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قواعد النرش يف املجلة

تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة التي تعنى بالرتاث

الفكري و الثقايف ملدينة كربالء املقدَّ سة عىل وفق القواعد اآلتية:

 -1يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي
وخطواته املتعارف عليها عاملي ًا.

 -2يقدم البحث مطبوع ًا عىل ورق  ،A4وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ()CD
بحدود ( )10000 -5000كلمة وبخط  simplified Arabicعىل أن ترقم
الصفحات ترقي ًام متسلس ً
ال.

ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزيةّ ،
-3تقديم ّ
كل يف حدود

صفحة مستقلة عىل أن حيتوي الثاين عنوان البحث ،ويكون امللخص بحدود

( )350كلمة.

 -4أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك
معه يف البحث إن وجد ،وجهة العمل ،والعنوان الوظيفي ،ورقم اهلاتف ،والربيد
االلكرتوين لكل منهم مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب

البحث أو أي إشارة إىل ذلك.

 -5يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث،
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن :اسم الكتاب،
اسم املؤلف ،اسم النارش ،مكان النرش ،رقم الطبعة ،سنة النرش ،رقم الصفحة ،هذا
تكرر
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة ،ويذكر اسم الكتاب ،ورقم الصفحة عند ّ

استعامله.

يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة وجود مصادر
َّ -6
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر

العربية ،ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
 -7تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستق ّلة ،ويشار يف أسفل الشكل
إىل مصدرها ،أو مصادرها ،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.

 -8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل،
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقدّ م إىل مؤمتر أو ندوة ،وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام،

كام يشار إىل اسم أية جهة علمية ،أو غري علمية قامت بتمويل البحث ،أو املساعدة

يف إعداده.

منشورا وليس مقدّ ًما إىل أ َّية وسيلة نرش أخرى.
-9أن ال يكون البحث
ً

 -10تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال تعرب بالرضورة عن
وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

 -11ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش ،وال تعاد البحوث إىل

أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآللية اآلتية :ـ

أ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ
التس ّلم.
ب يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد

نرشها املتو ّقع.

جـ البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل
نرشها تعاد إىل أصحاهبا ،مع املالحظات املحددة ،كي يعملوا عىل إعدادها هنائي ًا

للنرش.

د البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

-#يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.

و يمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه ،ومكافأة مالية

قدرها ( )150ألف دينار عراقي.
 -12يراعى يف أسبقية النرش :ـ

أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.

جـ تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

 -13ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة

(،)turath@alkafeel.net

أو عىل موقع املجلة /http://karbalaheritage.alkafeel.net

او موقع رئيس التحرير drehsanalguraifi@gmail.com
أو ُت َس َّلم مبارش ًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:

الكبري/جممع
( العراق/كربالء املقدسة /حي اإلصالح/خلف متنزه احلسني
َّ

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء).

كلمة العدد

بسم اهلل الرمحن الرحيم
نحمد اهلل تعاىل عىل نعامئه ِ
ومنَنِه ونستعني به ونصيل ونسلم

ونبينا حممد وعىل آل بيته الطيبني
عىل صفوة أنبيائه ورسله س ِّيدنا ّ
الطاهرين.

أما بعد َّ
فإن األمم تعرف بعلامئها ومفكرهيا ومبدعيها لكوهنم
النخبة ا َّلتي سامهت بصورة فاعلة يف البناء العلمي واحلضاري

والثقايف ،فهم ال�سراج ا َّل��ذي تستنري به األجيال وتقتدي ،وهم

الرافد
ألي
الركيزة
األساسية ّ
ٍ
ّ
جممتع من املجتمعات القائمة ،وهم ّ
ّ
يشع خري ًا لذا
املعطاء لش ّتى صنوف العلوم واملعرفة ،فهم مصدر ّ

سعت جم ّلة تراث كربالء عىل تعميق دور الدراسات ذات الطابع

العلمية واالجتامعية
العلمي املبدع املتخصص بدراسة وحتليل اآلثار
ّ
والوصفية
النمطية
والتارخيية هلم و السيام األبحاث التي تبتعد عن
ّ
ّ
املعتادة ،وستعمل هيأتا املج ّلة عىل تنفيذ سرتاتيجية مدروسة من

خالل ختصيص عدد خاص ّ
كل عام عن عامل من علامء كربالء
ضمن حماور سيعلن عنها الح ًقا.
وأ ّما يف هذا العدد فتصدرت املج ّلة ببحث السيد حممد املجاهد

الطباطبائي أثره العلمي واجلهادي ،تاله بحث عن رواة كربالء
يف مصنفات الرجاليني الشيخ أبو حممد إلياس بن هشام احلائري

انموذجا ،وبعده السيد فخار بن معد احلائري وكتابه احلجة عىل
ً

واحلكومية
الذاهب إىل تكفري أيب طالب ،والتعليم واملدارس الدينية
ّ
يف كربالء ح َّتى أواخر العهد العثامينّ ،وقد اعتادت املج ّلة نرش بحث
باللغة االنكليزية فخصص لذلك يف هذا العدد بحث بعنوان :دور

األول ،إضافة إىل
علامء كربالء يف التصدِّ ي لالحتالل الربيطاين ّ
أبحاث أخرى موزعة عىل حقول معرفية منوعة ليثري ّ
كل بحث
حق ً
ال من حقول املعرفة لتتحقق بذلك وظيفة اإلثراء والتنوع ،ففي

األدب بحثان؛ األول حول املضامني اجلهادية للثورة احلسينية يف

الشعر الكربالئي ،والثاين دراسة وصفية لرثاء اإلمام احلسني يف

شعر الشيخ ابن العرندس ،ويف التاريخ االقتصادي دراسات عن
السياسة االقتصادية للدولة العباسية و أثرها يف الواقع االقتصادي
يف كربالء ،ومن األبحاث ذات الطابع التارخيي احلائر احلسيني
النشأة والتطور ،كام روعي تنوع األبحاث من جامعات خمتلفة من

داخل العراق وخارجه.

كل هذا التنوع يف أبحاث العدد كان اهلدف منه نرش الفكرة

العلمية التي تنشدها تراث كربالء بني صفوف املجتمع بكل أقسامه
لذا َّ
املعرفية لتتسع قاعدة
فإن املجلة تدعوكم لرفدها بنتاجاتكم
ّ

لتعم
التوثيق بقراءات جديدة لرموز كربالء وأعالمها وعلامئها ّ
وإبداعيا.
علميا
الفائدة من خالل تقديم أبحاث راقية ومتفوقة
ًّ
ًّ
رب العاملني.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ّ

رئيس التحرير

كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث؟ لماذا كربالء ؟

 -1تكتنز السالالت البرشية مجل ًة من الرتاكامت املادية واملعنوية
التي تشخص يف سلوكياهتا ،بوصفها ثقاف ًة مجعي ًة ،خيضع هلا حراك
الفرد :قو ً
ال ،وتفكري ًاّ .
ال ،وفع ً
تشكل بمجموعها النظام الذي يقود
حياهتا ،وعىل قدر فاعلية تلك الرتاكامت ،وإمكاناهتا التأثريية،
تتحدّ د رقعتها املكانية ،وامتداداهتا الزمانية ،ومن ذلك تأيت ثنائية:
السعة والضيق ،والطول والقرص ،يف دورة حياهتا.

لذا يمكننا توصيف الرتاث ،بحسب ما مر ذكره :بأنه الرتكة

املادية واملعنوية لساللة برشية معينة ،يف زمان معني ،يف مكان معني.
وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة:
 املنفذ األهم لتعرف ثقافتها. -املادة األدق لتبيني تارخيها.

 -احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.

وكلام كان املتتبع لرتاث (ساللة برشية مستهدفة) عارف ًا بتفاصيل

محولتها ،كان وعيه بمعطياهتا ،بمعنىّ :
أن التعالق بني املعرفة بالرتاث

والوعي به تعالق طردي ،يقوى الثاين بقوة األول ،ويضعف بضعفه،

ومن هنا يمكننا التعرف عىل االنحرافات التي تولدت يف كتابات
بعض املسترشقني وسواهم ممّن َت َق ّصدَ دراسة تراث الرشق وال
سيام املسلمني منهم ،فمرة تو ّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل

كنوز ساللة الرشقيني ،ومرة تو ّلد بإضعاف املعرفة ،بإخفاء دليل،

أو حتريف قراءته ،أو تأويله.

حتيز بحدود مكانية مادية
 -2كربالء :ال متثل رقعة جغرافية ّ
فحسب ،بل هي كنوز مادية ومعنوية ّ
تشكل بذاهتا تراث ًا لساللة

ّ
وتتشكل مع جماوراهتا الرتاث األكرب لساللة أوسع تنتمي
بعينها،

إليها ،أي :العراق ،والرشق ،وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات
احليف التي وقعت عليها :فمرة ،ألنهّ ا كربالء بام حتويه من مكتنزات
متناسلة عىل مدى التاريخ ،ومرة ،ألهنا كربالء اجلزء الذي ينتمي

إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات ،ومرة ،ألهنا اجلزء الذي ينتمي
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات ،فكل مستوى من هذه
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها ،حتى ُغ ِّيبت ُ
وغ ِّيب

تراثهاُ ،
واخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو

املنحرف أو املنزوع عن سياقه.

 -3وبنا ًء عىل ما سبق بيانه ،تصدى مركز تراث كربالء التابع

للعتبة العباسية املقدسة إىل تأسيس جملة علمية متخصصة برتاث
كربالء ،لتحمل مهوم ًا متنوعة ،تسعى إىل:
 -ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء

بأبعادها الثالثة :املدنية ،واجلزء من العراق ،واجلزء من الرشق.

 -مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت

عن ثنائية الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ،

ومديات تعالقها مع جماوراهتا ،وانعكاس ذلك التعالق سلب ًا أو
إجياب ًا عىل حركيتها ،ثقافي ًا ومعرفي ًا.

 -اجراء النظر إىل مكتنزاهتا :املادية واملعنوية ،وسلكها يف

مواقعها التي تستحقها ،بالدليل.

 تعريف املجتمع الثقايف :املحيل ،واإلقليمي ،والعاملي:بمدخرات تراث كربالء ،وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقع ًا.

 -تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك ال�تراث بأنفسهم ،يف

ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي ،واعتقادهم باملركزية الغربية ،مما

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية.

 -التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني ،مما يؤرش

ديمومة النامء يف مسرية اخللف ،بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
 -التنمية بأبعادها املتنوعة :الفكرية ،واالقتصادية ،وما إىل

ذل��ك ،فالكشف عن ال�تراث يعزز السياحة ،ويقوي العائدات

اخلرضاء.

فكانت من ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.
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الملخّ �ص

احتلت مدينة كربالء أمهية علمية كبرية يف التاريخ اإلسالمي ،نظر ًا لوجود
العتبات املقدسة فيها ،األمر الذي جعل منها قبلة العلم والعلامء ،ومسكن ًا
لألرس العلمية ،كأرسة آل طباطبا ،التي يعود أصلها إىل اإلمام احلسن 
وحظيت بشهرة واسعة ،وبرز منها علامء وفقهاء كان هلم أثر يف ازدهار
والسيام السيد املجاهد حممد الطباطبائي املولود
احلركة العلمية يف كربالء،
ّ

يف كربالء سنة 1180هـ 1766-م لعائلة عرفت بعطائها العلمي ،األمر
الذي كان له األثر األكرب يف تنشئته تنشئة علمية مرموقة ،استطاع من خالهلا

يتدرج باملراتب اإلسالمية ،ليصل إىل
أن يشق طريقه يف احلوزة العلمية وأن َّ

درجة االجتهاد واإلفتاء ،بام عرف به من غزارة علمه ،وسعة اطالعه ،إذ
ترك بصامته عىل احلركة التدريسية والعلمية فيها من خالل مؤ ّلفاته يف الفقه
واألصول ومنها مفاتيح األصول ،ومناهل األحكام .

عايش السيد املجاهد حممد الطباطبائي مشكالت عرصه بام امتلك من

سجايا وفضائل إنسانية نبيلة لينصهر فيها ويقايس ويالهتا ،فقد كان هلجوم

الوهابيني عىل كربالء سنة 1216هـ 1801-م وقيامهم بسلب مقتنيات
مرقد اإلمام احلسني وحرقه ،وقتل العلامء ،األثر السيئ يف نفسه ،ليضطر

إىل ترك كربالء والتوجه إىل كرمنشاه ثم توجه إىل أصفهان ،واستقر فيها
للتدريس والتصنيف حتى وفاة والده سنة 1231هـ1816-م ،ليعود بعدها
إىل كربالء وحيظى بمنزلة وشأن كبري يف حمافلها العلمية ،بوصفه مرجع ًا
للشيعة اإلمامية يف كل العامل اإلسالمي ،األمر الذي دعاه إىل محاية املسلمني
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث
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من أي اعتداء أجنبي ،وعليه فقد استجاب لدعوات االستغاثة من القرى

الفارسية ضد اعتداء روسيا عىل أراضيها ،بالفتوى باجلهاد ،واملشاركة فيه،
وهلذا ُل ّقب باملجاهدّ ،
ومتكن من حتقيق مكاسب أرضية واضحة من صد تقدم
تعرض هلا من جانب
اجليش الرويس ،وقرب من النرص لوال اخليانة التي َّ
اجليش القاجاري ،األمر الذي أساء للسيد حممد املجاهد الذي وافاه األجل

بسبب ذلك يف قزوين بطريق العودة إىل العراق سنة 1242هـ 1827-م،
ونقل جثامنه إىل كربالء حيث دفن ما بني احلرمني ،وقربه شاخص إىل اآلن،
سميت باسمه ،إلاّ أنهَّ ا ُأزيلت سنة 1400هـ-
وشيدت إىل جانبه مدرسة ّ

1980م ،بسبب توسيع شارع ما بني احلرمني .
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Abstract
Due to the availability and existence of the holy shrines in
it، Karbala city has been of great significance in the Islamic
history ; it became a centre of attraction for a great number
of scholars and a place of residence for many well- known
scholars and scholastic families such as Aa›l Tabaa›taba who
descended from Al- Imam Al- Hasan (pbuh) and who got a
renowned fame . A great many member of this family have
had their impact in the scholastic and scientific movement
in Karbala، the most prominent of which was Al – Sayyd
Muhammad Al- Mujahid Al- Tabaa’tabaeey born in Karbala
in 1180 A.H – 1766A.D ; he went back to a well- known
scholastic family، which contributed much to his scholastic
bringing up . He started his way in the scholastic Hawza and
continued his way till he got the degree of Ijtihad and giving
Fatwas . Due to his great knowledge، he had his remarkable
impact and imprint on the teaching and scholastic movement
; that was clearly seen in the great majority of his writings on
jurisprudence and its principles and rudiments .
Due to his humane virtues، Al – Sayyd Muhammad AlMujahid Al- Tabaa’tabaeey was part of the problematic
situation of his age ; The attack of the Wahabbies on Karbala
in 1216 A.H. – 1801 A.D and the robbery of the properties
and possessions of Imam Husain’s ( pbuh) holy shrine and
burning it in addition to killing the religious scholars had a
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great negative effect on him . He was forced to leave Karbala
and headed to Karmanshah ( in Iran) to seek and ask for the
help of the shah of Iran to protect the holy shrine and also to
keep the social and religious status of his father as a great
‘Marji’ in Karbala . He، then، went to Asfahan ( in Iran) and
settled down at it and taught there and also he was busy in
composing and writing books until his father’s death in 1231
A.H – 1816 A.D. He then came back to Karbala and got a
remarkable position and social status as he became the ‘Marji’
for all the Shiite Imamate followers all over the Islamic world;
that obliged him to protect and defend the Muslims against
any foreign attack . He، therefore، defended the Iranian villages
and towns against the Russian attack as he issued the Jihad
Fatwa in addition to his participation in the Jihad . Accordingly،
he was denominated as Al- Mujahid . He achieved victory on
the Russians but he then died because of the treason by the
Qajary army ; he died in Qizween when he was on his way
to Iraq because of that treason in 1242 A.H – 1827 A.D . His
corpse was sent back to Karbala as he was buried between
the two shrines and his grave is still there . Beside his grave، a
school building was built which carried his name but was then
demolished and destructed in 1400 A.H. – 1980 A.D. due to
the enlargement and extension of the area between the two
holy shrines .
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المقدمة
ّ

َّ
إن للحوزة العلمية يف كربالء دور ًا كبري ًا يف ظهور العديد من الشخصيات

العلمية التي كان هلا إسهام واضح يف إغناء كنوز العلم واملعرفة ،وإحداث
هنضة علمية شاملة يف كافة املجاالت ،إذ كان إلنتاجاهتم العلمية ومؤ ّلفاهتم

الفقهية واألصولية أثر يف صياغة تاريخ كربالء احلديث واملعارص ،بام يتناسب
وقدسيتها الدينية ،وجعلها مركز إشعاع حضاري لكل العامل اإلسالمي .

وجاء اختيار موضوع ( السيد حممد املجاهد الطباطبائي وأثره العلمي

واجلهادي (1180هـ1242-هـ) لتسليط الضوء عىل هذه الشخصية وما

قدمته من إنتاج علمي وللتعريف بأدوار حياته ومواكبته ملشكالت عرصه،
فض ً
ال عن دوره القيادي واجلهادي ،وما ح ّققه من إنجازات يف حقيل الفقه
واألصول .

األول املعنون نسب
قسم البحث عىل ثالثة حماور وملحق تناول املحور ّ

آل طباطبا ،األصول التارخيية هلم ،وارتباط نسبهم باإلمام احلسن  ،jمع
ذكر بعض رجاالهتم األعالم وصو ً
ال إىل السيد حممد املجاهد الطباطبائي

تضمنه املحور الثاين املعنون سرية السيد حممد املجاهد ،تطرقنا فيه إىل
الذي ّ

التعريف بنسبه وأرسته وتنشئته االجتامعية والعلمية ،وأبرز شيوخه الذين
تتلمذ عىل أيدهيم ،وتالمذته ،وأهم مؤ ّلفاته األصولية والفقهية ،و وفاته،
ليأيت املحور الثالث املعنون سرية موقف السيد حممد املجاهد من احلرب
الروسية-الفارسية ،ليبني طبيعة املرحلة التارخيية والسياسية التي عايشها

السيد والتي تطلبت منه مواجهة االعتداء الرويس عىل بالد فارس وإصدار
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث
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فتوى اجلهاد واملشاركة فيه ،أ ّما اخلامتة فقد ّبينت أبرز االستنتاجات عن
الشخصية العلمية موضوع البحث .
اعتمد البحث عىل جمموعة من الكتب التي أفادت البحث بمعلومات

ّقيمة حول موضوع البحث منها ،كتاب طبقات أعالم الشيعة الكرام الربرة

يف القرن الثالث بعد العرشة آغا بزرك الطهراين ،وكتاب تاريخ احلركة
العلمية يف كربالء لنور الدين الشاهرودي ،وكتاب نجوم السامء يف تراجم

العلامء ملحمد عيل آزاد كشمريي ت2186ه��ـ ،وكتاب الفوائد الرضوية
األول والثاين لعباس القمي ،فض ً
ال عن
يف أحوال علامء اجلعفرية بجزأيه ّ

مؤ ّلفات سلامن هادي آل طعمة التي أغنت البحث بمعلومات عن تراث

كربالء وتارخيها.
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المحور الأ ّول:
ن�سب �آل طباطبا
أرسة آل طباطبا أرسة هاشمية علوية تنتسب إىل اإلمام احلسن بن اإلمام

عيل بن أيب طالب  ،cلذا فقد اشتهروا بالسادة احلسنية ،وعرفوا بالطباطبائية
مؤسس هذه األرسة إبراهيم بن إسامعيل الديباج بن إبراهيم الغمر
نسبة إىل ّ

بن احلسن املث ّنى بن اإلمام احلسن  ،jوهو أحد أعيان بني هاشم من قبيلة
قريش ،اشتهر بلقب طباطبا ( ،)1أي سيد السادات باللغة النبطية ،إذ إن أباه

خيرّ ه بني قباء وقميص ،فقال طباطبا أي قباقبا ،للثغة يف لسانه جعلته يلفظ
القاف طا ًء ،وعرف إثر تكرار هذه الكلمة بـ إبراهيم طباطبا ،وعرف وأوالده

وأحفاده بالطباطبائية (.)2

كان إبراهيم طباطبا فقيه ًا حمدّ ث ًا وخطيب ًا أديب ًا وصاحب مص ّنفات وورع ًا
فض ً
ال عن كونه ثائر ًا معارض ًا للخالفة العباسية التي أخذت بمالحقة العلويني

وإبادهتمَّ ،
فإن بعض أوالده وأحفاده ( )3سكنوا الكوفة ،حيث أقام أبو عبداهلل
حممد بن إبراهيم طباطبا (  199 -173هـ ) دولته يف الكوفة ،إلاّ ّ
أن األمور مل
تستقم له طوي ً
ال إذ وافاه األجل رسيع ًا ( ،)4كام سكن عدد منهم البرصة كعبد

اهلل بن جعفر بن عبد اهلل بن حممد بن أمحد بن إبراهيم طباطبا (.)5

وبسبب األوضاع السياسية املتشددة من قبل اخللفاء العباسيني هاجر

العديد من آل طباطبا إىل بلدان شتى ،نظموا فيها قوى املعارضة للخالفة
رس ًا وعالنية ،واستطاعوا أن حيظوا بمكانة اجتامعية وسياسية
العباسية ّ
وعلمية مرموقة يف تلك البلدان التي حلوا هبا ( ،)6حيث ذهب عدد منهم
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث
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إىل صعدة وتس ّلم زمام احلكم يف اليمن ُمنذ أواخر القرن  2هـ ( ،)7وظهر
منهم علامء وحم ّققون ومتك ّلمون وفقهاء مشهورون أمثال القاسم الريس بن
إبراهيم طباطبا املعروف برتمجان الدين ملا عرف عنه من ورع وصالح يف
الدين وجماهدة الظلم (.)8

الريس ،وكل من احلسن وأمحد ابن َْي إبراهيم
وهاجر إسامعيل بن القاسم
ّ

طباطبا إىل مرص يف القرن  3و  4هـ ،وبرز منهم خالل عدّ ة قرون علامء وفقهاء
الريس بن إبراهيم طباطبا العامل املحدّ ث
أمثال حممد بن إسامعيل بن القاسم
ّ

ونقيب السادات الطباطبائيني يف مرص(.)9

سكن عدد من أبناء إبراهيم طباطبا الشام منذ القرن  3هـ ،بعد ّ
متكن حييى
بن القاسم بن إبراهيم طباطبا من توليّ إمارة الرملة فيها ( ،)10ووصل قسم
آخر منهم إىل املغرب ونال منزلة األرشاف يف مراكش ،منهم أبو اسامعيل
إبراهيم بن أمحد النارص لدين اهلل بن حييى اهلادي بن احلسني بن القاسم بن

إبراهيم طباطبا (. )11

جلأ قسم ليس بالقليل من آل طباطبا إىل بالد فارس منذ أواخر القرن 2

هـ بسبب عدم خضوعها للخالفة العباسية ،حيث تابعوا نضاهلم السيايس

ضدها ،منهم أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم طباطبا الذي سكن أصفهان
وتفرق أبناؤه يف أنحاء بالد فارس ،فمنهم من ذهب إىل أصفهان
وتوفيّ فيهاَّ ،
يف أواخر القرن  3هـ ،وبعضهم إىل زوارة وآخ��رون إىل أردستان وتربيز

وشرياز وبروجرد ،وبرز منهم علامء وأمراء وقضاة ،أمثال آية اهلل السيد
حسني الطباطبائي الربوجردي (  1380-1292هـ ) والع ّ
السيد
المة
ّ
34
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حممد حسن الطباطبائي التربيزي ( ت  1362هـ ) وآية اهلل احلاج آغا حسني

القمي (  1366-1282هـ ) ،ومن بالد فارس نزح عدد كبري
الطباطبائي ّ
من العلامء إىل النجف وكربالء حيث األماكن املقدّ سة واحلوزة العلمية (. )12

يعد السيد حممد عيل أبو املعايل الصغري بن السيد حممد أيب املعايل الكبري

الطباطبائي من أحفاد إبراهيم طباطباّ ،أول من هاجر من بروجرد من أرسة

آل طباطبا واستوطن كربالء يف القرن 12هـ ،واستطاع مع أرسته أن حيتل

مكانة علمية سامية يف الفقه واألصول واملراتب العلمية املرموقة ( )13ومن
ىّ
املتوف
أبرز أعالم هذه األرسة هم :السيد عيل بن حممد عيل الطباطبائي

1231هـ1816-م ونجله السيد حممد املجاهد الطباطبائي ىّ
املتوف 1242هـ-
ىّ
ىّ
املتوف
املتوف 1389ه��ـ ،والسيد حممد باقر
1826م ،والسيد عيل نقي
ىّ
املتوف 1337هـ1919-م ،فض ً
ال
1331هـ1913-م ،والسيد حممد صادق

عن أعالم آخرين ،فمن اجلدير بالذكر ّ
أن آل طباطبا من السعة واالنتشار ما
يضيق البحث أن يورد كافة تفاصيلها وتفرعاهتا عرب السنني ،لذا فقد جاء

ٍ
بعرض موجز عن اجلذور التارخيية لنشأة هذه األرسة ،وبعض
هذا املبحث
رجاالهتا األعالم الذين وسعوا اآلفاق انتشار ًا وبقيت إنجازاهتم العلمية
واألدبية شاهدة عليهم عرب التاريخ وإىل وقتنا احلارض (. )14
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المحور الثاني :
�سيرة ال�سيد محمد المجاهد
 -1نسبه وأسرته .

هو السيد حممد املجاهد بن السيد عيل بن حممد عيل أيب املعايل الصغري

بن حممد أيب املعايل الكبري بن عبد الكريم بن مراد شاه بن أسد اهلل بن جالل

الدين بن األمري احلسن بن جمد الدين عيل بن قوام الدين حممد بن إسامعيل
بن عباد بن أيب املكارم بن عباد بن أيب املجد بن أمحد بن عباد بن عيل بن محزة

بن طاهر بن أيب احلسني عيل الشاعر بن أيب احلسن حممد بن أمحد املك ّنى بأيب
الفتوح بن حممد بن أيب عبداهلل أمحد بن إبراهيم طباطبا بن إسامعيل الديباج
بن إبراهيم َ
الغمر بن احلسن املث ّنى بن اإلمام احلسن السبط بن اإلمام عيل بن

أيب طالب .)15(b

والده السيد عيل الطباطبائي ،ولد يف الكاظمية سنة 1161هـ 1748-م

بني أرسة علوية عالية الشأن ذات مكانة علمية مرموقة ،فهو صاحب
ملم باألخبار والتاريخ
النسب اجلليل الرفيع ،واحلسب اجلميل ،فقيه جمتهدّ ،
واألصول وفروع الفقه واحلديث والتفسري ،ومن العلامء األعالم ،وابن
أخت وتلميذ السيد الفقيه الوحيد البهبهاين ( ،)16امتاز بالطبع الو ّقاد،

والذهن الن ّقاد ،وعلو ق��دره وسعة علمه( ،)17عرف بصاحب الرياض
نسبة إىل مؤ ّلفه الشهري (رياض املسائل يف حتقيق األحكام بالدالئل) ،وهو

أبواب الفقه
كتاب استداليل بينّ فيه أحكام الرشع بالدالئل ،مجع فيه مجيع
َ
بصورة موسعة ،طبع يف ثامنية عرش جم ّلدً ا ،فض ً
ال عن مؤ ّلفاته األخرى منها
36
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( حاشية عىل مدارك األحكام ) ،و(حاشية عىل احلدائق النارضة ) ،و(رسالة
يف حجية الشهرة ) ،و( رسالة يف حجية اإلمج��اع واالستصحاب) (،)18

و(رسالة تكليف الكفار بالفروع )( ،حاشية عىل معامل األصول) ( ،ترمجة

رسالة خاله الوحيد البهبهاين يف أصول الدين) من الفارسية إىل العربية ،إذ
يعد من أكابر فقهاء عرصه ،وأستاذ ًا جلمع من العلامء األفاضل ،توفيّ سنة

1231ه��ـ1816-م ،حيث ذكر َّ
أن بموت عيل مات علم حممد ،ودفن يف
الصحن احلسيني مع خاله الوحيد البهبهاين يف صندوق واحد (. )19

أ ّمه آمنة بنت حممد باقر بن حممد أكمل املل َّقب بالوحيد البهبهاين ،ولدت

يف كربالء عام 1160هـ1747-م يف أرسة جليلة القدر ،فنالت حظوة علمية
واضحة ،إذ درست العلوم احلوزية عىل يد والدها ،وأخذت املقدّ مات وفنون

()20
وخترجت يف الفقه واألصول
األدب وعلوم العربية عىل أعالم أرسهتا ّ ،
واحلديث ،فكانت عاملة ،فاضلة ،جمتهدة ،من أفقه نساء عرصها ،متك ّلمة،
صولية ،حم ّققة ،محُ دّ ثة جليلة ،ذات سند قويم ،كثرية الزهد ،عظيمة
واعظةُ ،أ
ّ
عدد من املؤ ّلفات يف الفقه واألصول منها  :مبحث احليض من
الورع ،هلا ٌ

للسيد عيل الطباطبائي ،ورسالة يف النفاس ،وكتاب الطهارة،
كتاب الرياض ّ

حممد
وقد تزوجت من السيد عيل الطباطبائي ُ
السيد ّ
ورزقت منه ولدين مها ّ
السيد مهدي الطباطبائي ىّ
املتوف سنة 1250هـ1834-م (،)21
املجاهد ،وأخوه ّ

أمضت َّ
جل حياهتا بالوعظ واإلرشاد والتدريس ،حتى وفاهتا سنة 1243هـ
ودفنت يف كربالء ما بني احلرمني الرشيفني (. )22
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 -2الوالدة والنشأة والنشاط العلمي :

يف مدينة كربالء وداخل هذه األرسة العلامئية ولد السيد حممد املجاهد

سنة 1180هـ1766-م ،لذا حظي بكثري من الرعاية واالهتامم والدرس،

إذ كان ألبيه وأ ّمه العاملني الفاضلني دور كبري يف تربيته وحثّه عىل العلوم
واآلداب هبدف تنمية شخصيته العلمية منذ نعومة أظفاره لينشا تلميذ ًا ذكي ًا

وطالب ًا جمتهد ًا يف احلوزة العلمية ،حيث كان السيد حممد املجاهد من أصحاب
الرأي الناضج والفقه الرصني حيث كان دؤوب ًا عىل العلم واملطالعة ،بصري ًا
بالقواعد األصولية خبري ًا بطريقة علامء اإلمامية وسيد الفقهاء العظام،
وأعلم أهل العلم باألصول والكالم ،مثّل السيد حممد املجاهد فكر املدرسة

األصولية ( ،)23بوصف القرآن الكريم أساس االجتهاد ومصدر الترشيع

األول ،إذ وضح بشكل ال يقبل اجلدل يف إحدى مناظراته ال خالف ّ
أن
ّ
كل ما هو من القرآن جيب أن يكون متواتر ًا يف أصله وأجزائه ،أو يف حم ّله
ووضعه وترتيبه ،ألنّه املعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والرصاط
املستقيم ،ممّا يو ّفر دواع��ي نقله مجلة وتفصي ً
ال ،موضح ًا أمهية االجتهاد
واستنباط األحكام بام يتوافق مع النصوص القرآنية ،و ال يتعارض مع أخبار
واألئمة .)24( b
ال ّنبي 
ّ

وبينّ أ َّنه ال جيوز تعادل األدلة العقلية املتقابلة بالنفي واإلثبات لوجوب

حصول املدلول عند وجود الدّ ليل ،فلو تعادل دليالن يف نفسهام لزم حصول

مدلوهلام ،وهو يستلزم اجتامع النقيضني ،ويف التهذيب الدليالن إ ّما أن يكونا
يقينيني ،فالتعارض بينهام حمال ،إلاّ أن يكون أحدمها قاب ً
ال للتأويل باآلخر بحيث
38
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يمكن االجتامع بينهام كالعام املقطوع نقله واخلاص املظنون نقله ،إذ َّ
إن الدليل
اليقيني ال يتحقق إلاّ مع كون مقدّ ماته رضوريةَّ ،
وأن ما لزم عن الرضوري

لزوم ًا رضوري ًا ،فهو رضوري وحصول ذلك يف الدليلني املتنافيني (.)25

 -3شيوخ السيد محمد المجاهد :

تل ّقى السيد حممد املجاهد دروسه عىل يد والده العامل اجلليل املنتجب
السيد عيل الطباطبائي ،ودروس الفقه واألدب لدى العلاّ مة حممد مهدي

بحر العلوم ( ،)26والشيخ جعفر كاشف الغطاء ( ،)27حيث أظهر تفوق ًا علمي ًا
ليتدرج يف املراتب العلمية العليا ويصل إىل
باهر ًا يف جمال الفقه واألصول،
َّ

مرتبة االجتهاد ويصبح مرجع ًا ديني ًا للبالد اإلسالمية كافة ،حيث نال رشف ًا
وفض ً
ال علمي ًا سامي ًا ( ،)28إذ قال فيه صاحب الفوائد الرضوية ( إ َّنه السيد

األجل األعظم األكرم األفخم البحر الزاخر والسحاب املاطر الفائق عىل
األوائل واألواخر صاحب التحقيقات الرشيقة والتأليفات األنيقة كاملفاتيح

واملناهل ،نور اهلل روضته وأعىل يف الفردوس منزلته ) (. )29

 -4تالميذ السيد محمد المجاهد :

كان ملنهج السيد حممد املجاهد وعلومه التي مت ِّثل البحر الزاخر أثر كبري

يف العديد من تالمذته الذين اهتدوا بفكره وهنجوا منهجه وسلكوا طريقه
يف مواصلة البحث العلمي ،فقد برز منهم عدد من العلامء األبرار احلجة عىل

األمصار ،من بينهم الشيخ األعظم مرتىض األنصاري ( ،)30والشيخ املريزا داود
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بن الشيخ أسد اهلل الربوجردي ،والشيخ حممد حسني بن معصوم الربوجردي،
والشيخ أمحد بن عيل املختاري الگلپايگاين ،كذلك أمحد بن حممد عيل بن حممد

باقر الوحيد البهبهاين احلائري الكرمانشاهي ،وامل�يرزا حسني الالهيجي
النجفي ،السيد حسني بن السيد حممد جماهد الطباطبائي ،والشيخ حممد رشيف

بن حسن عيل املازندراين املشهور برشيف العلامء ( ،)31واملوىل حسني واعظ
التسرتي ،الشيخ غالم رضا بن حممد عيل اآلراين الكاشاين ،املريزا حممد حسن
بن حممد معصوم الرضوي املشهدي ،السيد حممد شفيع اجلابلقي ،احلاج امللاّ

حممد صالح الربغاين القزويني ،والسيد حممد تقي القزويني ،الشيخ عبد
احلسني بن الشيخ ملاّ عيل الربغاين القزويني ،املريزا أبو احلسن بن حسني بن

تقي التنكابني املشهور بالگيالين ،الشيخ ملاّ صفر عيل الالهيجاين القزويني،
الشيخ مريزا ضياء الدين بن الشيخ أسد اهلل الربوجردي ،الذين شهدت هلم

املكانة العلمية التي حظوا هبا ،وسبقهم العلمي الذي وصلوا إليه ليحفروا

أسامءهم يف سامء العلياء (. )32

تزوج السيد حممد املجاهد من البنت الوحيدة ملحمد مهدي بحر العلوم،
ّ

وأنجبت له ثالثة أوالد هم :السيد حسني( )33العامل الفاضل املجتهد البصري
بالقواعد األصولية ،والسيد حسن ( ،)34والسيد جعفر ىّ
املتوف ليلة زفافه (. )35

 -5مؤ ّلفات السيد محمد المجاهد:

حجيته التي
متيز السيد حممد املجاهد بوفرة علمة ونفاذ بصريته وقوة ّ
ّ
القيمة يف الفقه واألصول :مؤ ّلفاته األصولية متثَّلت بـ(
ضمنها يف مؤ ّلفاته ّ
40
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مفاتيح األصول) ،و( الوسائل يف األصول) ( ،رسائل حجية الظن) ،التي

ّ
وضح فيها العديد من املسائل العالقة فيام خيص استنباط األحكام واإلمجاع،
أ ّما مؤ ّلفاته يف الفقه فهي (مناهل األحكام) ،يقرب من مائتي بيت ومل يكتب

مثله ( ،املصابيح يف رشح املفاتيح)( ،عمدة املقال يف حتقيق أحوال الرجال)،
(جامع العبائر) ،كتاب يف (األغ�لاط املشهورة ) ،)36( ،فض ً
ال عن كتاب
(إص�لاح العمل بالعبادات لعمل املق ّلدين) الذي ضمنه مسائل احلالل

واحلرام وأودع فيه السنن وأحكام االجتهاد والتقليد ( ،)37وكتاب (املناهل

يف فقه آل الرسول) وكتاب (جامع املسائل يف حل بعض املعضالت الفقهية)،

ورسالة خاصة باجلهاد أسامها (مشكاة اجلهاد) ،وضح فيها األمور الفقهية
والعقائدية ،التي أضافت للحوزة العلمية يف كربالء رصيد ًا وافر ًا من العطاء
العلمي ،وزودت مكتباهتا بمص ّنفات زاخرة رفدت طلبة العلم والباحثني يف
علمي الفقه واألصول (.)38

عارص السيد حممد املجاهد أوضاع ًا سياسية مضطربة يف ظل حكم الدولة

العثامنية الضعيفة التي مل تستطع محاية مواطنيها والعتبات املقدّ سة من هجامت

الوهابية ( ،)39إذ شهدت مدينة كربالء يف  18شهر ذي احلجة 1216هـ
املوافق  2نيسان سنة 1801م هجوم اجلامعات الوهابية عىل العتبات املقدّ سة

التي انتهكت حرمة القرب وهنبت كل خزائنه وحتفه النفيسة ،وكان من مجلة
ما رسقوه من اخلزانة احلسينية قرآن كبري خمطوط وجم ّلد بالذهب ( ،)40ومل

يكتفوا بذلك بل عملوا عىل قتل العلامء والفقهاء والشخوص البارزة يف
املدينة مثال الشيخ عبد الصمد اهلمداين ( ،)41هبدف طمس النهضة العلمية
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الشيعية فيها ،إذ بلغ عدد القتىل ما يربو عىل أربعة آالف شخص ،فأشاعوا

الرعب يف نفوس األهايل من هنب وقتل بوحشية ،فصارت كربالء بعد هذه

الواقعة يف حال ُيرثى هلا ( ،)42األمر الذي أساء السيد حممد املجاهد ،إذ مل

ثم
تتوافر له السبل الكفيلة لر ّد هذا االعتداء الداهم(ّ )43
فتوجه إىل الكاظمية َّ
كرمنشاه ّ
حلث الدولة القاجارية ( )44عىل محاية العتبات املقدّ سة يف كربالء،
إذ َّمتت مراسالت ومداوالت بني حكومة بالد فارس وبني الدولة العثامنية
بشأن مسألة محاية العتبات املقدّ سة يف العراق من اهلجامت الوهابية (.)45
مل يستقر السيد حممد املجاهد يف كرمنشاه طوي ً
توجه إىل
ال ،إذ رسعان ما ّ

أصفهان حفاظ ًا عىل املكانة العلمية لوالده الذي مل يتصدر أمور اإلفتاء وولده
منزه ًا نفسه عن سائر املناصب
موجود يف كربالء ( ،)46لذا آثر البقاء يف اصفهان ّ
منشغ ً
ال بالتأليف والتدريس يف حوزهتا العلمية التي انتعشت بوجوده كثري ًا،
املدرس فيها واملرجع يف علمي األصول والفقه ّ
لكل علامئها الذين حيرضون
فهو ّ

جملسه يف أصفهان ،فقد كان حاذق ًا لبيب ًا يفهم درسه كل أحد ،يبينّ املسائل
الغامضة واملطالب الدقيقة بأحسن بيان ،وصنف فيها مفاتيح األصول وعدد ًا

من املؤ ّلفات ،حيث استمر بقاؤه فيها ثالث عرشة سنة ( ،)47رجع بعدها إىل
كربالء بعد وفاة والده سنة 1231هـ1816-م ( ،)48وتولىَّ املرجعية فيها فكان

املرجع العام ّ
لكل اإلمامية من عرب وعجم ،واشتغل بالتدريس والتصنيف

واإلمامة واإلفتاء ،فازدهرت يف زمنه احلوزة العلمية يف كربالء ،التي توافد
عليها طلاَّ ب العلم من دول خمتلفة لينهلوا من غزير علمه ،حتى صارت

الرحلة إىل كربالء لطلب العلم من ّ
كل البالد ،وأقيمت حول أسوارها
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األبراج واملعاقل ،ونصب آالت الدفاع عنها ،وصارت عىل من هيامجها أمنع
الرقي والتقدم (. )49
من عقاب اجلو فأمنت عىل نفسها ،وعاد إليها
ّ

 -6وفاته :

تعرض هلا السيد حممد املجاهد من قبل الشاه
كان للخيانة التي ّ
القاجاري األثر األكرب يف تدهور حالته الصحية ،حتى لزم الصمت
ومل يتك ّلم ّمل��دة سبعة أي��ام متأثر ًا ملا عاناه املسلمون يف بالد فارس
من االح��ت�لال ال��رويس ( ،)50وم��ا أن وص��ل إىل قزوين حتى واف��اه

األجل يف شهر مجادى األوىل سنة  1242هـ 1826-م عن عمر٦٢

سنة ( ،)51بعد أن أوىص بنقل جثامنه إىل مدينة ك��رب�لاء مسقط
رأس��ه ( ،)52فنقل إليها وشيع تشييع ًا مهيب ًا ووري الثرى يف ما بني
احل��رم�ين الرشيفني ،وال ي��زال ق�بره ق��ائ�ًم�اً يف اجلهة الشاملية ملنطقة

م��ا ب�ين احل��رم�ين ،وك��ان ملوته أث��ر حم��زن يف نفوس العلامء والطلبة
وأه��ايل كربالء غري َّ
أن نتاجاته الفكرية وسريته العطرة خ ّلدته إىل
ٌ
مدرسة تقع يف س��وق التجار الكبري بالقرب
ه��ذا اليوم()53فهناك

م��ن م��رق��د السيد حممد امل��ج��اه��د الطباطبائي ،يف منطقة م��ا بني

()54
وشيدت سنة 1270هـ 1845-م ،حيث كان اهلدف من
احلرمني ّ ،

وسميت باسم
إنشائها نرش رشائع اإلسالم وأحكام الدين احلنيف،
ّ
السيد حممد املجاهد تثمين ًا وختليد ًا له ،تأ ّلفت املدرسة من طابقني
وحتتوي عىل  12غرفة ،وكان من أهم أساتذهتا العلاّ مة الشيخ حممد
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()55
خترج فيها نخبة من العلامء أمثال العلاّ مة السيد
عيل سيبويه  ،وقد ّ

حممد باقر الطباطبائي ( )56والسيد حممد عيل الطباطبائي( ،)57استمرت
هذه املدرسة يف عطائها العلمي ردح ًا من الزمن إىل أن أزيلت هذه

س��ن��ة1400ه��ـ1980 -م نتيجة فتح شارع املشاة ال��ذي يربط بني
الروضتني (.)58
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المحور الثالث :
موقف ال�سيد محمد المجاهد من الحرب الرو�سية–الفار�سية
َّ
إن املرتبة الدينية التي وصل إليها السيد حممد املجاهد تطلبت منه مواكبة

التطورات السياسية للمجتمع ووضع حلول ناجعة لكافة املشكالت التي
تواجه العامل اإلسالمي ،وعليه ما أن تغ ّلبت روسيا القيرصية عىل عدّ ة قرى

وكرروا
من بالد القفقاس ،فاستغاث أهلها بالسيد حممد املجاهد لنرصهتمّ ،
الرسل والشكاية إليه وكتبوا له ( :إنهّ م غلبوا علينا وأمرونا بإرسال األطفال
إىل مع ّلمهم لتعليم رسوم دينهم ورشيعتهم وجيرتئون بالنسبة إىل القرآن
واملساجد وسائر شعائر اإلسالم) ( ،)59فكتب إىل فتح عيل شاه ( )60بالدفاع

عن حياض املسلمني ،وملا مل يصله جواب ،أعلن اجلهاد ،وغادر كربالء مع
مخسني من العلامء وطلبة العلم ،منهم املحقق النراقي أمحد بن حممد مهدي

( ،)61()1245-1185والشيخ حممد صالح حممد الربغاين (-1200

1283هـ) ( )62وغريهم ( ،)63الذين أساءهم اعتداء روسيا عىل املسلمني يف

دور ٌ
بارز يف مواجهة ذلك
القفقاس وأذربيجان ،وكان للسيد حممد املجاهد ٌ
االحتالل ،باختاذه موقف ًا صارم ًا ضد االعتداء الرويس عىل بالد املسلمني

ودعا إىل انسحابه ودفع الدولة إىل مواجهته (. )64
ِ
يكتف السيد حممد املجاهد بإعالن اجلهاد ضدّ روسيا بل محل السالح
مل
لـمـا رأى ّ
أن
بنفسه وتوجه إىل ساحات القتال لذا ُل ِّقب باملجاهد ،وذلك َّ
ريا
البالد اإلسالمية قد تتعرض إىل اخلطر الصليبي باحتالل روسيا قسماً كب ً
منها ،والتي ما ان دخلها حتى ّ
عظمه أهلها غاية التعظيم واستقبله فتح عيل
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شاهّ ،
وشكل معه ً
توجه
جيشا حتت قيادة ابنه وويل عهده عباس مريزا ( ،)65الذي ّ
مع السيد حممد املجاهد ملحاربة الروس يف منطقة تفليس (. )66

وقد استجاب مجيع سكان املناطق املسلمة يف بالد فارس للمشاركة يف اجلهاد

بمحاربة القوات الروسية ،التي تكبدت خسائر فادحة أثناء تراجعها نحو املدن
املحصنة مثل باكو ودربند ،حيث ّ
متكنت قوات السيد حممد املجاهد ،وقوات

اجليش الفاريس من خالل هذه االنتصارات اسرتجاع جزء كبري من األرايض
التي احتلتها روسيا يف وقت سابق ،وصار ذلك فخر ًا كبري ًا للسيد حممد املجاهد

يف بالد فارس

()67

ما أن ظهرت آثار غلبة جيش السيد حممد املجاهد ،حتى أرسل قائد جيش
الروس إىل عباس مريزا يعرض عليه الصلح موضح ًا أ َّنه إذا صاحلتم يكون لك

ولعقبك عندنا عهد السلطنة دون سائر القاجارية ببالد فارس ،هذا من جهة ومن

جهة أخرى جاءه بعض وزراء أبيه يف أثناء وصول رسالة القائد فقال له  :قد
ظهر آثار فتح السيد حممد املجاهد وإذا فتح فاعلم َّ
أن السلطنة خترج من يدكم

وتكون له ،إذ َّ
إن أهل بالد فارس قد بلغوا يف إرادة السيد حممد املجاهد مرتبة ال
يمكن وصفها وال تقدرون بعد ذلك عىل سلطنة ،فقال :اقطع احلرب وصالح،

فأرسل إىل القائد الرويس باخلفية وواعده بالصلح وأمر قادته من حيث خيفى

أن يلقوا األعالم من أيدهيم ويتج ّنبوا عن احلرب كاملعتزل منه ،فغلبت روسيا
وانكرس جيش السيد حممد املجاهد ( ،)68حيث أتبعت بالد فارس انتصاراهتا

األوىل بسلسلة من اهلزائم ،بلغت أشدها باستيالء روسيا عىل تربيز ،فاضطرت

بالد فارس إىل عقد معاهدة تركامن جاى املوقعة يف عام 1244هـ1828 -م(. )69
46
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الخاتمة
من خالل التطرق إىل حياة السيد حممد املجاهد الطباطبائي العلمية
واجلهادية يمكن القول َّ
إن للبيئة األرسية العلامئية املتبحرة بالعلوم العقلية
والنقلية األثر األكرب يف تكوين شخصيته العلمية ،بام امتلكه من مؤهالت
وقابليات ذاتية جعلته جدير ًا بالرئاسة والزعامة للشيعة اإلمامية يف العامل

اإلسالمي .

