سنة  مشهد 
وُأعيد  ـــ(،  )1419ه سنة  السالم(  )عليه  املؤمنني  بأمري 
طبُعه سنة )1425هـ( بنفس التحقيق والنرش، كام ُطبع يف 
مركُز األبحاث العقائدّية ضمن سلسلة الكتب املؤّلفة يف 

رّد الشبهات، رقم )120(.
ة صورة الصفحة األوىل إلحدى نسخ الكتاب اخلطّي
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كتب وم�شنفات

احلدود النحوية 
واملآخذ عىل احلاجبية

وصف املخطوط
وهي نسخٌة فريدٌة مفوظٌة يف خزانة 
العتبة العلوية املقدسة بخطِّ املؤلِِّف، 
ضمن جمموعة أوقفها ابن العتائقي 
العتبة  يف  املــخــطــوطــات  ــة  ــزان خل
املجموعة  وهذه  املقدسة،  العلوية 
وهي  ـــم)450(،  رق حتت  مفوظة 
الفه  اهلجائية،  بــاحلــروف  مرقمة 
تدلُّ  تعليقة  عليها  787هـــ،  سنة 
سنواٍت  ثالِث  بعد  مراجعتها  عىل 
من  املخطوط  حجم  تأليفها،  من 
صفحاتِه  عــدُد  الــصــغــرِي،  القطِع 

)50( صفحًة، يف كل صفحة )14( 
سطرًا، يف كل سطر )12( كلمًة. 

ِحكمًة  الواضِع  هللِ  ))احلمُد  أوله: 
وضعها  كام  العرباء  العرِب  كلِم  يف 
وصلواته  ــامء،  ــس وال الــغــيــاِض  يف 
الطاهريَن  وآلــِه  األنبياء  خاتِم  عىل 

األتقياء((.
العبد  تأليفها  مــن  ))فـــرغ  آخـــره: 
بن  الرمحن  عبد  ربه  رمحة  الراجي 
املجاور  العتائقّي  إبراهيم  بن  ممد 
العلوّي  ــغــروّي  ال املــقــدس  ــرم  احل
عرش  وذلك  مرشفه  عىل  اهلل  صالة 

من مجادى اآلخر سنة سبع وثامنني 
الغروّي  املقدس  باحلرم  مائة  وسبع 

صلوات اهلل عىل مرشفه((.
ابُن  ذكــَر  ــرية  األخ الصفحة  وبعد 
سنة  تــأرخيــهــا  تعليقة  الــعــتــائــقــّي 
حدوده  تأليف  بعد  أي  ـــ(  )790ه
سنة  وهــي  سنني  بثالِث  النحوّية 

وفاته فقال: 
أحرز  ومل  عامًا  التسعني  إىل  بلغُت 
ــب الــكــامل ولــســت مــن أربــابــه  رت
علقتها سابع عرش من مجادى األوىل 
وعمري  مائة  وسبع  تسعني  سنة 

حينئٍذ تسعني سنة.
الكتاب  حيتوي  الكتاب:  مباحث 
عىل مقدمة بنّي فيها سبب التأليف، 

وفصلني:
حدود  تضمن  وقد  األول:  الفصل 
النحو  مــوضــوعــات  مــن  جمموعة 
الكلمة، واملرّكب،  اللفظ، و  وهي: 
ــالم، والــعــامــل، واملــعــرب،  ــك وال
ــــراب، والــبــنــاء، واجلــنــس،  واإلع
املنرصف،  وغري  واملؤنث،  والعلم، 
ــان الــســاملــان،  ــع ــم ــى، واجل ــن ــث وامل
واسم  الفاعل،  ــم  واس واملــصــدر، 