يعد السيد حممد املجاهد أشهر علامء القرن الثالث عرش اهلجري ،فعىل

الصعيد العلمي ترأس احلركة التدريسية يف كربالء ،ليساهم يف إعداد جيل
من العلامء والفقهاء األفذاذ ،كام َّ
القيمة التي أ ّلفها شاهدٌ عىل
أن املؤ ّلفات ّ

غزارة علمه وسعة اطالعه .

كانت له مواقف سياسية معلنة إزاء األحداث والتطورات عىل الساحة
السياسية وال سيماّ تلك التي هلا ارتباط بالشعائر املذهبية ذات الطابع

العاطفي ،إلحساسه باملسؤولية امللقاة عىل عاتقه للدفاع عن األرض
اإلسالمية واملسلمني .
ختام ًا نود أن نذكر َّ
أن عهد السيد حممد املجاهد سليل البيت الطباطبائي

يم ِّثل مدّ ة ازدهار بالنسبة للحركة العلمية والتدريسية والدعوة اإلسالمية

والوعي الثقايف الديني يف مدينة كربالء .
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الملحق
صورة ملرقد السيد حممد املجاهد الطباطبائي يف كربالء الواقع يف اجلهة

مكسوة
الشاملية ملنطقة ما بني احلرمني الرشيفني ،وهو عبارة عن غرفة
ّ

بالرخام اجلميل تعلوها قبة زرقاء صغرية من الكايش الكربالئي.

وقد كتب عىل أحد جوانب القرب مرقد سيد العلامء واألع�لام وقدوة

الفقهاء العظام أستاذ الفقه واألص��ول السيد حممد الطباطبائي امللقب
ىّ
واملتوف سنة 1242هـ ،وكتب يف اجلانب
باملجاهد املولود سنة 1180هـ

تضمنت:
الثاين والثالث مرثية له َّ
مانع
رب الذي للكف ِر كان ُ
ق ُ
كربالء تار ُخيـــه
جماهد ًا يف
َ

ِ
مدافع
بيضة الدين بدا
عن
ُ
حمم َ
الشــرائع
ــــد
ُ
تنعى هبا ّ
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.1
.2
.3
.4

الهوام�ش

 1شمس الدين حممد الزيات ،الكواكب السيارة يف ترتيب الزيارة يف القرافتني الكربى والصغرى،
املطبعة األمريية ،مرص1907 ،م ،ص .59
 2أبو نرص البخاري ،رس السلسلة العلوية ،قدّ م له العلاّ مة السيد حممد صادق بحر العلوم ،منشورات
املكتبة احليدرية ،النجف1382 ،هـ ،ص .16
 3حيث أخلف إبراهيم طباطبا عدد ًا من األوالد منهم حممد والقاسم الريس واحلسن وعبداهلل وأمحد،
ومتكنوا من تأسيس ٍ
هاجروا إىل العراق واليمن ومرص والشام وبالد فارسّ ،
دول هلم يف البلدان التي
حلوا فيها  .للمزيد من التفاصيل ينظر :شمس الدين حممد الزيات ،املصدر السابق ،ص . 60-59
 4حيث خرج يف الكوفة داعي ًا إىل الرضا من آل حممد وخرج معه أبو الرسايا الرسي بن املنصور
الشيباين وعظم أمره ،إلاّ أنَّه مات فجأة قبل استكامل بناء دولته يف الكوفة ،حيث استقام له األمر
س له السم ،سبب ذلك يعود إىل َّ
 21يوم ًا فقط ،وقد ذكر املؤرخون َّ
حممد ًا كان قد
أن أبا الرسايا َد ّ
أن ّ
عاتب أبا الرسايا هلجومه املفاجئ ودخوله الكوفة قبل أن يدعو أهلها إىل التسليم عىل وفق املبادئ
اإلسالمية ،كام طلب منه أن ُيرجع مجيع أموال الكوفيني املسلوبة منهم ،فخالفه أبو الرسايا يف ذلك،
شعبية ابن طباطبا ونفوذه وكان يراه عائق ًا يف طريق بسط نفوذه ووصوله إىل احلكم،
وخيش من
ّ
ويبدو ّ
أن مجيع هذه العوامل دفعت أبا الرسايا إىل إزاحة حممد من طريقه .ملزيد من التفاصيل ينظر:
األول أعقاب اإلمام احلسن املجتبى،
مهدي الرجائي املوسوي ،املعقبون من آل أيب طالب ،اجلزء ّ
معهد الدراسات لتحقيق أنساب األرشاف ،قم1427 ،هـ ،ص  242؛ حممد املهدي بحر العلوم
الطباطبائي (1212-1155هـ) ،رجال السيد بحر العلوم املعروف بالفوائد الرجالية ،ح ّققه وع ّلق
األول ،منشورات مكتبة الصادق،
عليه حممد صادق بحر العلوم و حسني بحر العلوم ،املج ّلد ّ
طهران ،1363 ،ص .17

 5 .5أبو إسامعيل بن إبراهيم بن نارص بن طباطبا من أعالم القرن اخلامس اهلجري ،منتقلة الطالبية،
حققه وقدّ م له السيد حممد مهدي السيد حسن اخلرسان ،منشورات املكتبة احليدرية ،قم1377 ،هـ،
ص .73

 6 .6أبو نرص البخاري ،املصدر السابق ،ص .17-15

 7 .7مجال الدين أمحد بن عيل احلسني الداوودي ابن عنبة (828-38هـ ) ،عمدة الطالب يف نسب
آل أيب طالب ،حتقيق السيد مهدي الرجائي ،آية اهلل العظمى املرعيش النجفي ،مركز الدراسات
اإلسالمية ،قم1430 ،هـ ،ص .100

 8 .8نجم الدين أبو احلسن عيل بن حممد بن عيل بن حممد العلوي العمري من أعالم القرن اخلامس ،املجدي يف
أنساب الطالبيني ،مع مقدّ مة الفقيه اية اهلل العظمى املرعيش النجفي ،حتقيق أمحد املهدوي الدامغاين ،إرشاف
السيد حممود املرعيش ،ط ،2مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي العامة ،قم1422 ،هـ ،ص.267
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 9 .9املصدر نفسه ،ص.265-264

 1010مجال الدين أمحد بن عيل احلسني الداوودي ابن عنبة (828-38هـ ) ،املصدر السابق ،ص .99
 1111أبو إسامعيل بن إبراهيم بن نارص بن طباطبا ،املصدر السابق ،ص .286-285

 1212فخر الرازي (ت606ه��ـ) ،الشجرة املباركة يف أنساب الطالبية ،حتقيق السيد مهدي الرجائي،
إرشاف السيد حممود املرعيش ،مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي ،قم1419 ،هـ ،ص .38
املحجة البيضاء للطباعة
األول العلويون ،دار
ّ
 1313سلامن هادي آل طعمة ،عشائر كربالء وأرسها ،اجلزء ّ
والنرش ،بريوت1418 ،هـ ،ص.138

مؤسسة األعلمي
1414سلامن ه��ادي آل طعمة ،ت��راث كربالء –تارخيها –عشائرها-أعالمها،
ّ
للمطبوعات ،بريوت1383 ،هـ ،ص.98

 1515سلامن هادي آل طعمة ،عشائر كربالء ،ص .139-138

ثم استقر يف كربالء،
 1616حممد باقر بن حممد أكمل ،ولد يف أصفهان عام 1118هـ ،وأقام يف هببهانّ ،
والرسمية
هو رجل دين وفقيه ومرجع وأص��ويل شيعي ف��اريس ،مشهور يف األوس��اط الدينية
ّ
تزعم يف عرصه املدرسة األصولية يف مقابل املدرسة اإلخبارية ،وهو
باسم الوحيد البهبهاين ،وقد ّ
ُمو ّثق من العديد من رجال الشيعة ،وذلك لدوره الكبري يف التصدّ ي للمدرسة اإلخبارية وإقصائها،
التصوف بني الشيعة ،من آثاره:
دور كبري يف حماربة التصوف ،حيث ُينقل يف أحواله انتشار
كام كان له ٌ
ّ
فيّ
تعليقات عىل منهج املقال ،و فوائد عتيقة و فوائد جديدة ،تو يف كربالء عام 1790م  .ملزيد من
التفاصيل ينظر :حممد باقر بن حممد أكمل الوحيد البهبهاين ىّ
املتوف سنة 1206هـ ،الفوائد احلائرية،
حتقيق جلنة حتقيق جممع الفكر اإلسالمي ،جممع الفكر اإلسالمي ،قم1415 ،هـ ،ص.45-31

القمي ،الفوائد الرضوية يف أحوال علامء اجلعفرية ،ج ،1حتقيق نارص باقري بيد هندي،
 1717عباس ّ
مؤسسة بوسنان ،مركز جاب ،قم1385 ،هـ ،ص.531
ّ
 1818أغا بزرك الطهراين ،طبقات أعالم الشيعة الكرام الربرة يف القرن الثالث بعد العرشة (ع-ي)،
ج ،12دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1430 ،هـ ،ص.77

القمي ،املصدر السابق ،ص.531
 1919عباس ّ

 2020إذ تلقت العلم عىل يد والدها وإخوهتا كل من حممد عيل وعبد احلسني ،الذين هنجوا هنج والدهم
الوحيد البهبهاين يف العلم واإلمامة  .ملزيد من التفاصيل ينظر :حممد صادق حممد الكربايس ،معجم
الشعراء الناظمني يف احلسني  ،jج ،1املركز احلسيني للدراسات ،لندن1419 ،هـ ،ص .71
 2121السيد مهدي بن السيد حممد املجاهد الطباطبائي ،عامل مد ّقق فقيه أصويل ،مرجع األحكام ومالذ
العلامء األعالم من بيت علم وفضل ومرجعية ،تولىّ إمامة اجلامعة بعد وفاة والده 1231هـ،
وجلس للتدريس والوعظ ،وفاق يف علم األصول أقرانه ،توفيّ يف مشهد سنة 1260هـ ودفن يف
مقربة خاصة له يف كربالء عند مدخل الصحن الصغري .ملزيد من التفاصيل ينظر :سلامن آل طعمة،
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مشاهري املدفونني يف كربالء ،دار الصفوة ،بريوت1430 ،هـ ،ص .89

 2222حممد صادق حممد الكربايس ،املصدر السابق ،ص .71

 2323املدرسة األصولية ،هي املدرسة التي عنيت برضورة العمل بالطرق االجتهادية ،واالعتامد عىل
مؤسيس املدرسة األصولية
علم أصول الفقه الستنباط احلكم الرشعي ،ويعد الوحيد البهبهاين من ّ
يف كربالء ،إذ جاءت هذه املدرسة للرد عىل املدرسة اإلخبارية وزعامئها حممد أمني االسرتآبادي
أئمة الشيعة  ،bاملصدر الوحيد للفقه واستنباط
ويوسف البحراين التي اعتمدت أخبار وأحاديث ّ
احلكم الرشعي ،من دون االعتامد عىل الفكر الكالمي والفلسفي يف االجتهاد ،إلاّ ّ
أن املدرسة
تؤسس الفكر الرشعي الستنباط األحكام عىل االجتهاد  .ملزيد من
األصولية استطاعت أن ّ
ىّ
املتوف 1206هـ ،املصدر السابق،
التفاصيل ينظر :حممد باقر بن حممد أكمل الوحيد البهبهاين
ص.47-31
ىّ
مؤسسة آل البيت ( ،bد.م)( ،دت)،
 2424حممد الطباطبائي
املتوف 1242ه��ـ ،مفاتيح األص��ولّ ،
ص.680

 2525املصدر نفسه .

 2626هو السيد حممد املهدي بن السيد مرتىض بن السيد حممد بن السيد عبد الكريم بن السيد مراد
الطباطبائي ،حيث يلتقي نسب السيد بحر العلوم بنسب الطباطبائية من خالل السيد مراد والد
كل من السيد حممد أيب املعايل الكبري حممد جدّ السيد عيل الطباطبائي ،و السيد عبد الكريم جد بحر
العلوم ،ولد يف كربالء يف شوال 1155هـ ونشأ يف النجف األرشف وأصبح من علامئها األبرار،
وتوفيّ يف رجب 1212هـ .ملزيد من التفاصيل ينظر :حممد حرز الدين ،مراقد املعارف ،ع ّلق عليه
وح ّققه حفيده حممد حسني حرز الدين ،ج ،1منشورات سعيد بن جبري ،مطبعة مهر ،بالد فارس،
1371هـ ،ص 180-179؛ حممد املهدي بحر العلوم الطباطبائي (1212-1155هـ) ،املصدر
السابق ،ص. 13-12

 2727الشيخ جعفر بن الشيخ خرض بن حييى بن مطر بن سيف الدين املالكي القناقي –اجلناجي –
النجفي ،يرجع نسبه إىل مالك بن األشرت النخعي ،ولد يف النجف األرشف سنة 1156هـ ،عامل
حاذق ،انتهت إليه رئاسة اإلمامية يف عرصه ،وقد أجازه العديد من العلامء واملشايخ ،وحظي بمكانة
اجتامعية مرموقة ،وكان له موقف صارم من املدرسة اإلخبارية التي واجهها بشدّ ة يف كتابه كشف
الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغراء ،الذي صار لقب ًا له ،توفيّ يف سنة  1228هـ .ملزيد من التفاصيل
ينظر :جعفر كاشف الغطاء ،كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغراء ،حتقيق مكتب اإلعالم
اإلسالمي –فرع خراسان ،ج ،1مكتب اإلعالم اإلسالمي ،قم1422 ،هـ ،ص.34-6
 2828نور الدين الشاهرودي ،تاريخ احلركة العلمية يف كربالء ،دار العلوم ،بريوت1410 ،هـ ،ص
.139
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القمي ،الفوائد الرضوية يف أحوال علامء املذهب اجلعفرية ،ج ،2حتقيق نارص باقري بيد
 2929عباس ّ
مؤسسة بوسنان ،مركز جاب ،قم1385 ،هـ ،ص.900
هنديّ ،

 3030الشيخ مرتىض بن حممد أمني بن مرتىض بن شمس الدين اخلزرجي األنصاري ،ينتهي نسبه إىل
الصحايب اجلليل جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حزام األنصاري ،ولد يف مدينة دزفول جنوب بالد
فارس يف 18ذي احلجة 1214هـ ،حرض إىل كربالء وتتلمذ عىل يد السيد حممد املجاهد بعدها توجه
إىل النجف األرشف ،قىض ردح ًا طوي ً
ال من حياته يف رحلة لطلب العلم واملعرفة ،توفيّ 18شهر
مجادى اآلخرة  .1281ملزيد من التفاصيل ينظر :رشاد األنصاري ،الشيخ مرتىض األنصاري وآثاره
العلمية ،مطبعة سليامن زاده ،النارش طليعة النور1427 ،هـ2006-م ،ص.59-29

 3131حممد رشيف ابن املوىل حسن عيل القبييس املازندراين احلائري ،املعروف برشيف العلامء ،أصله من
مازندران ،ومولده يف كربالء ،عامل فقيه اجتذبت حلقات درسه اآلالف من الفضالء وطلبة العلم،
أجازه العديد من أساتذته وتالميذه بام متيز به من قدرة ّ
ومتكن من قواعد علم األصول ،توفيّ يف
كربالء ودفن يف داره سنة 1245هـ بداء الطاعونُ ،
سميت باسمه  .ملزيد
وأقيمت جنب قربه مدرسة ّ
من املعلومات ينظر :نور الدين الشاهرودي ،املصدر السابق ،ص .160-158
 3232نور الدين الشاهرودي ،املصدر السابق ،ص.60-51

 3333السيد حسني بن السيد حممد املجاهد بن السيد عيل الطباطبائي ،العامل الفاضل ،من ّ
أجل تالمذة
والده ،له آثار علمية ّقيمة ،توفيّ سنة 1250هـ يف كربالء ودفن فيها .ملزيد من املعلومات ينظر:
سلامن آل طعمة ،املصدر السابق ،ص.135
 3434السيد حسن الطباطبائي امللقب باحلاج أغا بن السيد حممد املجاهد ،كان عامل ًا فقيه ًا ،من أعالم
كربالء ،جمتهد بصري وقايض رئيس يف احلائر عامل فاضل جمتهد بصري وقايض رئيس يف احلائر .ملزيد
من التفاصيل ينظر :نور الدين الشاهرودي ،املصدر السابق ،ص.52-51
 3535العلاّ مة الشيخ أغا بزرك الطهراين ،املصدر السابق ،ص .425
 3636حممد عيل آزاد كشمريي ت2186هـ ،نجوم السامء يف تراجم العلامء ،تصحيح مري هاشم حمدث،
(د.م)( ،د.ت) ،ص .388

 3737أغا بزرك الطهراين ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،ج ،2دار األضواء ،بريوت1388 ،هـ ،ص .170
 3838عمر رضا كحالة ،معجم املؤ ّلفني تراجم مص ّنفي الكتب العربية ،ج ،11دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت( ،د.ت) ،ص  56؛ أغا بزرك الطهراين ،طبقات أعالم الشيعة ،ص. 425
 3939حركة قامت يف منطقة نجد يف أواخر القرن 12هـ ،عىل يد حممد بن عبد الوهاب (1703م1792-م)
ساعد حممد بن سعود عىل انتشارها يف اجلزيرة العربية ،وتعتمد يف تعاليمها عىل آراء ابن تيمية،
دعت إىل حماربة التوسل والتربك بالرسل واألولياء ،و هدم األرضحة املقدّ سة ،وعدم بناء القبور،
مدّ عني أنهَّ م يم ِّثلون اإلسالم الصحيح  .ملزيد من التفاصيل ينظر :حممد إسامعيل املقدم ،خواطر
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حول الوهابية ،دار التوحيد للرتاث ،مرص1429 ،هـ ،ص  33-32؛ يارس بن إبراهيم السالمة،
الوهابية حتت املجهر ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض1430 ،هـ ،ص 11-5؛ حممد صادق
حممد الكربايس ،املصدر السابق ،ص .30

 4040حممد صادق حممد الكربايس ،تاريخ املراقد(احلسني وأهل بيته وأنصاره ) ،ج ،3دائرة املعارف
احلسينية ،املركز احلسيني للدراسات ،لندن1426 ،هـ ،ص . 50

 4141السيد عبد الصمد احلسيني اهلمداين احلائري من أحفاد املري السيد عيل دفني مهدان ،ومن تالمذة
العلاّ مة البهبهاين ،له مؤ ّلفات يف الفقه االستداليل ،وكتاب بحر املعارف يف العرفان والتصوف ،قتله
الوهابيون عند مهامجتهم كربالء سنة 1216هـ .ملزيد من التفاصيل ينظر :نور الدين الشاهرودي،
املصدر السابق ،ص .36

 4242عبد احلسني الكليدار آل طعمة ،بغية النبالء يف تاريخ كربالء ،ح ّققه عادل الكليدار ،مطبعة
اإلرشاد ،بغداد( ،د.ت) ،ص .34-33

علميا سام ًيا يف األصول والفقه عدّ ه والدُ ه أعلم
 4343إذ إنَّه بعد أن ارتقى السيد حممد املجاهد مقا ًما
ًّ
منه ،ولذا مل ِ
يفت وابنه موجود يف كربالء .ملزيد من التفاصيل ينظر :حممد حسن بن جعفر اشتياين
املوسوي ،بحر الفوائد يف رشح الفرائد ،ج ،8حتقيق السيد حممد حسن املوسوي ،مطبعة سليامن
زادة ،منشورات ذوي القربى ،ص 668

 4444القاجار هم يف األصل جمموعة قبائل تركامنية استوطنت بالد فارس منذ غزو تيمورلنك للبالد
اإلسالمية يف أواخر القرن الثامن عرش للميالد ،حتدرت من سابور إىل بالد فارس ،حكم منها بالد
فارس سبع شاهات  .ملزيد من التفاصيل ينظر :عيل رضا أوسطي ،بالد فارس در قرن كزمنه ،جلد
ّأول ،هتران1381ش ،ص.69-64
القمي ،الفوائد الرضوية يف أحوال علامء املذهب اجلعفرية ،ج ،2ص903
 4545عباس ّ

َّ 4646
إن املكانة العلمية ودرجة االجتهاد التي وصل إليها السيد حممد املجاهد مك ّنته من أمور اإلفتاء ،لكنه
ً
والسيام
مل يتصدر هلا مع وجود والده كمرجع أقدم ،لذا قرر مغادرة كربالء حفاظا عىل مكانة أبيه
ّ
بعد االنتقادات التي ُو ّجهت ألبيه بسبب بعض املسائل اخلالفية والفتيا  .ملزيد من التفاصيل ينظر:
القمي ،الفوائد الرضوية يف أحوال علامء
نور الدين الشاهرودي ،املصدر السابق ،ص 145؛ عباس ّ
املذهب اجلعفرية ،ج ،2ص 903؛ نور الدين الشاهرودي ،املصدر السابق ،ص .145

 4747أغا بزرك الطهراين ،أعالم طبقات الشيعة ،ص .425
 4848مرتىض األنصاري ،املصدر السابق ،ص .47

 4949عبد احلسني الكليدار آل طعمة ،املصدر السابق ،ص .40

 5050حمسن األمني ،املصدر السابق ،ص  443؛ حممد باقر املوسوي ،املصدر السابق ،ص 140
 5151حممد حسن بن جعفر اشتياين املوسوي ،املصدر السابق ،ص 671-670
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القمي ،الفوائد الرضوية يف أحوال علامء املذهب اجلعفرية ،ج ،2ص 903؛ عمر رضا
 5252عباس ّ
كحالة ،املصدر السابق ،ص .56

 5353أغا بزرك الطهراين ،طبقات أعالم الشيعة ،ص .425
 5454سلامن هادي آل طعمة ،تراث كربالء ،ص.187

 5555الشيخ حممد عيل سيبويه عامل جليل ورث العلم عن أعالم أرسته ،درس عىل يد آية اهلل املريزا
هادي اخلرساين ،حتى كان عىل جانب كبري من املقدرة واحلكمة ،ىّ
توف يوم االثنني 18مجادى اآلخرة
سنة 1391هـ ،ودفن يف حجرة خاصة باألرسة يف اجلهة الغربية من صحن العباس  .jملزيد من
التفاصيل ينظر :سلامن آل طعمة ،املصدر السابق ،ص .112

 5656السيد حممد باقر ابن السيد أيب القاسم احلجة بن حسني بن حممد املجاهد بن عيل الطباطبائي،
ولد سنة 1274هـ ،كان عامل ًا اديب ًا شاعر ًا ومرجع ًا ،اشتغل بالتدريس و التصنيف ،مضطلع ًا بأعباء
الرئاسة الدينية ،كانت له مكتبة حافلة بأ ّمات الكتب ،توفيّ سنة 1331هـ ،ودفن مع جده حممد
املجاهد بني احلرمني الرشيفني .ملزيد من التفاصيل ينظر :سلامن هادي آل طعمة ،عشائر كربالء،
ص .139
 5757السيد حممد عيل بن السيد مهدي بن السيد حممد عيل ابن املريزا مهدي بن السيد عيل الطباطبائي
صاحب الرياض ،ولد يف كربالء 1302هـ ،وأخذ مقدّ مات العلم من أعالمها ،واشتغل بالقضايا
الوطنية وساهم بمقدّ مات ثورة العرشين  .ملزيد من التفاصيل ينظر :سلامن هادي آل طعمة ،املصدر
السابق ،ص.221-220
 5858حممد حسن بن جعفر اشتياين املوسوي ،املصدر السابق ،ص.671

القمي ،الفوائد الرضوية يف أحوال علامء املذهب اجلعفرية ،ج ،2ص .903
 5959عباس ّ
 6060ولد فتح عيل شاه يف والية دامغان عام 1772م ،وتس ّلم عرش الدولة القاجارية (1834-1797م)
يف ظروف غاية يف التعقيد عىل صعيد الوضع الداخيل واخلارجي ،ليصبح ثاين ملوك األرسة
القاجارية وقد حكم البالد كفاتح أجنبي فانتهج سياسة مصادرة املمتلكات ،وفرض الغرامات عىل
مواطنيه  .ملزيد من التفاصيل ينظر :حممد حاتم خلف الرشع ،التطورات السياسية الداخلية يف عهد
فتح عيل شاه (1834-1797م) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية األساسية ،اجلامعة
املستنرصية2009 ،م ،ص.20
 6161هو أمحد بن حممد مهدي بن أيب ذر النراقي الكاشاين ،أحد أج ّ
الء اإلمامية ،وفقيه جمتهد ،جامع
ألكثر العلوم ،ولد يف نراق سنة 1185ه��ـ ،حرض الدرس عند السيد حممد مهدي بحر العلوم
وجعفر كاشف الغطاء والسيد حممد مهدي الشهرستاين ،ص َّنف العديد من الكتب منها مستند
الشيعة إىل أحكام الرشيعة ،وأرسار احلج ،توفيّ سنة 1245هـ  .ملزيد من التفاصيل ينظر :حممد
حسن بن جعفر االشتياين املوسوي ،املصدر السابق ،ص.673-671
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ثم انتقل إىل كربالء ،ويعد من الفقهاء املحدثني الذين
 6262ولد يف برغان سنة 1200هـ وأقام يف قزوين َّ
فيّ
كانت هلم صوالت وجوالت يف ميدان العلم ،وبذل نفسه يف التدريس والتصنيف ،تو سنة
1283هـ  .ملزيد من التفاصيل ينظر :سلامن هادي آل طعمة ،املصدر السابق ،ص .194-193
 6363حممد باقر املوسوي ،روضات اجلنات يف أحوال العلامء والسادات ،ج ،7الدار اإلسالمية ،بريوت،
1411هـ ،ص .139

 6464حممد صادق حممد الكربايس ،تاريخ املراقد ،ج ،1ص  187؛ نور الدين الشاهرودي ،املصدر
السابق ،ص.140

 6565عباس مريزا االبن الثاين لفتح عيل شاه وويل عهده ،ولد يف آب 1788م ويعد أعظم أمراء
توج حاك ًام عىل الواليات الشاملية لبالد فارس واملعروفة باسم
القاجاريني وأكثرهم شجاعةّ ،
أذربيجان منذ عام 1833-1798م ،ملزيد من التفاصيل ينظر :هيلدا رايف خاجيك ،تأثري الثورة
الروسية عىل بالد فارس (1921-1917م) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،ابن رشد،
جامعة بغداد2013 ،م ،ص.11-10

 6666حمسن األم�ين ،أعيان الشيعة ،املجلد التاسع ،حققه وأخرجه حسن األم�ين ،دار التعارف
للمطبوعات ،بريوت1403 ،ه��ـ ،ص  443؛ حممد عيل آزاد كشمريي ت2186ه��ـ ،املصدر
السابق ،ص .389-388
 6767حممد صادق حممد الكربايس ،تاريخ املراقد ،ج ،1ص.187

 6868حممد عيل آزاد كشمريي ت2186هـ ،املصدر السابق ،ص . 389

األول سنة 1244هـ بعد سلسلة من
 6969عقدت بني اجلانبني الفاريس و الرويس يف أواخر ترشين ّ
ً
ً
املفاوضات يف منطقة تركامن جايَّ ،
متخضت عن ستة عرش بندا وملحقا ،تناولت إرساء السالم
بني البلدين وتنازل بالد فارس عن إقليمي ٳري��وان ونخجوان ،اللذين كانا ضمن األرايض
الفارسية ،هذا باإلضافة إىل دفع تعويض كبري .ملزيد من التفاصيل ينظر :روبري شنريب ،موسوعة
تاريخ حضارات العامل يف القرن التاسع عرش ،إعداد يوسف أسعد داغر ،مج  ،6ط  ،2منشورات
عويدات ،بريوت1987 ،م ،ص 416؛ نوري السامرائي ،الرصاع بني روسيا وانكلرتا حول بالد
فارس وأفغانستان يف القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين ،جم ّلة "املربد" ،العدد الرابع ،السنة
الثالثة ،البرصة1970 ،م ،ص. 162
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ال�سيد حممد املجاهد الطباطبائي�-أثره العلمي واجلهادي (1180هـ1242-هـ)

الم�صادر والمراجع
ً
أوال :الكتب العربية والمعربة

 1 .1أبو إسامعيل بن إبراهيم بن نارص بن طباطبا من أعالم القرن اخلامس
اهلجري ،منتقلة الطالبية ،حققه وقدمه له السيد حممد مهدي السيد

حسن اخلرسان ،منشورات املكتبة احليدرية ،قم1377 ،هـ.
 2 .2أبو نرص البخاري ،رس السلسلة العلوية ،قدّ م له العلاّ مة السيد حممد
صادق بحر العلوم ،منشورات املكتبة احليدرية ،النجف1382 ،هـ .

 3 .3أغا بزرك الطهراين ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،ج ،2دار األضواء،
بريوت1388 ،هـ.

 4 .4أغا بزرك الطهراين ،طبقات أعالم الشيعة الكرام الربرة يف القرن
الثالث بعد العرشة (ع-ي) ،ج ،12دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،

1430هـ.

 5 .5جعفر كاشف الغطاء ،كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغراء،
حتقيق مكتب اإلع�لام اإلسالمي –ف��رع خ��راس��ان ،ج ،1مكتب

اإلعالم اإلسالمي ،قم1422 ،هـ.

 6 .6مجال الدين أمحد بن عيل احلسني الداوودي ابن عنبة (828-38هـ)،
عمدة الطالب يف نسب آل أيب طالب ،حتقيق السيد مهدي الرجائي،
آية اهلل العظمى املرعيش النجفي ،مركز الدراسات اإلسالمية ،قم،

 1430هـ .

 7 .7رشاد األنصاري ،الشيخ مرتىض األنصاري وآثاره العلمية ،مطبعة
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سليامن زادة ،النارش طليعة النور1427 ،هـ.

 8 .8سلامن آل طعمة ،مشاهري املدفونني يف كربالء ،دار الصفوة ،بريوت،
1430هـ.

مؤسسة
9 .9ـــــــــــــــ تراث كربالء –تارخيها –عشائرها-أعالمها،
ّ
األعلمي للمطبوعات ،بريوت1383 ،هـ.

األول العلويون اجلزء
 1010ـــــــــــــــ عشائر كربالء وأرسه��ا ،اجلزء ّ
املحجة البيضاء للطباعة والنرش ،بريوت،
الثاين غري العلويني ،دار
ّ
1418هـ.

 1111شمس الدين حممد الزيات ،الكواكب السيارة يف ترتيب الزيارة يف
القرافتني الكربى والصغرى ،املطبعة األمريية ،مرص 1907 ،م.

القمي ،الفوائد الرضوية يف أحوال علامء املذهب اجلعفرية،
 1212عباس ّ
مؤسسة بوسنان ،مركز جاب،
ج ،1حتقيق نارص باقري بيد هنديّ ،

قم1385 ،هـ.

القمي ،الفوائد الرضوية يف أحوال علامء املذهب اجلعفرية،
 1313عباس ّ
مؤسسة بوسنان ،مركز جاب،
ج ،2حتقيق نارص باقري بيد هنديّ ،

قم1385 ،هـ.

 1414عبد احلسني الكليدار آل طعمة ،بغية النبالء يف تاريخ كربالء ،حققه

عادل الكليدار ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد( ،د.ت) .
 1515عمر رضا كحالة ،معجم املؤ ّلفني تراجم مص ّنفي الكتب العربية،
ج ،11دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت( ،د.ت) .
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 1616ع�لي رض��ا أوس��ط��ي ،ب�لاد ف��ارس در ق��رن كزمنه ،جلد ّأول،
هتران1381ش .

 1717الفخر الرازي (ت606هـ) ،الشجرة املباركة يف أنساب الطالبية،
حتقيق السيد مهدي الرجائي ،إرشاف السيد حممود املرعيش ،مكتبة

آية اهلل العظمى املرعيش النجفي ،قم1419 ،هـ.
 1818حمسن األمني ،أعيان الشيعة ،املج ّلد التاسع ،حققه وأخرجه حسن
األمني ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت1403 ،هـ.

 1919حممد إسامعيل املقدم ،خواطر حول الوهابية ،دار التوحيد للرتاث،
مرص1429 ،هـ.

 2020حممد باقر املوسوي ،روضات اجلنات يف أحوال العلامء والسادات،
ج ،7الدار اإلسالمية ،بريوت1411 ،هـ. ،

 2121حممد باقر بن حممد أكمل الوحيد البهبهاين ىّ
املتوف 1206هـ ،الفوائد
احلائرية ،حتقيق جلنة حتقيق جممع الفكر اإلسالمي ،جممع الفكر

اإلسالمي ،قم1415 ،هـ.

 2222حممد حرز الدين ،مراقد املعارف ،ع َّلق عليه وح َّققه حفيده حممد
حسني حرز الدين ،ج ،1منشورات سعيد بن جبري ،مطبعة مهر ،بالد

فارس1371 ،هـ.

 2323حممد حسن بن جعفر اشتياين املوسوي ،بحر الفوائد يف رشح الفرائد،
ج ،8حتقيق السيد حممد حسن ،مطبعة سليامن زادة ،منشورات ذوي

القربى.
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2424حممد صادق حممد الكربايس ،معجم الشعراء الناظمني يف احلسني ،j
ج ،1املركز احلسيني للدراسات ،لندن1419 ،هـ.

 2525حممد صادق حممد الكربايس ،تاريخ املراقد(احلسني وأهل بيته
وأنصاره ) ،ج ،3دائرة املعارف احلسينية ،املركز احلسيني للدراسات،
لندن1426 ،هـ.

ىّ
مؤسسة آل
 2626حممد الطباطبائي
املتوف 1242هـ ،مفاتيح األصولّ ،
البيت ( ،bد.م)( ،دت).

 2727حممد عيل آزاد كشمريي ت2186هـ ،نجوم السامء يف تراجم العلامء،
تصحيح مري هاشم حمدث( ،د.م)( ،د.ت) .

األول
 2828مهدي الرجائي املوسوي ،املعقبون من آل أيب طالب ،اجلزء ّ
أعقاب اإلمام احلسن املجتبى ،معهد الدراسات لتحقيق أنساب

األرشاف ،قم1427 ،هـ.

 2929حممد املهدي بحر العلوم الطباطبائي (1212-1155هـ) ،رجال
السيد بحر العلوم املعروف بالفوائد الرجالية ،ح َّققه وع ّلق عليه حممد
األول ،منشورات
صادق بحر العلوم و حسني بحر العلوم ،املجلد ّ

مكتبة الصادق ،طهران1363 ،هـ.

 3030نجم الدين أبو احلسن عيل بن حممد بن عيل بن حممد العلوي العمري من
أعالم القرن اخلامس ،املجدي يف أنساب الطالبيني ،مع مقدّ مة الفقيه آية اهلل
العظمى املرعيش النجفي ،حتقيق أمحد املهدوي الدامغاين ،إرشاف السيد حممود

املرعيش ،ط ،2مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي العامة ،قم1422 ،هـ.
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 3131نور الدين الشاهرودي ،تاريخ احلركة العلمية يف كربالء ،دار
العلوم ،بريوت1410 ،هـ.

 3232يارس بن إبراهيم السالمة ،الوهابية حتت املجهر ،مكتبة امللك فهد
الوطنية ،الرياض1430 ،هـ.

ثاني ًا :الموسوعات

3333روبري شنريب ،موسوعة تاريخ حضارات العامل يف القرن التاسع
عرش ،إعداد يوسف أسعد داغر ،مج  ،6ط  ،2منشورات عويدات،
بريوت1987 ،م.

ثالث ًا :رسائل الماجستير

3434حممد حاتم خلف الرشع ،التطورات السياسية الداخلية يف عهد فتح
عيل شاه (1834-1797م) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية
الرتبية األساسية ،اجلامعة املستنرصية2009 ،م.

3535هيلدا رايف خاجيك ،تأثري الثورة الروسية عىل إي��ران (-1917

1921م) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،ابن رشد،
جامعة بغداد2013 ،م.

رابع ًا :البحوث

 3636نوري السامرائي ،الرصاع بني روسيا وانكلرتا حول إيران وأفغانستان
يف القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين ،جم ّلة «املربد» ،العدد
الرابع ،السنة الثالثة ،البرصة1970 ،م.
60
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الملخّ �ص
اشتهرت كربالء املقدّ سة بأنَّا أنجبت الكثري من العلامء الذين أفادوا األ ّمة
بعلمهم ،وكان هلم األثر الكبري يف النهضة العلمية كام وأنَّا كانت مركز ًا

لكثري من العلامء والرواة واملؤ ّلفنيَّ ،
وإن للرواة الدور الكبري واملهم سواء يف
نقل الروايات أو األحاديث ،ويف حديثنا أيض ًا عن كربالء هناك العديد من

الرواة الذين كان هلم الدور البارز واملهم يف الرواية والذين تأثروا بكتب علم

الرجال والذين سامهوا يف تطوير النهضة العلمية يف كربالء املقدّ سة ،وهذا
كان سبب اختياري لشخصية (الشيخ أيب حممد إلياس بن هشام احلائري)

الذي كان من تالميذ الشيخ الطويس الثاين ( )1وقد روى عنه العديد من
الروايات املنسوبة إىل والده الشيخ أيب جعفر الطويس ولذلك عرجت يف

هذا البحث عىل جمموعة من املحاور األساسية.