•  قاسم رحيم حسن                 

�    تأليف:  الشيخ ك�ل الدين عبد الرمحن بن حممد بن 
 ، إبراهيم بن حممد بن يوسف بن العتايقي أو العتائقي احِللِّ
يرجع نسبه اىل قبيلة خفاجة، وهو من مشاهري القرن الثامن 
اهلجري يف احِللرَّة، املولود فيها سنة)699هـ(، ثم سافر إىل 
احِللرَّة بعد عرشين سنة، له تصانيف  بالد فارس وعاد إىل 
واألدبية  الرصفة  العلمية  منها  خمتلفة  جماالت  يف  كثرية 
كتاب:  العربية   اللغة  علوم   يف  أّلفه   ما  وأبرز  والفقهية، 
عىل  حصلت  احلاجبية(  عىل  واملآخذ  النحوية  )احلدود 
نسخة منه ملونة، وكتاب )األضداد يف اللغة( ومل أعثرعليه 
و)املنتخب يف لباب األدب( ألفه سنة 776هـ، وقفت عليه 
يف خزانة الروضة العلوية ، وله خمترص أيب هالل العسكري  
)إختصار كتاب األوائل( اسمه )األوليات( فرغ منه سنة 
بن  عل  تفسري  خمترص  وله  الكافية(،  وله)رشح  هـ   753
إبراهيم، لدي نسخة منه، وله رشح هنج البالغة لدي نسخة 
مصورة منه، وله رشح ديوان املتنبي وقفت عليه يف اخلزانة 
واملنسوخ،  والناسخ  اهليأة،  يف  امللخص  ورشح  الغروية، 
لدي نسخ منه وغرر الغرر ودررالدرر وقفت عىل نسخته 

يف مكتبة املرعيش يف قم املقدسة، تويف سنة )790هـ(.
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هنا نلتقي...
ملتقى القراء

بالشكر اجلزيل لكل من ساهَم  تتقدم جملة رد الشمس 
ويساهم يف رفد هذه الصفحة عرب مشاركاهتم وتساؤالهتم، 
كوهنا حاضنة هلذا الرتاث الّثر ملدينة احللة الفيحاء، املدينة 
التي تألقت بفكر علامئها وجهابذة مفكرهيا، لتكون منارًا 

لألجيال القادمة.
بريد القراء: 

• الصديق ممد حليم صالح الدّهان يسأل : اين 
يقع سوق دانيال؟

يقع سوق دانيال يف ناحية الكفل مافظة بابل, وهو يعد 
أحد األسواق األثرية القديمة واملهمة ، قد تم ترميمه قبل 
مما  املجال  هبذا  متخصصة  غري  عراقية  بأيدي  سنوات 
اآلثار  بدائرة  واملختصون  أجزائه،  بعض  تساقط  اىل  ادى 
يف مافظة بابل مل حياولوا وضع احللول هلذه املشكلة التي 

هتدد حياة أصحاب املحالت يف السوق . 

خان  يقع  أين  يسأل:  أمحد  طه  أمحد  الصديق   •
حنون؟

من  ويعترب  حالياً،  الصفارين  سوق  يف  حنون  خان  يقع 
اسرتاحة  دار  بمثابة  كانت  والتي  احللة،  خانات  أشهر 
للمسافرين وماشيتهم عندما كانت  الدواب هي واسطة 

للنقل آنذاك.
عگد  يقع  أين  يسأل  جاسم  اهلل  عبد  • الصديق 

املفتي ؟ وملاذا سمّي هبذا اإلسم؟
سمي الزقاق بعكد املفتي نسبة اىل الشيخ ممود الزهاوي 
وهو من أصل تركي، حيث كان مفتيًا ورجل دين معروفًا 
يف احللة، وسبب تسمية العگد فقد كان بيته وسطه وقد 

تعّود عامة الناس عىل اطالق اسم املفتي عىل العگد. 

مرقد العالمة صالح بن عبد الوهاب بن العرندس يف عكد املفتي

املفعول، والصفة املشبهة، وأفعل التفضيل، والضمري، 
والصوت،  الفعل،  واسم  واملوصول،  اإلشارة،  واسم 
والفعل،  والــعــدد،  املبني،  واملــرّكــب  العدد،  وكناية 
والتعجب، وفعال املدح والذم، واحلرف، وحرف اجلر، 
التعريف،  والم  املصدرّي،  واحلرف  النداء،  وحرف 

والتنوين.
 فيام تضمن الفصل الثاين: 

الوصفّي،  واملــرّكــب  اإلضـــايف،  املــرّكــب  املــرّكــبــات: 
واجلملتان:  التعليقّي،  واملرّكب  اإلسنادّي،  واملرّكب 

اإلسمية والفعلية، واجلملة اخلربّية، واجلملة اإلنشائّية، 
املطلق،  واملفعول  والــفــضــالت،  واخلـــرب،  واملــبــتــدأ، 
واملفعول به، واملنادى، واالستغاثة، والرتخيم، والندبة، 
والفعل  والتحذير،  واالشــتــغــال،  واالخــتــصــاص، 
معه،  واملفعول  له،  واملفعول  فيه،  واملفعول  املتعّدي، 
والوصف،  والتوابع،  واملستثنى،  والتمييز،  واحلــال، 
النسق،  وعطف  البيان،  وعطف  والبدل،  والتأكيد، 
املستقبل،  والفعل  املايض،  والفعل  املعرب،  والفعل 

والفعل املبهم .