وأس��أل اهلل أن أك��ون قد وفقت يف إعطاء ه��ذه الشخصية حقها يف

بالتعريف هبا.
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رواة كربالء يف م�صنّفات الرجاليني ( ال�شيخ �أبو حممد �إليا�س بن ه�شام احلائري) �أمنوذج ًا

Abstract
The holy Karbala city was well – known of its being the source and
origin of a great number of scholars from whom the Ummah has greatly
benefited as they have had their noticeable contributions in all fields
of knowledge and in the science development . It was also the centre
of a great number of scholars، recitors and authors ; these recitors and
narrators had their great and important role in transferring narrations and
sayings and speeches . In the same regard، there were many narrators
who had a great and remarkable role in reciting and who were affected
by the books concerned with the men’s and personnels ‘ biographies
who had their contribution to the development of the scientific rise
and development in the holy karbala city . This is why I have chosen
a personality and figure such as ( Al- Sheikh Abu Muhammad Ilyas
Bin Hisham Al- Ha’iry who was one of the students of Al- Sheikh AlToosy، the second ; he recited a great number of narrations which he
heard from his father، Al- Sheikh Abu Taa’far Al- Toosy . Accordingly، a
number of topics .
The research also included an introduction and a conclusion . May
Allah، the Most High، help me to be successful .
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المقدمة
ّ
تعد مدينه كربالء واحده من مراكز العلم االسالمية يف العرص العبايس

املتأخر اذ نشطت احلركة الفكرية فيها يف القرنني السادس و السابع للهجرة
وتبعت ذلك حركه نمو مزدهرة افرزت العديد من العلامء و الفقهاء الذين
ذاع صيتهم يف االفاق يف خمتلف فنون املعرفة و كان منهم الشيخ ابو حممد

الياس بن هشام احلائري ت  540هـ الذي بان اثره يف رواية احلديث فكتب
احلديث تظهر نشاطه جلي ًا ومن مجله ما رواه اخبار يروهيا عن استاذه الشيخ

الطويس الثاين و منها رواها عن الشيخ أيب جعفر الطويس رواية عن استاذه
الطويس الثاين من اجل ذلك صار الشيخ ابن هشام احلائري من املربزين يف
هذا الفن و صار معه لزوم البحث يف سريته العلمية هبدف اظهار ما ترك من

اثار هذا من جهة و من اخرى لبيان اثر مدينه كربالء واسهامها العلمي الرفيع

يف انامط املعرفة اذ كان هذا البحث حتت عنوان كربالء يف مصنفات الرجال
الشيخ ابو حممد الياس من هشام احلائري ت  540هـ  .ولذلك اقتضت

الرضورة إىل تقسيم البحث عىل جمموعة من املحاور األساسية حيث تناول
املحور األول ( ملحة إىل علم الرجال وأبرز كتب الرجال عند األمامية ) حيث
ضم أبرز كتب الرجال ونبذة خمترصة من مؤ ّلفيها ،أ ّما املحور الثاين ( رواة

كربالء يف كتب الرجال إلياس بن هشام أنموذج ًا ) فقد ضم (اسمه ونسبه،

جان ًبا من حياته العلمية ،وأبرز شيوخه وأبرز تالميذه وجان ًبا من مروياته يف
احلديث والتاريخ ) ولقد اشتمل البحث عىل مقدّ مة وخامتة.
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المحور الأول:
لمحة �إلى علم الرجال و�أبرز كتب الرجال عند الإمامية

أ ّلف اإلمامية ُكتب ًا جلمع احلديث ،وكتب ًا ل��رواة احلديثُ ،
وكتب ًا لنقد

األول املعتقدات والنواهي ،وأن��واع املعامالت
احلديث ،حوى القسم ّ
بالتسلسل إىل املعصوم ( الرسول أو اإلمام ) ،والثاين أسامء الرواة ،كل را ٍو

وس ّمي علم الرجال ،والقسم الثالث ذكر فيه النظم
يذكر اسمه وصفاتهُ ،
وس ّمي علم
العامة والقواعد الكلية ملعرفة األحاديث الصحيحة من غريها ُ
الس َّنة
الدراية ،وكان الغرض من هذه األقسام الثالثة واحدً ا ،وهو إثبات ُ

النبوية بالطرق الصحيحة.

تعريف علم الرجال :هو علم يبحث فيه عن أحوال رواة احلديث و

أوصافهم التي هلا دخل يف جواز قبول قوهلم و عدمه(.)1
ويقصد به أيض ًا  -:التعرف عىل أحوال الرواة من حيث كوهنم عدو ً
ال
أو غري عدول ،موثقني أو غري موثقني ،ممدوحني أو مذمومني أو مهملني أو

جمهولني(.)2

تنقسم األحاديث عند الشيعة اإلمامية عىل قسمني  :متواتر وآحاد،
واحلديث املتواتر هو ما ينقله مجاعة بلغوا من الكثرة حدّ ًا يمتنع اتفاقهم

حجة ،و جيب العمل
وتواطؤهم عىل الكذب ،ويعد هذا النوع من احلديث ّ
به مثل  :حديث الغدير ،وحديث الثقلني وغريه.

وأ ّما حديث اآلحاد ،فهو ما ال ينتهي إىل حدّ التواتر ،سواء أكان الراوي واحد ًا
أم أكثر وينقسم عىل أربعة أقسام ،وهي  :الصحيح ،واحلسن ،واملو ّثق ،والضعيف.
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املطلوب من علم الرجال تشخيص وتعيني هوية الراوي باسمه ونسبه

وشهرته ومعرفة حاله من حيث الوثاقة والضعف ومعرفة مشاخيه وتالميذه

وحياته وعرصه وطبقته يف الرواية ومن خالهلا يمكن معرفة مدى قبول
حديثه أو ر ّده (.)3
ولقد ّأكد العلامء أدلة احلاجة إىل علم الرجال ومنها -:

1 .1حجية خرب الثقة  -:ثبتت باألدلة األربعة حرمة العمل بالظن ،وأ َّنه
ثم
ال جيوز نسبة احلكم إىل اهلل سبحانه ما مل يثبت ذلك بدليل قطعيَّ ،
ال ريب يف َّ
أن العقل ال طريق له إىل إثبات األحكام الرشعية ،لعدم
إحاطته باجلهات الواقعية ،وأ ّما الكتاب العزيز ،فهو غري متكفل ببيان
مجيع األحكام ،وال بخصوصيات ما تكفل ببيانه ،واإلمجاع الكاشف

عن قول املعصوم  فهو نادر الوجود ،وأ ّما غري الكاشف ،فهو ال

حجة (.)4
يكون ّ

2 .2األمر بالرجوع إىل صفات الراوي يف األخبار العالجية َّ -:
إن اإلخبار
العالجية تأمر بالرجوع إىل صفات الراوي من األعدلية و األفقهية

حتى يرتفع به التعارض بني اخلربين برتجيح أحدمها عىل اآلخر (.)5
ّ
الوضاعني واملد ّلسني يف األسانيد وبني الرواة -:ال ريب يف
3 .3وجود

وجود ّ
واملتعمدين الكذب بني الرواة كام ورد عن الصادق 
الوضاعني
ّ
« َّ
دس يف كتب أصحاب أيب أحاديث مل حيدِّ ث
إن املغرية ب ن سعيد ّ

هبا أيب »(.)6

َّ
«إن علم الرجال حيتاج إليه كل من أراد استنباط األحكام الرشعية عن
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أ ّدلتها التي عمدهتا األحاديث املروية عن أهل البيت  حيث إ َّنه البد من
أن ينظر يف أحوال رجال سند احلديث و يطمئن بأنهَّ م ممن يصح التعويل

حجة له يف عمل نفسه أو
عليهم وجيوز األخذ عنهم حتى يكون حديثهم ّ
اإلفتاء لغريه ،و لشدة احلاجة إليه اشتدّ اهتامم علامء الشيعة من العرص

األول إىل اليوم يف تأليف كتب خاصة يف هذا العلم و تدوين أسامء رجال
ّ

األحاديث مع إيراد بعض أوصافهم وذكر بعض كتبهم و آثارهم املعرب

عن بعضها بالكتب و عن بعضها باألصول»(.)7

تطور و ازدهر فيه علم الرجال
ويعد القرن اخلامس اهلجري العرص الذي ّ
الشيعي يف مرحلة املتقدّ مني ،حيث شهدت هذه املرحلة تأليف أهم
املصادر الرجالية الشيعية وهي -:

1 .1كتاب الفهرست ،أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس (ت460 :ﻫ).
2 .2كتاب الرجال ،أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس (ت460 :ﻫ).

3 .3كتاب اختيار معرفة ال��رج��ال ( رج��ال الكيش ) ،حممد ب��ن عمر
الكيش(ت350:ﻫ).

4 .4كتاب معامل العلامء ،حممد بن شهر آشوب (ت588:ﻫ).

5 .5خالصة األقوال يف معرفة الرجال ،أبو منصور احلسن بن يوسف بن
املطهر األسدي احلليّ (ت 726 :ﻫ).

6 .6كتاب رجال ابن داود ،تقي الدين احلسن بن عيل بن داود احلليّ (ت740:ﻫ).
7 .7كتاب نقد الرجال ،مصطفى بن احلسني احلسيني التفريش (ت1044 :ﻫ).

8 .8كتاب تنقيح املقال يف أحوال الرجال ،أبو عيل احلائري املازنداين (ت1216 :ﻫ).
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بام فيها الكتب األربعة الرجالية ،وذلك ملا أبداه الرجاليان الكبريان الشيخ
الطويس والشيخ النجايش من ّ
مهة عالية يف تأليفها ،فقد استطاعت هذه

الكتب؛ بفضل شهرهتا وتواترها ،احلفاظ عىل بقائها إىل عرصنا هذا،
الع َلمني يوجد من األكابر َم ْن كان له تأليف ونظر يف
وباإلضافة إىل هذين َ

علم الرجال من أمثال  :أيب عبد اهلل احلسني بن عبيد اهلل الغضائري ،وابنه

أمحد بن حسني بن عبيد اهلل( )8وهلذا فإ َّننا سنعمد من خالل هذا البحث إىل
القيام بتعريف خمترص ملؤ ّلفي هذه الكتب.
 .أالكيش -:هو حممد بن عمر بن عبد العزيز املعروف بالكشيّ نسب ًة إىل

منطقة كش القريبة من سمرقند( ،)9ذكروا أ َّنه ثقة عني ،بصري باألخبار
والرجال ،كثري العلم ،حسن االعتقاد ،وكانت داره مرتع ًا للشيعة

وأهل العلم ،ويعد من علامء القرن الرابع اهلجري ،أل َّنه كان معارص ًا
ىّ
املتوف سنة 369ﻫ وكل منهام يروي عن
أليب القاسم جعفر بن قولويه
اآلخر ،وكالمها يروي عن والد الشيخ أيب القاسم الشيخ أيب جعفر

حممد قولويه ،ويروي عنهام أبو حممد هارون بن موسى التلعكربي
الذي توفيّ سنة 385ﻫ (.)10

وصاحب الكتاب املشهور بـرجال الكيش–وهو كتاب يبحث يف علم
الرجال وهو أحد فروع علم احلديث ( )11توفيّ عام ( 340هـ) ،كان معارص ًا

وخترج عليه يف داره بسمرقند ( .)12غرض الكيش من
للعيايش ،وأخذ عنه َّ
يبوب بحسب
تأليف كتابه ذكر الروايات واألخبار املربوطة بالرواة ،ومع أ َّنه مل َّ

يراع فيه حروف اهلجاء يف ترتيب ذكر
أصحاب النبي 
واألئمة  ،حتى مل ِ
ّ
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األسامء ،أ ّما النظر اإلمجايل فيه فإ َّنه يظهر لنا ترتي ًبا يف الرجال حسب معارصهتم

للنبي واألئمة  ،وهلذا يبتدئ بذكر أصحاب النبي  ثم يذكر أصحاب
األئمة  حسب عصورهم إىل أن يذكر رجال عرص الغيبة(.)13

 .بالنجايش  -:أمحد بن عيل بن أمحد بن العباس النجايش األسدي ولد
سنة 372ﻫ وتوفيّ بمطري آباد ( )14سنة 450ﻫ ( )15تتلمذ النجايش يف

السنني األوىل من حياته عىل يد والده عيل بن أمحد بن عباس النجايش،
وما أن بلغ الثالثة عرشة من عمره حتى خاض يف علم احلديث و

قراءة القرآن يف مسجد اللؤلؤي كام أشار هو إىل ذلك حينام قال « :كنت

أتردد إىل املسجد املعروف ب (مسجد اللؤلؤي) وهو مسجد (نفطويه)

النحوي ،أقرأ القرآن عىل صاحب املسجد ومجاعة من أصحابنا يقرأون

( كتاب الكايف) عىل أيب احلسني أمحد بن أمحد الكويف» ( .)16كتاب

خمتص فقط بالتعريف بكتب الشيعة وآثارهم ،ولقد رتبت
النجايش
ّ

أسامء الك ّتاب عىل حسب حروف اهلجاء ،وبحكم اشتامل الكتاب عىل
معلومات ق ِّيمة يف جمال علم الرجال فقد أصبح معروف ًا لدى أهل العلم
بـ ( رجال النجايش ) ،ولقد امتاز كتاب النجايش بأنّه اختص برجال
الشيعة كام ذكره يف مقدّ مته ،وال يذكر من غري الشيعي إلاّ إذا كان عامي ًا

روى عنا ،أو ص ّنف لنا فيذكره مع التنبيه عليه ،كاملدائني والطربي
يتعرض جلرح الرواة وتعديلهم غالب ًا (.)18
كام أ َّنه َّ

()17

جـ–الشيخ الطويس -:أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل بن احلسن
ىّ
املتوف سنة 460ه��ـ ()19م��ف�ِّس�رِّ  ،نعته السبكي بفقيه الشيعة
الطويس
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ومصنِّفهم ،انتقل من خراسان إىل بغداد سنة  408هـ ،وأقام أربعني سنة،
ورحل إىل الغري (النجف) فاستقر إىل أن توفيّ  ،أحرقت كتبه مرات عدّ ة

وخترج عىل الشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن،
بمحرض من الناس(َّ ،)20
فكان عل ًام للشيعة ومنار ًا للرشيعة ،حتى بلغ عدد تالميذه إىل ثالثامئة من
جمتهدي العامة واخلاصة( .)21أ ّلف الشيخ الطويس يف علم الرجال كتاب

الفهرست والرجال ،وكتاب الفهرست موضوع لذكر من له كتاب من
املصنِّفني وأرباب األصول ،وذكر الطرق إليها غالب ًا ،وقد جييء بيان أحواهلم
استطراد ًا ،وأشار رمحه اهلل يف مقدّ مته إىل ما قيل يف املصنِّفني من التعديل

يعول عىل روايته أو ال ،وتبيني اعتقاده ،وهل هو موافق
والتجريح ،وهل ّ
للحق أو خمالف له ،والظاهر َّ
أن تأليف الفهرست كان قبل تأليف كتاب
الرجال ،أل َّنه حييل عليه يف كثري من موارد الرجال يف قسم من مل ير ِو عنهم
)22( ـ .ذكر الشيخ يف الفهرست مجاع ًة من أصحاب الكتب واألصول،
واقترص عىل ذكر كتبهم وأصوهلم ومل يذكر الطريق إليهم ،وذكر آخرين و

أشار إىل ذكرهم أو روى عنهم ،ومل يصل إسناده فيه إىل من ذكر أو روى
واألئمة  ،bومن
عنه ،وذكر بعض الرواة مكرر ًا ،كام أ َّنه روى عن النبي 
ّ
َّ
تأخر عنهم (.)23

لعلم الرجال أمهية كبرية بالنسبة للباحثني يف هذا املجال وحتى بالنسبة

إىل القارئ ولذلك ذكرت يف هذه املقدّ مة عن علم الرجال أهم كتب الرجال

الشيعية التي كان هلا الدور الكبري يف اعتامد أغلب كتب الرجال عليها ،وذلك
ألن احلديث ُيعد مصدر ًا من مصادر العقيدة اإلسالمية ،وأص ً
َّ
ال من أصول
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الرشيعة املحمديةَّ ،
وأن إمهاله إمهال للدين ومبادئه ،لذا اجتهد العلامء يف
نقد احلديث ومتحيصه واالحتفاظ به ،فيمكن رفض احلديث يف حالة خمالفته

والس َّنة.
للقرآن الكريم والعقل ُ
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المحور الثاني:
رواة كربالء في كتب الرجال �إليا�س بن ه�شام �أنموذج ًا
 -1اسمه ونسبه :

هو أبو حممد إلياس بن حممد بن هشام ثقة عني ( )24فقيه ،حمدّ ث ،وكنيته

أبو حممد ( ،)25واحلائري نسبة إىل حائر احلسني  وهو عامل فاضل جليل
حي ًا عام  538هـ()26ـ
حفيد هشام بن إلياس احلائري ،كان ّ
وكانت وفاته سنة540هـ(ُ ،)27نسب إىل جدِّ ه يف أسانيد كثري من الروايات

()28

تزعم النهضة العلمية يف كربالء ()29وهو من تالميذ أيب عيل الطويس(.)30
ّ

وبحسب اطالعنا أن الشيخ أبا حممد إلياس بن حممد بن هشام ينسب إىل

جده أكثر من نسبته إىل أبيه ر ّبام يرجع إىل شهرة جدِّ ه .

 -2جانب من مكانته العلمية :

فتخرج فيها
ازدهرت كربالء يف عهد البوهييني وتقدّ مت معاملها الدينية
ّ

وتفوقت يف مركزها الديني املرموق ،وممّن برز من
علامء فطاحل وشعراءّ ،
أعالم الفكر اإلمامي فيها الشيخ هشام بن إلياس احلائري ،وحفيده الشيخ

إلياس بن حممد احلائري ( )31كان من أعيان علامء اإلمامية ،جليل القدر.

«حدّ ث بداره باحلائر (كربالء) عىل ساكنها السالم يف منتصف شعبان سنة
( 538هـ)» ( ،)32روى عن أيب عيل احلسن بن أيب جعفر الطويس( )33وقيل أيض ًا
إ َّنه يروي عن الشيخ الطويس بوساطة السيد عامد الدين أيب الصمصام (،)34

وأيب الوفاء عبد اجلبار بن عبد اهلل بن املقرئ الرازي وغريمها.
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وروى عنه  :عريب بن مسافر العبادي احللّ ،وهبة اهلل بن نام بن عيل بن محدون
األول ( )35يف أربعينه عدّ ة أحاديث ()36و ُقدّ ر عدد العلامء
احللّ ،وروى له الشهيد ّ
ٍ
شخص( .)37ومل تذكر
واألرشاف يف كربالء لعام 370ﻫ بام يفوق عىل ألفني ومئتي

املصادر بحسب اطالعنا عن حياته سوى النزر القليل  .وبحسب اطالعنا مل نجد
لـ إلياس بن هشام مؤ ّلفات ومص ّنفات ،عىل الرغم من مكانته العلمية ،ولكن

يبدو َّ
هيتموا بتدوين أسامء مؤ ّلفاته إن كانت لديه مؤ ّلفات .أ ّما
أن املرتمجني له مل ّ
فيام يتعلق بدراسته فلم تذكر املصادر حسب اطالعنا عنها شيئ ًا سوى أ َّنه من
تالميذ الشيخ الطويس وهو ثقة وعني ومل يرد غريها يشء.

أ -أبرز شيوخه:

 -1أبو عيل الطويس  -:وهو الشيخ أبو عيل احلسن بن الشيخ أيب جعفر
بن حممد بن احلسن الطويس املتو ّ
ف سنة 515ﻫ ( )38حيث أجاز الشيخ أبو عيل

احلسن الطويس الثاين الشيخ أبا حممد إلياس بن حممد بن هشام رواية عنه (. )39
 -2ذو الفقار بن حممد بن جعفر بن معبد بن احلسن بن أمحد احلسيني
العلوي أبو الصمصامم (.)40

 -3السيد املوفق أبو طالب بن مهدي السليقي العلوي (.)41

 -4أبو الوفاء عبد اجلبار بن عبد اهلل بن املقرئ الرازي.

ب-أبرز تالميذه -:

1-1عريب بن مسافر  -:وهو الشيخ عريب بن مسافر العبادي فقيه صالح،

وعامل جليل يروي عن تالميذ الشيخ أيب عيل الطويس (.)42
2-2هبة اهلل بن نام بن عيل بن محدون احللّ.
74

�إ�شراق قي�س في�صل الطائي

3-3عيل بن ثابت بن عصيدة السوراوي.

4-4حممد بن مسافر وهو فاضل فقيه (.)43

جـ–جانب من مروياته في الحديث والتاريخ -:
-1مروياته في السيرة-:

الرواية األوىل  «:عن عريب بن مسافر العبادي ،عن إلياس بن هشام احلائري،

عن أيب عيل املفيد ،عن والده أيب جعفر الطويس ،عن املفيد حممد بن حممد بن

النعامن ،عن أيب جعفر حممد بن بابويه عن الشيخ أيب عبد اهلل احلسن بن حممد
الرازي ،قال :حدّ ثنا عيل بن مهرويه القزويني ،عن داود بن سليامن الغازي،

عن اإلمام املرتىض أيب احلسن عيل بن موسى الرضا  ،jعن أبيه اإلمام الكاظم
 ،jعن أبيه اإلمام الصادق  ،jعن أبيه اإلمام الباقر  ،jعن أبيه اإلمام زين

العابدين jعن أبيه اإلمام الشهيد أيب عبد اهلل احلسني  ،jعن أبيه اإلمام أمري

املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،jعن النبي  tأ َّنه قال( :مثل أهل بيتي مثل سفينة
زج يف النار)» (.)44
نوح من ركبها نجا ومن خت ّلف عنا َّ
الرواية الثانية « :عن حممد بن إدريس ،عن عريب بن مسافر ،عن إلياس

بن هشام ،عن أيب عيل الطويس ،عن أبيه ،عن املفيد ،عن حممد بن أمحد بن
داودعن حممد بن احلسن عن سعد ،عن أمحد بن حممد بن خالد ،عن احلسن

بن عيل بن أيب محزة ،عن أيب بصري قال  :سألت أبا جعفر  jعن قرب أمري
فإن الناس قد اختلفوا فيه ؟ فقال َّ :
املؤمنني َّ j
إن أمري املؤمنني  jدفن مع
أبيه نوح يف قربه» (.)45
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الرواية الثالثة  «:عن حممد بن ادريس عن عريب بن مسافر العبادي عن

إلياس بن هشام احلائري عن أيب عيل ،عن الطويس ،عن املفيد ،عن حممد بن

أمحد بن داود ،قال  :أخربنا حممد بن احلسن ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد

بن خالد ،عن احلسن بن عيل ،عن أيب جعفر ،عن أيب بصري ،قال  :سألت أبا
فإن الناس قد اختلفوا فيه ،قال َّ :
جعفر  jعن قرب أمري املؤمنني َّ j
إن أمري
املؤمنني  jدفن مع أبيه نوح يف قربه  .قلت  :جعلت فداك من تولىّ دفنه ؟

فقال  :رسول اهلل  tمع الكرام الكاتبني بالروح والرحيان » (.)46

 -2مروياته في العقيدة -:

الرواية األوىل« :عن عريب بن مسافر العبادي عن إلياس بن هشام احلائري،

عن الشيخ أيب عيل املفيد ،عن والده الشيخ أيب جعفر الطويس ،عن الشيخ أيب

عبداهلل املفيد حممد بن حممد بن النعامن رمحه اهلل عن أيب القاسم جعفر بن حممد

بن قولويه عن الشيخ أيب جعفر حممد بن يعقوب الكليني ،عن إبراهيم ،عن أبيه،
محاد أحتسن أن تصليّ ؟:
عن محاد بن عيسى قال  :قال يل أبوعبداهلل  يوم ًا  :يا ّ

محاد قم
فقلت  :يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز يف الصالة ،قال  ـ :ال عليك يا ّ
ِّ
متوجه ًا إىل القبلة ،فاستفتحت الصالة ،فركعت
فصل .قال :فقمت بني يديه
ّ

محاد ال حتسن أن تصيل ؟ ما أقبح بالرجل منكم يأيت عليه
وسجدت.فقال  :يا ّ
ستون أو سبعون سنة فال يقيم صالة واحدة بحدودها تامة .)47( »...

الرواية الثانية  «:عن عريب بن مسافر عن إلياس بن هشام احلائري ،عن أيب

عيل ،عن والده ،أيب جعفر ،عن حممد بن النعامن عن أيب قاسم جعفر بن حممد،
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عن حممد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،عن أبيه ،عن حممد بن احلسني بن

أيب اخلطاب ،عن حممد بن سنان ،عن املفضل بن عمر اجلعفي ،قال  :دخلت

عىل أيب عبد اهلل  ،jفقلت له  :إنيّ مشتاق إىل الغري ،فقال  :ما شوقك إليه؟

فقلت له إين أحب أن أزور أمري املؤمنني jفقال  :هل تعرف فضل زيارته ؟
ُ
فقلت  :ال يا بن رسول اهلل إلاّ أن تعرفني ذلك .قال  :فإذا أردت أن تزور قرب
أمري املؤمنني  jفاعلم أنّك زائر عظام آدم وبدن نوح ،وجسم عيل بن أيب

طالب .)48(» ...j

الرواية الثالثة  «:عن عريب بن مسافر العبادي ،عن إلياس بن هشام

احلائري ،باإلسناد إىل اإلمام مجال الدين احلسن بن املطهر ،عن والده سديد
الدين يوسف ،عن العلاّ مة نجيب الدين حممد السواراوي ،عن احلسني بن

هبة اهلل بن رطبة ،باإلسناد إىل شيخنا الشهيد ،قال :أخربنا الشيخ الفقيه
العلاّ مة ريض الدين أبو احلسن عيل بن أمحد الزيدي قال :أخربنا الفقيه حممد

بن أمحد بن صالح حدّ ثنا نجيب الدين حممد بن نام عن والدي أيب البقاء
هبة اهلل بن نام عن احلسني بن حممد بن أمحد بن طحال املقدادي مجيعهم عن

الشيخ أيب عيل احلسن بن الشيخ اإلمام أيب جعفر حممد بن احلسني الطويس
وأعىل من اجلميع باإلسناد العلاّ مة مجال الدين أمحد بن فهد ،عن السيد العامل
النسابة تاج الدين حممد بن معية ،عن السيد العامل عيل بن عبد احلميد بن
ّ

فخار احلسيني عن والده السيد عبد احلميد ،عن السيد الفقيه جمد الدين أيب
القاسم عيل بن العرييض عن الشيخ السعيد رشيد الدين أيب جعفر حممد بن

شهر آشوب املازندراين ،عن السيد العامل ذي الفقار حممد بن معد احلسيني
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كالمها ،عن الشيخ اإلمام عامد الفرقة الناجية أيب جعفر حممد بن احلسن
الطويس قال :أخربنا أبو عبد اهلل احلسني بن عبيد اهلل الغضايري أبو جعفر

حممد بن بابويه ،حدّ ثنا حممد بن القاسم املفسرّ اجلرجاين ،حدّ ثنا يوسف بن
حممد بن زياد وعيل بن حممد بن سنان ،عن أبيه ،عن أبيه ،عن أبيه ،عن أبيه،
عن أبيه ،عن أبيه عن أبيه صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني قال :قال رسول

اهلل  tلبعض أصحابه ذات يوم :يا عبد اهلل أحبب يف اهلل وابغض يف اهلل
ِ
وعاد يف اهلل ،فإ َّنه ال تنال والية اهلل إال بذلك ،وال جيد رجل طعم اإليامن ْ
وإن

كثرت صالته وصيامه حتى يكون كذلك وقد صارت مؤاخاة الناس يومكم

هذا أكثرها يف الدنيا ،عليها يتوا ّدون ،عليها يتباغضون.)49( »...
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الشرعية
-3مروياته في األحكام
ّ

الرواية األوىل  « :عن الفقيه عريب بن مسافر العبادي عن الفقيه إلياس

بن هشام احلائري عن أيب عيل احلسن ،عن أبيه الشيخ أيب جعفر عن الشيخ

أيب عبد اهلل احلسني بن عبيداهلل الغضائري ،عن أمحد بن جعفر بن سفيان
القمي ،عن أيب جعفر حممد بن عيل
البزوفري ،عن أيب عيل أمحد بن إدريس ّ
القمي ،عن أيب القاسم هارون بن مسلم بن سعدان الرس من رآئي
بن حمبوب ّ

عن الثقة مسعدة بن زياد الربعي ،عن أيب عبداهلل جعفر بن حممد الصادق،
عن أبيه ،عن أبيه ،عن أبيه ،عن أبيه ،عن النبي صىل اهلل عليه وآله أنّه قال

لبعض نسائه :مري نساء املؤمنني أن يستنجني باملاء ،ويبالغن ،فإ َّنه مطهرة

للحوايش ومذهبة للبواسري» (.)50

الرواية الثانية  «:عن الفقيه حممد بن إدريس عن عريب بن مسافر عن

إلياس بن هشام احلائري عن أيب عيل احلسن الطويس عن املفيد عن حممد بن
أمحد بن داود قال  :أخربنا حممد بن احلسن عن سعد بن عبد اهلل عن أمحد بن
احلسني بن سعيد عن أبيه عن عبد الرمحن بن أيب نجران عن عيل بن أيب محزة

عن عبد الرحيم القصري قال  :سألت أبا جعفر  عن قرب أمري املؤمنني 
رس ًا إىل أن قال وادفناين مع
وفيها إذا ُّ
مت فغسالين وحنطاين وامحالين بالليلة ّ

وسويا» (.)51
من يعينكام عىل دفني بالليل ّ

الرواية الثالثة  «:أخربنا الشيخان اجلليالن أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد بن
طحال املقدادي وأبو عبد اهلل إلياس بن هشام احلائري ،قاال مجيع ًا :أخربنا

الشيخ أبو عيل احلسن بن حممد الطويس ،عن أبيه الشيخ السعيد ايب جعفر
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حممد بن احلسن الطويس رمحه اهلل ،عن الشيخ املفيد أيب عبد اهلل حممد بن

حممد بن النعامن ،عن الشيخ أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه
رمحه اهلل ،قال :حدّ ثنا عيل بن أمحد بن موسى واحلسني بن أمحد بن إبراهيم بن

أمحد الكاتب ،قاال :حدّ ثنا عيل بن أيب عبد اهلل الكويف ،عن حممد بن إسامعيل

الربمكي ،قال :حدّ ثنا موسى بن عمران النخعي .قال :قلت لعيل بن حممد

بن عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب b
ع ّلمني يا بن رسول اهلل قو ً
ال أقوله بليغ ًا كام ً
ال إذا زرت أحد ًا منكم ،فقال:

إذا رصت إىل الباب فقف واشهد الشهادتني وأنت عىل غسل ،فإذا دخلت
امش قلي ً
ثم ِ
ال وعليك
مرةَّ ،
ورأيت القرب فقف وقل :اهلل أكرب اهلل أكرب–ثالثني ّ
ثم ُ
ادن من
مرةَّ ،
السكينة والوقار وقارب من خطاكَّ ،
ثم قف وكبرّ اهلل ثالثني ّ
ثم قل :السالم عليكم يا أهل
مرة ،متام مائة تكبريةَّ ،
القرب وكبرّ اهلل أربعني ّ
النبوة ،وموضع الرسالة ،وخمتلف املالئكة ،ومهبط الوحي.)52( ».....
بيت ّ

الرواية الرابعة «:عن الشيخ عريب بن مسافر العبادي عن إلياس بن هشام

احلائري عن الشيخ أيب الوفاء عبداجلبار بن عبداهلل املقرئ الرازي عن شيخه

الشيخ اإلمام أيب جعفر الطويس ،عن الشيخ أيب احلسني عيل بن أمحد بن حممد

بن طاهرالقمي املعروف بابن أيب جيد عن الشيخ أيب جعفر حممد بن احلسن بن
القمي احلمريي عن
الوليدعن الشيخ أيب العباس عبداهلل بن جعفر بن احلسني ّ

الثقة هارون بن مسلم بن سعدان الرسمن رآئي ،عن مسعدة بن صدقة العبدي

عن اإلمام أيب عبداهلل جعفر بن حممد الصادق ،عن أبيه أيب جعفر حممد بن عيل
الباقر  قال َّ :
إن رسول اهلل  أمرهم بسبع وهناهم عن سبع :أمرهم بعيادة
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املرىض ،واتباع اجلنائز ،وإبرار القسم ،وتسميت العاطس ونرصة املظلوم،
وإفشاء السالم ،وإجابة الداعي ،وهناهم عن التختم بالذهب ،والرشب يف

والقز
آنية الذهب والفضة ،وعن املآثر احلمر ،وعن لباس االستربق واحلرير
ّ
واألرجوان » (.)53

 -4مروياته المتفرقة -:

الرواية األوىل « -:عن عريب بن مسافر العبادي عن إلياس بن هشام

احلائري عن أيب عيل الطويس عن والده الشيخ أيب جعفر الطويس عن أيب

ثم
عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن املفيد واملرتىض أيب قاسم عيل بن احلسني َّ
املفيد عن بابويه الصدوق عن أبيه عيل بن احلسني ،وعن حممد بن قولويه عن
تضمنه كتاب الوايف
حممد بن يعقوب الكليني عن عيل بن إبراهيم ،وغريه مما ّ

األئمة الطاهرين عن سيد املرسلني صلوات اهلل عليهم
من الروايات عن
ّ

أمجعني ،حرص العلامء الفقه باملعنى املذكور يف أربعة أقسام :عبادات وعقود

وإيقاعات وأحكام ،وقرروا دليل احلرص بوجوده»...

()54

الرواية الثانية« :عن عريب بن مسافر العبادي ،عن إلياس بن هشام

احلائري ،عن أيب عيل بن الشيخ أيب جعفر الطويس ،عن الطويس رمحه اهلل،

عن السيد املرتىض عيل بن احلسني ،وعن الشيخ املفيد حممد بن حممد بن

القمي امللقب
النعامن ،وعنه عن أيب جعفر حممد بن عيل بن موسى بن بابويه ّ
بالصدوق ،وعن املفيد عن حممد بن يعقوب الكليني فهذا إىل أجلاّ ء فقهائنا،
األئمة  bمتصلة إىل سيد املرسلني  فام
وطرقهم أشهر من أن ُتذكر إىل
ّ
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كان من فتاوهيم فإليهم خاصة ،وما كان من األحاديث فإىل خاتم النبيني

رب العاملني ،وكتب الفقري احلقري غريق اخلطايا ،وأسري
عن جربئيل  عن ّ
احلدثان إبراهيم بن سليامن القطيفي املجاور حلرم مواله أمري املؤمنني عيل

صلوات اهلل وسالمه عليه جعله اهلل به من اآلمنني يف الدنيا واآلخرة آمني،
حادي و عرشين من شهر عاشورا مفتتح سنة عرشين وتسعامئة ،وصلىّ
اهلل عىل حممد وآله  ،واحلمد هلل رب العاملني وأسأل من عموم كرم أخالقه

أوسد
أن الينساين من الدعاء يف خلواته ،ودبر صلواته ،كام ال أنساه حتى ّ
رمي ًام يف الرتاب ،وإىل اهلل املرجع واملآب ،وكتب الفقري إىل اهلل إبراهيم بن
حممد احلرفويش عفا اهلل عنهام ،وعن مجيع املؤمنني ،وصلىّ اهلل عىل حممد وآله

الطاهرين »(.)55

الرواية الثالثة «:عن الفقيه حممد بن إدريس ،عن عريب بن مسافر العبادي،

عن إلياس بن هشام احلائري ،عن الشيخ أيب عيل احلسن بن حممد الطويس،

عن املص ّنف .وعن الفقيه حممد بن إدريس ،عن نجم الدين عبد اهلل بن جعفر
بن حممد بن موسى بن جعفر بن حممد بن أمحد الدوريستي ،عن جدَّ ه ،عن

املص ّنف .ومن ذلك مجيع تصانيف الشيخ الفقيه أيب الصالح التقي بن نجم

بن عبيداهلل احللبي ،عن نجيب الدين املذكور ،عن السيد املذكور ،عن شاذان
القمي ،عن الشيخ أيب حممد عبد اهلل بن عمر الطرابليس ،عن
بن جربئيل ّ

القايض عبد العزيز بن أيب كامل الطرابليس ،عن الشيخ أيب الصالح .ومن

ذلك مجيع تصانيف القايض أيب القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز
الرباج ،عن نجيب الدين املذكور ،عن السيد املذكور ،عن الفقيه عز الدين
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أيب احلارث حممد بن احلسن العلوي البغدادي ،عن الفقيه قطب الدين أيب
احلسني الراوندي عن الشيخ أيب جعفر حممد بن عيل بن املحسن احللبي عن
املصنف .ومن ذلك مجيع تصانيف الشيخ الفقيه أيب الفتح حممد بن عيل بن

عثامن الكراجكي عن نجيب الدين املذكور ،عن السيد املذكور ،عن شاذان
والفر يف اإلمامة وأخربين به
الكر
بن جربئيل ّ
ّ
القمي ،قال قرأت عليه كتاب ّ
عن الفقيه حممد بجادة بن عبد اهلل احلبيش ،عن القايض عبد العزيز بن أيب
كامل الطرابليس عن املصنف وعن السيد املذكور ،عن شاذان قال أخربين

بجميع تصانيف مص ّنفي إجازة.)56(»...
بحسب ّ
اطالعنا َّ
أن الشيخ إلياس بن هشام احلائري روى العديد من

الروايات عن الشيخ الطويس غري أ َّنه مل يذكر املص ّنفون عدد الروايات التي
قام الشيخ برواياهتا.
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الخاتـمة
أهم ما توصلت إليه يف هناية البحث -:

1 .1لعلم الرجال أمهية كبرية يف حرص الرواة ومعرفة مدى ثقتهم وأهم
أهم األحاديث والروايات
شيوخهم وطبقاهتم وبذلك يمكننا معرفة ّ
املو ّثقة واملنقولة عن النبي حممد  وأهل البيت .

2 .2تعد كتب الرجال وال سيماّ كتاب الشيخ الطويس وكتاب رجال
النجايش من أهم املصادر األساسية يف علم الرجال وال سيماّ عند
اإلمامية.

3 .3يعد إلياس بن هشام احلائري من أهم الرواة يف القرن السادس اهلجري
يف كربالء وكان له دور يف النهضة العلمية التي حصلت يف كربالء

4 .4روى إلياس بن هشام العديد من الروايات يف جمال احلديث والتاريخ
وال سيماّ عن الشيخ أيب عيل احلسن الطويس.
5 .5روى عنه الكثري من املشايخ وال سيماّ عريب بن مسافر العبادي الذي
يعد من أبرز تالميذه.
َّ 6 .6
إن عرص املؤ ّلف ،دعا إىل االهتامم بسند احلديث ومتنه ،لكثرة املشاكل
العقدية من خالل انتشار شبهات املتصوفة واألشاعرة ،وغريهم.
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الهوام�ش

1 .1آغا بزرك الطهراين ،الذريعة ،ج ،10ص.80
2 .2السبحاين ،الك ّليات يف علم الرجال ،ص.11

3 .3القزويني ،مدخل إىل علم الرجال والدراية ،ص.22-21
4 .4السبحاين ،الك ّليات يف علم الرجال ،ص 19؛ القزويني ،مدخل إىل علم الرجال والدراية،
ص.31-30

5 .5القزويني ،مدخل إىل علم الرجال والدراية ،ص.31-30
6 .6السبحاين ،الك ّليات يف علم الرجال ،ص.19

7 .7آغا بزرك الطهراين ،الذريعة ،ج ،10ص .80

8 .8أمحد بن احلسني الغضائري ،رجال ابن الغضائري ،ص.5

9 .9الطويس ،اختيار معرفة الرجال ،ص.8

1010املصدر نفسه ،ص.8

1111الطويس ،الفهرست ،ص.217

1212الزركيل ،األعالم ،ج ،6ص.311
1313الطويس ،رجال الطويس ،ص.7

ثم الكرس هي قرية من نواحي سامراء ،وكانت
1414مطري آباد  -:بالقرب من سامراء ،ومطرية -:بالفتح َّ
متنزهات بغداد وسامراء .ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج ،5ص.151
من ّ
1515الزركيل ،األعالم ،ج ،1ص.172

1616السيد بحر العلوم ،الفوائد الرجالية ،ج ،2ص .82
1717السبحاين ،الك ّليات يف علم الرجال ،ص.62

1818الطويس ،رجال الطويس ،ص.7

1919آغا بزرك الطهراين ،الذريعة ،ج ،1ص.329
2020الزركيل ،األعالم ،ج ،6ص.84
2121الطويس ،الفهرست ،ص.7

2222الطويس ،رجال الطويس ،ص.8

2323الطويس ،الفهرست ،ص.15

2424منتجب الدين بابوية ،فهرست منتجب الدين ،ص 34؛ األردبييل ،جامع الرواة ،ج ،1ص108؛
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اخلوئي ،معجم رجال احلديث ،ج ،4ص. 142

2525آغا بزرك الطهراين ،طبقات أعالم الشيعة ،ج ،3ص.24

2626حممد صادق حممد الكربايس ،مدخل إىل الشعر احلسيني ،ج ،1ص.162

2727السبحاين ،موسوعة طبقات الفقهاء ،ج ،6ص.55

2828احلر العاميل ،أمل اآلمل ،ج ،2ص 40؛ اخلوئي ،معجم رجال احلديث ،ج ،4ص142؛ عبد اهلل
املامقاين ،تنقيح املقال ،ج ،11ص.195

2929حممد صادق حممد الكربايس ،مدخل إىل الشعر احلسيني ،ج ،1ص.162
3030عبد اهلل املامقاين ،تنقيح املقال يف علم الرجال  ،ج ،11ص.195

3131حممد صادق حممد الكربايس ،مدخل إىل الشعر احلسيني ،ج ،1ص.162
3232الطهراين ،طبقات أعالم الشيعة ،ج ،3ص.24

3333جعفر السبحاين ،موسوعة طبقات الفقهاء ،ج ،6ص.55

3434حمسن األمني ،أعيان الشيعة ،ج ،6ص.434
األول -:حممد بن ّ
مكي بن حممد بن حامد العاميل النبطي اجلزيني ،شمس الدين املل ّقب
3535الشهيد ّ
فيّ
األول ،فقيه أصله من النبطية (يف بالد عامل) سكن (جزين) بلبنان(734ﻫ–تو  786ﻫ)
بالشهيد ّ
؛ راجع  :الزركيل ،األعالم ،ج ،7ص .109

3636جعفر السبحاين ،موسوعة طبقات الفقهاء ،ج ،6ص.55

3737حممد صادق حممد الكربايس ،مدخل إىل الشعر احلسيني ،ج ،1ص.162
3838آغا بزرك الطهراين ،الذريعة ،ج ،2ص.411
3939املريزا النووي ،خامتة املستدرك ،ج ،3ص.7

4040حمسن األمني ،أعيان الشيعة ،ج ،6ص.434
4141املصدر نفسه ،ج ،3ص.473

4242اخلوئي ،معجم رجال احلديث ،ج ،12ص.149

4343املصدر نفسه ،ج ،18ص.234

4444داود بن سليامن الغازي ،مسند الرضا  ،ص.145

4545احلر العاميل ،وسائل الشيعة ،ج ،14ص.386

4646جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ،موسوعة شهادة املعصومني  ،bج ،1ص375
األول ،األربعون حديث ًا ،ص.85
4747الشهيد ّ

4848ابن طاووس ،فرحة الغري ،ص.102
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4949املجليس ،بحار األنوار ،ج ،105ص.78
5050منتجب الدين بابويه ،األربعون حديث ًا ،ص.22

5151الربوجردي ،جامع أحاديث الشيعة ،ج ،3ص.353

5252حممد بن املشهدي ،املزار ،ص.523
األول ،األربعون حديث ًا ،ص.34
5353الشهيد ّ

5454املقداد السيوري ،التنقيح الرائع ملخترص الرشائع ،ج ،1ص.12
5555العلاّ مة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،105ص.115

5656العلاّ مة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،104ص.160

ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث

87

�شهر ذي احلجة املعظم 1438هـ /ايلول 2017م

رواة كربالء يف م�صنّفات الرجاليني ( ال�شيخ �أبو حممد �إليا�س بن ه�شام احلائري) �أمنوذج ًا

الم�صادر والمراجع
 -ابن طاووس ،عبد الكريم بن طاووس احلسني (ت693:ﻫ)

 -1فرحة الغري يف تعيني قرب أمري املؤمنني عيل  ـ ،ط ،1تح :حتسني آل

شبيب املوسوي ،مركز الغدير للدراسات اإلسالمية(بريوت1998 :م) .
األول ،حممد بن ّ
مكي العاميل (ت786 :ﻫ 1384 /م )
 -الشهيد ّ

مؤسسة اإلمام املهدي عليه السالم ـ( ،قم :
 -2األربعون حديث ًا،
ّ
1407ﻫ 1986/م).

 -األمني ،حمسن العاميل احلسيني (ت1372:ﻫ 1952/م ).

 -3أعيان الشيعة ،تح  :حسن األمني ،دار التعارف ( بريوت ).

 -بحر العلوم ،حممد املهدي بحر العلوم (ت1212 :ﻫ 1798 /م).