الصفحة األخرية وما قبلها من خمطوطة يف علم النحو
)ت:790هـ( للشيخ ك�ل الدين عبد الرمحن العتائقي احِللِّ

الصفحة االوىل والثانية من خمطوطة يف علم النحو
)ت:790هـ(  للشيخ ك�ل الدين عبد الرمحن العتائقي احِللِّ

سوق دانيال يف ناحية الكفل
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من واحة الرتاث

احللة تودع عل�ئهادائرة التموين يف مدينة احللة

أقدم مقهى يف احللة
مالك مدرسة الرشيف الريض عام 1963م 

من طرائف العل�ء
رش اجلادة العمومية:

احللة حتتفل بدخول العراق اىل عصبة األمم املتحدة: وثيقة حلية

الغذاء بسبب موجة  الفقراء احلصول عىل  تعذر عىل  الثانية  العاملية  خالل احلرب 
دائرة  بتشكيل  خالص(  )أمني  املترصف  فبادر  بأرسه,  العامل  اجتاحت  التي  الغالء 

التموين بنظام التوزيع بالبطاقات.
وقامت ُمديرية التموين يف لواء احللة بُفتح عّدة خمازن لبيع الطحني وسعرت كيلو 
طحني احلنطة)40فلسًا( بعد أن كان سعره )65فلسًا( وأخذ املواطنون يتهافتون عىل 

خمازن البيع وباألخص العامل والفالحون والفقراء.

صورة متثل تشييع الشيخ ممد سامكة الزعيم الديني, الذي تويف يف احللة سنة 1394هـ 
-1974 م ودفن يف النجف األرشف، ويتقدم املشيعني السيد مهدي الشاله.

)اللبن(،  املقاهي وكان مكانه يف سوق  أقدم  باقر من  املرحوم عباس  يعترب مقهى 
كام يسمونه أهل احللة القدماء وهو السوق املجاور لسوق الصاغة, واملقهى عبارة 
)الوجاغ(  وكذلك  )التسكاه(  املقهى  وبداخل  بعضهام,  عىل  مفتوحني  دكانني  عن 
وعليه )منقلة( فحم كبرية وبالقرب منها )سامور( كبري لغيل املاء بواسطة الربيمز 
النفطي, كام كان يف داخل املقهى رف خشبي طويل رصت عليه وبنسق مجيل )قواري 

الفرفوري( اجلديدة وكأهنا للعرض فقط.

مدير املدرسة املرحوم عبود الشاله واملعاون املرحوم ممود اجلادر واملرحوم مهدي 
عبد أسود واملرحوم ممد جواد دهيمي واملرحوم حسني ممد عيل وسمي واملرحوم 
خضري عباس اخلفاجي واملرحوم عبد احلسني مرعب وناجي عبود رشبه والسيد 

عدنان حسون وتوت.

من طرائف السيد جعفر احليل أن ديوكا أهديت جلار له من العلامء األعالم, وكان 
العامل ذا مسجد ومجاعة, فكتب اليه مازحًا : 

أحب بأن أصـــــــيل كل يوم ....         وراءك يف العــــــيش ويف الغداة
ولكن ليس يل يف البيت ديك ....         ينبهني ألوقــــــــات الصــــالة

والبد أن السيد قد حصل عىل املقسوم من الديوِك بال أخٌذ وَرُد.

جاء يف التقرير اإلداري ملدينة احللة عام ) 1929م(: تقوم البلدية برش اجلادة العمومية 
يف كل يوم مرتني، يف فصل الصيف، وإزالة األوساخ عن اجلادات واألسواق, كام كان 
من واجبات املترصفية يف لواء احللة تقديم تقرير إداري ملا أنجز خالل عام من عمل 

املترصفية. )الصورة رقم 5 (

احللة  لواء  سكان  استبرش  بغداد:  يف  اإلدارة  إىل  احللة  لواء  مترصفية  تقرير  يف  جاء 
بخرب انضامم العراق إىل عصبة األمم املتحدة، يف اليوم الثالث من ترشين األول سنة 

)1932م(، واشرتك اجلميع باملهرجانات التي أقيمت هبذه املناسبة.