 -4الفوائد الرجالية ،ط ،1تح  :حممد صادق بحر العلوم ،حسني بحر

العلوم ،مكتبة الصادق (طهران ) .

 -الربوجردي ،آغا حسني الطباطبائي (ت 1383 :ﻫ 1963 /م) .

 -5جامع أحاديث الشيعة ،مطبعة العلمية(،قم 1399:ﻫ1979/م ).
 -احلر العاميل ،حممد بن احلسن (ت 1104:ﻫ .) 1692 /

 -6أمل اآلمل ،تح :أمحد احلسيني ،مطبعة اآلداب ( النجف ).

مؤسسة آل البيت ( قم 1414:ﻫ1994 /م).
 -7وسائل الشيعة،طّ ،2
 -احلموي ،شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل (ت 626 :ﻫ/

574م).

 -8معجم البلدان ،دار إحياء ال�تراث العريب ( بريوت 1399 :ﻫ/
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1979م).

 اخلوئي ،أبو القاسم املوسوي اخلوئي ( ت1411 :ﻫ1990/م). -9معجم رجال احلديث ،ط1413( ،5ﻫ 1992/م ).

 -األردبييل ،حممد بن عيل الغروي احلائري ( ت1101:ﻫ 1689/م).

 -10جامع الرواة ،مكتبة املحمدي1403( ،ﻫ1982/م).

 -الزركيل ،خري الدين بن حممود (ت1410 :ﻫ 1990 /م )

 -11األعالم ،ط ،5دار العلم املاليني (بريوت  1400 :ﻫ 1980 /م ).

 السبحاين ،جعفر بن حممد حسني التربيزي.مؤسسة النرش اإلسالمي( ،قم :
 -الك ّليات يف علم الرجال ،طّ ،3

1414ﻫ 1994 /م).

 -الطهراين ،آغا بزرك (ت 1389 :ﻫ 1969 /م).

 -12الذريعة ،ط ،3دار األضواء (بريوت 1403 :ﻫ 1983 /م).

 -13طبقات أعالم الشيعة ،ط ،1دار إحياء الرتاث العريب( ،بريوت :

1430ﻫ 2009/م).

 -الطويس ،أبو جعفر حممد بن احلسن شيخ الطائفة ( ت460 :ﻫ-

1067م).

مؤسسة آل البيت () 
 -14اختيار معرفة الرجال ،تح  :مهدي رجائيّ ،

إلحياء الرتاث(،قم 1404 :ﻫ 1983/م).

مؤسسة
 -15رجال الطويس ،ط ،1تح  :جواد القيومي األصفهاين ّ ،

النرش اإلسالمي( ،قم1415 :ﻫ1994 /م ).
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مؤسسة النرش
 -16الفهرست ،ط ،1تح  :جواد القيومي األصفهاينّ ،

اإلسالمي( ،قم 1417:ﻫ 1996/م ).

 -الغازي ،داود بن سليامن (ت203:ﻫ818 /م).

 -17مسند الرضا ،ط ،1تح :حممد جواد احلسيني ،مكتب اإلعالم

اإلسالمي ( ،قم  1418:ﻫ 1997 /م).

 -الغضائري  ،أمحد بن احلسني بن عبيد اهلل بن إبراهيم ( ت :القرن

اخلامس ).

 -18رجال الغضائري ،ط ،1تح  :حممد رضا اجلاليل ،دار احلديث( ،قم:

1422ﻫ2001 /م ).

 -القزويني ،حممد احلسيني.

 -19املدخل إىل علم الرجال والدراية ،احلوزة العلمية (قم 1428 :ﻫ/

2008م ).

-الكربايس ،حممد صادق حممد.

 -20مدخل إىل الشعر احلسيني ،ط ،1مركز احلسيني للدراسات( ،لندن

1421ﻫ2000/م).

 -جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم.

 - 21موسوعة شهادة املعصومني  ،ط ،1اعتامد (قم).
 -املامقاين  ،عبد اهلل (ت 1351 :ﻫ 1932 /م).

 -22تنقيح املقال يف علم الرجال ،ط ،1تح  :حميي الدين املامقاين،

مؤسسة آل البيت عليهم السالم ـ( ،قم 1423:ﻫ2002/م ).
ّ
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 -منتجب الدين بابويه ،منتجب الدين عيل بن عبيد اهلل بن بابويه الرازي

(ت585 :ﻫ 1189 /م).
مؤسسة اإلمام املهدي  ـ( ،قم 1408:ﻫ/
 -23األربعون حديث ًا ،طّ ،1
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مؤسسة النرش
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اإلسالمي( ،قم1419 :ﻫ1998 /م ) .
 املقداد بن عبداهلل السيوري احلليّ (ت826:هـ). -26التنقيح الرائع ملخترص الرشائع ،تح :عبد اللطيف احلسيني ،مطبعة
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الملخّ �ص

مهمة جد ًا ،شغلت الفكر الفقهي
يدور موضوع هذا البحث حول مسألة ّ
كثري ًا ابتدا ًء من القرون اإلسالمية األوىل ووصوال إىل العصـر احلديث وهي

إيامن أيب طالب عم الرسول  من عدمه ،فقد كثرت الروايات والكتب
املؤ ّلفة يف هذا املوضوع ،ومن أفضل الكتب التي وضحت هذه املسألة
احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب) للسيد
باألدلة والرباهني هو كتاب( ّ
فخار بن معد.

يسعى هذا البحث إىل الرتكيز عىل هذا الكتاب ومؤ ِّلفه (بصورة وصفية)

وبيان أمهيته ومنهجه الذي جعله من أهم كتب العصـر يف تلك املرحلة؛

وألجل حتقيق ذلك البدّ من القيام بمجموعة أمور أوهلا :الكشف عن طبيعة

ثم الوقوف عىل سرية السيد فخار بن معد احلائري
العصـر الذي عاش فيهَّ ،

الذي ذكرته العديد من املصادر املختصة بعلم الرجال ،ثم ننتقل بعد ذلك إىل
الكتاب املومأ إليه والوقوف عىل مباحثة وفصوله بيشء من التفصيل ،راجي ًا

من اهلل تعاىل توفيقي إىل ما أصبو إليه.
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""احلجة على الذاهب �إىل تكفري �أبي طالب
ال�سيد فخار بن معد احلائري وكتابه
ّ

Abstract
The present research tried to concentrate on Al – Sayyd
Fakhar Bin Maad Al- Ha’iry and His Book Al- Hujja ala’ AlThahib ila Takfer Abi Talib ‘ and to show its importance and
approach which contributed to making it the best book during
that period . To achieve this، a number of things should be
considered : First، bringing into view the nature of the period
in which he lived ; second، mentioning the biography of Al –
Sayyd Fakhar Bin Maad Al- Ha’iry as mentioned in a great
number of reference specialized in genealogy and man’s life
. Third، a reference was given to his book، the subject of the
present study to show its chapters and sections and talk a
bout them in detail . May Allah، the Most High، help me achieve
this goal
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المقدمة
ّ

مما الشك فيه أن مدينه كربالء شهدت نشاط ًا علمي ًا ملحوظ ًا و منذ

وقت مبكر يرجع اىل هناية العرص العبايس األخري اذ كانت قبله للعلم و
العلامء ومن بني من كان له باع ًا علمي ًا مرموق ًا من علامء مدينه كربالء السيد

فخار بن معد احلائري ( ت 630هـ) ينتمي السيد فخار بن معد اىل أرسة

ذات مكانه رفيعة من الناحية االجتامعية و العلمية فريجع نسبه اىل السيد
إبراهيم املجاب أما من الناحية االجتامعية فوالده كان نقيب األرشاف
يف احلائر احلسيني املقدس وانسجام ًا ومنهج البحث العلمي فقد قسم

البحث عىل هذه املقدمة و مبحثني و خامته تضمن املبحث األول دراسة

لسرية السيد فخار بن معد احلائري الذي قسمه بدوره عىل عرصه و اسمه

وأرسته وشيوخه وتالميذه و جانب مهم من مكانته العلمية أما املبحث
الثاين فقد خصص لتسليط الضوء عىل كتابه احلجه عىل الذاهب اىل تكفري

أيب طالب وقد اعتمد البحث عىل جمموعه مهمه من املصادر واملراجع .
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المبحث الأول
ترجمة ال�سيد فخار بن معد الحائري(630 ...هـ)
�أو ًال :ع�صره
ينتمي السيد فخار بن معد احلائري إىل القرنني السادس و السابع اهلجري؛

وبذلك تتداخل حياته بني هذين القرنني اللذين يعدَّ ان من أسوأ األزمان التي
مرت عىل الدولة اإلسالمية وخصوص ًا يف العراق ،فالصـراع عىل السلطة
ّ

وحوهلا إىل إقطاعات بيد القادة والغلامن ،فكثر
مزق وحدة الدولة العربية
َّ
ّ
الفساد وسادت السـرقات واألمراض فض ً
ال عن حالة الفقر املدقع الذي

مأل العراق فالكثري من األرس ال جتد لقمة العيش مقابل البذخ واإلفراط يف
()1

قصور اخللفاء والوالة والقادة .

فاحلالة السياسية يف غاية االضطراب واالنحراف من دون أية بارقة

أمل لتعديل املسار ،لكن يقابل ذلك االضطراب السيايس تقدّ م وازدهار
وتنوعت مصادر
علمي أديب شاع يف هذين القرنني ،فقد كثرت العلوم َّ
الرتمجة ،واتسع خيال الشعراء فظهر الشعر الفلسفي حام ً
ال لواء االختبار
وتم تكوين االنتقاد الشعري واألديب ،كام ظهرت الروايات
والتفكريّ ،
والقصص اخليالية واحلامسية–لكن ليست كالروايات والقصص احلديثة

بل مع ما يتالءم مع خصوصية العصـر آنذاك -وظهر الفهرس والرتتيب يف
هناية الكتب فض ً
ال عن اجلهود الفقهية يف املراكز الدينية التي تعد كربالء من
أوضحها يف تلك املرحلة الزمنية ،فض ً
ال عن انتشار املكتبات ودور العلم يف

كثري من مدن العراق .لتكون احلالة الثقافية عىل النقيض مع احلالة السياسية،
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وتفوق عليه(.)2
وهذا طبيعي فطاملا عاكس العلم واألدب الظرف السيايس ّ

يف هذه األجواء برز السيد( فخار بن معد احلائري) ليم ِّثل هذا العرص
فقهي ًا وأدبي ًا يف مدينة كربالء.

ثاني ًا :ا�سمه وكنيته
هو فخار بن معد بن أمحد بن حممد بن حممد املكنى بأيب الغنائم بن احلسني

شيتي بن حممد احلائري بن إبراهيم املجاب بن حممد العابد بن موسى الكاظم
بن جعفر الصادق بن السجاد بن احلسني بن عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب

اهلاشمي صلوات اهلل عليهم أمجعني(.)3

ال فاض ً
ويك ّنى بشمس الدين أيب عيل ،وكان رج ً
نسابة ،فقيه ًا ،إمامي ًا،
الّ ،
أديب ًا ،شاعر ًا ،من أهل احلائر يف العراق( )4احتل مركز ًا مرموق ًا بني علامء

وفقهاء عصـره ،فنجده يف معظم أسانيد الرجال يف عصـره والعصور التي

تلته(.)5
ِّ
تؤكد املصادر أ َّنه ولد يف العراق وحتديد ًا يف احل ّلة( ،)6وأغلب الظن أ َّنه ولد

يف منتصف القرن السادس اهلجري أو أبكر قلي ً
لكن املصادر التي تناولت
الَّ ،

حياة هذا الفقيه مل تذكر سنة والدته ال من بعيد وال من قريب ،لتبقى سنة

والدته جمهولة للقارئ.

ثالث ًا� :أ�سرته
مل تذكر املصادر واملراجع املرتمجة للسيد (فخار بن معد) تفاصيل أرسية
عنه (كزوجته وأبنائه) ،لكن يذكرون ّ
أن له ابن ًا اسمه (عبد احلميد) وكان
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث
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فاض ً
ال حمدث ًا ،راوية ،يروي عنه تالمذة ابن شهرآشوب ،ويروي هو عن
والده السيد فخار وغريه الكثري ،كام روى عنه ريض الدين عيل بن عبد

الكريم بن السيد أمحد بن طاووس(.)7

ينتمي السيد (فخار بن معد) إىل عائلة ذات مكانة رفيعة اجتامعي ًا وعلمي ًا،

األئمة الطاهرين وأقرهبم السيد إبراهيم
فأصله يرجع إىل الرسول  وإىل ّ
املجاب -الذي ذكرناه ساب ًقا -وعلمي ًا كان أبوه كام ذكره صاحب (غاية
االختصار) نقيب ًا لألرشاف يف احلائر احلسيني املقدّ س ،وذكره بقوله:

النقيب الطاهر معد ،كان ذا جاه عريض وبسطة عظيمة ّ
ومتكن تام ،وقد

مدحه الشعراء

ومنهم رشف الدين أبو جعفر بن أيب زيد نقيب البرصة بقوله:
ج��زى الله خير ًا آل موسى بن جعفر

ال��ع��ف اإلم���ام ّ
ّ
المطهر
بني ال��ك��اظ��م

ف��ق��د ك���ان ذو ال��م��ج��دي��ن اب��ن��اه بعده

وق���د ش���اه���دوا ع��دن��ان ق��ب��ل المعمر

خ��ي��ر ال��ب��ي��وت وم��ج��ده��م
ف��ب��ي��ت��ه ُ��م
ُ
ُ

ف���إن ّ
ك����ذب األق�����وام ص���دق مقالتي

م��ف��خ��ر ي��س��م��و ع��ل��ى ك���ل مفخر
ل��� ُه
ٌ
ولم يعرفوها فانظروا إلى المشجر
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عىل هذا كان السيد (معد) من األعالم املشهورين يف احلائر املقدّ س وقد
روى عن فقهاء وعلامء آنذاك ،وملا َّلبى نداء ربه ُصليّ عليه ودفن باحلائر ورثاه

ابنه فخار بقوله(:)9

أب����ا ج��ع��ف�� ٍر إ ّم�����ا ث���وي���ت ف��ق��د ث��وى
سيبكيك ح ّ
��ل المشكل الصعب حله

بمثواك علم ال��دي��ن وال��ح��زم والفهم
ب��ش��ج�� ٍو وي��ب��ك��ي��ك ال��ب�لاغ��ة وال��ع��ل��م

ليمسك السيد (فخار بن معد) الزعامة العلمية يف عائلته بشكل رسمي

منذ ذلك احلني أي بعد وفاة والده.

رابع ًا� :شيوخه
تل ّقى السيد (فخار بن معد) علومه عىل يد مجلة من الشيوخ األكفاء يف عصـره

ثم قرأ عىل يد ابن إدري��س( )10صاحب( السـرائر) وشاذان بن
ّأوهلم كان والده َّ
القمي( ،)11والشيخ أيب الفضل احلسني احلليّ  ،واإلمام أيب عيل بن عبد اهلل
جربيل ّ

النسابة ،والسيد صالح النقيب أيب منصور بن معية العلوي،
التقي العلوي احلسيني ّ

والشيخ أيب الفتوح نصـر بن عيل بن منصور اخلازن العلوي احلائري ،والسيد

النقيب أيب جعفر بن حممد بن أيب زيد العلوي احلسني البصـري ،و أيب العز عيل بن
حممد الغويقي ،وعميد الرؤساء منصور هبة اهلل بن حامد الكاتب اللغوي ،والشيخ
أيب الفرج عبد الرمحن بن حممد اجلوزي الواعظ البغدادي ،وغريهم الكثري(.)12

جراء القراءة عىل
فال خيفى عىل أحد مقدار العلمية التي حازها هذا الرجل ّ

هذا اجلمع الفقهي العلمي؛ ونتيجة لعلميته فقد روى كثري من تالمذته الذين

هنلوا من علومه سنني طويلة .
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خام�س ًا :تالمذته
روى عن السيد(فخار بن معد احلائري) مجع غفري من طالب العلم
واملعرفة منهم ولده اجلليل عبد احلميد بن فخار ،واملح ّقق احلليّ صاحب

(الشـرائع) والسيد مجال الدين أمحد بن طاووس ،وأخوه ريض الدين عيل بن

طاووس ،ووالدمها السيد سعد الدين موسى بن جعفر بن طاووس ،والشيخ
سديد الدين يوسف بن عيل بن املطهر احلليّ (والد العلاّ مة احليل) ،والشيخ

اجلليل مفيد الدين حممد بن عيل بن حممد بن جهم األسدي ،والسيد اجلليل

صفي الدين حممد بن احلسن بن أيب الرضا العلوي البغدادي ،والنارص لدين
اهلل أمحد بن املستيضء بن املستنجد ،وغريهم الكثري(.)13

�ساد�س ًا :علميته

َّ
ولعل من أبرز املواقف التي ّ
تؤكد علميته ومكانته الرفيعة بني علامء
ىّ
املتوف سنة( )14( )673فرتوي كتب الرتاجم
عصـره إجازة ابن طاووس له

َّ
أن السيد (فخار بن معد) اجتاز بوالده مسافر ًا إىل احلج ،فأوقفه والده بني
يدي ابن طاووس فتحاورا فقال له ابن طاووس :أجزت لك ما جيوز يل

ثم قال :ستعلم فيام بعد حالوة ما خصصتك به (.)15
روايتهَّ ،

فإجازة السيد ابن طاووس له تدل عىل ثقته به وبعائلته علمي ًا آنذاك،
وبذلك أصبح السيد فخار من ع ِّلية القوم الفقهي يف دراسة ورواية احلديث

النبوي ،فام كان منه إلاّ أن استثمر هذا التفوق يف خدمة الدين واملعرفة وآل

بيت الرسول .
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ومل يقترص دور مرتمجنا عىل الدرس والتعليم فقط بل أ ّلف كتب ًا عدّ ة منها:

احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب ( موضوع بحثنا).
1 .1كتاب ّ

2 .2الروضة يف الفضائل واملعجزات.

3 .3املقباس يف فضائل بني العباس(.)16
ومما يدل عىل علميته أيض ًا أقوال العلامء والفقهاء عند احلديث عنه ،فقد

وصفه معظم من تك َّلم عنه بأنّه كان "عامل ًا ،فاض ً
ال ،أديب ًا ،حمدث ًا ،من عظامء

وقته يف الدين والدنيا؛ ولذلك مل خيل من ذكره سند من أسانيد علامئنا" (.)17

وعىل هذا األساس احتل السيد (فخار بن معد) مكانة علمية رفيعة بني علامء
وفقهاء عصـرهَّ ،
احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب) وطريقة
ولعل كتاب ( ّ
تقديمه هلذا الكتاب خري دليل عىل الفكر العلمي الذي يمتلكه السيد فخار.

�سابع ًا :ثقافته ال�شعرية

ويضاف إىل علميته أ َّنه كان شاعر ًا لك َّنه مل يكن مكثر ًا من الشعر ،عىل َّ
أن ما
ورد إلينا من مواقف شعرية ختصه تكشف لنا نسبي ًا أ َّنه كان من الشعراء املجيدين

خصوص ًا َّ
أن أهل النقد يربطون اإلجادة بالق ّلة الشعرية ففي إحدى رحالته إىل
القمي( ،)18قال شعر ًا يروم فيه الشفاعة عند هذا الوزير
مدينة السالم أيام الوزير ّ
القمي وسيط ًا بينهام فقال:
يف خراجه ،وكان ابن الوزير فخر الدين ّ
أم����ت ب��م��ا ب��ي��ن ال���وص���ي أب��ي
إنّ����ي
ُّ

وب��ي��ن وال����دك ال��م��ق��داد ف��ي النسب

ول�����ي خ������راج ث��ق��ي��ل ال أق������وم ب��ه

إلاّ ُب���ع���ي���د م���ش���ق���ات ت���ب���رح ب��ي

ه���ن معرفتي
ول���ي أواص�����ر أخ����رى ّ
ك��ن شافعي عند م��والن��ا أب��ي��ك أكن
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فلام سمعها ابن الوزير قال له :أيهُّ ا السيد اهلل شاهد عليك إن شفعت لك
عند أيب تشفع يل غد ًا عند أبيك؟ قال :نعم ،فدخل إىل أبيه وعرفه املوقف،
فخفف خراجه وتواصل معه(.)19
ويقول أيض ًا:

سأغسل أشعاري الحسان وأهجر الـ

ق��واف��ي وأق��ل��ي م��ا ح��ي��ي��ت ال��ق��واف��ي��ا

ف���إ ِّن���ي أرى اآلداب ي���ا أ ّم م��ال��ك

ت��زي��د ال��ف��ت��ى م��م��ا ي���روم ت��ن��ائ��ي��ا()20

وأل����وي ع��ن اآلداب عنقي وأع��ت��ذر

ل��ه��ا ب��ع��د ح��ت��ى م��ا أرى ال��ق��وم قاليا

ومن خالل هذه األبيات التي عثرنا عليها يف كتب الرتاجم اخلاصة بالسيد
فخار بن معد احلائري تتكشف لنا نسبي ًا قدرته الشعرية ّ
مؤكدة عىل قيمته األدبية

العالية ،فالقارئ ألشعاره عىل ق َّلتها يفهم املعنى من دون عناء ،فهو يستطيع
إيصال الفكرة بسهولة للمتلقي ،كام استخدم الشعر لغايات خاصة به.

104

م.د .حممد حليم ح�سن

المبحث الثاني
(الحجة على الذاهب �إلى تكفير �أبي طالب)
كتاب
ّ
احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب) واملعروف أيضا
يعد كتاب( ّ

بـ(إيامن أيب طالب)( )21عالمة بارزة يف حياة السيد(فخار بن معد) وبه يعرف
أكثر من غريه من الكتب التي أ ّلفها يف الفقه والدين عموم ًا ،وهو كام يقول
احلر العاميل بأ َّنه« :كتاب عايل القيمة مفيد حسن جيد»( )22وقد احتل هذا

الكتاب الصدارة يف موضوعه آنذاك فقد ذكرته عشـرات املص ّنفات الفقهية
رغم وجود العديد من املؤ ّلفات يف موضوع موت أيب طالب عىل الكفر ومنها:
منى الطالب يف إي�مان أيب طالب :أليب سعيد حممد بن أمحد اخلزاعي

النيسابوري(.)23

البيان يف خرية الرمحن :أليب احلسن عيل بن بالل امله َّلبي(.)24
إيامن أيب طالب :ألمحد بن حممد الكويف(.)25

منية الطالب يف أيب طالب :حسني الطباطبائي(.)26

إثبات إسالم أيب طالب :حممد معني بن أمني اهلندي(.)27

إيامن أيب طالب :للشيخ املفيد حممد بن حممد النعامن احلارثي املذحجي(.)28

منية الطالب يف حياة أيب طالب :السيد حسني القبانجي(.)29

إيامن أيب طالب :للشيخ امحد بن حممد اجلرجرائي(.)30
فض ً
ال عن مئات املص ّنفات التي كان موضوعها إسالم أيب طالب ،لك َّنهم
مل ينالوا شهرة كتاب مرتمجنا ور َّبام يعود ذلك إىل املنهج املتبع من قبل املؤ ّلف
يف تقديم احلجج والرباهني؛ لدحض أو إثبات ما يريده.
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث
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تقوم فكرة الكتاب عىل أساس الرد عىل من قال بموت أيب طالب وهو

عىل كفره ،وفيه تنقسم األ ّمة يف أيب طالب  عىل ثالث فئات :األوىل ترى
أ َّنه مات مشـرك ًا ،والثانية ترى أ َّنه مات مسل ًام رصاحة ،وأخرى ترى أ َّنه أسلم

لك َّنه كتم ذلك .وقال ابن أيب احلديد يف رشح هنج البالغة إ َّنه ُتروى يف إيامنه
أخبار كثرية ،كام روي يف موته عىل دين قومه أخبار كثرية أيض ًا(.)31
فالفئة التي رأت أ َّنه أسلم( ،)32ترى أ َّنه منذ بعث النبي حممد أسلم أبو
َّ
ليتمكن من
طالب وصدَّ ق رسالته ،لك َّنه مل يظهر إيامنه .بل كان يكتمه

وحجتهم لو أ َّنه أعلن إيامنه مثل بقية املسلمني؛ لنفرته
القيام بنصـرة اإلسالم،
َّ

قريش وطردته وبغضته ،ويروون الكثري من الشواهد عىل إسالمه منها :محايته
للرسول  ،وحتم ّله األذى عنه ،ورصاحته يف أشعاره املتواترة عنه ،وسامع

العباس قوله (ال إله اهلل إلاّ اهلل) وهو حيتضـر .وزاد الذين قالوا بإسالمه
أنّه ليس بحاجة إىل هذا العذاب والقطيعة من قومه ،وهذا احلصار ألكثر
يستثن منهم أحدٌ .
من سنتني لو مل يكن مسل ًام ،واجلميع كانوا مسلمني ،ومل
َ

فض ً
َّ
وحضه ابنه
ال عن شعره املفعم بالروح اإلسالمية والدعوة إىل حممد،
عمه ،ويكمل جناحه يف الصالة .فهذا إيامن رصيح
علي ًا كي يكون مع ابن ِّ
ّ

بالدعوة .مع العلم َّ
أن الذين قالوا بإيامنه رصاحة هم الشيعة اإلمامية،
والزيدية ،وبعض شيوخ املعتزلة ،ومجاعة من الصوفية ،وفئة قليلة من السنة.
أ ّما الذين مل يروا أ َّنه أسلم ،ويصـرون عىل موته كافر ًا فهم مجهور السنة،

ويرون أنّه كان يدافع عن ابن أخيه  ،لوصاية أبيه عبد املطلب ،أ ّما حديث
العباس وسامعه أ َّنه قال (ال إله إلاّ اهلل) فهي شهادة غري مقبولةَّ ،
ألن العباس
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كان كافر ًا ،وال تقبل شهادة كافرَّ ،
عمه إعالن
وأن النبي كثري ًا ما طلب من ّ
إسالمه ،لك َّنه كان حيجم عن ذلك كام تروي كتب السرية النبوية(.)33
وانطالق ًا من هذه املواقف ظهرت كتب عدّ ة كل منها يؤيد مذهبه ،فكانت

هنالك كتب تؤيد إسالمه وتؤكد َّ
أن أجندة سياسية تقف وراء عدم القول
(احلجة عىل
بذلك .يف املقابل ُأ ّلفت كتب ترفض القول بذلك ،وكتاب
ّ

الذاهب إىل تكفري أيب طالب) للسيد فخار بن معد احلائري من أبرز الكتب

التي ثم ِّثل الطائفة األوىل.
َّ
إن املنهج املعتمد يف هذا الكتاب يقوم عىل أساس وضع النتائج أمام
ثم يبحث عن األسباب حماو ً
ال تفنيد هذه النتائج التي تروهيا مصادر
القارئ ّ
أيب طالب .وهو منهج عقيل يرتبط باألدلة والرباهني التي تعضد األفكار
أو تنفيها متام ًا ،وقد ّ
سخر هذا املنهج خلدمة فكرته الرئيسة أال وهي إبطال

قول من قال بموت أيب طالب مشـرك ًا ،معتمد ًا يف ذلك عىل أقوال الثقات
من أهل عصـره والعصور السابقة له ،مدخ ً
ال القرآن الكريم والسنة النبوية

ضمن أدلته الرافضة إلرشاك أيب طالب عند موته ،وقد التزم هذا املنهج

وأول طبعة
العقيل من بداية الكتاب إىل هنايته .والكتاب طبع مرات عدّ ة(ّ )34

له كانت يف النجف األرشف حتت إرشاف املطبعة العلوية عام(1310هـ )
ثم ح َّققه السيد حممد بحر العلوم وصدر عن دار نشـر (سيد الشهداء) يف
ّ

قم عام(1410هـ) بطلب من صاحب مكتبة النهضة يف بغداد الذي يسميه
املح ّقق األخ ( حياوي)( )35فعمل فيه منهج التحقيق املعروف ليظهره هبذه

الصورة التي بني أيدينا ،وهو كتاب ّقيم التحقيق بذل فيه اجلهد الكثري من قبل
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حم ّققه يف سبيل إنجاز هذا الكتاب عىل أفضل ما يكون .وقد اعتمدنا التسمية
وهي(احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب) وليس ( إيامن
الثانية للكتاب
ّ

أيب طالب) لكثرة املص ّنفات حتت العنوان األخري.

يبدأ الكتاب بمقدّ مة
تتضمن سبب اختيار هذا املوضوع فيقول« :فإنيّ
َّ
رأيت مجاعة من املنتمني إىل اإلسالم ،املنتحلني لإليامن يثبتون َّ
أن أبا طالب
تغمده اهلل برمحته – يف حيز الكافرين ،ويعدّ ونه
بن عبد املطلب بن هاشم – ّ

يف عداد اجلاحدين ،مع ما يرون من أشعاره الشاهدة بصحة إيامنه ،ويؤثرون
من أخباره املؤذنة بإيامنه بغض ًا منهم لولده أمري املؤمنني وحسد ًا لفارس
املسلمني ،حيث كان ال تكسـر عوده العواجم ،وال يقرع صفاته املزاحم كام

قيل فيه:

ح��س��دوا ال��ف��ت��ى إذ ل��م ي��ن��ال��وا فضله
ك��ض��رائ��ر ال��ح��س��ن��اء ق��ل��ن لوجهها

ف����ال����ق����وم أع���������داء ل�����ه وخ���ص���وم

ح���س���د ًا وب��غ��ي�� ًا إنَّ�����ه ل���دم���ي���م() 36

حتى أنهّ م ليقطعوا عىل عبد املطلب بن هاشم ،وآمنة بنت وهب أم الرسول 
بالكفر ويرموهنام باإلرشاك تشييد ًا ملقالتهم ،وموافاة لبهتهم.)37(»...

وبناء عىل ذلك يكون السبب وراء تأليف هذا الكتاب هو رفع الشبهة عن

أيب طالب  ،والرد عىل أصحاب الفتنة من األموية الذين حاولوا الطعن

بكل ما يرتبط بعيل بن أيب طالب رضوان اهلل عليه ـ.

مقس ًام كتابه عىل عشـرة
ّ
ثم يدخل بعد هذه املقدّ مة إىل صلب موضوعه ّ
فصول معتمد ًا -كام ذكرنا سابق ًا -عىل األدلة العقلية وأقوال الثقات يف
األول بتعريف ملفهوم اإليامن
تفنيد مقولة كفر أيب طالب  ،فبدأ الفصل ّ
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يف اللغة وعند املتكلمنيّ ،
األئمة عىل إسالم أيب طالب 
مؤكد ًا عىل إمجاع ّ
قبل وفاته وعىل يد الرسول ّ ،
حجة بدليل قول
األئمة يعد ّ
مؤكدً ا أن إمجاع ّ

الرسول « :إنيّ تارك فيكم الثقلني ،كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ،ما أن
متسكتم هبام لن تض ّلوا ،حبالن ممدودان لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض»()38
ّ

وكذلك قوله « أرجو أليب طالب كل خري» وحديث اإلمام عيل " نور أيب
طالب ليطفئ أنوار اخلالئق إلاّ مخسة ،نور حممد وفاطمة ،واحلسن واحلسني،
وبقية األئمة "...وكذلك قول اإلمام عيل بن موسى الرضا " إن مل تقر بإيامن
أيب طالب كان مصريك إىل النار"(.)39

وبعد ذلك ينتقل إىل حديث (الضحضاح)( )40وهو أساس هذه التهمة

وفيه رواي��ات ع��دة نختار منها رواي��ة العباس بن عبد املطلب إذ سأل

الرسول  فقال :يا رسول اهلل هل نفعت أبا طالب فإ َّنه كان حيوطك
ويغضب لك ،فقال الرسول :نعم هو يف ضحضاح من النار ،ولوال أنا لكان

يف الدرك األسفل من النار(.)41

فيورد األدلة واألقوال الصادرة من آل الرسول  يف دحض هذا احلديث
كأقوال اإلم��ام الباقر والصادق  ،مؤكد ًا َّ
أن مصدر هذا احلديث غري

موثوق؛ أل َّنه يتمثّل باملغرية بن شعبة املعروف بعدائه ألهل البيت  ،كام َّ
أن
معظم كتب الرجال ّ
تؤكد عدم الثقة به(.)42
ثم يواصل األخبار الدالة عىل إي�مان أيب طالب ومنها وصية اإلمام
ّ
الصادق  بالصالة يف الكعبة عن أيب طالب ملن لديه حاجة ،فض ً
ال عن
شهادة العباس بن عبد املطلب ،وأيب بكر عىل صحة إيامنه قبل وفاته(.)43
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ويف الفصل الثاين ير ّد عىل الذين استغلوا اآلية الكريمة﴿ إ ّنك ال هتدي

ولكن اهلل هيدي من يشاء ،وهو أعلم باملهتدين﴾ ( )44يف القول
من أحببت
َّ
بكفر أيب طالب عند موته ،فكان رده معتمد ًا عىل األدلة فأوضح بداي ًة سبب
نزول هذه اآلية الكريمة وهو َّ
أن الرسول  ملّا أصيب يف املعركة ،دعا للقوم
باهلداية ،فنزلت هذه اآلية الكريمة ،فض ً
ال عن وجوه أخرى يف سبب نزوهلا.

ِّ
مؤكد ًا أنهَّ ا ال ختص أبا طالب؛ ألنهَّ ا نزلت عام(3هـ) يف غزوة (حنني) وأبو
رد قوهلم ّ
إن الرسول  منع علي ًا وجعفر ًا من
ثم َّ
طالب توفيّ قبل اهلجرةَّ ،

مرياث أبيهام؛ أل َّنه مات كافر ًا وأجاز ذلك لعقيل وطالب؛ ألنهَّ ام كانا عىل
الكفر(.)45

األول والثاين عمدة هذا الكتاب من حيث املناقشة والتحليل،
فكان الفصل ّ

ثم انتقل يف الفصول األخرى إىل ذكر جمموعة من املواقف التي ختص أبا
ّ
طالب وهي تر ّد ضمن ًا عىل مقولة تكفريه فجاء الفصل الثالث بمجموعة من

األحاديث الصادرة من الرسول  يف حب واحرتام أيب طالب فلو كان
أبو طالب كافر ًا ملا وده الرسول؛ لتحريم اهلل تعاىل اسمه ذلك)46(.
َّ

كام ذكر يف الفصل الرابع مواقف أيب طالب جتاه الرسول ورعايته له،

وكالمه يف يوم خطبة خدجية بنت خويلد عىل الرسول حممد ،وذكر نعي
أيب طالب قريش ًا؛ ألنهَّ ا حتالفت ضد الرسول ّ ،
نبوته
مؤكد ًا عىل صحة َّ
وإيامنه هبا()47
ثم ذكر قطع ًا من أشعاره التي ِّ
تؤكد إيامنه معتمد ًا يف ذلك عىل
َّ

املضمون واهلدف الذي محلته هذه األشعار فذكر قوله(:)48
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هل���م آخ���ر ال��ل��ي��ل معتم
أال م��ن ّ
ط���واين وق��د ن��ام��ت ع��ي��ون كثرية
ألح�ل�ام ق��وم ق��د أرادوا حممد ًا
سعوا سفه ًا واقتادهم سوء أمرهم
رج���اء أم���ور مل ي��ن��ال��وا انتظامها
ي��رج��ون م��ن��ه خ��ط��ة دون نيلها
ّ
ي��رج��ون أنْ نسخى بقتل حممد
ّ
كذبتم وب��ي��ت اهلل حتى تفلقوا
ٌ
حليلة
أرح����ام وتنسى
و ُت��ق��ط��ع
ٌ
ُهم األسد أسد الزأرتني إذا غدت
ف��ي��ا لبني ف��ه��ر أف��ي��ق��وا ومل تقم
عىل ما مىض من بغيكم وعقوقكم
وظلم نبي ج��اء يدعو إىل اهلدى

يتقحم
ط��واين وأخ��رى النجم مل ّ
وس��ام��ر أخ���رى س��اه��ر مل ي��ن ّ��وم
بظلم وم��ن ال ي ّتقي البغي يظلم
ع�لى خائل م��ن رأهي��م غ�ير حمكم
ولو حشدوا يف كل بدو وموسم
رضاب و طعن بالوشيج املقوم
ٌ
ومل ختتضب سمر العوايل من الدم
مج��اج��م تلقى باحلطيم وزم���زم
حلي ً
حمرم
حم��رم بعد ّ
ال ،ويغشى ّ
ع�لى حنق مل خت��ش إع�ل�ام معلم
ن���وائ���ح ق��ت�لى ت���دّ ع���ي ب��ال��ت��ن��دم
و إتيانكم يف أم��رك��م ك��ل مأثم
وأمر أتى من عند ذي العرش قيم

أيقول عاقل بعد هذه األبيات َّأن أبا طالب مات كافر ًا؟! وقد أعلن رصاحة عن

دعمه وثقته بالرسالة املحمدية ،كال إنهَّ م يلحدون.
َّإن املكانة الكبرية التي يتمتع هبا أبو طالب حفظت حممد ًا وأتباعه كثري ًا من كيد
وبمجرد وفاة أيب طالب جاء األمر اإلهلي ِّ
مؤكد ًا عىل
املشـركني وأقراهنم من اليهود
ّ

اهلجرة إىل احلبشة فليس هناك من يوقف املشـركني بعد وفاة أيب طالب  .لقد هاجر
املسلمون ووعدهم الرسول  باللحاق هبم ،لكن كيف يتم ذلك بعيد ًا عن عيون
املشـركني ،هنا يستلم اإلمام عيل بن أيب طالب رضوان اهلل عليه الد َّفة مكان أبيه رمحه

اهلل لتكمل هذه العائلة نصـرة اإلسالم والرسول  بكل ما متلك من أموال ودماء،
كان هذا الكالم حمور الفصل اخلامس الذي تناول وفاة أيب طالب  وخدجية بنت
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خويلد َّ ،hثم هجرة النبي إىل الطائفَّ ،ثم إىل املدينة املنورة ،فض ً
ال عن موضوعات
أخرى ِّ
تؤكد إيامن أيب طالب.)49(
وهكذا يواصل يف بقية فصوله فيذكر موت أيب طالب jوأمر الرسول  لعيل بن

ألشفعن
أيب طالب  jبغسل أبيه واالهتامم به وحتنيطه ويقول مقولته املشهورة "واهلل
َّ
لعمي شفاعة يعجب هبا أهل الثقلني" ذاكر ًا مبيت عيل  مكان الرسول .)50(
ّ
َّإن اتباع هذا املنهج القائم عىل إيراد املواقف واألقوال الدامغة ال يسمح للطرف
اآلخر أن حياول الرد أو التفنيد بل يلجمه احلجج فيوليّ وجهه مهزوم ًا ذلي ً
ال.
لقد كانت أخالق وقيم أيب طالب  معروفة عند العرب ،فهذا أكثم بن صيفي
احلكيم املعروف ِّ
يؤكد أ َّنه تعلم الرئاسة و احللم والسياسة من أيب طالب  ،لكن كل

هذه اهلجمة عىل عم الرسول ماهي إلاّ كيد ألبنه أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
وهي بتدبري أموي با ٍغ أريد منه تشويه السرية اهلاشمية بكل شكل ممكن ،فكان الطعن

برأس بني هاشم أفضل الطرق وأقصـرها ،حتى إ َّنك لتجد اخلليفة عمر يقطع اجلنة
لكن أبا طالب مع مواقفه املشهورة يف نرصة اإلسالم
لزهري بن أيب سلمى لبيتني قاهلامَّ ،
يف نظر الكثريين مات كافر ًا؟!(.)51
ويف هناية الكتاب يبينّ املؤ ّلف ع َّلة عدم إعالن أيب طالب إليامنه :أ َّنه كان سيد

قريش غري مدافع ،ورئيسها غري منازع ،وكانوا له ينقادون وألمره يطيعون وهم
عىل ذلك باهلل تعاىل كافرون ،ولألصنام يعبدون ،فلماّ أظهر اهلل دينه وابتعث نبيه 
سعى أبو طالب إىل نصـرته وإظهار دعوته ،وهو برسالته من املؤمنني ،وببعثته من
املوقنني ،وهو مع ذلك كاتم إليامنه ،ساتر إلسالمه؛ أل َّنه مل يكن قادر ًا عىل نصـرة

النبي  ومتهيد األمور له بنفسه خاصة دون أهل بيته وأصحابه وعشريته وأحالفه،
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وكانوا عىل منهاج قريش يف الكفر ،وكان أبو طالب ال يأمن إذا أظهر إيامنه وأفشى

إسالمه أن تتامىل قريش عليه ،وخيذله حليفه ونارصه ،ويسلمه محيمه وصاحبه ،فيؤدي

ذلك الفعل إىل إفساد قاعدة النبي  والتغرير به ،فكتم إيامنه استدامة لقريش عىل
طاعته واالنقياد لسيادته ّ
ليتمكن من نصـرة النبي  ،وإقامة حرمته واألخذ بحقه،

وإعزاز كلمته ،وهلذا السبب كان أبو طالب خيالط قريش ًا ويعارشهم وحيضـر معهم

مآدهبم ،ويشيد معاهدهم ،ويقسم بآهلتهم ،وهو مع ذلك يشوب هذه األفعال

بتصديق الرسول واحلث عىل أتباعه )52(.وهو بذلك كمثل أصحاب الكهف ،و

كمؤمن آل فرعون يكتم إيامنه خمافة عىل بني هاشم ،إنّه السالح اخلفي للرسول يف
مقاومة الظلم والطغيان القريشـي ،الذي استعمل الوسائل ك ّلها للقضاء عىل الدعوة

لكن وجود أيب طالب عكس املعادلة ورد كيدهم يف نحورهم ،إىل أن
املحمديةّ ،

وقف اإلسالم عىل قدميه وكل ذلك ّتم بفضل أيب طالب ،فهو كعمود اخليمة الذي
محل البعثة النبوية إىل بر األمان ليجازى بعد ذلك بالقول إ َّنه مات كافر ًا؟!
وعند هذا احلد ينتهي الكتاب وقد بلغ مجيع مآربه ،معتمد ًا األسلوب العقيل الذي

يقوم عىل األدلة والرباهني يف ر ِّد ونقض حجج من قال بكفر أيب طالب؛ ومعتمدً ا

يف كالمه عىل مصادر من قال بتكفريه وبذلك أفحمهم احلجج وأسكت تلك التهم
النابعة من حقد دفني.

وعىل هذا األساس استطاع السيد فخار بن معد احلائري إيصال أفكاره ِّ
بكل
سالسة ووضوح من دون أن يصيب القارئ امللل ،فهو فقيه جميد ّ
قل نظريه آنذاك،

فلم يشذ عن إجازة من إجازات األصحاب ومل ُ
خيل منه سند من أسانيد علامء الرجال
يف عصـره ،خصوص ًا عند الكالم عن قضية موت أيب طالب كافر ًا.
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الخاتمة
عندما يقرأ العقل املوضوعي قضية تكفري أيب طالب  ،جيدها فكرة يف

غاية التواضع( السخف) فهي ال تستند إىل دليل عقيل! بل إىل أدلة سياسية
تشوه اإلسالم قبل أن تضـر بأي شخص آخر
قبلية تب َّنت هذه األفكار التي ِّ
من املسلمني .فاملعروف اليوم َّ
أن من يقف مع شخص يف مسألة ما ويدافع
عنه إذن هو مؤمن به وبقضيته ،وال خيفى عىل أحد رجاحة العقل التي امتلكها
أبو طالب فلو مل يقتنع بالدعوة اإلسالمية ما ساند حممد ًا هبذا الشكل الكبري؟
إ َّنه اإليامن واالقتناع من دون أي شك قلبي أو عقيل.