كتبت هذه الوثيقة بخط الشيخ عيل بن الشيخ حسني بن عبداهلل بن الكاظم الشمري 
اىل منتصف  تعود  املتوىف عام 1281هـ،  الكبري(  العذاري  )الشيخ عيل  بـ  املعروف 
القرن الثالث عرش اهلجري, كتب فيها عن حوادث وقعت يف احللة وكربالء آنذاك 

كانت قد نرشهتا صحيفة اجلنائن البابلية يف العدد 58 الصادر يف 30 /7 /2001 .
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• صدر حديثا  كتاب معاين افعال الصالة واقواهلا

متفردًا،  كان  واله(  عليه  اهلل  ممد)صىل  الكريم  نبينا  وصله  الذي  اإلنساين  للكامل  األكمل  املستوى  إن 
لِِرَضاه، َوَيسَخُط لَِسَخِطِه، فقال عنه عز من  حيث كان متأدبًا بآداب القرآن، ومتخلقًا بأخالقه، َيرىَض 
قائل )وإنك لعىل خلق عظيم )القلم/4(، وخيربنا أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( 
أن العناية اإلهلية اختذت شكاًل آخر عندما بلغ ذلك السن، فقد أوكل اهلل تعاىل مسؤولية الرتبية ليس ألحد 
املالئكة، وال ألحد املالئكة املقربني، ولكن ألعظم املالئكة. هذه املسؤولية هي الرتبية املبارشة، وإال فإن 
األصل هو العناية اإلهلية، وذلك قوله)صىل اهلل عليه واله( )أّدَبني ريّب فأحَسَن تأِديبي(، والشك أن هذه 
العناية العظمى التي أوالها اخلالق العظيم، أوصلته إىل ذلك الكامل، وأن اختياره من بني اخللق لتبليغ 
الرشيعة اخلامتة بكتاهبا املبني وباحلكمة التي آتاها معه، يعني أنه كان وحده املؤهل لتلقي ذلك التنزيل اهلائل 
)إّنا َسُنلِقي َعليَك َقواًل َثقياًل( املزمل:4. وقال اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( يف خطبته القاصعة 
يف هنج البالغة، "وكان نبينا الكريم ممد )صىل اهلل عليه واله( قبل أن يبعث بالرسالة ومنذ ولد ونشأ )نبيًا( 
يرى امللك يف نومه ويسمع صوته يف يقظته، ويسلك به طرق اخلري كلها"، إذن فإن هذه الذكرى التي تطرق 
أبواب أيامنا يف شهرنا املبارك هذا رجب األصب، ماهي إال موعدًا وعنوانًا جمازيًا لبعثة خاتم النبيني وسيد 
املرسلني ممد)صىل اهلل عليه واله(، حيث أن ما يستند عليه العقل ما جاء عن قوله )صىل اهلل عليه واله(: 
)كنت نبيًا وآدم بني الروح واجلسد(، وهذا مانقله الكثري من الباحثني كاحلاكم النيسابوري يف املستدرك، 
واهليثمي يف جممع الزوائد، وجالل الدين السيوطي يف الدر املنثور، عن ابن عباس ريض اهلل عنه قال: قيل 
يا رسول اهلل متى أخذ ميثاقك؟، قال:" وآدم بني الروح واجلسد"، وأنه صىّل اهلل عليه واله كان يتأذى من 
األوضاع االجتامعية غري املستقّرة ومن اجلهل والفساد املتحّكم يف املجتمع آنذاك وخاّصة يف مّكة، فلهذا 
وللعبادة والتفّكر كان يبتعد عن الناس يف أكثر أّيام السنة ويصعد جبل النور، وبعد انتهاء العبادة كان يطوف 
حول الكعبة ثم يرجع اىل بيته، وقد حدثت وقائع عظيمة يف هذا اليوم الذي سمي بالبعثة ونزول الوحي 
للتبليغ علنًا، منها سامع صوت أنني إبليس، يقول أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم(: 
سمعت صوت أنني خالل نزول الوحي، سألت رسول اهلل، ملن هذا األنني؟ قال: هذا أنني إبليس قد يئس 
من أن يطاع فهو يأن هكذا، ثم قال: يا عيل أنت تسمع ما أسمع وترى ما أرى إال أنك لست بنبي ولكن 

أنت وصيي وخليفتي وال خترج عن طريق اخلري. 

�لرحمة

م�شك اخلتام
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 )ال�سيد كاطع العوادي ت 1935(