والدليل عىل عدم حيادية متهميه أنهَّ م يم ِّثلون فئة واحدة ،لكن من أنكر
عليهم ذلك وخالف آراءهم من الفئات ك ّلها من علامء األ ّمة اإلسالمية،
احلجة
وهذا ما أراد السيد فخار بن معد احلائري إيصاله إىل قارئ كتاب( ّ

عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب).
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الهوام�ش

 1 .1ينظر الفخري يف اآلداب السلطانية .243 :و النجوم الزاهرة .285 /2 :و احلياة األدبية يف العرص
العبايس .14:و تاريخ الطربي .219 ،218 /9 :وتاريخ التمدّ ن اإلسالمي .451 ،450 /4:و
الكامل يف التاريخ .22 ،21 /6 :وتاريخ اإلسالم ،43 /3 :وما بعدها.

 2 .2عرص الدول واإلمارات ( اجلزيرة ،العراق ،إيران) ،52 :وما بعدها .و تاريخ آداب اللغة العربية:
 ،636 /2وما بعدها.

 3 .3ينظر أعيان الشيعة .393 /8 :و إيامن أيب طالب.7 :
 4 .4ينظر األعالم.137 /5 :

 5 .5ينظر أمل اآلمل يف علامء جبل عامل .214/2 :وإيامن أيب طالب.7 :
 6 .6ينظر غاية االختصار يف البيوتات العلوية املحفوظة من الغبار.88 :

احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب .10 :وموقع اإلمام اهلادي jيف الشبكة العنكبوتية.
 7 .7ينظر ّ
 8 .8ينظر غاية االختصار ،80 :وما بعدها.
 9 .9ينظر م .ن.80 :

 1010هو أبو عبد اهلل أمحد بن إدريس العجيل ،املح ّقق العلاّ مة ،فخر امل ّلة والدين ،كان فقيه ًا أصولي ًا باحث ًا
جمتهد ًا ،وهو ّأول من فتح باب الطعن عىل الشيخ الطويس ،له كتب عدة من أمهّها كتاب ( الرسائر)،
توفيّ عام (598هـ) .أمل اآلمل .243 /2:و أعيان الشيعة.305 :

القمي ،من أعالم القرن السابع
 1111هو أبو الفضل شاذان بن جربائيل بن إسامعيل بن أيب طالب ّ
اهلجري ،له كتب منها :الفضائل ،و حتفة املؤ ّلف ،و إزاحة الع ّلة يف معرفة القبلة .رياض العلامء/3:
.5
احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب .12 ،11:والذريعة يف
 1212ينظر أعيان الشيعة .394/8 :و ّ
تصانيف الشيعة .195 /1 :و معجم رجال احلديث.270 /14 :
 1313ينظر روضات اجلنان .332 /5:و أعيان الشيعة.393 /8 :

احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب) يف الصفحة ( الثامنة) َّ
أن الشخص
 1414ذكر حم ّقق كتاب ( ّ
الذي أجاز السيد ( معد بن فخار) هو الشيخ (مجال الدين بن طاووس) ونقل ذلك من كتاب
( دراية احلديث) للشهيد الثاين عىل لسان( الشيخ مجال الدين أمحد بن صالح السيبي) ،يف حني يف
كتاب(روضات اجلنات) يذكر اخلرب من دون كشف ملاهية الشخص الذي أجاز السيد فخار يف
ج .333 /5فيقول" :أوقفني بني يدي السيد" وال يذكر اسمه .وربماّ يف األمر لبس َّ
ألن السيد فخار
توفيّ عام(630هـ) والسيد مجال الدين بن طاووس توفيّ عام ( 673هـ) ،واهلل أعلم.

احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب.8 :
 1515ينظر روضات اجلنات .333 /5 :و ّ
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 1616ينظر أعيان الشيعة .394 /8 :ومعجم رجال احلديث .371:وإيامن أيب طالب :الشيخ املفيد.10 :
و تاريخ الفقه اإلسالمي وأدواره .309 :ولؤلؤة البحرين.296 :
 1717أمل اآلمل .214 /2 :أعيان الشيعة.394 /8:

القمي ،كان بليغ ًا كاتب ًا،
 1818هو حممد بن عبد الكريم بن َبرز ،الوزير املل َّقب بمؤيد الدين أيب احلسن ّ
كامل املعرفة يف اإلنشاء ،يكتب بالعريب واألعجمي ،حسن األخالق ،مليح الوجه ،حاز أعىل
املراتب السياسية يف عرصه ،تو ّفاه اهلل تعاىل يف عام( 630هـ) يف بغداد .الوايف بالوفيات.128/1:
 1919ينظر غاية االختصار.89 ،88 :

احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب.13 :
 2020ينظر روضات اجلنات .334 /5 :و ّ
 2121أمل اآلمل يف علامء جبل عامل .214 :و الذريعة يف تصانيف الشيعة.195 /10 :
 2222إيامن أيب طالب :الشيخ املفيد.10 ،

 2323هو أبو سعيد حممد بن أمحد بن احلسني اخلزاعي النيسابوري ،كان ثقة حافظ ًا ،له تصانيف عدّ ة
منها(الروضة الزهراء يف تفسري فاطمة الزهراء ،و فضائل أمري املؤمنني ،وكتاب املوىل) وغريها من
الكتب الفقهية .أمل اآلمل.240 /2:
 2424هو أبو احلسن عيل بن بالل بن أيب معاوية املهلبي األزدي ،من شيوخ البرصة ،كان ثقة سامع ًا
للحديث ،له كتب عدّ ة منها( كتاب املتعة ،واملسح عىل الرجلني) وغريها .رجال النجايش.268 :
مهمة يف ميدان الفقه منها( كتاب العلل،
 2525هو أمحد بن حممد بن عامر الكويف ،ثقة جليل ،له كتب ّ
وأخبار النبي ،وكتاب املمدوحني واملذمومني) .رجال النجايش.98 :
 2626هو السيد اجلليل احلسني الطباطبائي اليزدي احلائري ،الشهري بالواعظ توفيّ سنة(1307هـ).
واحلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب.18 :
الذريعة.204 /23:
ّ
 2727هو حممد معني بن حممد أمني بن طالب اهلل اهلندي السندي احلنفي ،ىّ
املتوف عام(1161هـ) ،وهو
من العلامء املربزين يف احلديث والكالم والفقه .أهل البيت يف املكتبة العربية.19 :

 2828هو من أبر علامء اإلمامية آنذاك واملعروف بابن املعلم واملفيد ،هو حممد بن حممد بن النعامن بن عبد
السالم احلارثي املذحجي العكربي ،كنيته أبو عبد اهلل ،توفيّ سنة (413هـ) ،له مص ّنفات كثرية منها(
اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد ،الرسالة املقنعة ،كتاب كشف الرسائر) رجال النجايش.399 :
 2929هو السيد حسني بن عيل بن احلسن بن احلسيني النجفي القبانجي ،املولود سنة (1328هـ) ،أ ّلفه
سنة ( 1358هـ) .الذريعة.205 /23 :
 3030هو الشيخ حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد طرخان اجلرجرائي ،كان ثقة ،صحيح السامع ،ورع ًا ال
يطعن عليه .رجال النجايش.89 :

 3131ينظر ديوان أيب طالب.12 :
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 3232ينظر أبو طالب كفيل الرسول ،9 :وما بعدها .و أبو طالب وبنوه ،15 :وما بعدها.
 3333ينظر ديوان أيب طالب.11 ،10 :

 3434ينظر إيامن أيب طالب :الشيخ املفيد.10:

احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب ،28 :وما بعدها.
 3535ينظر ّ
 3636ديوان أيب األسود الدؤيل.403:

احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب.43 ،42 :
 3737ينظر ّ
 3838ينظر صحيح مسلم.123 /4 :

احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب ،64 :وما بعدها.
 3939ينظر ّ
 4040ينظر صحيح مسلم.194 /1:
 4141ينظر م .ن ،77 :وما بعدها.
 4242ينظر م .ن.87 – 61 :

 4343ينظر م .ن ،103 :وما بعدها.
 4444القصص.56 :

احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب.162 ،150 ،144 :
 4545ينظر ّ

 4646ينظر م .ن.178 – 172 :

 4747ينظر م .ن ،188 :وما بعدها.

احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب ،182وما بعدها.
 4848ديوان أيب طالب .85 :و ّ
احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب ،244 :وما بعدها.
 4949ينظر ّ
 5050ينظر م .ن ،275 :وما بعدها.
 5151ينظر م .ن ،325 :وما بعدها.
 5252ينظر م .ن ،340 :وما بعدها.
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ال�سيد فخار بن معد احلائري وكتابه
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الم�صادر والمراجع
خير ما نبتدئ به القرآن الكريم

1 .1ابن إدريس ودوره يف إثراء احلركة الفكرية :عيل مهت بناري ،مركز
ابن إدريس للدراسات الفقهية ،النجف ،ط1430 ،1هـ2009 ،م.

2 .2أبو طالب كفيل الرسول :سعيد عسييل ،دار الزهراء ،بريوت ،ط،1
1406هـ1986 ،م.

3 .3أبو طالب وبنوه :السيد حممد عيل خان ،مطبعة اآلداب ،النجف،
ط1969 ،1م.

4 .4األعالم :الزركيل ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط ،15د.ت.

5 .5أعيان الشيعة :حمسن األمني(ت2002 :م) ،دار التعارف ،بريوت،
د .ط1403 ،هـ1983 ،م.

6 .6أمل اآلمل يف علامء جبل عامل :احلر العاميل ،تح :أمحد احلسيني ،دار
الكتاب اإلسالمي ،قم ،د .ط ،د .ت.

مؤسسة آل
7 .7أهل البيت يف املكتبة العربية :عبد العزيز الطباطبائيّ ،
البيت ،bقم ،ط1417 ،2هـ.

8 .8تاريخ اآلداب العربية ،جرجي زيدان ،هنداوي للطبع والنرش ،مرص،
د.ط2012 ،م.

9 .9تاريخ اإلس�لام السيايس والديني والثقايف واالقتصادي :حسن
إبراهيم حسن ،دار اجليل ،بريوت ،ط1416 ،14هـ1996 ،م.

1010تاريخ التمدّ ن اإلسالمي :جرجي زي��دان ،منشورات دار مكتبة
118

م.د .حممد حليم ح�سن

احلياة ،بريوت ،ط ،1د.ت.

1111تاريخ الرسل وامللوك :الطربي ،تح :حممد أبوالفضل إبراهيم ،دار
املعارف ،مرص ،ط ،2د .ت.

1212تاريخ الفقه اإلسالمي وأدواره :جعفر السبحاين ،دار األخوة،
بريوت1419 ،هـ1999 ،م.

احل��ج��ة ع�لى ال��ذاه��ب إىل تكفري أيب ط��ال��ب :السيد ف��خ��ار بن
ّ 1313
معد(630هـ) ،منشورات سيد الشهداء ،قم ،ط1400 ،1هـ.

1414احلياة األدبية يف العرص العبايس :عبد املنعم خفاجي ،دار الوفاء،
اإلسكندرية ،ط2004 ،1م.

1515ديوان أيب األسود الدؤيل :أبو األسود الدؤيل ،تح :حممد حسن آل
ياسني ،مكتبة اهلالل ،بريوت ،ط1418 ،2هـ1998 ،م.

1616ديوان أيب طالب :أبو طالب ،تح :حممد التنوخي ،دار الكتاب العريب،
بريوت ،ط1414 ،1هـ1994 ،م.

1717الذريعة يف تصانيف الشيعة :أغا برزك الطهراين( 1389هـ) ،دار
األخوة ،بريوت ،ط1403 ،2هـ.

مؤسسة النرش
1818رجال النجايش :أمحد بن العباس النجايش (450هـ)َ ،
اإلسالمي ،قم ،ط1428 ،6هـ.

1919روضات اجلنات يف أحوال العلامء والسادات :املريزا أمحد بن باقر
املوسوي ،الدار اإلسالمية ،بريوت د .ط1411 ،هـ1991 ،م.

2020صحيح مسلم :مسلم بن احلجاج( 261هـ) ،تح :حممد فؤاد عبد
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ال�سيد فخار بن معد احلائري وكتابه
ّ

الباقي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1412 ،1هـ1991 ،م.

2121عصـر الدول واملاملك( اجلزيرة ،العراق ،إيران) :شوقي ضيف ،دار
املعارف ،مصـر ،ط1980 ،2م.

2222غاية االختصار يف البيوتات العلوية املحفوظة من الغبار :السيد
الرشيف تاج الدين بن الزهرة ،تح :حممد صادق بحر العلوم ،املطبعة
احليدرية ،النجف ،د.ط1383 ،هـ1960 ،م.

2323الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية :ابن الطقطقا ،دار
صادر ،بريوت ،د.ط ،د.ت.

2424الكامل يف التاريخ :ابن األثري(630هـ) ،تح :أيب الفداء عبد اهلل
القايض ،ط1407 ،1هـ1987 ،م.

2525لؤلؤة البحرين يف اإلجازات وتراجم رجال احلديث :يوسف الدين
بن أمحد ،تح :حممد صادق بحر العلوم ،مكتبة فخراوي ،البحرين،

ط1429 ،1هـ2008 ،م.

مؤسسة
2626معجم رجال احلديث :أبو القاسم اخلوئي( 1413ه��ـ)ّ ،
اإلمام اخلوئي ،النجف ،د .ط ،د .ت.

2727ال��ن��ج��وم ال��زاه��رة يف م��ل��وك م�صر وال��ق��اه��رة :مج��ال ال��دي��ن بن
تغري(874هـ) ،تح :حممد حسني شمس الدين ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،د.ط ،د.ت.
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الملخ�ص:

شهدت مدينة كربالء املقدّ سة نشاط ًا أدبي ًا ملحوظ ًا ساهم بشكل أو

بآخر يف النهضة األدبية التي شهدهتا املدينة يف القرن املايض ،ولعل االهتامم
بالقصيدة العربية كان مقدّ مة النتاجات األدبية ،وهلذا ازدهرت الساحة األدبية
الكربالئية بظهور عدد من الشعراء املحليني الذين تركوا تراث ًا أدبي ًا يستحق

التبجيل والدراسة واالهتامم ،ومن هذا املنطلق يستوجب النظر بجدية إىل
دور الشعراء الذين ّ
متكنوا بفضل دورهم األديب من إغناء تراث املدينة يف

جمال الشعر ،ولعل الشيخ حممد حسن أبا املحاسن يعد أحد أبرز هؤالء
الشعراء الذين سامهوا يف حتريك أو توثيق األحداث التي شهدهتا املدينة من

خالل دورهم األديب أو من خالل ممارساهتم السياسية واالجتامعية ،وهلذا
أثر فاعل عىل املجتمع الكربالئي .وكان للشاعر حممد حسن أيب املحاسن
متميز عىل الساحة العراقية ،ويمكننا التعرف عىل نشاطه
دور
ٌ
الكربالئي ٌ

السيايس ومواقفه من األحداث التي عارصها من خالل شعره ،إذ صورت
قصائده الشعرية األحداث السياسية التي مر هبا العراق بشكل عام ،وكربالء

بشكل خاص ،ما ساعد عىل التعرف بشكل كبري عىل تلك األحداث ،كام
أنهَّ ا عربت عن مواقفه جتاه تلك األحداث ،وقد جتلىّ ذلك بشكل واضح من
خالل قصائده ،التي ُيالحظ عليها أنهَّ ا مل ُ
ختل من اإلشارة إىل القضايا السياسية

التي يعيشها العراق أو الدول املحيطة به ،ومن خالل الشعر نلتمس مواقف

الشيخ أيب املحاسن الكربالئي من خالل التطرق إىل تاريخ العرب وحثّهم

عىل الوحدة ،ودعا الشيخ إىل الوقوف إىل جانب الدولة العثامنية يف حروهبا
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث
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مع الدول الغربية ،األمر الذي ينم عن هويته الدينية بوصفها دولة إسالمية،
تقف يف مواجهة الدول الغربية ،ومل ِ
خيف مواقفه وعالقته باملرجعية الدينية

جسدت بأشعاره والتي ّ
حث
يف النجف األرشف وكربالء املقدّ سة التي ّ
فيها عىل االلتزام بفتوى اجلهاد طيلة مدة االحتالل وفتوى املطالبة باحلقوق
خالل ثورة العرشين ،وهو ما يثبت فيه بمواقفه الوطنية .ومل يتوقف الشيخ
حممد حسن أبو املحاسن الكربالئي عىل الشعر يف معرفة مواقفه ونشاطه

السيايس يف العراق ،بل إ َّنه بدأ التحرك السيايس الفعيل من خالل دوره إبان
ثورة العرشين وأثناءها حيث ان ُت ِخب عضو ًا يف الوفد الكربالئي للتفاوض

مع الربيطانيني بعد صدور فتوى الشيخ الشريازي  29آيار 1920م ،فض ً
ال

عن دوره يف املجلس امليل الذي مثَّل فيه الشيخ حممد تقي الشريازي ،وكان
من ضمن السبعة عرش مطلوب ًا لدى احلكومة الربيطانية ومل يتوقف دوره عند

هذا احلد ،إ َّنام أدى دور ًا سياسي ًا بعد ثورة العرشين من خالل تأييده لتنصيب
فيصل ملك ًا عىل العراق ،ورفضه للمعاهدة العراقية الربيطانية لعام 1922م،

ودوره املميز يف مؤمتر كربالء الذي عقد عام 1922م بشأن هجوم اإلخوان
عىل املدن العراقية ،وأخري ًا تق ّلد منصب ًا وزاري ًا حيث ُعينّ وزير ًا للمعارف
عام 1923م.
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Abstract
The holy Karbala city witnessed a remarkable literary activity
which contributed، in one way or another، to the literary rise the city
witnessed last century . Attaching importance to the Arabic poem
was the first of such literary productions . Accordingly، the Karbala
literary arena flourished as to the appearance of a number of local
poets who produced and left a literary heritage which deserved
to be glorified and which was worthy of study and attention . It is،
therefore، important to pay attention to the role of these poets who،
due to their literary role، enriched the heritage of the city in the
field of poetry . Al- Sheikh Muhammad Hasan Abu Al- Mahasin
was considered one of the most eminent poets who contributed
to the movement and documentation of the events that the city
witnessed through their literary role or through their political and
social acts . This had an influential effect on the community
of Karbala . The poet، Muhammad Hasan Abu Al- Mahasin AlKarbalaiy had his great role on the Iraqi arena and sphere . One
could easily notice his political role، act and stand towards the
happenings he experienced through his poetry as his poems
portrayed and described in general and Karbala in particular . It also
showed his stands the political happenings Iraq had witnessed
towards such happenings . That was clearly reflected through his
poems which were full of the signs and indications to the political
matters Iraq and the surrounding countries witnessed . . Through
poetry، one can notice the stands and opinions of Al- Sheikh Abu
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Al- Mahasin Al- Karbalaiy when looking at his chieve unity . AlSheikh also called for supporting the Otalking about the Arabs
history and urging them to attoman State in its war against the
western countries ; this clearly reflects his religious identity as the
Ottoman State has been an Islamic state standing against the
western with the religious Marjia ' ( the Religious Representive )
in the holy Najaf and in the holy Karbala which was clearly seen
in his poems which called for putting oneself under obligation
for the Jihad Fatwa all through the occupation period and also
the Fatwa which called for demanding back the rights during
the nineteen twentieth revolution; this shows his patriotic stands
. His political and patriotic stands were not restricted to poetry
but، rather، he had his real political contribution in the nineteen
twentieth revolution as he was elected as a member in the Karbala '
delegate to negotiate with the British representatives after issuing
the Fatwa by Al- Sheikh Al- Shieerazy on the twenty ninth of May،
1920 in addition to his role in the Mully council as a representive
of Al- Sheikh Muhammad Taqy Al- Shieerazy . He was one of
the seventeen wanted people by the British government . His
role did not stop here، but rather، he had his political role after the
nineteen twentieth revolution as he assisted the nomination of
Faisal as a king on Iraq he also rejected the Iraqi – British treaty in
1922 . He had his remarkable role in the Karbala conference held
in 1922 against the attack by the Akhwan، on the Iraqi citues . He،
then became the minister of Education in 1923 .
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المقدمة:
ّ
شهدت مدينة كربالء املقدسة يف القرن املايض هنضة أدبية كبرية ساعد

عىل بروزها عدد كبري من الشعراء ،حيث عبرّ ت أشعارهم عن واقع احلياة
األدبية واالجتامعية والسياسية فيها ،ممّا سهل علينا فهم تلك األحداث ،كام

كان هلم دور كبري يف تنبيه عامة الشعب إىل تلك األحداث وبيان خطرها،
ومل يقترص دورهم عند هذا احلد ،إ َّنام مارسوا دور ًا سياسي ًا واجتامعي ًا من
خالل تلك األحداث ،ولعل الشيخ حممد حسن أبا املحاسن أحد أبرز هؤالء
الشعراء ،ومن هنا ارتأينا تسليط الضوء عىل دوره السيايس من خالل بحثنا

هذا ،إذ يبدو لنا ّ
أن هذا املوضوع بحاجة ماسة إىل دراسة تارخيية موضوعية،

الرتباطه بحقبة تارخيية عصيبة من تاريخ العراق ،حيث البدايات األوىل

لتشكيل الدولة وما رافقها من تطورات تستحق الغوص فيها من جوانب
عدّ ة.

ُيعد الشيخ حممد حسن أبو املحاسن من الشعراء املناضلني يف حقل

السياسة فقد شهد ُله بالكفاح واجلهاد طوال حياته من أجل العراق وكرامته
وختليصه من قيود االستعامر التي سلبت حريته وتسلطت عليه ،لذا فقد

انضم هذا الشيخ إىل طليعة الوطنيني األحرار ملحاربة االحتالل َو َم ْن سار
ِ
ركابه وعكس يف شعره الكثري من صور البطولة والكفاح التي عاشها
يف

يتطلع إىل غد مرشق تسود فيه احلرية واملساواة
الشعب العراقي الذي كان
ُ

واإلنسانية بأهبى صورها.

قسم البحث عىل ثالثة مباحث سبقتهم مقدّ مة وتلتهم خامتة ،تناول
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األول حممد حسن أبا املحاسن وتكوينه االجتامعي ،إذ ناقش هذا
املبحث ّ
املبحث السرية الذاتية للشاعر من خالل التعرف إىل نسب وأرسة الشيخ

التي هاجرت من احللة إىل كربالء يف القرن الثامن عرش للميالد ،وتطرق

إىل والدته ونشأته وتعليمه عىل يد كبار العلامء يف عرصه ،كام أنّه عمل يف
تدريس األدب والشعر وكان من أبرز تالمذته الشيخ حممد عيل اليعقويب ،يف

ختصص املبحث الثاين باحلديث عن نشاطه السيايس قبل اندالع ثورة
حني ّ
العرشين ،الذي س َّلط الضوء فيه عىل نشاطه السيايس يف مواجهة االحتالل
الربيطاين للعراق (1918-1914م) ،فض ً
ال عن مشاركته يف اجلمعيات

السياسية ،وحتدّ ث املبحث الثالث عن نشاطه السيايس بني عامي -1920
1926م وأثره الواضح واملتميز يف تلك الثورة ،وتناول املبحث أيض ًا مواقفه

السياسية من األحداث التي مرت هبا كربالء خاصة والعراق عامة إىل وفاته

عام 1926م.

اعتمد البحث عىل جمموعة كبرية من املصادر املتنوعة منها الكتب
والرسائل واألطاريح اجلامعية ،فض ً
ال عن عدد من البحوث املنشورة يف

املجلاّ ت العراقية التي كان هلا إسهام واضح يف البحث .
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المبحث الأ ّول:
�سيرته:
هو حممد حسن بن الشيخ محادي بن حمسن( )1بن سلطان آل قاطع

اجلناجي( ،)2وآل قاطع بطن من آل عيل وهي قبيلة كبرية تسكن الشامية ويقطن

فريق منهم يف احلجاز( ،)3وتنتمي هذه القبيلة يف نسبها إىل الفارس الشهري مالك

األشرت النخعي ،وبذلك ل ّقب الشيخ بـ(العلياوي املالكي)( ،)4وإنّام عرف
الشيخ نفسه بأيب املحاسن وسام ًا منه قد منحه إياه قائد ثورة العرشين اإلمام

حممد تقي الشريازي( ،)5فهي كنية وليس نسب ًا( ،)6وال توجد يف كربالء أرسة
توهم بعضهم خطأ عندما اعتقد َّ
بأن الكنية
تعرف بـ(آل أيب املحاسن) ،ور ّبام ّ
نسب ًا( ،)7أ ّما لقب اجلناجي فجاء نسبة إىل قرية جناجة وهي إحدى قرى

جنويب احللة(.)8وهبذا نالحظ ّ
أن الشيخ ينتسب إىل قبيلة آل قاطع وليس إىل
آل أيب املحاسن ،وهي تعدّ كنية كناه هبا قائد ثورة العرشين ،ونتيجة العتزاز
الشيخ هبذه الكنية احتفظ هبا.

ويلتقي الشيخ حممد حسن أبو املحاسن مع الفقيه الشيخ جعفر كاشف

الغطاء( )9بجدّ هم (سيف الدين) املشرتك بني آل قاطع وآل اخلرضي ،واللذان

يرجعان يف نسبهام إىل آل عيل بطن من بطون بني مالك(.)10

ونتيجة للظروف التي م��رت هبا احللة خ�لال القرن الثامن عرش

امليالدي( ،)11منها جفاف هنر احللة ،اضطر الكثري من سكاهنا للهجرة إىل

اهلندية ومنهم أرسة آل حمسن ،حيث أنشأ األهايل هناك وعىل الضفة الرشقية

من هنر اهلندية( )12قرية قتاقية()13بالقرب من قصبة طويريج ،عرفت بعد ذلك
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باسم «قرية جناجة» ال تزال معروفة إىل اليوم(.)14

ولـد الشـيخ حممد حسن أبو املحاسن يف مدينة كربالء املقدّ سة يف عام

1876م( ،)15وكان والده الشيخ محادي آل حمسن زعيم األرسة ورئيسها
املطاع ،وكان متزوج ًا بشقيقة الشاعر الشيخ حمسن اخلرضي( )16صاحب
ثم اقرتن بعد ذلك بإحدى كرائم كربالء من أرسة آل نرص
الديوان املشهورّ ،
اهلل ،فولدت منه الشيخ حممد حسن أبا املحاسن(.)17

كانت دراسته األولية يف (الكتاتيب)()18إذ مل يكن هناك جمال للدخول

يف م��دارس الدولة العثامنية لقلة وجودها يف قريتهّ ،
وإن نمط الدراسة
التارخيي يف احلوزات العلمية يقوم عىل أساس الكتاتيب عىل وفق صيغة

دروس احللقات( ،)19ومل تقترص دراسته عىل الفقه واألدب بل كان له إملام

بالتاريخ واجلغرافية وغريها من العلوم املتداولة يف تلك املرحلة()20عىل يد

العلامء يف كربالء ،ومن بينهم السيد حممد حسني املرعيش الشهرستاين(،)21

والشيخ كاظم املل ّقب باهلر( ،)22والسيد عبدالوهاب آل وه��اب( ،)23وقد

ظهرت شخصيته العلمية بالكثري ممّا خلفه من خمطوطات تارخيية وفقهية

وشعرية ،التي ضاع أغلبها بسبب اإلمهال والتلف ،سوى ما حصل عليه
الشيخ حممد عيل اليعقويب ونرشها يف البابليات(.)24ومن هنا نالحظ مدى

تأثري األرسة والتعليم عىل أيادي العلامء العظام عىل شخصية الشيخ حممد
حسن أيب املحاسن ،وساعد هذا األمر يف اكتسابه شخصية علمية سياسية

متميزة يف الوسط الثقايف العراقي.

درس الشيخ أبو املحاسن األدب الفاريس وله معرفة واسعة به وقدرة
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عىل ترمجته إىل العربية وقد حصلت له هذه املعرفة دون أن يذهب إىل بالد
فارس لتلقيها إنّام حصل عىل معرفة األدب الفاريس عن طريق العلامء و
األدباء اإليرانيني الذين كانوا موجودين يف كربالء املقدّ سة آنذاك(.)25

حفظ أبو املحاسن القرآن الكريم ودرس الفقه واحلديث النبوي

نمى عنده ثقافة دينية وسياسية كبرية،
الرشيف والتاريخ اإلسالمي الذي ّ

ظهرت يف رسعة بدهييته عىل اإلجابة عن األسئلة يف جمالسه األدبية األسبوعية
التي حيرضها عدد من الشعراء واألدباء الكربالئيني عندما يتبارون يف الشعر

والنظم ببداهة وارجت��ال ،وج��اءت أغلب قصائده يف مدح الرسول t

واألئمة األطهار ،bوإثبات صلة القربى والرثاء والوصف والتشبيه(.)26

وكان للشاعر أيب املحاسن حضور كبري وفاعل يف املجالس الدينية

التي كانت تقام يف مدينة كربالء املقدّ سة ،من خالل إلقاء الشعر املدح ورثاء
أهل بيت النبوة األطهار  ،bفض ً
ال عن إلقاء الشعر الوطني الذي ساهم

يف تأجيج الروح الوطنية طيلة مرحلة االحتالل واالنتداب الربيطاين عىل
العراق ،ومن أهم تلك املجالس الذي كان من روادها الشيخ حممد حسن
أبو املحاسن هو جملس آل رشتي( ،)27جملس السيد عبدالوهاب آل طعمة،
وجملس الشيخ الشريازي(.)28

املحيا
كان أبو املحاسن شاعر ًا وخطيب ًا ،يمتاز بالذكاء والبصرية ،مجيل ّ

حلو املعارشة ،قال عنه حممد مهدي البصري( « :)29فيه ثالث
متس ًام بالوقارَ ،

خصال ،الثبات عىل املبدأ ،والوفاء لإلخوان ،وشدة االعتداد بالنفس »(،)30
وقد بانت تلك الصفات يف أغلب شعره ومواقفه وق َيمه واألحاسيس يف
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أعامقه ،وقال عنه الشيخ حممد عيل اليعقويب( " : )31يمتاز بالذكاء املفرط،
املحيا ،نقي املظهر ،متس ًام بالوقار
ورسعة البدهية ،كام كان هبي الطلعة مجيل ّ
مجيل املعارشة ،غري متصنع يف بشاشته وال مودته ،متصف ًا بالصدق والوفاء،

وسمو اهلمة ورشف النفس» (.)32
وعىل جانب عظيم من الشمم واإلباء
ّ

امتاز شعر الشيخ حممد حسن أيب املحاسن باجلودة واالنسجام والرقة

مع اجلزالة ،جييد يف كل باب ويتفنن يف األساليب تفنن أديب عارف ،نمطه
يف نظمه أقرب إىل العرصي ،وباجلملة جتد فكرته مت ِّثل صور ًا من اإلحسان

واإلبداع ختتلف أسلوب ًا وتأتلف حسن ًا ،وممّا كاد أن ينفرد به بني نظرائه من

أهل هذه الصناعة يف بيئته إنّه كان يصون خمدرات أفكاره فال يبتذهلا لغري
أهلها ،وجل شعره نظمه لصالح األمة ،فلم يمدح يوم ًا رج ً
ال مل يصب
األمة من عمله نفع أو من جهوده سعي ،وال تغّ نى إال بفضل دعاة الوحدة
القومية ،فغايته القصوى التي يتوخاها يف تفكريه وكتابته ونظمه إنماّ هي
خدمة العرب واإلسالم ،تلك هي اخلاصية التي امتاز هبا ،ويغلب عىل نظمه
التجنيس واالشتقاق وسائر أنواع البديع ،يكسو كل ثوب من الفصاحة،

وعرف بالبداهة والذكاء ورسعة اخلاطر ،حيدثك بام يعجب وينظم ما يطرب

من غري ما تعسف أو تكلف(.)33ومن املالحظ ّ
أن شخصية الشيخ العلمية
والدينية ،فض ً
ال عن وعيه السيايس وأفكاره االجتامعية قد جتسدت يف شعره،

كذلك بساطة أسلوبه وتواضعه وتعامله انعكس يف بساطة شعره دون تكلف
وسهولة فهمه لدى املقابل ،وكان من أكثر الشعراء محاسة واندفاع ًا من أجل
الدفاع عن جمد األمة العربية .
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عمل الشيخ يف التدريس ،وكان من أبرز تالميذه هو الشيخ محُ ّمد عيل
اليعقويب الذي درس عىل يده شطر ًا من األدب واستفاد منه ومن جماميعه
الشعرية التي حتتوي عىل الكثري من املختار من آثار ُأدباء كربالء وبغداد

والنجف ،وحني رأى أيب املحاسن ولع اليعقويب يف جماميعه وديوانه أنشأ
هذين البيتني :

وص��اح��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ب ع��اش��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��رن��ي ُم���دّ ة
ي��ص��ب��و إل����ى ش���ع���ري ف�ل�ا ب����دع أن

ف����ك����ان م�����ن خ����ي����رة أص���ح���اب���ي

ال��ص��اح��ب و ال��ص��اب��ي()34
ِ
س��م��ي��ت��ه

ّ

ُ

برز الشيخ حممد حسن أبو املحاسن من خالل إلقاء الشعر الذي أشار

متر هبا البالد ،ممّا مهد له أن يلعب
فيه إىل القضايا االجتامعية والسياسية التي ّ
دور ًا مه ًام يف احلياة السياسية يف العراق بشكل عام وكربالء بشكل خاص.
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المبحث الثاني:
ن�شاطه ال�سيا�سي قبل اندالع ثورة الع�شرين
اهتم حممد حسن أبو املحاسن بالشأن السيايس من خالل تأثره بأرسته
التي محلت لواء الدفاع عن الوطن من خالل حماربة االستعامر ،فض ً
ال عن

متابعته لألحداث السياسية من خالل الصحف واملجالت ،كام تأثر بقراءة
الكتب التارخيية التي كتبت عن األمم والشعوب ،األمر الذي و َّلد لديه وعي ًا

سياسي ًا عالي ًا وشعور ًا باملسؤولية ،انعكس عىل قصائده التي كشفت عن

توجهاته السياسية الوطنية.

كشفت بعض أدبياته عن وقوفه إىل جانب الدولة العثامنية يف رصاعها
مع الدول األوربية ،لذلك أوىل اهتامم ًا بالغ ًا بتداعيات الثورة الدستورية
«االنقالب العثامين لعام 1908م» ،التي قام هبا أعضاء «مجعية االحتاد

()35
ضم صوته إىل الداعني باملطالبة بإعادة العمل بالدستور
والرتقي»  ،حيث ّ

العثامين املعطل منذ عام 1876م ،وجتدر اإلشارة إىل َّ
تم إيقافه
أن الدستور قد َّ
بأمر من السلطان عبد احلميد الثاين( )36يف  3شباط عام 1878م ُ
وأعيد العمل

بموجبه يف عام )37(1908م.

تأسست يف كربالء املقدّ سة مجعية عدَّ ت فرع ًا جلمعية
ويف عام 1908م ّ

االحتاد والرتقي ،وقد ُعرفت تلك اجلمعية اإلصالحية بجمعية «قلوب»(،)38

انضم إليها عدد من الشخصيات الكربالئية ،منهم حسن الشبيل( ،)39وكاظم

أبو ذان( ،)40وغريهم كثر ،ومن بينهم حممد حسن أبو املحاسن الذي ساهم

بدعم نشاطات اجلمعية( ،)41كام أقام فرع اجلمعية يف بغداد برعاية الوايل
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مجال باشا( ،)42حفل احتفاء بعهد الدستور ،حرضه وفدٌ من أهايل كربالء

ضم أرشاف كربالء وزعامء عشائر ومثقفني وأدباء كان بينهم أبو املحاسن
ّ
الذي ألقى خطبة هبذه املناسبة ،عبرَّ فيها عن رسوره بإعالن الدستورَّ ،
ألن
امللة أدركت به كام وصفها «:مناها ونالت آماهلا وشيدت جمدها وعالها ،

واستنقذت حقوقنا املغصوبة بحدود املرهفات والعزائم املاضيات»(،)43

ثم أشار إىل ما حلق بالعرب من ظلم يف عهد االستبداد الذي سبق إعالن
َّ
الدستور واستبرش خري ًا بعيد احلرية املنتظر يف ظل العدل الذي برش الشعوب
اخلاضعة للدولة العثامنية باحلرية وأطلقها من قيود األرس وأضاف للعرب
جمد ًا بطاعة احلكومة العثامنية عىل ما هلم من أجماد سابقة ،وقال «:إنَّ الدور

البائد أساء إىل هذا العنرص اإلسالمي وفرق شمله وعبث بحقوقه ومل يزل
الهي ًا بشهواته عن تأليف القلوب ،حتى جاءنا الدور السعيد املمثل للعدل

()44
حيا فيها إعالن الدستور
واإلحسان» َّ ،
ثم أنشد قصيدته نفحة التهاين ،التي ّ

العثامين ،فقال(:)45

عبقــــت نفحـــة التهــــــــــاني الذكية

طلع العــــــــــــيد بالســـــــرور عليها

ف����ي ري������اض ال���ب���ش���ائ���ر ال��م��ل��ي��ة
ف��ه��و ي��ج��ل��و ال���ك���واك���ب ال���دري���ة

وبعد ان��دالع احل��رب العاملية األوىل يف آب عام 1914م ،دخلت

الدولة العثامنية احلرب إىل جانب دول الوسط التي تضم أملانيا والنمسا(،)46

وتعرض العراق الذي كان جز ًءا من الدولة العثامنية لالحتالل الربيطاين،

حيث دخلت القوات الربيطانية البرصة يف  22ترشين الثاين عام 1914م،

ثم تقدّ مت باجتاه القرنة ،حتى أكملت احتالل البرصة ( ،)47ومن جانبها
َّ
قامت السلطات العثامنية بإعالن اجلهاد ملواجهة املعتدين ،والدفاع عماّ
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أسمته أرايض ومقدّ سات املسلمني ،يف حماولة لكسب تأييد ودعم الرأي

العام العراقي بكل مكوناته وال سيام العشائر العراقية(.)48
يبدو َّ
أن كربالء كانت يف مقدّ مة املدن العراقية التي جتاوبت مع نداء
اجلهاد هذا ،إذ أفتى علامؤها بوجوب الدفاع عن اإلسالم ،وظهرت فيها

وتم عقد العديد من االجتامعات
دعوات كثرية تدعو إىل حماربة «الكفار»َّ ،
ملتابعة تنفيذ الفتوى اجلهادية حرضها أعيان ورجال الدين يف املدينة ،كان يف
مقدّ متهم السيد إسامعيل الصدر( )49الذي قاد جتمع ًا كبري ًا وسار به إىل صحن

اإلمام احلسني  ،)50( وقد ألقى أبو املحاسن خالل التجمع قصيدة وطنية
محاسية ّ
ذكر فيها املتجمهرين بتاريخ العرب البطويل بالقول(:)51
ال����ش����ع����ب ي���ه���ت���ف ب���ال���ع���رب

أي����ن ال���ح���م���اة أول�����و ال��ح��ـ��ـ��س��ب

خ����اض����وا ال���ح���م���ام ك�������أنَّ ف��ي

خ������وض ال���ح���م���ام ل���ه���م أرب

أي���������ن األل�����������ى ب���س���ي���وف���ه���م

ت���ط���ف���ى ال����وغ����ى وب����ه����ا ت��ش��ب

كام عمل أب��و املحاسن عىل استنهاض اهلمم ،وح��ث الناس عىل
االلتحاق بقوافل املجاهدين والسيماّ قافلة السيد حممد سعيد احلبويب(،)52

فألقى قصيدة أشار فيها إىل إعالن اجلهاد ومسري العلامء إىل البرصة متقدمني
صفوف املجاهدين الذين بايعوا دين اهلل عىل املوت دفاع ًا عن مقدّ ساته،
فقال بقصيدته(:)53

ول���ل���ب���ص���رة س�������ارت ُع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ

َلمـــــــــــــــــاء الـــــــــــدين والشرعة

ه���ـ���ـ���ـ���ـ�ل�ال ال����ن����ص����ر م����رف����وع

ت�����و ّل�����ى ذو ال����ع����ل����ى رف���ع���ه

وف�����ي ال����م����وت ع���ل���ى دي�����ن ال���ـ

ه��������دى ق�����ام�����ت ل����ه����م ب��ي��ع��ة

وهكذا كان أبو املحاسن صوت ًا أدبي ًا مؤثر ًا وداع ًام للمرجعية الدينية،
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استنهض من خالل قصائده مهم املواطنني وحثهم عىل مواصلة اجلهاد ضد
املحتلني للدفاع عن الوطن واملقدّ سات .وهذا إن دل عىل يشء إنّام يدل عىل

توجيهاته الدينية ،ورؤيته للتطورات السياسية من جانبها الديني وال غرابة

يف ذلك إذا ما نظرنا لتكوينه االجتامعي والبيئة التي نشأ وترعرع فيها ،ففي
كل األحوال كانت كربالء وال تزال بيئة دينية.

انضم أبو املحاسن إىل اجلمعية الوطنية
ويف أواخ��ر عام 1918م
ّ
أسسها الشيخ حممد رضا ال��ش�يرازي( ،)54عىل أثر إجراء
االسالمية التي ّ
االستفتاء( ،)55والتي ُأ ّسست ملقاومة االحتالل الربيطاين للعراق()56ومل
ِ
يكتف بذلك ،إ َّنام مارس نشاط ًا سياسي ًا جهادي ًا ملحوظ ًا إىل جانب عدد

كبري من الشخصيات الكربالئية التي تصدّ ت للقوات الربيطانية خالل ثورة

العرشين.
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المبحث الثالث:
ن�شاطه ال�سيا�سي بين عامي 1926-1920م
واصل أبو املحاسن نشاطه السيايس قبيل اندالع الثورة إذ اختري ألن

يكون أحد أعضاء الوفد العراقي للتفاوض مع الربيطانيني حول الوضع
يف العراق بشكل عام وكربالء بشكل خاص ،وذلك بعد صدور الفتوى

اجلهادية ملقاومة االحتالل يف  29آيار 1920م ( ،)57ويف  3حزيران من العام
نفسه شارك يف وضع مسودة التفاوض إىل جانب نخبة من الوطنيني مثلت

مطالب العراقيني ،وقد صادق اإلمام الشريازي عىل مسودة املطاليب بعبارة
()58
ثم شارك يف التظاهرات التي قادها
«صحيح نافع إن شاء اهلل تعاىل» َّ ،

الشيخ حممد رضا الشريازي يف كربالء يف  21حزيران ،حيث تصاعد احلامس

اجلامهريي باجتاه الدعوة إىل القيام بالثورة ،ألقى خالهلا قصيدة جسدت قيم

البطولة والفداء ،بقوله(:)59

وث����ق ال���ع���راق ب���زاه���ر اس��ت��ق��ب��ال��ه

وال��ش��ع��ب م��ت��ف��ق ع��ل��ى اس��ت��ق�لال��ه

ق��ال��وا ل��ه ص��ب��ر ًا وق��د غلب الهوى

ف��أج��اب��ه��م ال ص��ب��ر دون وص��ال��ه

أض��ح��ى ي��ؤم��ل ن��ي��ل أش����رف غاية

يــــــــــــا رب أوصله م��دى آماله

ويف  30حزيران حيث اندلعت الثورة ُعينِّ أبو املحاسن ممث ً
ال لإلمام
الشريازي يف جملس امليل واحلكومة املؤقتة( ،)60وعندما توفيّ اإلمام الشريازي

يف  17آب عام )61(1920م ،رثاه العديد من الشعراء يف كربالء( ،)62وكان
يف مقدّ متهم الشيخ أبو املحاسن الذي رثاه يف ستني بيت ًا جاء يف مطلعها(:)63
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ي��ا غ��ل��ة األح���ش���اء غ���اض ال��م��ورد

ي���ا أزم�����ة األي�����ام غ����اب ال��م��ن��ج��د

ِ
ّ
ل��خ��ط��اب��ة
ف����ل ال����غ����رار ف�ل�ا ف���م

عند ال��خ��ط��وب وال ح��س��ام وال يد

ال ن��ج��دة للمستغيث وال روى

ي��ش��ف��ي غ��ل��ي��ل ح��ش��اش��ة ت��ت��وق��د

ومع تطور األح��داث يف كربالء وقيام القوات الربيطانية بانتهاك
احلرمات يف املدن العراقية الثائرة ،شكل أهايل كربالء( )64وفد ًا ضم كبار

زعامئها كان أبو املحاسن أبرزهم ،أوكلت إليهم مهمة مقابلة املندوب

السامي الربيطاين السري بريس كوكس()Percy Cox

()65

يف  21ترشين

األول عام 1920م ،بعدها عدّ ت السلطات الربيطانية الشيخ أبا املحاسن
ّ

أحد أبرز املطلوبني السبعة عرش التي طالبت بتسليمهم للقضاء خالل ()24
ساعة( ،)66هلذا تعرض لالعتقال وتم حبسه يف سجن احللة( ،)67ومن سجنه
كتب يقول(:)68

ال أب����ال����ي وال���م���ع���ال���ي غ��اي��ت��ي

ِ
ال��وس��ن
وص���ل أش��ج��ان��ي وه��ج��ر

ل��ي��س غ��ي��ر ال��ش��ع��ب واس��ت��ق�لال��ه

ل���ي ش��غ��ل ف��ه��و أض���ح���ى دي��دن��ي

ف��ي سبيل المجد م�� ّن��ي النفس قد

ِ
ال��ث��م��ن
رخ��ص��ت وه����ي غ���وال���ي

وب���ع���د خ���روج���ه م���ن ال��س��ج��ن إث����ر ال��ع��ف��و ع��ن��ه يف  20آي���ار

عام )69(1921م ،واصل نشاطه السيايس ،حيث أيد منذ البداية فكرة
تنصيب أحد أبناء الرشيف احلسني بن عيل( )70ملك ًا عىل العراق ،ودعا إىل

حتريك الرأي العام لدعم الفكرة ،وترشيح األمري فيصل بن احلسني( )71هلذه
املهمة ،كام اشرتك مع وجهاء كربالء يف حفل استقبال فيصل عند زيارته هلا

يف  27حزيران عام 1921م ،وقد ألقى قصيدة هبذه االحتفالية أشاد ودعا
فيها إىل تعزيز وإقامة الوحدة العربية(:)72
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ك�� ّن��ا على ال��ده��ر أح����رار ًا وغايتنـا

ب���أن ن��ع��ي��ش ك��م��ا ك�� ّن��ا ونجتمعا

وف���ي ض��م��ان��ك ب��ع��د ال��ل��ه وحدتنا

فاجهد بقومك أن ال يذهبوا شيعـــــــــا

أنت المعيد لنا المجد الذي سلفت

أي��ام��ه وك���أنّ المجد ق��د رجعــــا

ِ
يكتف بذلك إنّام شارك يف حفل تنصيب األمري فيصل ملك ًا عىل
ومل

العراق يف  23آب عام )73(1921م ،ألقى خالل احلفل كلمة ارجتالية أشار
فيها إىل انتظار العراقيني هلذا اليوم التارخيي الذي ينظرون فيه بشغف لرؤية

سليل العائلة اهلاشمية وهو يقف عىل رأس احلكم يف العراق( .)74وقد بدا
أن والءه لألمري فيصل كان وال ًء ديني ًا كونه سلي ً
واضح ًا َّ
ال للعائلة اهلاشمية

التي يعود نسبها إىل النبي حممد  tأكثر من كونه وال ًء سياسي ًا ،ومن جانب

آخر أضفت حالة التنصيب هذه رشعية مقدّ سة عىل احلكم يف العراق ،نامجة
عن نسب العائلة الذي ينتسب إليه أرشاف احلجاز كام أرشنا.

تعرضت املدن العراقية إىل اعتداءات خارجية متثَّلت بغارات اإلخوان
ّ

القادمني من اجلزيرة العربية ،عىل العشائر العراقية القاطنة بني مدينتي الساموة

والنجف يف منطقة أيب الغار وذلك يف  11آذار  1922م ( ،)75وقد تكررت
تلك اهلجامت ،إلاّ َّ
أن احلكومة العراقية متاهلت باختاذ اإلجراءات االحرتازية

الرادعة والرسيعة حلامية أهايل املنطقة ،وهلذا بادر رجال الدين واألعيان
واملثقفون يف املدن املقدّ سة بالدعوة إىل عقد مؤمتر عام ملواجهة هذا االعتداء

تم االتفاق عىل عقده يف مدينة كربالء املقدّ سة للمدة بني  13-8نيسان
وقد َّ

عام  1922م ( ،)76وكان الشيخ أبو املحاسن أحد أبرز املشاركني يف املؤمتر،
حيث ألقى خطاب ًا س ّلط فيه الضوء عىل املؤامرات والدسائس التي حيركها
االنكليز يف العراق لتقويض استقالله ،وذكر احلارضين باميض مدينة كربالء
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املرشف يف التصدي للمستعمرين ،وطالب بإهناء االحتالل واالنتداب،
ومنح االستقالل للعراق(.)77

ٌ
ٌ
مرشف جتاه املعاهدة العراقية
موقف
كام كان للشيخ أيب املحاسن

الربيطانية لعام 1922م ( ،)78التي عدّ ت بديلة لالنتداب ،حيث شارك إىل
جانب إخوانه يف املدينة إىل الدعوة لرفض توقيع املعاهدة واحليلولة دون
التصويت عليها ،وقد عقد وجهاء كربالء اجتامع ًا يف الصحن احلسيني

الرشيف عربوا فيه عن معارضتهم الشديدة لبنود املعاهدة ،ومل ُ
خيل االجتامع
من حضور فاعل للشيخ أيب املحاسن الذي حتدث للحارضين مطالب ًا إياهم

الوقوف صف ًا واحد ًا النتزاع احلق العراقي من أيدي املحتلني االنكليز(.)79

مؤسسات الدولة العراقية احلديثة إثر تأسيس الدولة بعد
وبعد تشكيل ّ
األول عام 1923م ( ،)80صدرت إرادة
عام 1921م ،وحتديد ًا يف  3كانون ّ
ملكية بإسناد منصب وزارة املعارف إىل الشيخ أيب املحاسن يف وزارة جعفر

العسكري( )81األوىل للمدة من (ترشين الثاين عام  -1923آب 1924م) (،)82
واستمر يف شغل هذا املنصب ملدة مخسة أشهر وأربعة وعرشين يوم ًا(،)83
ثم قدم استقالته وربام يعود السبب يف ذلك كام ُأشيع إىل موقفه الرافض
ّ
للمعاهدة العراقية الربيطانية لعام 1922م ،التي كان يرى رضورة تعديلها
قبل عرضها عىل املجلس النيايب ،يف حني أراد االنكليز أن يرتك التعديل إىل ما

بعد عرضها عىل املجلس ،ممّا أدى إىل استقالة أيب املحاسن من منصبه بتاريخ
 27آيار 1924م ( ،)84ويبدو َّ
أن ثمة سبب ًا آخر لالستقالة خالصته إصدار
امللك فيصل حك ًام غري قابل للنقض بتنصيب ساطع احل�صري( )85مدير ًا
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للمعارف ومنحه حصانة وصالحيات واسعة دوهنا صالحيات الوزير،
فاعرتض الشيخ أبو املحاسن عىل هذا اإلج��راء ،فآثر االنسحاب هبدوء،

تم هتديده بالقتل( ،)86وال يستبعد أن يكون للطائفية مكان يف خضم
وقيل قد َّ
معمعة السلطة هذه( ،)87وعىل أية حال يبدو َّ
أن هذين السببني قد ساعدا عىل

تصاعد وترية اخلالف داخل وزارة العسكري األمر الذي اضطره إىل تقديم

استقالته.

عاد الشيخ أبو املحاسن بعد استقالته من منصبه إىل ممارسة نشاطاته

األدبية واالجتامعية يف كربالء املقدّ سة ،واستمر يف ذلك إىل وفاته يف عام

1926م ( ،)88إثر نوبة قلبية يف قرية جناجة يف اهلندية( ،)89ومحل نعشه إىل
النجف األرشف ،ودفن يف الصحن احليدري بني اي��وان ميزاب الذهب
ومقربة العلاّ مة السيد حممد سعيد احلبويب( ،)90ويبدو َّ
أن اجلهات الرسمية
مل ِ
تول خرب وفاته اهتامم ًا كبري ًا إذ مل يذكر يف الصحف ،ومل تنظم القصائد يف

رثائه ،ومل تكتب املقاالت يف تأبينه ،وبيان ما له من املنزلة األدبية السامية ،وما

سببته وفاته من خسارة كبرية (.)91
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الخاتمة:
بعد دراسة شخصية الشيخ حممد حسن أيب املحاسن ومعرفة مواقفه

1926م،تم التوصل إىل مجلة من االستنتاجات:
السياسية يف كربالء حتى عام
َّ
 -1أوىل الشيخ أبو املحاسن الكربالئي اهتامم ًا كبري ًا باألحداث السياسية
التي مرت هبا الدولة العثامنية بشكل عام والعراق بشكل خاص ،وربام يعود

ذلك إىل كوهنا دولة خالفة إسالمية ،كام يراها البعض.

 -2كام نلمس مواقفه وعالقته باملرجعية الدينية يف النجف األرشف

وكربالء املقدّ سة من خالل قصائده التي حتث عىل االلتزام بفتوى اجلهاد
خالل فرتة االحتالل وفتوى املطالبة باحلقوق الوطنية خالل ثورة العرشين.
ّ -3
تشكل دراسة ثورة العرشين حدث ًا مه ًام يف تاريخ العراق املعارص،

وتشعب دور ونشاط الشيخ أيب املحاسن بني إذكاء الوعي الوطني واحلامس
الثوري وإظهار قبح املحتل الربيطاين من خالل إبراز أعامله الوحشية جتاه

الشعب العراقي ،ومتثل هذه املواقف ذروة نشاطه السيايس الوطني .

 -4متحور نشاطه بعد أحداث ثورة العرشين حول املطالبة باستقالل

العراق وطرد املحتل الربيطاين ،وتشكيل مملكة عربية يف العراق ،يعتيل

عرشها أحد أبناء الرشيف حسني بن عيل ،كام كان من املعارضني للمعاهدة
العراقية الربيطانية لعام 1922م املحسنة لصورة االنتداب ويعود السبب
يف ذلك هو تأثره بفتوى رجال الدين والعلامء يف النجف األرشف وكربالء

املقدّ سة ،إذ كلفه هذا املوقف تقديم استقالته من منصب وزارة املعارف عام
1924م.
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رجب –شعبان 1432هـ ،النجف األرشف ،ص.90-86

 6 .6رسول كاظم عبد السادة وكريم جهاد احلساين ،املصدر السابق ،ص.366

7 .7ينظر :سلامن هادي آل طعمة ،عشائر كربالء وأرسها ،ج ،2بريوت1998 ،م ،ص543- 542؛
حممد عبد احلسني اخلطيب و عبود جودي احليل ،املصدر السابق ،ص 70و ص.97

8 .8حممد حرز الدين ،معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباء ،علق عليه :حممد حسني حرز الدين،
ج ،1قم1405 ،هـ.ق ،ص150؛ ديوان أيب املحاسن الكربالئي ،املصدر السابق ،ص .و.
 9 .9جعفر كاشف الغطاء :جعفر بن خرض بن حييى بن مطر بن سيف اجلناجي النجفي املعروف
بالشيخ جعفر كاشف الغطاء ،وسمي باسم كاشف الغطاء نسبة إىل كتابه كشف الغطاء عن مبهامت
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث
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تسمى بآل كاشف الغطاء،
الغراء وصار لقب ًا لعائلته وذريته من بعده ،وال تزال ذر َّيته ّ
الرشيعة ّ
ولد يف مدينة النجف يف عام 1740م تلقى الشيخ جعفر علومه ومعارفه عىل يد كبار علامء عرصه
ومنهم :والده الشيخ خرض ،والشيخ حممد مهدي الفتوين العاميل ،واألغا حممد باقر بن حممد أكمل
املعروف بالوحيد البهبهاين ،والسيد مهدي الطباطبائي (بحر العلوم) ،تتلمذ عليه الكثري من العلامء،
وترك الشيخ جعفر آثار ًا مهمة تدل عىل سمو منزلته وعظم عطائه وتلك املؤ ّلفات هي :كشف الغطاء
عن مبهامت الرشيعة الغراء ،و خمترص كشف الغطاء ،و بغية الطالب يف معرفة املفروض والواجب
وغريها من املص ّنفات ،توفيّ عام 1228هـ .للمزيد من التفاصيل ،ينظر :حممد حرز الدين ،املصدر
السابق ،ص .157-150

 1010فالح حممود خرض البيايت ،املصدر السابق ،ص .289

 1111ومن أهم الظروف التي مرت هبا احللة يف بداية القرن التاسع انتشار األمراض اخلطرية ،منها اهليضة
(الكولريا) والطاعون وفتكها الفظيع بالسكان ،وال تقف األوضاع السيئة عند هذا احلد بل َّ
إن نوبات
اجلدب والقحط تشارك يف إمتام احللقة ،فقد يشح سقوط األمطار أحيان ًا فتصبح أراضيها الزراعية
املعتمدة عىل األمطار قاحلة جرداء ،كام شارك هنر احللة يف زيادة اجلدب عندما بدأت تقل مياهه
لذهاب معظمها إىل هنر اهلندية عام 1830م ولكن املصيبة كانت أعظم وذلك عندما حتول جمرى
الفرات إىل هنر اهلندية تارك ًا هنر احللة ( جمراه األصيل ) يف عام 1880م .ينظر :أحالم فاضل عبود،
مدينة احللة منذ تأسيسها حتى هناية القرن التاسع عرش امليالدي ،مركز بابل للدراسات احلضارية
والتارخيية ،بابل2010 ،م ،ص.31-30
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1212سع انتشار األمراض اخلطرية ،منها اهليضة (الكولريا) والطاعون وفتكها الفظيع بالسكان ،وال تقف
األوضاع السيئة عند هذا احلد بل َّ
إن نوبات اجلدب والقحط تشارك يف إمتام احللقة ،فقد يشح سقوط
األمطار أحيان ًا فتصبح أراضيها الزراعية املعتمدة عىل األمطار قاحلة جرداء ،كام شارك هنر احللة يف
زيادة اجلدب عندما بدأت تقل مياهه لذهاب معظمها إىل هنر اهلندية عام 1830م ولكن املصيبة
كانت أعظم وذلك عندما حتول جمرى الفرات إىل هنر اهلندية تارك ًا هنر احللة ( جمراه األصيل ) يف عام
1880م .ينظر :أحالم فاضل عبود ،مدينة احللة منذ تأسيسها حتى هناية القرن التاسع عرش امليالدي،
مركز بابل للدراسات احلضارية والتارخيية ،بابل2010 ،م ،ص.31-30

 1313حفر هنر اهلندية عام ١٧٩٣م بطلب من آصف الدولة – جد إقبال الدولة وهو مـن مهراجـات اهلنـد
فـسمي باسـمه – ألجـل إيـصال املـاء إىل النجـف ،وقـد أرخ تـاريخ حفره بـ( صدقة جارية
األثريـاء ّ
) وقد كان يف بدايـة حفـره جـدو ً
ولكنـه توسع بمرور الزمان،
ال صـغري ًا يـستطيع الرجـل أن يعبـره
ّ
بدأ جيري املاء فيه بصورة منتظمة منذ عام ١٨٠٠م ،ويف عام ١٨٣٠م بدأ يقل ماء هنر احللة لذهاب
أكثره إىل هنر اهلندية فحاول عيل رضا باشا ونجيب باشا إنـشاء سـدة له كي حيافظ عىل مياه هنر احللة،
ومتكن عبدي باشا من سد الفرات وبناء ناظم قوي له من اآلجر لكن هذا الناظم هتدم عام 1854م،
فجاء عمر باشا وبنى سد ًا عظيمـ ًا مـن التـراب واحلطـب فلـم يبـق إال قلـي ً
ال ،وظـل هنـر احللـة موضـع
اهتمـام مـن جـاء بعـده مـن الـوالة ،وقيــل َّ
إن الــذي حفــر هنــر اهلنديـة أميـرة هنديـة عنـد زيارهتـا
للنجـف علـى نفقتهـا اخلاصـة .ينظر :املصدر نفسه ،ص.32-31
 1414وهي إحدى قرى احللة اجلنوبية وتبعد عنها مسافة تسعة أميال وتقع عىل الضفة الغربية من الفرات
بالقرب من قضاء اهلاشمية .ينظر :عباس العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني العهد العثامين الثاين
1750-1638م يتناول احلوادث التارخيية والصالت بني األقطار والتشكيالت اإلدارية والثقافية
العامة واحلاالت االجتامعية ،ج ،5د .م2004 ،م ،ص 107؛ رسول كاظم عبد السادة وكريم جهاد
احلساين ،املصدر السابق ،ص.366

 1515ديوان أيب املحاسن الكربالئي ،املصدر السابق ،ص و.

 1616جواد شرب ،أدب الطف أو شعراء احلسني  من القرن األول اهلجري حتى القرن الرابع عرش ،ج ،9
بريوت1988 ،م ،ص107؛ نوري كامل حممد حسن ،املصدر السابق ،ص52-51؛حمسن األمني،
املصدر السابق ،ص.150

 1717حمسن اخلرضي :هو حمسن بن حممد بن موسى بن عيسى بن حسني بن املقدس الشيخ خرض اجلناجي
النجفي املعروف ،ولد عام 1251هـ ،كان من أهل العلم والفضل والدراية ،وعامل ًا فاض ً
ال ،وأديب ًا
شاعر ًا ،تتلمذ عىل يد الكثري من العلامء ومنهم الشيخ مرتىض األنصاري ،والشيخ مهدي كاشف
الغطاء ،هاجر إىل سامراء ،توفيّ عام 1302هـ.للمزيد من التفاصيل ،ينظر :عبد األمري مطر فييل
وآخرون ،شعر حمسن اخلرضي دراسة يف األداء املوضوعي والفني ،جملة جامعة أهل البيت ،املجلد
 ،1العدد ،9كربالء2009 ،م.
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 1818ديوان أيب املحاسن الكربالئي ،املصدر السابق ،ص و؛ خالد شايت جعيول املحمداوي ،احلياة
الفكرية يف كربالء املقدّ سة 1945-1914م ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية األساسية،
اجلامعة املستنرصية2014 ،م ،ص70؛ رسول كاظم عبد السادة وكريم جهاد احلساين ،املصدر
السابق ،ص366؛ فالح حممود خرض البيايت ،املصدر السابق ،ص.289

 1919الكتاتيب :يف اللغة هو املكان الذي يتم فيه تعليم القراءة والكتابة وقد عرف يف بالد العرب قبل ظهور
اإلسالم وإن كانت الكتاتيب قليلة االنتشار وعندما جاء اإلسالم كان ما تؤديه هذه الكتاتيب مقترص ًا
ثم تطور إىل تعليم بعض مبادئ احلساب للمزيد
عىل تعليم القرآن الكريم وأصول القراءة والكتابة َّ
ينظر :عباس مهدي وآخرون ،أسس الرتبية ،مديرية دار الكتب للطباعة ،بغداد2002 ،م ،ص45؛
إبراهيم خليل أمحد ،تطور التعليم الوطني يف العراق 1932-1869م ،مطبعة جامعة البرصة،
1982م ،ص25؛ عبد الرزاق اهلاليل ،تاريخ التعليم يف العراق يف العهد العثامين1917-1638 ،م،
بغداد1959 ،م ،ص75؛ كفاية عبد حسني العكييل ،الواقع التعليمي يف لواء املنتفك -1921
1958م ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية ،جامعة ذي قار2014 ،م ،ص
.11-3

 2020احللقات :هي حلقات دراسية لعدد من طلبة العلوم الدينية يقوم بإعطائها رجل الدين والعامل هلم
كل حلقة لدرس معني يف اللغة والفقه والنحو أو العبادات وما إىل ذلك .ينظر :خالد شايت جعيول
املحمداوي ،املصدر السابق ،ص.71

 2121نوري كامل حممد حسن ،املصدر السابق ،ص56؛ديوان أيب املحاسن الكربالئي ،املصدر السابق،
ص و -ز؛ خالد شايت جعيول املحمداوي ،املصدر السابق ،ص71؛ حممد عبد احلسني اخلطيب و
عبود جودي احليل ،املصدر السابق ،ص.70

 2222حممد حسني املرعيش الشهرستاين :هو حممد حسني بن حممد عيل املرعيش الشهرستاين ،ولد عام
1256هـ ،أصله من شهرستان ومولده بكرمان شاه ،ونشأته يف مرعش ،وإقامته ووفاته يف كربالء،
من كتبه تاريخ الشهرستاين وكتاب احلساب وحتقيق األدلة ويف أصول الفقه وغاية املسؤول وهناية
املأمول وشوارع األعالم يف رشح رشائع اإلسالم ،توفيّ عام 1315هـ .ينظر :خري الدين الزركيل،
األعالم ،ج ،6بريوت1999 ،م ،ص .105

 2323كاظم اهلر :من أشهر مثقفي كربالء وشعرائها املربزين ،ولد يف عام 1837م ،درس املقدّ مات كالنحو
والرصف عىل أيدي علامء كربالء ونال قسط ًا وافر ًا منها وبعد ذلك درس الفقه وأصوله عىل أعالم
عرصه املشاهري كالشيخ زين العابدين املازندراين والسيد حممد حسني الشهرستاين وهو من طالئع
الفكر واألدب يف كربالء وله ديوان شعر خمطوط ،توفيّ عام 1915م .ينظر :سلامن هادي آل طعمه،
شعراء كربالء ،النجف1966 ،م ،ص.187

 2424عبدالوهاب آل وهاب :هو عبد الوهاب بن عبد الرزاق آل وهاب نشأ يف كربالء ودرس يف مدارسها
وهو من مثقفيها املربزين أخذ األدب عىل فضالء عرصه ونظم الشعر العامي والفصيح  ،ويظهر عىل
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وعينِّ رئيس ًا
شعره الكثري من النزعة الوطنية والقومية وهو أحد رجاالت الثورة العراقية عام 1920م ُ
وعينِّ عضو ًا يف املجلس امليل إبان الثورة .ينظر :سلامن هادي
لبلدية كربالء حتى االحتالل الربيطاينُ ،
آل طعمه ،تراث كربالء ،بريوت1983 ،م ،ص 234؛ سلامن هادي آل طعمة ،من أعالم كربالء...
األول – مجادى اآلخرة 1431هـ،
السيد عبدالوهاب آل وهاب ،جملة الينابيع ،العدد  ،36-35ربيع ّ
النجف األرشف ،ص.91-84

 2525فالح حممود خرض البيايت ،املصدر السابق ،ص.290

 2626رسول كاظم عبد السادة وكريم جهاد احلساين ،املصدر السابق ،ص.367-366
 2727فالح حممود خرض البيايت ،املصدر السابق ،ص.290

 2828آل الرشتي :وهي من األرس العلوية الشهرية يف مدينة كربالء ،وهي أرسة علم وأدب يرجع استيطاهنا
يف مدينة كربالء إىل أوائل القرن الثالث عرش اهلجري ،بعد هجرهتا من موطنها األصيل إيران ،ويعد
جملس آل الرشتي من أشهر املجالس يف كربالء ،أسسه وترأسه السيد كاظم الرشتي عام 1805م،
وكان هذا املجلس بمثابة منتدى للعلامء واألدباء وكان ساحة للمطارحات األدبية واملساجالت
الشعرية حتى عرف عند عامة الناس بسوق عكاظ لكثرة مرتاديه من داخل املدينة ومن خارجها،
فض ً
ال عن تنوع املواضيع التي تناقش فيه خاصة يف املجاالت االجتامعية والسياسية والثقافية ،و
احتوائه عىل مكتبة عامرة وحافلة بالكتب النادرة ،إذ بلغ عدد كتبها عرشة آالف كتاب بني خمطوط
ومطبوع ،وكان من أشهر األدباء الذين كانوا يرتادون هذا الديوان هو الشيخ حممد حسن أبو املحاسن
والشاعر عبد احلسني احلويزي وغريهم .للمزيد من التفاصيل ،ينظر :سلامن هادي آل طعمة ،عشائر
كربالء وأرسها ،ص 75؛ حسن داخل عطية ،األوضاع االجتامعية واالقتصادية يف مدينة كربالء
1939-1921م(دراس��ة تارخيية) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة املستنرصية2013 ،م،
ص.100

 2929خالد شايت جعيول املحمداوي ،املصدر السابق ،ص 40؛ حسن داخل عطية ،املصدر السابق ،ص93-92
وص.100

 3030حممد مهدي البصري :هو شاعر عراقي ولد عام 1895م يف مدينة احللة ،أرسته نزحت من أطراف
كربالء يف حدود القرن الثامن عرش إىل مدينة احللة ،فهو حممد مهدي ابن الشيخ حممد ابن الشيخ
مؤسيس حزب حرس
عبد احلسني بن شهاب الدين بن عبيد بن أمحد بن حسن الكاليب ،و ُيعدّ من ّ
االستقالل يف العراق عام 1919م عضو احلزب الوطني العراقي بقيادة جعفر أيب التمن عام 1922م،
لقب بشاعر ثورة العرشين ملا قدّ مه من شعر فيها ويف كل قضايا العراق الوطنية ،درس يف جامعة
مونبلييه يف فرنسا عام 1931م ،ويف عام 1937م حصل عىل شهادة الدكتوراه يف األدب الفرنيس،
عمل أستاذ ًا يف دار املعلمني العالية يف جامعة بغداد حتى تقاعد يف ستينيات القرن العرشين ،توفيّ
يف بغداد عام 1974م ،مؤ ّلفاته من الكتب :تاريخ القضية العراقية ،وبعث الشعر اجلاهيل ،وهنضة
األول والثاين ،ويف األدب
العراق األدبية يف القرن التاسع عرش ،وخطرات ،والربكان ،وسوانج اجلزء ّ
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العبايس .ينظر :كريم مطر محزة ،حممد مهدي البصري ودوره يف ثورة العرشين ،جملة جامعة بابل،
األول ،بابل2005 ،م؛ مهدية شاكر حسني و عباس هاين اجلراخ ،حممد مهدي
املجلد العارش ،العدد ّ
ّ
البصري شاعر ًا وباحث ًا ،جملة جامعة بابل للعلوم الرصفة والتطبيقية ،املجلد الرابع عرش ،العدد الثاين،
بابل2007 ،م.
 3131نق ً
ال عن :فالح حممود خرض البيايت ،املصدر السابق ،ص.291-290

 3232حممد عيل اليعقويب :ولد يف النجف عام 1894م ،ونشأ يف احللة عىل أستاذه يف الدرس الديني حممد
القزويني وأجازه بالرواية املجتهد الشيخ حممد احلسني كاشف الغطاء ،واشتغل بالعمل الوطني
ملتحق ًا بركب املجتهد حممد سعيد احلبويب ملحاربة اإلنكليز يف منطقة الشعيبة يف البرصة ،عاد إىل
النجف عام 1917م ليكمل دراسته يف الفقه واملنطق حتى احرتف خطابة املنرب احلسيني ،واحرتف
شعر املناسبات الدينية واالجتامعية ،فصار أحد أركان النهضة األدبية يف النجف األرشف ،وقام
بتأسيس مجعية الرابطة األدبية ،ومن مؤ ّلفاته املطبوعة :ديوان اليعقويب عام 1957م ،والذخائر عام
1950م ،توفيّ عام 1965م .للمزيد من التفاصيل ،ينظر :عبد الصاحب حسني املوسوي ،الشيخ
حممد عيل اليعقويب شاعر ًا ،القاهرة1978 ،م؛ خري الدين الزركيل ،املصدر السابق ،ص.309

 3333ديوان أيب املحاسن الكربالئي ،املصدر السابق ،ص ز؛ جواد شبرَّ  ،املصدر السابق ،ص.107
 3434روفائيل بطي ،املصدر السابق ،ص132-131؛ ديوان أيب املحاسن الكربالئي ،املصدر السابق،
ص ي -يا.
.http://burathanews.com/arabic 3535

والرتقي:تأسست يف  21آذار عام 1889م ،لعزل السلطان عبد احلميد الثاين ،وقد
 3636مجعية االحتاد
ّ
نجح أعضاء اجلمعية يف إجبار السلطان عبد احلميد الثاين عىل إعادة العمل بدستور عام 1876م
يف  24متوز عام 1908م ،وعىل أثر الثورة املضادة التي حدثت يف  13نيسان عام 1909م ،التي
اهتم السلطان بتدبريها ،قام االحتاديون بعزل السلطان وتو ّلوا احلكم بعد تعيني شقيق السلطان عبد
احلميد ،حممد اخلامس ،الذي أصبح ألعوبة بأيدي االحتاديني ،وصارت الكلمة العليا يف السياسة
العثامنية لالحتاديني حتى هناية احلرب العاملية األوىل .للمزيد من التفاصيل ،ينظر :أرنست رامزور،
تركيا الفتاة وثورة 1908م ،ترمجة صالح أمحد العيل ،بريوت1960 ،م ،ص.51-49
 3737ولد يف  21آب 1842م عاش طفولته وصباه حافظ ًا للقرآن الكريم ،تع َّلم اللغات الفرنسية
واإلنكليزية واألملانية ،تولىّ احلكم يف عام  1876م وقد اهتم بتخطيط املدن ومجع األسلحة والطب
والتجارة واملناظرة العلمية استمر يف احلكم حتى عام 1909م ،إذ خلع من احلكم وذلك عن طريق
انقالب القائد العسكري حممود شوكت .نفي إىل قرص (األتيني) يف مدينة سالنيك مع أرسته ووافق
عىل التنازل عن كافة أمواله برشوط سهلة منها السامح البنه بمتابعة الدراسة وقىض يف القرص ثالثة
أعوام من 1909م إىل 1912م معزو ً
ال عن العامل والصحف .مات يف البلقان يف  10شباط 1918م.
ينظر :موفق بني املرجة ،صحوة الرجل املريض أو السلطان عبد احلميد الثاين واخلالفة اإلسالمية،
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مطابع دار الصحافة ،الكويت1984 ،م؛أورخان حممد عيل ،السلطان عبد احلميد حياته وأحداث
عهده ،رمادي1989 ،م؛ حممد عبد الرمحن العبيدي ،السلطان عبد احلميد اجلامعة اإلسالمية ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة املوصل 2000 ،م.

 3838للمزيد من التفاصيل حول ظروف وتفاصيل االنقالب العثامين 1909-1908م ،ينظر :مصطفى
الشهايب ،القومية العربية ،ط ،2القاهرة ،1959 ،ص 61؛ جورج أنطونيوس ،يقظة العرب ،ترمجة:
نارص الدين األسد وإحسان عباس ،ط ،2بريوت1966 ،م ،ص204- 175؛ حممد عزة دروزة،
نشأة احلركة العربية احلديثة ،ط ،2بريوت1971 ،م ،ص0 276
 3939يبدو َّ
أن هذه التسمية مأخوذة من أحد املصطلحني ( )clubوهو بمعنى نادي أو مجعية ،أو من
املصطلح ( )Groupوهو بمعنى عدد من األفراد أو جمموعة ونحن نميل إىل َّ
أن كلمة قلوب مأخوذة
األول .ينظر :آالء عبد الكاظم جبار ،موقف الفئة املثقفة يف حركة كربالء من التطورات
من املصطلح ّ
السياسية يف العراق 1932-1908م ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة الكوفة،
2007م ،ص.66

 4040حسن الشبيل :هو حسن بن حممد بن حسني الشبيل ،ولد يف كربالء عام 1888م ،ونشأ وتربى فيها،
ودرس يف مدارسها الدينية وأخذ العلوم عىل يد علامء عرصه ،نظم الشعر العامي والفصيح وكانت
تغلب عىل شعره النزعة الوطنية والقومية له مواقف وطنية مشهورة وهو أحد املوقعني عىل مضبطة
كربالء املقدّ سة النتخاب أحد أنجال الرشيف حسني واملطالبة باستقالل العراق التام ،توفيّ عام
1923م .ينظر :موسى الكربايس ،البيوتات األدبية يف كربالء ،كربالء1968 ،م ،ص .45

 4141كاظم أبو اذان :هو كاظم بن حبيب بن عيل أيب أذان ،ولد يف كربالء عام 1885م ،أديب ومثقف
كربالئي درس يف مدارس كربالء املقدّ سة وكان مثقف ًا ثقافة واسعة له مواقف وطنية وقومية مشهورة
يف ثورة العرشين ،توفيّ عام 1925م .ينظر :سلامن هادي آل طعمة ،كربالء يف ثورة العرشين ،بريوت،
2000م ،ص.87
 4242آالء عبد الكاظم جبار ،املصدر السابق ،ص.66

 4343مجال باشا :ولد عام 1873م ،وتوىل عدة مناصب منها :والية بغداد يف  26آب  1911م واستقال
منها يف  17آب 1912م ،وهو الذي عرف يف أثناء حماكامت عالية أعدم فيها رواد احلركة العربية يف
بالد الشام عام 1916م بالسفاح ،توفيّ عام  1922م .ينظر :مجال باشاّ ،
مذكرات مجال باشا السفاح،
الدار العربية للموسوعات( ،د.م)2004 ،م؛ سعيد الراوي البغدادي ،تاريخ األرس العلمية يف بغداد،
حققه :عامد عبد السالم رؤوف ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد1997 ،م ،ص.176

 4444مقتبس من :عبود جودي احليل ،األدب العريب يف كربالء 1958-1908م ،مطبعة أهل البيت،
كربالء2005 ،م ،ص35؛ آالء عبد الكاظم جبار ،املصدر السابق ،ص.67

 4545مقتبس من:عبود جودي احليل ،املصدر السابق ،ص35؛ آالء عبد الكاظم جبار ،املصدر السابق،
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ص.67

 4646لالطالع عىل القصيدة ،ينظر :ديوان أيب املحاسن الكربالئي ،املصدر السابق ،ص .279-277

 4747لويس ل .شنايدر ،العامل يف القرن العرشين ،ترمجة :سعيد عبود السامرائي ،مراجعة وتقديم :عطا
بكري ،بريوت1960 ،م ،ص .47-45

 4848للمزيد من التفاصيل حول االحتالل الربيطاين للبرصة ،ينظر :عيل الوردي ،ملحات من تاريخ العراق
احلديث ،ج ،4بغداد1974 ،م ،ص122-113؛ عبد الرزاق احلسني ،تاريخ العراق السيايس
احلديث ،ج ،1ط ،7بريوت2008 ،م ،ص65؛ عبد العال وحيد عبود العيساوي ،لواء املنتفق
1914ـ1921م ،دراسة يف أحواله اإلدارية والسياسية واالجتامعية واالقتصادية ،رسالة ماجستري
غري منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة الكوفة1999 ،م ،ص.63

 4949إذ أصدرها شيخ اإلسالم خري اهلل أفندي يف  7ترشين الثاين عام 1914م ،وكررها السلطان العثامين
يف  11ترشين الثاين من العام نفسه ،ونرشت يف بيان مو ّقع من ثالثني عامل ًا يف  23ترشين الثاين ،مل
تلق هذه الدعوة جتاوب ًا من املسلمني معها ،وكان أثرها ضعيف ًا إىل حد كبري .ينظر :حسن شبرَّ  ،تاريخ
العراق السيايس املعارص (التحرك اإلسالمي 1957-1900م) ،ج ،2بريوت1990 ،م ،ص.148

 5050إسامعيل الصدر :هو السيد إسامعيل بن السيد صدر الدين العاميل األصفهاين من مراجع التقليد
يف كربالء ،ولد عام1831م يف أصفهان نشأ وتتلمذ فيها ،فعرف علوم الفقه عىل يد شيخه حممد
باقر األصفهاين وهاجر ألجل العلم إىل مدينة النجف عام 1844م فدرس عىل يد الشيخ رايض بن
حممد آل خرض اجلناجي وهاجر أيض ًا إىل مدينة سامراء وكربالء ليكون داعية للدين ،تويف يف مدينة
الكاظمية 1920م .محيد املطبعي ،موسوعة أعالم وعلامء العراق ،ج ،1بغداد2011 ،م ،ص.61
 5151عدي حاتم عبد الزهرة املفرجي ،ملحات من التاريخ السيايس ملدينة كربالء 1920-1914م ،جم ّلة
تراث كربالء ،املجلد  ،1العدد2014 ،2م ،ص109؛ آالء عبد الكاظم جبار ،املصدر السابق،
ص.78

 5252لالطالع عىل القصيدة ،ينظر :ديوان أيب املحاسن الكربالئي ،املصدر السابق ،ص .19-17

 5353حممد سعيد احلبويب :من أرسة علوية ولد يف مدينة النجف األرشف عام 1849م ،نشأ وتلقى علومه
فيها إىل أن أصبح من مشاهري عرصه ،كان أديب ًا شاعر ًا إىل جانب كونه عامل ًا جماهد ًا وفقيه ًا كبري ًا،
له مواقف مرشفة يف محالت اجلهاد إثر االحتالل الربيطاين للعراق ،إذ قاتل يف مدينة الشعيبة ،توفيّ
عام 1915م يف مدينة النارصية متأثر ًا بالنكسة التي أصيب هبا جيش املسلمني يف الشعيبة .للمزيد
من التفاصيل ،ينظر :هدى جاسم حممد البطيحي ،السيد حممد سعيد احلبويب حياته وشعره ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد1996 ،م؛عبد الغفار احلبويب ،ديوان السيد حممد
سعيد احلبويب ،ج ،1بغداد1980 ،م ،ص60-21؛ عيل فاروق حممود وعيل عظم حممد ،حممد سعيد
احلبويب عرصه وسريته وبناؤه املعريف 1915-1849م ،جم ّلة الكلية اإلسالمية اجلامعة ،العدد ،30
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 5454لالطالع عىل القصيدة ،ينظر :ديوان أيب املحاسن الكربالئي ،املصدر السابق ،ص.132 -130

 5555حممد رضا الشريازي :وهو االبن األكرب للشيخ حممد تقي الشريازي وساعده األمني يف تأجيج ثورة
 1920ضد قوات االحتالل الربيطاين وكان صلة الوصل بني والده والعشائر العراقية الثائرة ولقي
ثم ُأفرج عنه
يف سبيل ذلك متاعب ومعاناة كبرية ،إذ اعتقل ودخل السجن َّ
ثم نفي إىل جزيرة هنجامّ ،
بعد أقل من شهر وسافر إىل إيران وبقي هناك طيلة حياته ومل يرجع إىل العراق ،وتوفيّ سنة 1957م يف
مدينة طهران يف إيران.للمزيد من التفاصيل ،ينظر :حممد احلسني الشريازي ،تلك األيام – صفحات
من تاريخ العراق السيايس ،بريوت 2000 ،م ،ص15؛ عالء عباس نعمة ،املصدر السابق ،ص-18
.19

 5656يف  30ترشين الثاين1918م صدرت األوامر إىل أرنولد يت ولسون ( )A-T-Wilsonوكيل احلاكم
املدين الربيطاين العام يف العراق من قبل حكومة بريطانيا ،إلجراء استفتاء يف العراق بشأن ثالث قضايا
رئيسية -1:هل يفضلون تشكيل دولة عربية وأحدة تقوم بإرشادها بريطانيا ومتتد من حدود والية
املوصل الشاملية إىل اخلليج العريب؟ -2هل يرغبون أن يرتأس هذه احلكومة أمري عريب؟  -3وإن
كان األمر كذلك فمن الذي خيتارونه؟ ،أصدر احلاكم السيايس العام أوامره إىل احلكام السياسيني
يف مناطق العراق املختلفة إلجراء االستفتاء ،وكانت تعليامته تقيض يف التدخل يف االستفتاء لكي تأيت
النتيجة لصاحلهم ،وكان الغرض من االستفتاء إهيام العراقيني َّ
بأن بريطانيا يف نيتها حتقيق وعودها
باالستقالل ،لكن الطريقة التي كان يتبعها احلكام الربيطانيون أثبتت للعراقيني نيتهم احلقيقية بإبقاء
األول 1918م إىل 22
العراق حتت احلكم الربيطاين ،تم إجراء االستفتاء يف املدة الواقعة بني  1كانون ّ
كانون الثاين1919م ،وكانت طريقة االستفتاء تأييد الشيوخ والوجهاء بوصفهم ممثلني عن سكان
األول
مناطقهم .ينظر :عبد الرزاق احلسني ،تاريخ العراق ،ص126؛ كاظم هاشم نعمة ،فيصل ّ
واإلنكليز واالستقالل ،ط ،2بريوت1988 ،م ،ص.31

 5757حسن شبرَّ  ،املصدر السابق ،ص.210
 5858كان املريزا الشريازي حياول يف البداية الوصول إىل استقالل العراق بالطرق السلمية ،وهو ما يتضح
من خالل رسائله وبياناته التي وجهها إىل كافة أبناء األمة يف العراق ،ففي أحد هذه البيانات كتب يف
التاسع والعرشين من آيار عام 1920م يقول" :إىل إخواين العراقيني السالم عليكم ...أما بعد َّ
فإن
إخوانكم يف بغداد والكاظمية قد اتفقوا فيام بينهم عىل االجتامع والقيام بمظاهرات سلمية طالبني
حقوقهم املرشوعة املنتجة الستقالل العراق" ،كام طلب الشيخ الشريازي من أبناء كل منطقة من
مناطق العراق املختلفة أن ترسل وفد ًا إىل بغداد ملفاوضة الربيطانيني واملطالبة بحقوقهم ،ويف ختام
الرسالة ّأكد الشيخ الشريازي عىل رضورة املحافظة عىل األمن واالستقرار والتوحد ونبذ اخلالفات
ما بني العراقيني .ينظر :حسن شرب ،املصدر السابق ،ص.234-233

 5959عالء عباس نعمة ،املصدر السابق ،ص.92-91
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث

153

�شهر ذي احلجة املعظم 1438هـ /ايلول 2017م

ال�شاعر �أبو املحا�سن و دوره ال�سيا�سي يف العراق حتى عام 1926م

 6060لالطالع عىل القصيدة ،ينظر :ديوان أيب املحاسن الكربالئي ،املصدر السابق ،ص.178 -177

 6161إذ ثار أهايل كربالء ضد الربيطانيني يف  26متوز 1920م ،واضطر الربيطانيون إىل االنسحاب من
املدينة التي ُرفع علم الثوار فيها عىل دار بلديتها ،و اجتمع عدد من الزعامء يف منزل الشيخ الشريازي
وتداولوا قضية تنظيم إدارة املدينة ،وتم االتفاق عىل تشكيل ثالثة جمالس رئيسية إلدارة وتسيري
أمور املدينة وهي -1 :املجلس العلمي :ويمكن اعتباره املجلس السيايس واإلعالمي للثورة ومن
مهامته بث الدعوة بني طبقات الناس املختلفة يف املدن ومناطق العشائر بلزوم االشرتاك يف الثورة
وتوسيع نطاق العمل وتوجيه اإلرشادات الدينية فيام خيص الثورة -2 .املجلس امليل :ويمكن اعتباره
املجلس الوطني لإلدارة العامة ،ومن أبرز مهامت املجلس هو ترشيح املوظفني وجباية الرضائب
والرسوم وتوزيعها للرصف حسب ما تقتضيه األمور ،والعناية بالصحة العامة ،وحسم الدعاوى
وتأمني الطرق القريبة من كربالء والقيام بواجب اإلدارة الذاتية -3.املجلس احلريب :وأبرز مهامته
تنظيم اخلطط العسكرية وقيادة الثوار وتنظيمهم وتعيني قادة احلمالت يف اهلجوم والدفاع .ينظر :عيل
األول ،بغداد1974 ،م ،ص295-293؛
الوردي ،ملحات من تاريخ العراق احلديث ،ج ،5القسم ّ
عالء عباس نعمة ،املصدر السابق ،ص.108- 107

 6262صالح مهدي عيل الفضيل ،الدور الوطني للمرجعية الدينية يف تاريخ العراق احلديث واملعارص
2002-1900م ،بغداد2011 ،م ،ص.170
 6363سلامن هادي آل طعمة ،كربالء يف ثورة العرشين ،ص.64

 6464لالطالع عىل القصيدة ،ينظر :ديوان أيب املحاسن الكربالئي ،املصدر السابق ،ص.44 -40

 6565بعد احتالل القوات الربيطانية مدينة اهلندية ،دب الرعب والفزع يف نفوس أهايل كربالء ،وخوفهم
أن يدامههم اجليش ويدخل البلدة عنوة ،وهم ال يستطيعون صده وليس لدهيم االستعداد الكايف
والقدرة عىل الصمود أمام الزحف العسكري ،لذا قررت احلكومة املؤقتة إرسال وفد ملقابلة القائد
الربيطاين ،يعرض عليه طاعة أهايل كربالء ،وأيد هذا القرار وجهاء ورؤساء املدينة ،فضم الوفد ك ً
ال
من الشيخ حسني زين العابدين وامحد آل وهاب ،عبد الوهاب آل طعمة ،واحلاج حممد حسن أيب
املحاسن وغريهم .للمزيد من التفاصيل ،ينظر :سلامن هادي آل طعمة ،املصدر السابق ،ص 71؛
عبد الرزاق حممد أسود ،موسوعة العراق السياسية ،املجلد  ،2الدار العربية للموسوعات1986 ،م،
ص.328-327

 6666بريس كوكس :ولد بريس زكريا كوكس يف العرشين من ترشين الثاين عام 1864م ،بمقاطعة أسكس
( ) Essexيف جنوب رشق إنكلرتا ،ودخل العراق ضابط ًا سياسي ًا عام ًا مرافق ًا للحملة العراقية
للمدة (1918-1914م) ،وذهب إىل طهران وكي ً
ال لسفري بريطانيا يف طهران لألعوام (-1919
1920م) ،وعاد إىل العراق مندوب ًا سامي ًا مللك بريطانيا لألعوام (1923 – 1920م) .ينظر :فاطمة
فالح جاسم اخلفاجي ،دور لواء املنتفك يف جملس النواب العراقي 1945-1925م دراسة تارخيية،
رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة ذي قار2009 ،م ،ص.10
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 6767وتوجه الوفد إىل بغداد وقابل السري برييس كوكس الذي قدم للوفد رشوط ًا وأجربهم عىل تنفيذها،
ومتثَّلت تلك الرشوط بـام ييل -1 :تسليم سبعة عرش شخص ًا للحكومة الربيطانية يف مدة ال تتجاوز
األربع والعرشين ساعة ملحاكمتهم وهم :السيد حمسن أيب طبيخ ،ومرزوك العواد ،وعمران احلاج
سعدون ،واحلاج ساموي اجللوب ،والسيد هبة الدين الشهرستاين ،والسيد أيب القاسم الكاشاين،
والسيد حممد الكشمريي ،والسيد حسني القزويني ،والشيخ أمحد اخلرساين ،والشيخ حممد اخلاليص،
وعبد اجلليل العواد ،وعبد الرمحن العواد ،وطليفح احلسون ،ورشيد املرسهد ،والسيد حسني الدده،
والسيد عبد الوهاب آل طعمة ،والشيخ حممد حسن أيب املحاسن -2 .أن يسلم أهايل كربالء أربعة
آالف بندقية مع كل بندقية صاحلة رصاصة يف مدة ثالثة أيام وجيب أن يكون نصف البنادق من الطراز
احلديث والنصف اآلخر يصلح لالستعامل وإذا مل توف هذه الرشوط فتكون غرامة عن كل بندقية
حديثة عرشين لرية عثامنية ،وعن كل بندقية صاحلة لالستعامل عرش لريات وعن كل رصاصة روبية
هندية وأحدة -3 .إرجاع مجيع األموال العائدة إىل احلكومة ودفع تعويض عن اخلسائر التي حلقتها
ويقدر مقدار هذا التعويض وسيبلغون يف فرصة أخرى -4 .الطاعة ألوامر احلكومة -5 .أن ال يقبلوا
األول والثاين املذكوران أعاله
من يلتجئ إليهم من الفارين عن وجه العدالة -6 .إذا مل ينفذ الرشطان ّ
يف املدة املعينة ومل يقدم سبب مقبول لذلك ،فتعوض السلطة العسكرية عندئذ باختاذ اإلجراءات
الالزمة لتنفيذ ذلك .ينظر :سلامن هادي آل طعمة ،كربالء يف ثورة العرشين ،ص72؛ عبد الرزاق
حممد أسود ،املصدر السابق ،ص.329- 328

 6868ديوان أيب املحاسن الكربالئي ،املصدر السابق ،ص ح –ط؛ حمسن األمني ،املصدر السابق ،ص.150
 6969لالطالع عىل القصيدة ،ينظر :ديوان أيب املحاسن الكربالئي ،املصدر السابق ،ص.244- 243
 7070سلامن هادي آل طعمة ،كربالء يف ثورة العرشين ،ص.188

وأول من نادى باستقالل العرب من
مؤسس اململكة احلجازية اهلاشمية ّ
 7171الرشيف احلسني بن عيلّ :
ّ
ً
حكم الدولة العثامنية ،ولد يف إسطنبول عام 1854م ،حينام كان والده منفيا فيها فأمل باللغة الرتكية،
عاد إىل مكة وعمره ثالث سنوات ،قاد الثورة العربية الكربى متحالف ًا مع الربيطانيني ضد الدولة
العثامنية جلعل اخلالفة يف العرب بدل األتراك يف عام 1916م و ُل ِّقب بملك العرب ،توفيّ يف عماّ ن
عام 1931م ودفن يف القدس .ينظر :نضال داود املومني ،الرشيف احلسني بن عيل واخلالفة ،مطبعة
الصفدي ،عماّ ن1996 ،م؛ خري الدين الزركيل ،اإلعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من
العرب واملستعربني واملسترشقني ،ج ،2ط ،15دار العلم للماليني ،بريوت2002 ،م ،ص-249
.250

 7272فيصل بن احلسني :وهو االبن الثالث للرشيف حسني أمري مكة ،ولد يف مكة يف  20آيار عام
1883م ،أصبح ملك ًا للعراق للمدة من عام ( 1933-1921م) ،مات يف برن عاصمة سويرسا
بالسكتة القلبية ،ومحل جثامنه ودفن يف املقربة امللكية يف بغداد .للمزيد من التفاصيل ،ينظر :كاظم
هاشم نعمة ،املصدر السابق؛ عالء جاسم حممد ،امللك فيصل األول ،حياته ودوره السيايس يف الثورة
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث

155

�شهر ذي احلجة املعظم 1438هـ /ايلول 2017م

ال�شاعر �أبو املحا�سن و دوره ال�سيا�سي يف العراق حتى عام 1926م

العربية وسورية والعراق 1933 1883م ،مكتبة اليقظة العربية ،بغداد1990 ،م.

 7373آالء عبد الكاظم جبار ،املصدر السابق ،ص106-105؛ ديوان أيب املحاسن ،املصدر السابق،
ص.137-136
 7474فاطمة فالح جاسم ،املصدر السابق ،ص.27

 7575آالء عبد الكاظم جبار ،املصدر السابق ،ص.108

 7676قد قدرت املصادر العراقية عدد القتىل بام يقارب ( ،)700واملنهوبات بـ()130فرس ًا ،و()2530
بعري ًا ،و( )3811محار ًا ،و( )43010شاة ،و( )781بيت ًا .ينظر :صالح مهدي عيل الفضيل ،املصدر
السابق ،ص195؛ عبد الرزاق احلسني ،تاريخ الوزرات العراقية ،ج ،1بغداد1983 ،م ،ص..59

 7777وقد اختريت كربالء املقدّ سة دون النجف األرشف الحتضان األوىل يف املوعد املحدد لالجتامع
عجل اهلل
آالف الزوار من خمتلف مناطق العراق ،لالحتفال بمولد اإلمام الثاين عرش املهدي املنتظر َّ
فرجه وبزيارة مرقد اإلمام احلسني  يكون األمر قد ُأعطي ثق ً
ال كبري ًا وأمهية روحانية وقدسية يف
التصدي للمد الوهايب .ينظر :آالء عبد الكاظم جبار ،املصدر السابق ،ص111-110؛ عبد الستار
شنني اجلنايب ،الوضع اإلداري ملدينة النجف األرشف وأثره يف النشاط السيايس للحوزة العلمية
1924-1917م دراسة تارخيية وثائقية ،جم ّلة آداب الكوفة ،املجلد ،1العدد ،11جامعة الكوفة،
2012م ،ص.327
 7878آالء عبد الكاظم جبار ،املصدر السابق ،ص.112

 7979للمزيد من التفاصيل حول املعاهدة انظر :فاروق صالح العمر ،املعاهدات العراقية الربيطانية وأثرها
يف السياسة الداخلية 1948-1922م ،بغداد1977 ،م.

 8080آالء عبد الكاظم جبار ،املصدر السابق ،ص115؛ ديوان أيب املحاسن ،املصدر السابق ،ص-154
.155
 8181سلامن هادي آل طعمة ،عشائر كربالء وأرسها ،ص.542

 8282جعفر العسكري :ولد يف بغداد عام 1885م ،كان رئيسـ ًا للبعثة الدبلوماسية العراقية يف لندن
عـــام 1922م ،وهو ّأول وزير للدفــاع يف العـــراق ،رأس الـــوزارة مرتني يف عام 1923م ويف عام
1926م وقتل أثناء انقالب بكر صــــدقي يف أواخر عام 1936م .للمزيد من التفاصيل ،ينظـــر:
جعفر العسكري ،مذكرات جعفر العسكري ،حتقيق وتقديم نجدة فتحي صفوة ،دار الالم ،لندن،
1988م.

 8383فالح حممود خرض البيايت ،املصدر السابق ،ص.291

 8484حممد عبد احلسني اخلطيب و عبود جودي احليل ،املصدر السابق ،ص70؛ ديوان أيب املحاسن،
املصدر السابق ،ص ط-ى؛ جواد شرب ،املصدر السابق ،ص.107
 8585خالد شايت جعيول املحمداوي ،املصدر السابق ،ص73؛ حممد عبد احلسني اخلطيب و عبود جودي
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احليل ،املصدر السابق ،ص70؛ فالح حممود خرض البيايت ،املصدر السابق ،ص.30

وخت��رج فيها ونال
 8686ساطع احل�صري :ولد يف اليمن عام 1879م ،ودرس يف امل��دارس الرتكية َّ
ثم ُعينّ حمافظ ًا لبعض
عدة وظائف تعليمية وإدارية ،وكان مدير ًا لدار املعلمني يف إسطنبولّ ،
األول عىل
الواليات يف البلقان ،تولىّ يف دمشق منصب وزير التعليم ،وعندما ُوليّ امللك فيصل ّ
ثم مدير ًا لآلثار ،وتولىّ
عرش العراق جاء معه ساطع احلرصي ،وعي ّنه معاون ًا لوزير املعارفّ ،
إدارة دار املعلمني العالية يف بغداد ،وأثر قيام ثورة رشيد عايل الكيالين قام الربيطانيون بنفي ساطع
احلرصي إىل حلب فتسلل منها إىل بريوت حتى عاد مرة أخرى إىل دمشق عام1944م ،حيث
قامت احلكومة السورية املستقلة بتكليفه للعمل كمستشار لصياغة النظام الرتبوي والتعليمي يف
البالد واهتم بالفكر القومي وبتطوير مناهج التعليمُ ،عينّ مدير ًا ملعهد البحوث والدراسات العربية
يف القاهرة عام 1953م ،وله العديد من املؤ ّلفات منها :حول القومية العربية ،وآراء وأحاديث يف
القومية العربية 1944م ،و آراء وأحاديث يف الوطنية القومية 1951م وغريها من املؤ ّلفات ،ويف عام
األول 1968م.ينظر :خري الدين الزركيل،
1965م عاد إىل العراق وبقي فيه حتى وفاته يف  23كانون ّ
األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملسترشقني ،ج ،3ط،15
دار العلم للماليني ،بريوت2002 ،م ،ص.70

 8787خالد شايت جعيول املحمداوي ،املصدر السابق ،ص.73

 8888حممد عبد احلسني اخلطيب و عبود جودي احليل ،املصدر السابق ،ص.70
8989إلاّ ّ
األول 1925م .ينظر :نوري كامل
أن نوري كامل حممد حسن يف كتابه يذكر أنّه توفيّ يف  13كانون ّ
حممد حسن ،املصدر السابق ،ص.53
 9090خالد شايت جعيول املحمداوي ،املصدر السابق ،ص.75

 9191جواد شرب ،املصدر السابق ،ص107؛ ديوان أيب املحاسن الكربالئي ،املصدر السابق ،ص ى.
 9292حممد عبد احلسني اخلطيب وعبود جودي احليل ،املصدر السابق ،ص.71-70

أو ًال  :الكتب:

الم�صادر والمراجع

 -1إب��راه��ي��م خليل أمح���د ،ت��ط��ور التعليم ال��وط��ن��ي يف ال��ع��راق

1932-1869م،مطبعة جامعة البرصة ،البرصة1982 ،م.

 -2أحالم فاضل عبود ،مدينة احللة منذ تأسيسها حتى هناية القرن التاسع

عرش امليالدي ،مركز بابل للدراسات احلضارية والتارخيية ،بابل2010 ،م.
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 -3أرنست رامزور ،تركيا الفتاة وثورة 1908م ،ترمجة صالح أمحد العيل،
بريوت1960 ،م.

 -4أورخ��ان حممد عيل ،السلطان عبد احلميد حياته وأح��داث عهده،
رمادي1989 ،م.

 -5جعفر العسكري ،مذكرات جعفر العسكري ،حتقيق وتقديم نجدة
فتحي صفوة ،دار الالم ،لندن1988 ،م.

 -6مج���ال ب��اش��ا ،م��ذك��رات مج���ال ب��اش��ا ال��س��ف��اح ،ال����دار العربية

للموسوعات(،د.م)2004 ،م.

األول اهلجري
 -7جواد شبرَّ  ،أدب الطف أو شعراء احلسني من القرن ّ
حتى القرن الرابع عرش ،ج  ،9بريوت1988،م.

 -8جورج أنطونيوس ،يقظة العرب ،ترمجة :نارص الدين األسد وإحسان
عباس ،ط ،2بريوت1966 ،م.

 -9حسن شبرَّ  ،تاريخ العراق السيايس املعارص (التحرك اإلسالمي
1957-1900م)،ج،2بريوت1990،م.
 -10محيد املطبعي ،موسوعة أعالم وعلامء العراق ،ج ،1بغداد2011،م.
 -11خري الدين الزركيل ،األعالم ،ج ،6-3-2بريوت1999 ،م.

 -12ديوان أيب املحاسن الكربالئي 1344-1293هـ ،عني برتتيبه ورشحه

وترمجة أعالمه ورسد احلوادث التارخيية املذكورة فيه حممد عيل اليعقويب،

النجف األرشف1962 ،م.

 -13رسول كاظم عبد السادة وكريم جهاد احلساين ،موسوعة شعراء
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الغدير ،ج ،6د.م2010،م.

 -14روفائيل بطي ،األدب العرصي يف العراق العريب قسم املنظور ،ج،2
مرص1923 ،م.

 -15سعيد الراوي البغدادي ،تاريخ األرس العلمية يف بغداد ،حققه :عامد
عبد السالم رؤوف ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد1997 ،م.

 -16سلامن هادي آل طعمة ،تراث كربالء ،بريوت1983 ،م.

 ،...................... -17شعراء كربالء ،النجف1966 ،م.

 ،..................... -18كربالء يف ثورة العرشين ،بريوت2000 ،م.

 ،....................... -19عشائر كربالء وأرسه��ا ،ج ،2بريوت،
1998م.

 -20صالح مهدي عيل الفضيل ،الدور الوطني للمرجعية الدينية يف تاريخ
العراق احلديث واملعارص 2002-1900م،بغداد2011 ،م.

 -21عباس العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني العهد العثامين الثاين
1750-1638م يتناول احل��وادث التارخيية والصالت بني األقطار

والتشكيالت اإلدارية والثقافية العامة واحلاالت االجتامعية ،ج ،5د .م،

2004م.

 -22عباس مهدي وآخرون ،أسس الرتبية ،مديرية دار الكتب للطباعة،
بغداد2002 ،م.

 -23عبد الرزاق احلسني ،تاريخ العراق السيايس احلديث ،ج ،1ط،3
بغداد1989 ،م.
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 ،................ -24تاريخ الوزرات العراقية،ج ،1بغداد1983 ،م.

 -25عبد ال��رزاق اهلاليل ،تاريخ التعليم يف العراق يف العهد العثامين،
1917-1638م،بغداد1959 ،م.

 -26عبد الرزاق حممد أسود ،موسوعة العراق السياسية ،املجلد  ،2الدار
العربية للموسوعات1986 ،م.

 -27عبد الصاحب حسني املوسوي ،الشيخ حممد عيل اليعقويب شاعر ًا،
القاهرة1978 ،م.

 -28عبد الغفار احلبويب ،ديوان السيد حممد سعيد احلبويب ،ج ،1بغداد،
1980م.

 -29عبود جودي احليل ،األدب العريب يف كربالء 1958-1908م ،مطبعة
أهل البيت ،كربالء2005 ،م.

األول ،حياته ودوره السيايس يف
 -30عالء جاسم حممد ،امللك فيصل ّ
الثورة العربية وسورية والعراق 1933 1883م ،مكتبة اليقظة العربية،

بغداد1990 ،م.

 -31عيل الوردي ،ملحات من تاريخ العراق احلديث ،ج ،5- 4بغداد،
1974م.

 -32فاروق صالح العمر ،املعاهدات العراقية الربيطانية وأثرها يف السياسة
الداخلية 1948-1922م،بغداد1977،م.

 -33فالح حممود خرض البيايت ،مدينة اهلندية (طويريج) يف العهد امللكي
1958-1921م ،ج ،2مركز بابل للدراسات احلضارية والتارخيية ،بابل،
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2011م.

األول واإلنكليز واالستقالل ،ط،2
 -34كاظم هاشم نعمة ،فيصل ّ
بريوت1988 ،م.

 -35لويس ل .شنايدر ،العامل يف القرن العرشين ،ترمجة :سعيد عبود
السامرائي ،مراجعة وتقديم :عطا بكري ،بريوت1960 ،م.

 -36حمسن األمني ،أعيان الشيعة ،حققه :حسن األمني ،املجلد التاسع،
بريوت1983 ،م.

 -37حممد احلسني الشريازي ،تلك األيام – صفحات من تاريخ العراق
السيايس ،بريوت2000 ،م.

 -38حممد حرز الدين ،معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباء ،ع َّلق
عليه :حممد حسني حرز الدين ،ج ،1قم1405،هـ.ق.

 -39حممد عزة دروزة ،نشأة احلركة العربية احلديثة ،ط ،2بريوت1971 ،م.
 -40مصطفى الشهايب ،القومية العربية ،ط ،2القاهرة1959 ،م.

 -41موسى الكربايس ،البيوتات األدبية يف كربالء ،كربالء1968 ،م.

 -42موفق بني املرجة ،صحوة الرجل املريض أو السلطان عبد احلميد
الثاين واخلالفة اإلسالمية ،مطابع دار الصحافة ،الكويت1984 ،م.

 -43نضال داود املومني ،الرشيف احلسني بن عيل واخلالفة ،مطبعة
الصفدي ،عماّ ن1996 ،م.

نوري كامل حممد حسن ،ديوان أيب املحاسن دراسة عن حياته واالجتاهات
مؤسسة العراف للمطبوعات ،بريوت2000،م.
السياسية يف شعرهّ ،
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ثاني ًا :الرسائل واألطاريح اجلامعية:

 -1آالء عبد الكاظم جبار ،موقف الفئة املثقفة يف حركة كربالء من
التطورات السياسية يف العراق 1932-1908م ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة الكوفة2007،م.

 -2حسن داخل عطية ،األوضاع االجتامعية واالقتصادية يف مدينة كربالء
1939-1921م(دراسة تارخيية) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة
املستنرصية2013 ،م.

 -3خالد شايت جعيول املحمداوي ،احلياة الفكرية يف كربالء املقدّ سة

1945-1914م ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية األساسية،
اجلامعة املستنرصية2014 ،م.

 -4عبد العال وحيد عبود العيساوي ،لواء املنتفق 1914ـ1921م ،دراسة
يف أحواله اإلدارية والسياسية واالجتامعية واالقتصادية ،رسالة ماجستري

غري منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة الكوفة1999 ،م.

 -5عالء عباس نعمة ،حممد تقي الشريازي احلائري ودوره السيايس يف
مرحلة االحتالل الربيطاين للعراق 1920-1918م ،رسالة ماجستري،

كلية الرتبية ،جامعة بابل2005 ،م.

 -6فاطمة فالح جاسم اخلفاجي ،دور لواء املنتفك يف جملس النواب

العراقي 1945-1925م دراسة تارخيية ،رسالة ماجستري غري منشورة،
كلية اآلداب ،جامعة ذي قار2009 ،م.
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1958م ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية،

جامعة ذي قار2014 ،م.

 -8حممد عبد الرمحن العبيدي ،السلطان عبد احلميد اجلامعة اإلسالمية،
رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة املوصل2000 ،م.

 -9هدى جاسم حممد البطيحي ،السيد حممد سعيد احلبويب حياته وشعره،

رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد1996 ،م.
ثالث ًا :البحوث األكاديمية:

1 .1سلامن هادي آل طعمة ،من أعالم كربالء ...الشيخ حممد تقي الشريازي،
جملة الينابيع ،العدد  ،42رجب –شعبان 1432هـ ،النجف األرشف.

2 .2من أعالم كربالء ...السيد عبدالوهاب آل وهاب ،جملة الينابيع ،العدد
األول – مجادى اآلخرة 1431هـ ،النجف األرشف.
 ،36-35ربيع ّ

3 .3عبد األمري مطر فييل وآخرون ،شعر حمسن اخلرضي دراسة يف األداء املوضوعي
والفني ،جملة جامعة أهل البيت ،املجلد  ،1العدد ،9كربالء2009 ،م.

4 .4عبد الستار شنني اجلنايب ،الوضع اإلداري ملدينة النجف األرشف
وأثره يف النشاط السيايس للحوزة العلمية 1924-1917م دراسة

تارخيية وثائقية ،جملة آداب الكوفة ،املجلد ،1العدد ،11جامعة الكوفة،

2012م.

5 .5عدي حاتم عبد الزهرة املفرجي ،ملحات من التاريخ السيايس ملدينة كربالء
1920-1914م ،جملة تراث كربالء ،املجلد  ،1العدد2014 ،2م.

6 .6عيل فاروق حممود وعيل عظم حممد ،حممد سعيد احلبويب عرصه وسريته
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وبناؤه املعريف 1915-1849م ،جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة ،العدد
2014 ،30م.

7 .7كريم مطر محزة ،حممد مهدي البصري ودوره يف ثورة العرشين ،جملة
األول ،بابل2005 ،م.
جامعة بابل ،املجلد العارش ،العدد ّ

8 .8حممد عبد احلسني اخلطيب و عبود جودي احليل ،أوراق ضائعة من
دي��وان أيب املحاسن الكربالئي (نصوص ،ودراس��ة) ،جملة جامعة
كربالء ،املجلد الثالث ،العدد الثالث عرش ،كربالء2005 ،م.

9 .9مهدية شاكر حسني و عباس هاين اجلراخ ،حممد مهدي البصري شاعر ًا
وباحث ًا ،جملة جامعة بابل للعلوم الرصفة والتطبيقية ،املجلد الرابع
عرش ،العدد الثاين ،بابل2007 ،م.
رابع ًا :الشبكة العاملية (االنرتنيت):

1. http://burathanews.com/arabic.
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الملخ�ص
مازال الشعراء يستلهمون كل ما هو سام وخالد من شخصية اإلمام

احلسني  jالعظيمة املتفردة بعطائها ،ويظهرون مشاعرهم اجلياشة اجتاهه

ضحى بني يديه من أهل بيته  وأصحابه امليامني الكرماء ،وما
واجتاه من ّ

جرى بعده عىل أهله وعياله من مرارة السبي واألرس.

فكان الشاعر يستلهم هذه الوقائع ويستحرضها ومعانيها السامية حماولاً

املواساة الشعورية بإظهار احلزن والتفجع عىل ما أصاهبم من ناحية ومن

منهجا عقائد ًيا يف حياته
ناحية أخرى يتخذ ممّا جرى من أحداث ووقائع
ً

العملية.

ومن هؤالء األعالم والشخصيات الكربالئية الالمعة يف القرن املنصـرم

الشيخ هادي اخلفاجي الكربالئي ،إذ متثّلت معاين اجلهاد ومضامينه يف شعره
احلسيني بمحاور أربعة.
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Abstract
The poets are still inspired by all that is high and immortal
of Imam Husain's ( pbuh ) eminent personality who is unique
in his granting and sacrifice ; they express their hot feelings
towards him and towards all his progeny and his followers and
supporters who sacrificed for him and for Islam in addition to
showing all the sufferings and captivity they suffered .
The poets were inspired by these events and they expressed
their condolence and sorrow towards Imam Husain ( pbuh) and
his progeny in addition to the fact that such poets used and took
such events as a motive and as a doctrinal route in their daily
life .
Al- Sheikh Hadi Al- Kafajy Al- Karbalaiy was one of these
brilliant personalities in the past century . In his Husainy poetry،
the meanings and implications of Al- Jihad were represented
and expressed through four pivots and sections
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المقدمة
ّ
اإلمام احلسني  jملهم الشعراء واألدباء بقضيته وما قدّ مه يف سبيل إحياء

كلمة احلق ودحض كلمة الباطل الذي أزهقه بنهضته اإلصالحية املباركة،
وجسد معا َ
ين عدّ ة كان أوالها مرشوع السلم الذي يرافق اإلصالح يف أ ّمة
َّ

جدّ ه املصطفى عليه الصالة والسالم ،فهو القائل وقوله حق وصدق«إنيّ مل
أخرج أرش ًا وال بطر ًا وإ ّنام خرجت لطلب اإلصالح يف ُأ ّمة جدّ ي»()1فهو ال

يريد احلرب ومل يذهب باجتاهها ،وإنّام أراد السلم الذي ال يكون إلاّ عن

طريق اإلصالح ،ولك َّنه  وجد يف جهاده األصغر والتضحية بنفسه ومن

معه من ولده وإخوته وأصحابه  هو الطريق األوحد هلذا السلم وهلذا
اإلصالح الذي نشده ،فكان بموقفه هذا نشيد اخللود الذي ما زال يقرأ

ويتجدّ د مع كل قراءة ويف كل وقت.
وم��ازال الشعراء يستلهمون ِ
والعربة عن طريق إظهار مشاعرهم
الع َربة َ
وانفعاالهتم اجلياشة جتاه هذه الشخصية العظيمة املتفردة بعطائها ،وجتاه من

ينس الشاعر
ّ
ضحى بني يديه من أهل بيته  وأصحابه امليامني الكرماء ،ومل َ
أن يستذكر ُح َ��ر َم رسول اهلل  tوما قاسني من حمن بعد مقتله  ،فتج ّلت
زينب  hبطلة هلذه الواقعة من ناحية ومن ناحية أخرى مثَّلت امتداد ًا سلمي ًا
جهادي ًا ملرشوع أخيها احلسني .j
فكان الشاعر يستلهم هذه الوقائع ويستحرضها ومعانيها السامية حماو ً
ال

والتفجع عىل ما أصاهبم من ناحية ومن
املواساة الشعورية بإظهار احلزن
ّ
ناحية أخرى يتخذ ممّا جرى من أحداث ووقائع منهج ًا عقائدي ًا ليكون بذلك
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مصداق ًا ملا جاء يف زيارهتم َ
ار َب ُكمَ ،و ِس ْل ٌم مِلَ ْن َسالمَ َ ُك ْم».
«:أ َنا َح ْر ٌب لمِ َ ْن َح َ

()2

ومن هؤالء األعالم والشخصيات الكربالئية الالمعة يف القرن املنصـرم

املتميز
الشيخ هادي اخلفاجي الكربالئي املعروف واملشهور بخطابته ونعيه
ّ

يستدر الدمع للخروج من حماجر
ملصيبة أيب عبد هلل احلسني  إذ كان
ّ
وتتطهر األرواح وتسمو لرتتفع
مستمعيه لتفيض العيون وختشع القلوب
ّ
حم ِّلقة يف جو من النقاء األخروي.

لقد زاول الشيخ نظم الشعر مع مزاولته اخلطابة ْ
وإن كان اهتاممه باخلطابة
أن اهتاممه بالشعر مل يكن ّ
أقوى وأشد وضوح ًا وأرفع درجة إلاّ َّ
يقل كثري ًا،

فرتك لنا ديوان ًا شعري ًا حفل بأنواع من املوضوعات الشعرية التقليدية .ونظم
َّ
املوشحات والتخميس
عىل غري النظام العمودي للشعر العريب فأنتج لنا
والتشطري واألراجيز.

وجاء هذا البحث ليستكشف املضامني اجلهادية للثورة احلسينية عن

خص به اإلمام احلسني  jوما جرى عليه وعىل عياله
طريق شعره الذي َّ

من قتل وسبي.

األول :غائية النهضة احلسينية،
ومتثَّلت معاين اجلهاد بمحاور أربعةّ :

الثاين :شجاعة احلسني  jوصربه يوم عاشوراء .الثالث :زينب  hواالمتداد
اجلهادي .الرابع :بنية القصيدة وعالقتها باملضامني اجلهادية.

خص التعريف بالشيخ ه��ادي اخلفاجي
وسبق هذه املباحث متهيد
َّ
توصلت هلا الدراسة.
الكربالئي ،وتبعها خامتة بالنتائج التي ّ
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التمهيد :

 -1التعريف بالشاعر :

هو الشيخ هادي بن الشيخ صالح بن مهدي بن محزة بن خليل بن درويش من

بيت (عجام) الذي ينتسب إىل قبيلة خفاجة العريقة ومنها جاء لقبه باخلفاجي (.)3
ألمه سنة 1327هـ املوافق 1908م()4
ولد يف بغداد يف حم ّلة الشيخ بشار يف دار جده ُ ّ

وقيل 1909م(.)5

ٍ
كان والده شيخ ًا فاض ً
لعدد من املراجع العظام أبرزهم السيد
ال ومعتمد ًا
إسامعيل الصدر الكبري( ،)6وكان يعمل كاسب ًا ،ويف وقت فراغه مع ّل ًام للصبية

شاغ ً
ال هلذا األمر غرفة يف داره التي كان يقطنها يف املسيب ( ،)7وكان من الوجهاء

املعروفني فيها ( ،)8فنشأ الشيخ هادي هناك نشأ ًة صاحلة ،وأخذ والده بتعليمه
القراءة والكتابة وهتيئته ملزاولة اخلطابة بعدما بدر منه استعداد كبري لتع ّلم هذا الفن

منذ نعومة أظفاره؛ وملا غدا شاب ًا يافع ًا قرر أن يستكمل أدواته اخلطابية واملعرفية
فاجته – بتشجيع من والده – إىل كربالء إذ كانت يوم ذاك مركز ًا من مراكز اإلشعاع
الفكري ال يف العراق فحسب ،بل يف العامل اإلسالمي أمجع ،نشطت فيها املدارس

ودور القرآن الكريم واحلديث النبوي ،وملع فيها جهابذة أعالم وشعراء عظام كان
هلم الدور الكبري يف انتعاشها علمي ًا وديني ًا وأدبي ًا (.)9
َّ
وحل الشيخ طالب ًا مقي ًام يف إحدى مدارسها الدينية وهي املدرسة املهدية

()10

ضمت جمموعة من األساتذة األكفاء كالشيخ عبد احلسني الدارمي
التي ّ
والشيخ العيثان األحسائي ( ،)12والشيخ عبد احلميد الساعدي والشيخ حممد

()11

شمس الدين والشيخ حسني البيضاين( .)13وقد أخذ عنهم الشيخ علوم العربية
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والفقه واألصول كام أخذ من غريهم من العلامء كالعلاّ مة الفقيه حممد اخلطيب
صاحب مدرسة اخلطيب الرسمية يف كربالء ،والشيخ حممد العامري الذي قرأ عليه

وألفية ابن مالك (.)14
شيخنا رشح قطر الندى ّ

أ ّما اخلطابة وفنوهنا فطلبها يوم ذاك عىل الشيخ حمسن أيب احلب الصغري
باألول كثري ًا وأخذه عنه
والسيد كاظم السيد جواد اهلندي ( ،)16واشتهر تأثره ّ

أساليب اخلطابة وأطوار النعي والتأثري يف املتل ّقني

()15

()17

وأ ّدى تعليمه وتلمذته إىل صقل موهبتيه اخلطابية والشعرية اللتني بدأتا
باالزدهار واإليناع والتد ّفق ،ونجد أوىل قصائده سنة 1350هــ ( )18أي عندما كان

يف الثالثة والعشـرين من عمره.

لقد شقّ الشاعر طريقه بأسلوب هادئ وأداء رائع ،متجاوز ًا العقبات بصربه
وقوة إرادته وإيامنه العميق بمبدأ التعبري عن القضية احلسينية التي َّ
سخر
َ
وج َل ِده ّ

بحلل مل تعرف
ثم شعره وقىض حياته يف سبيل إعالئها وإظهارها ُ
هلا خطابته ومن ّ
وو ِصف بأنّه
إلاَّ عىل يديه ،ف ُل ّقب بشيخ اخلطباء ( )19وفارس املنرب احلسيني (ُ ،)20
صوت احلزن ومرفأ الدمعة ( ،)21وغري ذلك من األلقاب التي د َّلت عىل عظم شأنه

وما كان عليه من عطاء.
وخت َّلق شيخنا اجلليل  بأخالق أهل البيت  إذ كانوا له نرباس ًا وقدوة،
فوصف بأ َّنه «نقي الرسيرة ،طيب السرية ،لطيف املحضـر ،سمح بأقواله ،عزيز يف
كيســــ ًا ،طريف ًا » (.)22
مادته ،وكان مشهور ًا بالتقى والورع ،د ّين ًا صاحل ًا ،متواضع ًاّ ،

ووصف أيض ًا بأنّه «لطيف املعشـر ،عذب املؤانسة ،حلو املجالسة ،يريك سحر
البيان حال ًال ،وال يمل َّ
احلضار جملسه» (.)23
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أ ّما ما يتعلق بديوانه فقد كان خمطوط ًا حمفوظ ًا يف خزانة عائلته ؛حرص نجاله

الشيخ عالء الدين والشيخ هباء عىل إظهاره للنور ،فكان ذلك سنة  2003م وقد
حوى الديوان شعر ًا فصيح ًا وكان ج َّله ،وشعر ًا شعبي ًا وآخر فارسي ًا وكان أق ّله،
ٍ
مؤسسة
وثالث وستني صفحة من ال َق ْطع
ووقع يف مائتني
املتوسط ،صدر عن ّ
ّ
البالغ دار سلوين يف بريوت.

وقد حوى الديوان أغراض ًا شعرية ع��دة ،تصدّ رها الرثاء ملجموعة من

الشخصيات الدينية واخلطابية واالجتامعية التي عارصها رمحه اهلل ،وتال الرثاء

قصائد الطفيات و املصاحبة هلا ونقصد هبا تلك األشعار التي رثى هبا احلسني ومن
()24
ثم جاء املديح ملجموعة من الشخصيات الدينية
معه يف واقعة الطف األليمة ّ ،

نسميه بـ(الالفتات)
ثم شعر املناسبات وتاله ما يمكن أن ّ
والسياسية واالجتامعيةّ ،
وهي أشعاره التي كان ُيطلب منه نظمها لتكون شعار ًا ملوكب أو هيأة أو حسينية أو

جتعل عىل سقاية ماء وغري ذلك ممّا كان ُيطلب منه فيجيب.
وفض ً
ال عن القصيدة واملقطوعة فإنّنا نجد املوشحة واألرجوزة والتخميس
والتشطري يف ديوانه ،ممّا يدل عىل ّ
متكنه من األداء يف املوضوعات املتعددة واألشكال

املتنوعة.

أما وفاته رمحه اهلل فكانت عصـر يوم األحد املوافق 1992/1/4م 1412-هـ
وقضيته ،باذ ًال كل ما استطاعه
عن عمر ناهز الثامنني قضاه يف خدمة احلسني 
ّ
()25

يف سبيل ذلك متعرض ًا ألذى الظاملني ومضايقاهتم يف ذلك الوقت العصيب الذي

استطاع أن ينجو منه بحفظ من اهلل تعاىل ،وبام امتلك من حذق وذكاء استطاع أن
ُيبعد أعني الظاملني عنه وينجو من رشهم (.)26
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وكان يرجو طوال حياته يف خدمة احلسني  أن ينال شفاعته يوم الورود ،حتى
آخر حلظات حياته كان يلهج بقوله خماطب ًا احلسني :)27(j
م��ا زال ي��ل��ه��ج ف��ي ع����زاك لساني

ي��ا ب��ن ال��ن��ب��ي المصطفى ووص��ي��ه

ح��اش��اك ف��ي ي��وم ال��ج��زا تنســـاني
واب�����ن ال��ب��ت��ول��ة خ���ي���رة ال��ن��س��وان

ح��اش��اك ف��ي ي���وم ال��ج��زا تنساني

وكان يرجو أيض ًا أن يدفن يف صحن احلسني  أو صحن أخيه أيب الفضل

العباس  ،وذلك يف أبيات أرسلها إىل مدير أوقاف كربالء يوم ذاك السيد عبد
الشهيد احلاممي قال فيها (:)28

إن َّ
حل بي يـــا بن الكرام حـِمامي

َّ
فــــــــلعل دفني أن يكون بســعيه
أو صحن موالنا أب��ي الفضل الذي

فاخبر ب��ذاك السيد الحمــّــــامي
ف��ي صحن سيدي الحسين إمامي
أرج������و ش��ف��اع��ت��ه ب���ي���وم ق��ي��ام��ي

ولكن هذا األمر مل حيصل بسبب منع الدفن يف الصحنني الشـريفني الرتفاع
ّ

املياه اجلوفية فيهام ،فدفن يف مقربة كربالء اجلديدة بعد تشييع مهيب حضـره مجع

من العلامء واألدباء والشعراء واخلطباء ومجاهري غفرية من أهايل مدينته التي مازالت
حمتفية بصوره وأشعاره وجمالسه احلسينية ك ّلام جتدّ د ذكر احلسني  ومصيبته يف كل

عام.

ّأرخْ وفاته جمموعة من الشعراء كان أبرزهم الشاعر الكربالئي الكبري حممد

زمان الكربالئي إذ قال (:)29

ّأرخ ل��ـ��ـ��ك ال��ن��ـ��ـ��ع��ي��م بالـــعباد

ط��ـ��وب��ى لشيخ ال��خ��ط��ب��اء ه��ادي

فرمحك اهلل يا شيخنا وأنالك شفاعة احلسني  يوم الورود ،وال أمخد

مر الدهور.
ذكرك عىل ِّ
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المحور الأ ّول:
غائية النه�ضة الح�سينية

مهمة أوضح فيها غائية هنضة احلسني
نجد للشاعر مقطوع ًة شعري ًة ّ
ة وهي قوله)30( :
ٍ
 وما فيها من
معان جهادية عدَّ
ين بِ َكر َبال
الح َس ُ
الم ْولى ُ
َل ْـم ُيقتَلِ َ
الم ْولى َّ
الشهيدُ ألجلِ أنْ
َل ْـم ُيقتَلِ َ
���ن َب ِ
ـحمدٌ
ِم ْ
��ع��دم��ا أنْ ق��دْ ب��ك��ا ُه ُم َّ
ِ
ٌ
والد ِه
���ب���ري���ل ب���ي���و ِم
و َب����ك����ا ُه ِج

وك َ
وال��م�لائِ ُ
َ
السما
آدم
���ذاك ُ
َ
��ك في َّ
الح َس ْي ُن ب َ
ُق��تِ َ
لاء ألج��لِ أنْ
��ل ُ
��ك��رب� َ

����ع أص��ح��اب��ه و َب��نِ ِ
��ي��ه
َع��ط��ش��ان َم ْ

ع���ل���ي���ه وإن����� َّن�����ا ن���رثِ ِ
ِ
���ي���ه
ن��ب��ك��ي

ِ
تبكيه
وع���ل���ي وال����زه����را َغ�����دَ ت
ُّ
َ
ِ
يحكيه
��ط��رس ق��د بكى
وك����ذاك ُف
ُ
ِ
ِ
��ـ��ج��ري��ه
ع��ل��ي��ه و َدم��ع��ه��ا ُت
ُح���ز َن��� ًا

ِ
ُي��ح��ي��ي َم ِ
����واق َ
وي������ه
����ف َج������دِّ ِه َو َذ

ِ
����ر دينِنا
وألج���لِ أنْ ُنمضـي
أوام َ
ُق��تِ َ
��ن لكي ي��ؤل َ
ِّ��ف أ َّم�� ًة
��س ْ��ي ُ
��ل ُ
ال��ح َ

ِ
وأب��ي��ه
ي���ع��� َة َج�����دِّ ه
����ر َك ْ
����ت َش��� ِر َ
َت َ

���ص���ي���ن���ا ر َّب����ن����ا و َن���بِ���ي��� ّن���ا
ف������إذا َع َ

ِ
ن��ب��ك��ي��ه
ف���ه���ن���اك ال ن��ب��ك��ي وال
ُ

����ن ُأ َّم ٍ
ي��ا مسلمين ف�لا ُ
����ة
��ن ِم ْ
ن��ك ْ

��ع��ص ِ
���ط���ي���ع خ��الِ�� َق��نَ��ا وال َن ِ
��ي��ه
و ُن
َ
ِ
ِ
���ف���اق���ن���ا ِ
ِ
ب���نِ
����ؤذي����ه
���ق���اق���ن���ا ُن
وش

لقد أوضح الشاعر عرب هذه املقطوعة رؤيته العقائدية يف قضية احلسني j
مستعم ً
ال أسلوب النفي بـ(مل) حماو ًال عربه إرشاك املتل ّقي زارع ًا يف نفسه التشوق

ملعرفة ما يريد إثباته ،فاحلسني  مل يقتل مع أصحابه وبنيه يف أرض كربالء من
أجل الدمع والبكاء والرثاء وحده ،عىل الرغم من َّأن البكاء عليه حق مرشوع،

فقد بكاه جدّ ه املصطفى  tوعيل وفاطمة  cيوم والدته وكذلك امللكان جربيل
ثم يوسع الشاعر الدائرة أكثر ليعمم األمر فيخربنا َّأن النبي آدم
وفطرس ّ ،c
ولكن قضية احلسني  jمل تكن للبكاء
 jواملالئكة مجيعهم بكوه حزن ًا ودمع ًا،
َّ
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واحلزن فحسب ،ليثبت بعد ذلك جواب النفي الذي قدّ مه وهو ّأن احلسني قتل

من أجل إحياء س ّنة جده املصطفى وامتداده الرسايل من بعده ،وهذا األمر استوحاه
الشاعر من موقف احلسني نفسه حني أعلن أن خروجه اجلهادي مل يكن أرش ًا وال

ثم يذهب الشاعر إىل َّأن اإلصالح ال يكون
بطر ًا وإنماّ كان إلصالح هذه األ ّمةَّ ،

لنا إال بااللتزام بأوامر الدين ونواهيه وإطاعة اهلل طاعة حقيقية من دون معصية.
ثم يستدرك الشاعر سبب ًا آخر قد استوحاه من مقولة احلسني  jأيض ًا وهي َّأن
ّ
ويوحدها بعدما وجدها تاركة رشيعة جدّ ه
احلسني أراد أن يؤ ّلف األ ّمة اإلسالمية ِّ
وأبيه .c

ثم يوجه الشاعر خطابه ون��داءه اىل املسلمني كافة داعي ًا إياهم إىل الطريق
َّ

والتوحد ،وترك النفاق والشقاق ،فهذا ما يؤذي
الصحيح املستقيم لنبذ اخلالفات
ّ

للرب ولنبيه ورسوله فإنّنا واحلال هذه ال نبكي
رسولنا الكريم ،فإذا كان العصيان ّ

وتوحد.
احلسني  وال نبكيه أي ندعو ملثل ما دعا إليه من تآلف ُّ

والشاعر عرب هذه املقطوعة يريد أن يوصل لنا رسالة إصالحية مفادهاّ :أن

ضحى بنفسه وعياله وأصحابه من أجل أن نكون أ ّمة صاحلة متمسكة
احلسني ّ 
باهلل وبدين اإلسالم وبام جاء به نبي الرمحة حممد  ،tوأساس ذلك العمل الصالح،
وعدم املعصية ،ونبذ الفرقة والتعصب ،وإحالل الوئام حمل النفاق والشقاق ،وهبذا

ومتسكنا بام جاء به جدّ ه املصطفى .t
سيكون بكاؤنا عليه وحزننا من أجل وحدتنا ّ

واحلسني  jعىل وفق هذه النظرة مصدر للسلم واألمان هلذه األ ّمة مجعاء،
فاحلسني ليس حكر ًا عىل فئة من املسلمني شأنه يف ذلك شأن جدّ ه بعثه اهلل تعاىل

أسسه جدّ ه
ثم فرسالة احلسني هي امتداد ملرشوع السلم الذي ّ
للناس كافة ،ومن َّ
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وسار عليه أبوه عيل وأخوه احلسن  bمجيع ًا ،وكانوا فداء هلذه األ ّمة ومصلحني

وناصحني هلا يف كل مواقفهم احلياتية.

عىل ّأن هذا اإلص�لاح للنفس ّأو ًال وللمجتمع ثاني ًا ال يكون حتى جياهد
اإلنسان نفسه ويصلحها كذلك املجتمع ،فـ (إنّ َ
اهلل ال يغ ّري ما بقو ٍم ح ّتى يغيرّ وا ما

بأنفسهم) ،وقد وصف الرسول  tجهاد النفس باجلهاد األكرب دلي ً
ال عىل عظمة

وصعوبة حتقيقه فللنفس أهواؤها و تسويالهتا ولإلنسان شيطان يوسوس له و

يغويه.
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المحور الثاني:
�شجاعة الح�سين  و�صبره يوم عا�شوراء
من املضامني اجلهادية التي نستشفها من أشعار الشيخ يف احلسني  هي

شجاعته  يوم عاشوراء ورفضه وإباؤه مبايعة يزيد فنراه يقول:

()31

ِ
ف��أب��ى ال��س ُ
��ح��س��ا ٍم
ِّ��ب��ط
ش���اه���ر ًا لِ ُ
ِ
ُم���رهَ ٌ
ف��ي��ه ق���د أب�����ا َد األع����ادي
���ف

م��ا س��ط��ا ِ
ب��اس��م�� ًا ع��ل��ى ال��خ��ي��لِ إل
ل��ل��ه��دى م���ا ت��داع��ى
ب��ع��دم��ا ش����ا َد ُ

ف��ي ِ��ه َيسقي ِ
ال��ع��دى ش��راب�� ًا حميما

الجحيما
وع��ل��ى ال��ك��اف��ري َ
���ب َ
��ن َص َّ
َت َ
���رك ُ
ال���رغ���ا ِم َرميما
ال��ش َ
��وس ف��ي ُّ
ِ
ل��ل�إل����ه َع����ه����د ًا ق��دي��م��ا
ووف������ى

ونجده يف أخرى يذكر فداء احلسني وتضحيته الكربى بنفسه وعياله فيقول:
َ
ال������ط ِّ
ٌ
����ي����اث
������ف ِغ
ف����ه����و ف�����ي
َ

ٌ
�����������ة ل���ل���ع���ال���م���ي���ن
�����������م
َر ْح
َ

َ
ال�����ط ِّ
�����ف َف�������رد ًا
�������ن ب�����ي�����و ِم
َم ْ

������������و َزة ِدي�����ن
��������م ح���م���ى َح
َك
ْ
ْ

ُ
ُّ
ال�����ط�����ه����� ِر ط��ه
�����ب�����ط
ذاك ِس

ِ
ب������������ذوي������������ه ونِ����������س����������ا ُه

()32

ل����ل����م����ؤم����ن����ي����ن
����������ب����������ر ٌة
َع
ُ
َ
ْ
������ع ال���وت���ي���ن
���������م ف������ي
ُث
ق������ط ِ
َّ

ثم يستذكر الشاعر ذلك اليوم األليم الذي وقف فيه احلسني  jوحيد ًا
فريد ًا حمتسب ًا صابر ًا من دون معني)33(:
������س������ت أن�������س�������ا ُه ُي�����ن�����ادي
َل
ُ

ُ
���������و َم ع��� ّن���ا
���������ذ َّب ال��������� َي
لِ��������� َي
ْ

�������ن ُم ِ
ْ
���ع���ي���ن
ُم
������ف������رد ًا هَ
�������ل ِم ْ
َ

ِ
ال���م���ش���ـ��� ِرك���ي���ن
�������ن ُط
ِم ْ
�����غ�����اة ُ

ثم يستشعر الشاعر خطر ذلك اليوم وعظمه عىل احلسني  وهو بتلك
َّ

احلال فيتم ّنى لو فداه :

ُ
ِّ����ب����ط ُم��ج��ي��ب�� ًا
م����ا رأى ال����س

����ي����ن
ل���ي���ت���ن���ي أف��������دي ُ
ال����ح َ
����س ْ
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َّ
متأت
إن تصوير احلسني  jوحيد ًا مفرد ًا ليس له من معني وال نارص
ٍّ

من إحساس الشاعر بالتقصري إزاء عدم نرصة احلسني  يف ذلك املوقف

فبو ِّد الشاعر لو فدى احلسني وكان ممّن نرصوه يف ذلك اليوم األليم وجاهد
معه أفضل اجلهاد .عىل َّ
أن الشاعر يعلم أ َّنه ليس الوحيد الذي يملك هذا
اإلحساس ،وهذا الشعور فكل العاشقني أليب عبد اهلل يرومون أن يفدوه بكل
ٍ
غال ونفيس بل يفدوه بأرواحهم ،ومن شأن هذه الصور أن تلهب مشاعر
اجلمهور وبخاصة إذا ما ُر ِّددت ُ
وك ّررت عىل األسامع يف حمافل العزاء.

ثم يواصل عرض موقف احلسني البطويل اجلهادي يف ذلك اليوم بقوله:
َّ
ٍ
�����وت
�����ص
ِع�����ن�����دَ ه�����ا ن��������ادى بِ َ

َ
��������ونَ َح����زي����ن
ال��������ك
������������ر َك
َت
ْ
َ

ِ
ل����������دي
����������م ِو
وح�����م�����ات�����ي ُث
ُ
َّ

ال���ط���ي���ب���ي���ن
�����������م أه������ل������ي
ُث
َّ
ّ

ه��������ذه َن���ف���س���ـ���ي لِ
ِ
ِ
������دي������ن ال���ـ

()34

َ
���ص���ط���ف���ى ج�������دّ ي األم���ي���ن
ـ���م
ُ

إنهّ ا التضحية اخلالدة وتقديم القرابـني اجلهادية يف سبــيل اإلسالم وس َّنة جـدِّ ه
املصطفى  tوقد جتلىّ الصرب احلسيني بكل أبعاده يف هذا املصاب األليم الذي

يتحمله إلاّ اإلنسان املؤمن َّ
بأن اآلخرة هي مصري الصابرين واملحتسبني.
ال ّ
َّ
إن عرض الشاعر هلذا املضمون اجلهادي احلسيني عن طريق وصفه شجاعة
اإلمام احلسني  يف ذلك اليوم العصيب الذي بقى فيه وحيد ًا صابر ًا بعدما قدَّ م

القرابني من أهل بيته وأصحابه  bلكفيل بأن يدفع السامع ليثور عىل الظاملني
وأن جياهدهم حتى لو ك َّلفه ذلك حياته ومن قبل أبنائه وأصحابه بل وكل يشء
عزيز عليه كام حدث مع اإلمام احلسني  ،jوالصرب عىل اجلهاد وما يستلزمه من
شجاعة وتضحية هو عنوان الثورة احلسينية وجت ّلياهتا يوم عاشوراء.
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المحور الثالث:
الجهادي
زينب  hواالمتداد
ّ
ومن املضامني اجلهادية التي استحرضها الشاعر يف أشعاره احلسينية

وحاهلن يف تلك الواقعة وعىل اخلصوص
ذكره نساء احلسني  jوأهل بيته
ّ

موقف السيدة زينب  hممّا جرى وحدث عىل صعيد كربالء فنراه يقول
معزيات الطامت وقد درن
واصف ًا احلسني  jوقد أقبلن أخواته ونساؤه ّ
عليه :

()35

وع��ل��ي��ه درن ص���وارخ��� ًا ون���وا دب�� ًا

ص���م الجلمد
ول��ن��ع��ي��ه��ا ق��د ذاب
ُّ

وأشــدّ ها حــرق ًا عـــقيلة حيدر

تدعو أخ��اه��ا السبط م��ن قلب صد

من بعد فقدك يا حمانا ملــــــــــجأ

للحــــــائرات

الفقد

من بعدكم قد عيل صبري وانفنى

ع��م��ري ل��رزئ��ك��م وب����ان ت��ج�� ّل��دي

ثم يميز منهن زينب  hفيصفها بقوله :
َّ

()36

ثم ينقل تساؤالهتا احلائرة وقد وجهتها إىل أخيها:
َّ
من ذا ترى يحمي حماها إن غدت

هل كيف سلواني وخيل بني الشقا

()37

وال��ي��ت��ام��ى

م��ن ض���رب أع���داه���ا ت��داف��ع باليد
تعلو ص���دورك���م ت���روح وتغتدي

إنهّ ا تساؤالت األخت احلائرة املفجوعة بأخيها وبباقي أحبتها الذين
سقطوا واحد ًا تلو اآلخر ومل يبقَ من حيميها وحيمي باقي النساء املخدرات

من بنات الرسالة .ويعيد الشيخ هذا املشهد بتساؤالت وأحداث مؤملة أخرى

فيقول :

()38

وه���ـ���ـ���ـ���ـ���ن���ا زي����ن����ب ن���ـ���ـ���ـ���ادت

ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ج��م ال����ق����وم ع��ل��ـ��ـ��ـ��ي��ن��ا

ي������ا ب������ن أم��������ي ي������ا ح��س��ي��ن
ش�����ق�����ي ول���ع���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ي���ن
م������ن
ٍّ
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ح���ـ���ـ���ي��� ًا أج��ـ��ـ��ـ��ـ��رن��ا
إن ت���ك���ن
ّ
أح������رق������وا ال�����خ�����در وأب����ك����وا

م�������ن ط�����ـ�����غ�����اة م���ش���رك���ي���ن
ّ
ك����ـ����ـ����ل ع��ي��ن
م������ن ب���ن���ي���ك���م

فاملتل ّقي يظل يف دوام��ة األح��داث املؤملة التي ح َّلت بزينب وببنات

الرسالة ،فتثري فيه الغرية واحلمية ويف الوقت نفسه األمل واحلزن أل َّنه مل يستطع

الذب عن حرمه وعياله .ولعل مثل هذه الصور من تأثريات
نرصة إمامه وال َّ
أسلوبه اخلطايب الذي يلجأ إليه الشخص إلثارة املتل ّقي بشتى االنفعاالت

والصور كيام تؤثر فيه وتزيد من حزنه وأمله وبكائه عىل أهل البيت  bبشكل

عام ليصل إىل مرحلة التطهري من الذنوب واخلطايا بالتوسل هبم إىل اهلل تعاىل

ونيل شفاعتهم يوم الورود.
وال ّ
شك يف ّ
أن موقف بنات الرسالة وعىل اخلصوص زينب عليها وعليهم
سالم اهلل مثَّل موقف ًا جهادي ًا بصربها واحتساهبا عىل ما جرى عليها وعىل

صوره الشاعر بصورة
أخيها احلسني وأوالدها وإخوهتا الباقني ،وهذا ما ّ
درامية مؤثرة.
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المحور الرابع:
بنية الق�صيدة وعالقتها بالم�ضامين الجهادية
حني النظر إىل طريقة بناء الشاعر لقصيدته واعتنائه بإخراجها وربط

مفاصلها وشدِّ بعضها ببعض والتي مت ِّثل قصد َّية تتساوق مع املضامني التي
يطرحها يف قصيدته ،نجد َّ
أن القصيدة املوجهة للحسني  jتشتمل عىل بعد
آخر هو التأثري باملتل ّقي أثناء القصيدة وبعد انتهائه من إلقائها ،إذ خي ِّلف ردود ًا
يستشـرفها الشاعر ويطمح إىل زرعها يف نفس املتل ّقي ووجدانه ألطول مدَّ ة

ممكنة.

فنجد بعض ًا من خواتيم قصائده متص ً
ال بموضوع القصيدة وضمن
تسلسلها املوضوعي متناسب ًا مع جمريات األحداث التي حدثت يف واقعة

الطف وتسلسلها ،من ذلك ختامه إلحداها بقوله:
ِ
وألج������������لِ ال��������دِّ
ي��������ن ه����ذي
ٍ
ف�������ي نِ
ِ
ٍ
ب��������ات
ن��������اد
��������س��������اء

()39

ِ
ال���ح���ن���ي���ن
َ������ب ُت
������ب������دي َ
َزي������ن ٌ

ِ
ال����ع���� ِري����ن
������������و َل
َح
آس����������اد َ
ْ

ويف أخرى خيتمها بقوله عىل لسان حال زينب  hخماطبة أخاها احلسني : j
َ���������ب َن��������ادت
وهُ ������ن������ا َز ْي���������ن
ُ

ال��������ق��������و ُم ع��ل��ي��ن��ا
�������م
هَ
َ
�������ج َ
ْ

إن َت ُ
������ي������ ًا ِ
�����رن�����ا
������ك ْ
������ن َح َّ
أج ْ
َ
ِ
����وا
ال�����خ�����دْ َر
أح�����ر ُق�����وا
وأب����ك ْ
َ

()40

���س���ي���ن
ي������ا ب������ن أمِّ���������ي ي������ا ُح َ

����������ن َش ِ
�������ي َو َل ِ
�����ع�����ي�����ن
�������ق
ِم
ْ
ٍّ

ٍ
�������غ�������اة ُم���ش���ـ���رك���ي���ن
ِم��������ن ُط
ُ
���������ن ب����نِ
َّ
���������ل ع��ي��ن
����ي����ك����م ُك
ِم
َ

وكذلك فعل الشاعر يف ختام طفية أخرى مستعم ً
ال أسلوب النداء إذ

نادت زينب  hأخاها احلسني  jبقوهلا:

()41
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َب��ع��دَ ك ُ��م َم��ن ت��رى ُيحامي اليتيما؟

���ذود األع��ادي
ي��ا أخ��ي م��ن ت��رى َي
ُ

َّ
إن هذه النهايات املفتوحة أو املتصلة بموضوعها جتعل املتل ّقي يف حزن
ووجوم ،يعرصه األمل ملا َّ
حل باحلسني  وأهل بيته ممّا يستدعي أن يغضب

النبوة
أشدَّ الغضب عىل من فعل هذه الفعلة النكراء املشينة يف أهل بيت ّ
ومعدن الرسالة ،وأن يتخذ منهم موقف ًا رافض ًا العن ًا أعامهلم املشينة التي

اقرتفوها بعمد وإرصار؛ وال ريب يف ّ
أن هذا األمر يم ِّثل موقف ًا جهادي ًا أوصله

الشاعر إىل متلقيه وجعله ينفعل به مثلام انفعل هو ،ومتثَّل ذلك برفض الظلم

بالقلب واللسان ليتحول إىل رفض باليد والقوة ،وهو ما دعا إليه الشاعر
عرب أشعاره وكذلك خطابته املعروفة ومواقفه احلياتية األخرى ممّا جعله

حتت عيون وأنظار الناصبني العداء ألهل البيت  حتى أخريات حياته.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يمكن القول َّ
إن الشاعر أراد أن ُيبقي متلقيه
و ال خيرجه من أجواء عاشوراء وأحداثها حتى تظل ماثلة أمام عينيه وكأنهَّ ا
َّ
وكأن الطف مل ولن ينتهي ما دمنا أحياء ،ويف هذا األمر أيض ًا
حتدث أمامه
نستشف معنى جهادي ًا وهو َّ
أن من الرضورة لإلنسان املسلم العقائدي ْ
أن

جيعل واقعة كربالء أمام عينيه ليستلهم منها العرب ولتكون معينة له يف جهاده
مع نفسه ومع تفاصيل حياته األخرى.
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الخاتمة
بعد هذه الرحلة يف املضامني اجلهادية للنهضة احلسينية يف شعر الشيخ هادي

اخلفاجي الكربالئي نقطف الثامر اآلتية:

1 .1كان الشعر بالنسبة للشيخ مكم ً
ال لرسالته العقائدية التي كانت واضحة
ومعروفة يف خطابته ومكم ً
ال أيض ًا لألخالقيات اإلسالمية التي دعا إليها

ُ
الرسول ُ
وأهل بيته الطيبون الطاهرون  bمجيع ًا.
2 .2مثَّل الشعر دفق ًا عاطفي ًا مضاف ًا لنتاج الشيخ يف التعبري عن قضايا
اجتامعية وإنسانية ودينية.

صورها
3 .3مثَّلت شجاعة احلسني  إحدى املضامني اجلهادية التي ّ

واهتم هبا ،فمقارعة األعداء ومقاتلتهم هي جهاد أصغر حاول
الشاعر
ّ
رصح بتم ّنيه مشاركة اجلهاد
الشاعر عربه أن يبدي مشاركته اجلهادية حني َّ

مع احلسني وأن يقدِّ م نفسه ويفديه مثلام فعل أصحاب احلسني  ،jوكان
صوت الشاعر صوت ًا مجاعي ًا أهلب متلقيه ودفعهم إىل مشاركة احلسني ولو

كان ذلك شعوري ًا.

4 .4احلسني  عىل وفق نظرة الشاعر مصدر للسلم واألمان هلذه األ ّمة،
ورسالته هي امتداد ملرشوع جدّ ه وأبيه  cمن ُ
قبل ،وال يتحقق هذا املرشوع

إلاّ عن طريق اجلهاد األكرب أي إصالح النفس وحماسبتها وتوجيهها بالوجهة

الصحيحة.

5 .5عرض الشاعر موقف بنات الرسالة وعىل وجه اخلصوص زينب 
ُّ
نستشف عربه موقف ًا جهادي ًا مثلته زينب  hبصربها واحتساهبا
بصورة مؤ ّثرة
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عىل ما جرى عليها وعىل أخيها احلسني وأوالدها وإخوهتا الباقني.

6 .6أراد الشاعر عن طريق خواتيم قصائده وأشعاره اخلاصة باحلسني 

التي جاء هبا متصلة بموضوعها الرئيس وهو واقعة الطف وما جرى فيها من
قتل وسبي أن يبقي متلقيه و ال خيرجه من أجواء عاشوراء وأحداثها حتى
تظل ماثلة أمام عينيه وكأنهّ ا حتدث أمامه َّ
وكأن الطف مل ولن ينتهي ما دمنا
ّ
نستشف معنى جهادي ًا وهو ان من الرضورة لإلنسان
أحياء ،ويف هذا األمر

املسلم العقائدي ان جيعل حادثة كربالء ووقعتها أمام عينيه ليستلهم منها

العرب ولتكون معينة له يف جهاده مع نفسه ومع تفاصيل حياته األخرى.

7 .7حاول الشاعر عرب املضامني اجلهادية أن يرسم لنا صورة اإلنسان املسلم

الذي يأمتر بأمر اهلل تعاىل ويطلب رضاه ،وأن الطريق األسلم واحلقيقي هو

طريق احلسني  ـ.
وأخري ًا يمكننا القول:

َّ
إن الشيخ هادي  حاول أن يكون إنسان ًا ط ّفـ ِ َّي ًا بكل أبعاده االجتامعية

والعقائدية والدينية وكان كذلك بحق ،فحياته وخطابته وشعره فيض من عطاء

تلك الواقعة األليمة التي ترشّ بت بدمه وحلمه وعظامه ،لذا كان تأثريه يف متلقيه
خطابي ًا يشهد له ونسيج أشعاره بمختلف موضوعاته تفوح منه رائحة عبقة هي
رائحة الطف وما جرى فيها ،فلم يكن منا إلاّ أن نحرتم إنسان تلك األشعار
وندعو له باجلزاء الكبري والثناء اجلميل األخروي الذي طاملا دعا به وناشد اهلل

أن يؤتيه إياه من خالل توسله بأئمته األطهار  bوباهبم الواسعة احلسني .j
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ال ومدرس ًا ورع ًا تقي ًا ،توفيّ
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 2525الفقيد يف سطور ضمن كتاب ذكرى خطيب كربالء ،14:ومعجم اخلطباء ،129 / 2 :وشيخ
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2 .2بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار  ،حممد باقر املجليس،
مؤسسة الوفاء ،ط ،3دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت– لبنان1403 ،هـ–
ّ

1983م.

3 .3البيوتات األدبية يف كربالء ،موسى إبراهيم الكربايس ،ساعدت نقابة املعلمني
املركزية عىل طبعه1387 ،هـ – 1968م.

4 .4تاريخ احلركة العلمية يف كربالء ،نور الدين الشاهرودي ،ط ،1دار العلوم،
بريوت1410 ،هـ  1990م.

مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
5 .5تراث كربالء ،سلامن هادي آل طعمة ،طّ ،2
بريوت 1403 ،هـ –  1983م.

6 .6ديوان الشيخ هادي اخلفاجي الكربالئي ،مجع قصائده نجله الشيخ عالء الدين

مؤسسة البالغ للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،ط2003 ،1م.
الكربالئيّ ،

7 .7ذكرى خطيب كربالء احلاج الشيخ هادي الشيخ صالح اخلفاجي محلت واجهة
الكتاب صورة للشيخ كتب يف أعالها :العبور إىل جهة القلب ،وأسفلها:
هادي الكربالئي صوت احلزن و مرفأ الدمعة ،بقلم نخبة من أدباء كربالء ،دار

الكتاب و العرتة ،بريوت  1992م  1413هـ ،د.ط.

8 .8الطفيات املقولة واإلجراء النقدي ،ط ،1صادرة عن العتبة احلسينية /قسم
مؤسسة
الشؤون الفكرية والثقافية حتت رق��م( ،)71واملطبوع يف مطابع ّ
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جم ّلة الفجر ،العدد السادس.

1010املستدرك عىل الصحيحني ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري
وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي ،دراسة وحتقيق مصطفى عبد القادر عطا،

دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان.

املؤسسة العاملية للطباعة و النرش،
1111معجم اخلطباء ،داخل السيد حسن ،طّ ،1
بريوت1416 ،هـ 1996م.

1212معجم الشعراء الشعبيني يف كربالء ،طه الربيعي و إبراهيم العامري ،ط،1
منشورات مكتبة احلكمة ،كربالء 2005 ،م.

1313معجم رجال الفكر و األدب يف كربالء ،سلامن هادي آل طعمة  ،ط ،1دار
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الثقافية ،بغداد1998 ،م.

المشجر و اللقاء

1 .1شجرة بيت عجام ؛ مجع وترتيب  :عبد احلسني حممد عيل حسني عيل عجام،
وهي مشجر أطلعني عليه نجل املرتجم له الشيخ هباء الكربالئي ،وهو حمفوظ

يف خزانته.

2 .2لقاء مع نجل املرتجم له الشيخ هباء الكربالئي عرص يوم اخلميس املوافق
 2009 \ 2\26م (كربالء املقدّ سة).
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الم َّ
لخ�ص
ُ

االهتمـام بِ َ
األدب الشیعي َش َ
غل حیز ًا کبری ًا بعد َأحداث معرکة الطف،
و تعد هـذه الواقعة ِمن َأكثر املعارك جد ً
ال يف تـاريـخ البرشية ،و ِمـن هـذا

إلمام ُ
املنطـلـق فإِ َّن لِـرثـاء ا ِ
احلـسـنی مکانـة مـرمـوقـة يف الشعـر الـعـريب
ٍ
تج هــذا الـلـون ِمـن الشـعـر ردة فـعـلٍ
ال یقابلها َأي
شـيء آخـر ،و قـد َن َ
علی العنـف و االضطهـاد ُ
األمـوي ضـد َأهـل بیت الرسـول ،tمما َّأدت

هــذه القضایا إِلی تـطوره تطور ًا ملحوظ ًا يف السـاحـة َ
األدبـیـة؛ و الـدارس
يف هـذا احلـقـل ِمـن َ
األدب جیـد يف الـرثـاء احلسیني الکثری ِمـن الصـور املؤملة

و املحزنة التي هي کجمرة نا ٍر ُمستعرة ُ
قلب ُک ّل إنسان يف هـذا الکون.
حترق َ
و قـد وجدنا کثری ًا ِمن شعراء َأدب الطف برعوا يف هـذا الفن و اشتهروا

احلـسـیـني نبع ًا ال جیـف و معیـنـ ًا ال ینضب
بِه ،و سیظل الشعر الکربالئي ُ
علی َمــر التـاریـخَ ،
أل َّن ُه لیس ذا ُبعد عـاطفي َفـحـسـب و إِ َّنام بِا ِ
إلضـافة إِلی
ِّ
دیـنـیـ ًا ،و الیوم ال َنجد بلد ًا إسالمی ًا إِال
ذلك فـإِ َّن ُه حیـمـل بنی ثنایاه ُبعد ًا
َّ
و انترش فیه هـذا النوع ِمن الشعر الدیني يف نطاق واسع .و خلصت هـذه
الـدراسـة إِلی عـرض َأبـرز املالمح و الظواهـر املختلفة لِلرثـاء احلـسـیـني يف

شـعـر ابـن الـعـرنـدس احليل ،و نحــن يف هــذه الدراسة اعتمدنا يف خـطـتـها

علی املنـهـج الوصفي التحلیيل ُمراعنی فیها جوانب التحفظ و احلیطة يف
الدینیة ،و قسمنا جوانب الرثاء يف شـعـرهُ ،ث َّم استخرجنا مـواطـن
البحوث
َّ
األساسیة لِلرثاء احلسیني يف شعر ابن
مجاهلا ،و َأرشنا إِلی املیزات البارزة و
َّ
إلمام ُ
العرندس احليل .کان رثـاء ا ِ
احلسنی  يف شعر ابن العرندس حـزین ًا
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درا�سة و�صفیة لِرثاء الإِمام احل�سنی(÷) يف �شعر ال�شیخ ابن العرند�س احللي

الشاعـر صــور ًا مـؤثـرة و حزینة تتأمل
رسـم
و ُمفع ًام بِالصور املأساوية ،فقد
َ
ُ
منها القلوب ،مـع جزالة ُ
األسلوب و رصانته و نصاعته ،و املعاين الصادقة،

و اعتامده عىل متانة اللفظ و التعبری ،وغزارة لِوصف الوجدان ،و دقـة يف
الوصف ،و املطالبة بِالثورة عىل جبابرة الدهر ،و قادة ُ
الطغاة و اهلیمنة علی

َم ِّـر العصور ،مع ُق َّوة التأثری يف نفس املتل ِّقي و ذهنه.
إلمام ُ
الکلامت الدّ اللية :الرثاءَ ،أدب الطف ،ا ِ
احلسنی  ،ابن العرندس
احليل.
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Abstract
The Shiite literature was greatly focused on and was of
great concern after the happenings of Al- Taff Battle . Much
debate has been noticed regarding that Battle all through
human history Accordingly، elegizing Imam Husain was greatly
appreciated and evaluated in the Arabic poetry as no other
type of poetry was given the same rank and status . That sort
of poetry resulted in a reaction against the Amawy oppression
and injustice directed against Ahlul – Bait ( pbuth) . As a result،
the poetry flourished and spread in the literary area ( field) .
Anyone concerned with this type of literature would notice
in Al- Husain’s elegy a great number of sorrowful and painful
images which resemble a firebrand which burns the heart of
every human being in this  niverse . A great number of poets
of Al- Taff literature who were famous of such art were noticed
. However the Karbalaiy Husainy poetry would still be a spring
and a source with no end all through history as it is not only of
an emotional dimension but also of a religious on . Besides ،
this sort of poetry spread and was found mostly in all Islamic
countries .
The present study displayed and showed the most
prominent features of Al- Husainy's elegy in the poetry of Ibn
Al-  rinids .
The descriptive analytic approach was followed and
adopted but taking into consideration the reservation and
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cautiousness side in the religious researches . A division of
the elegy side was then carried out showing their aesthetic
features . This was then followed by showing the most
prominent and fundamental features of Al- Husainy's elegy
in the poetry of Ibn Al-  rindis ; this poetry was full of satire
and was sorrowful . Besides، the poet delineated and pictured
gloomy and sorrowful images where ones hearts were
directly affected . Addition ally such poetry was characterized
by eloquence with true feelings ; it was sound، expressive،
emotional and decisive in its description . It called for revolting
against the tyrants all over centuries . Besides، this sort of
poetry has a profound effect on its readers ' and addressees
' spirits and minds .
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ـــد َمــــة
الـــمـــ َق ِّ
ُ

الم علی خا َتم َ
َ
املرس ِلنی ،و
الس ُ
احلمدُ هلل َر ِّب َ
العالمَ ِنی ،و َّ
األنبیاء و َ
الصلاَ ُة و َّ
الص ِ
مج ِعنیَ ،س ِّیدنا محُ َّمد بن عبداهلل علیه و علی آلِه َأ َ
الة
فو ِة َخلق اهللِ َأ َ
فضل َّ
َص َ
و َأزکی ال َّت ِ
بإحس ٍ
ان إِلی یوم الدِّ ین.
سلیم ،و َمن تبعهم
َ
َأ َّما َبعد فإ ِّننا إِذ ن َقدِّ م هذا العمل املتواضع ال ندَّ عي َأ َّننا َأتينا بِجديد و ال
الز َلل ،فإِن کان ِمن سه ٍو يف ِع ٍ
بارةَ ،أو
ُنبرَ ِّ ئ أنفسنا ِمن اخلطأ و التقصری و َّ
ٍ
ُغ ُم ٍ
استنتاجَ ،ف ُعذرنا َأ َّن الکامل هلل وحدَ ه ،و
فکرةَ ،أو خللٍ يف
وض يف
ٍ
َ
اجلهدَ ،و ُ
وجه ،و استفراغ ُ
ٍ
کرم
عظم
رقیبَ ،و َأ ُ
حسبنا ِصدق ال َّت ُّ
اهلل أ ُ
ٍ
حسیب.

وممـــا جیــدر بالذکر قبل ُک ِّل يشء ُه َو َأ َّن موقف ا ِ
إلسالم و القرآن الکریم
ِمن الشعر هو موقف إِیامين َأخالقي ،فإِ َّننا لو َتأ َّملنا يف آیات القرآن الکریم
َ
ُ
املوقف اجلاميل
حیرم الشعر يف ذاته َبل َأرا َد َأن یکون
لوجدنا أ َّن القرآن مل ِّ
َ
ِ
خاضع ًا لِلموقف الدیني ُم َتأثر ًا باملثل اجلدیدة التي جا َء هبا ا ِ
حاول
إلسالم و
َأن ُیو ِّفق بنی املوقف اجلاميل و بنی املوقف الدیني ،حتی ال جید الف َّن ُ
ان وجو َد

كام وصف اهلل  هؤالء

خصومة بنی الدین اجلدید و اجلامل الفني
الشعراء الذین یقولون ِمن لغو و باطل يف َمدح و ذم یؤذي اهلل و رسوله،
بِصورة خمزیة مشجیة یندی هلــا اجلبنی قائ ً
ال سبحانه و تعاىل َبأ َّن َأتباع هؤالء
()1

ثم ُیشری ُ
اهللإِلی هؤالء الشعراء
الشعراء هم املنحرفون عن رصاط احلقَّ ،
الذین ینهون اآلخرین عن َأ ٍ
شیاء یرتکبوهنا ،فقال اهلل يف آيات بينات ،و
«و ُّ
ون َألمَ ْ َت َر َأنهَّ ُ ْم
غاو َ`
ُحجج نريات ،و براهني ساطعاتَ :
الش َع ُ
راء َي َّتبِ ُع ُه ُم ا ْل ُ
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث

197

�شهر ذي احلجة املعظم 1438هـ /ايلول 2017م

درا�سة و�صفیة لِرثاء الإِمام احل�سنی(÷) يف �شعر ال�شیخ ابن العرند�س احللي

فيِ ُك ِّل ٍ
ون ما ال َي ْف َع ُل َ
ون` َو َأنهَّ ُ ْم َي ُقو ُل َ
يم َ
ون" )2(.و ِمن هذا املنطلق َح َّث
واد يهَ ِ ُ
النبي َ
الصنف ِمن
األکرم عامة الناس يف املجتمع علی التصدی هلــذا ِّ

ُّ
الشعراء ،و الذین َقد ُعرفوا بتشجيعهم و تربيرهم لِلفساد و َقول الکذب ،يف
اح ُثوا ىِف ُو ُج ِ
قوله« :إِ َذا َر َأ ْيت ُُم المْ َدَّ ِ
وه ِه ُم ال َ
اح َ
اب»( ،)3و روي عن رسول
ت َ
ني َف ْ
إلسالم ِمن الشعر َأ َّن ُه َ
الم ُمؤَ َّل ُف فَماَ
قال« :إِنَّم ِّ
اهلل يف بیان موقف ا ِ
الش ْع ُر َك ٌ
احلقَّ ِمنه َفال خري فيه»)4(.
َوا َف َق َ
احلقَّ ِم ْن ُه َف ُه َو َح َس ْنَ ،و َما لمَ ْ ُي َو ِاف ِق َ ْ ُ
قبل َأن ندخل يف ُصلب هـــذا املــوضوع جیب َأن ُنشری بِ َـأ َّن االهـتمـام
سـبـب لِـنجاتـنا بـإِ ِ
بـقـضیـة الطـف و ا ِ
ذن اهلل  يف
إلمـام احلـسـنی 
ٌ
الـدنـیــا و اآلخــرة ،و ِمــن هـذا املنطلق َأصـبـحـت هــــذه القـضیـة إِحـــدی

ال َقضایا العظیمة و املهمة َلـــدی ُک ّل املؤمننی علی َمــــدی التـاریخ ،و ذلك
ملا فیها ِمن طــاقــات قویة هائلة ُتساعدنا علی الصمود َأمـــام قادة ُ
الطغاة و

اهلیمنة ،و حتدِّ ي الصعوبات و املشقات.
إلمـــام احلسنی  هلل تعالی ُک ّ
َفـ َقـد َأعطی ا ِ
ـــل يشء و بال حـــدود و
قــــدم التضحیات التي مل یشهد التــاریخ و لن یشهد مثی ً
ال هلـــــــا ،فـکــان
عطاؤه بـــال حــــدود و بـــال هنــــایة ،فکـــان علینا َأن یــکون عـطـاؤنــا ل ِ
إلمام

احلسنی  و مشارکتنا و مواساتنا بال حـــدود ،حتی نــکــون بِمستوی
ــب و الــوالء لِلعظمة ُ
ُ
احلسینیة )5(.فکـــان لِواقعة الطف املـــؤملـــة التي
احل ّ
إلمام ُ
استشهد ِخــالهلـــــا ا ِ
احلــسنی  و َأصحابه الکرام َأثــــر ًا کبری ًا يف

ألهل البیت َ ،و لـــذا ُنالحظ بِ َ
ُنفوس و عاطفة املوالنی َ
ـــأ َّن حمبي َأهـــل
البيت يف ُک ِّل عـــام ُیقیمون العزاء علی ُمصاب س ِّید الشهداءبِ ُک ِّل فخ ٍر
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ِ
ٌ
مرتفعة بِ
البكاء و
و اعتزاز ،و دموعهم ُمنهمر ٌة علی خدودهم و َأصواهتم
النحيب علی َمــــر العصور .و جیب َأن ال ننسی بِ َأ َّن َ
ألحداث معرکة الطف
ِّ
بشکلٍ عـــام و لِقتل ا ِ
إلمام احلسنیبشکلٍ خاص حرارة يف قلوب املؤمننی
موال َ
ٍ
ٍ
حیس بِعظمة
ألهل البیت
شخص
ال تربد َأبد ًا ،و کام َأسلفنا بِ َأ َّن ُک ّل
ّ
تدفعه إِلی املثابرة و حتدي الصعوبات يف طریق س ِّید
هذه القضیة ،و هي التي
ُ
ُ
الشهداءدون ُمباالة.
َو َق��ـ��د ُق��س��م البحث عىل َأرب��ع��ة مباحث؛ املبحث َ
األ َّول :ال��رث��اء يف
ِّ َ
العرصاململوکي ،و املبحث الثاينَ :أدب الطف ،و املبحث الثالث :نظرة
عابرة علی حیاة ابن العرندس احليل وشخصیته يف شعره ،و املبحث الرابع:
جوانب الرثـــاء احلسيني يف شعرالشيخ ابن العرندس احليلُ ،ث َّم تلیها خامتة

البحث.
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المبحث الأَول:
الرثاء في الع�صر المملوكي

أت الـر ُجل َر ً
ثـأ َأي
ـیـ ًةَ ،و َر َث ُ َّ
«الـرثـاء ُلغ ًة؛ ِمن َرثیَ ،رثـ َیـ ًا َو ِرثـا َیـ ًة َو َمـرثِ َ
املــرأة ُزوجها ،کــذلك؛ َو ِهـي ُمـرثِـئَـة»َ )6(.
َمدَ حـ ُت ُـه بـعـدَ َمـوتـهَ ،و َر َث َـأت َ
«أ َّمــا
َ
الـرثــاء يف َ
الشاعر ِ
فیه َعــن َمشاعر ُ
احل ِ
زن و
األدب؛ َف ُـه َـو
الشعر ا َّلــذي ُی َعبرِّ ُ
ُ
ُ
قده»)7(.
غیاب عزی ٍز ُف ِج َع بِ َف ِ
ِ
اللوعة التي َتنتا ُب ُه لِ ِ
یدور موضوع الـرثـاء عادة حـول ذکـر الصـفـات احلـسـنة لِلمیت َو یسعی
الشاعر ِمن ِخالل وصفه هلـــذه اخلصـال الطیبة و التي هي َأیـض ًا حافلة بِذکر
ُ
اآلالم و املــرارة و التوجع الباکي و الشکوی ِمــن الزمانَ ،أن ُیلهم َﺫویـــه
ُ
یمتاز عـن بـاقـي َأنـواعـه
ﺍﻟﺼﺮﺒ و ﺍﻟﺴﻠﻮﺍﻥ ،لــذا نجد هــذا النوع ِمن الشعر

بِـالصـدق يف العاطفة َ
املتأججة و اخلفاقة التي هي ُمندفعة اندفاع ًا شـدیـد ًا
لِتؤثر يف قـلـب املسـتـمـع ،وغزارة لِوصف الوجدان و حرارة القلب و متانة
ُ
والرثــاء
اللفظ و الصور الرائعة و دقة يف الوصف و ضخامة األسلوبّ .
ِ
فن ِمــن فنون ِّ
لفقدان
تفجعه
الشعر
ّ
الغنائي ُی َعبرِّ فیه الشاعر عـن ُحــزنــه و ّ
ّ
الرثاء بِ َ
ِ
خمتلفة َت َب َع ًا لِ
ٍ
ٍ
ٍ
املزاج و املواقف؛
لطبیعة و
لــوان
ــأ
َلو ُن
ِ
ُ
حبیب؛ «کام َیت َّ
لب ِ
الراحلِ َ ،و َب َّث اللوع َة و ُ
َ
کـــان ( َندْ ًبا)،
احلزن،
علیه
فإِذا َغ َ
ُ
البکاء علی َّ
ِ
ِ
لب ِ
حیــاتــه
احلمیدة التي َیت ََم َّتع بهِ ــا الفقیدُ يف
علیه َتسجیل اخلصال
َو إِذا َغ َ
علیه َ
ِ
ِ
غلب ِ
ِ
َ
َ
(عزا ًء)
احلیاة
املوت و
حقیقة
التأ ُّمل يف
کـــان َ
کـــان (تأبین ًا) َو إِذا َ
ِ
القصیدة الواحدة».
العزاء يف
الندب و ال َّتأبنیُ و
و َقد یجَ ت َِم ُع
ُ
ُ
الــرثـــاء يف هــذا العرص مرآة ُی َ
عکس ِمــن ِخـاللهِ ــــا مــــا
صبح
ُ
وقد َأ َ
()8
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ٍ
حوادث َج ِسمیةَ .و بمــــا َأ َّن الکثری ِمن املـــدُ ِن لحَ ِ َقتها َأرضار
تحَ ــدُ ث ِمــن
َ
َ
جراء ُ
ــم معاين الرثــاء
صبح
ُ
احلـروبَ ،أ َ
رثـــاء املـــدُ ن املنکوبة أحـــد أ َه ّ
ِمن َّ

يف هذه احلقبة .علی سبیلِ املثال عندما َّ
احتل املغول عام «ِ »656هجری ًا بغدا َد
ِ
قام الکثری ِمن الشعراء بِ
رثـــاء هــذه املدینة ،و ِم ُنهم شمس
وعاثوا هبا فساد ًا َ
الدین الکويف حیث یــقــول:

«م��ا لِ��ل��م��ن ِ
��ازل َأص��ب��ح��ت ال َأهلها

َأه���ل���ي َو ال ِج��ي��ران��ه��ا ِج��ي��ران��ي

دت ال��دَّ َار بعدَ َر ُ
حيلکم
َو لقد َق َص ُ
��غ��ي�� ِر َت َ
َو َس َ��أل��تُ��ه��ا ل��ک��ن بِ َ
��م
��ک�� ُّل ٍ

ِ ()9

ف َ
��ت��ک�� َّل َ��م��ت ل��ک��ن بِ َ
��غ��ي�� ِر لِ���س���ان

��ص��ـ��ر َألم���� ٍر َج��ری
ن��وح��وا ع��ل��ی ِم
َ
��ن َ
َ
ِ
ت����راك في
األ
ساکرها ِم َ
زال���ت َع َ

ٍ
ال��وری
ِم��ن
ح��ادث َع َّمت مصيب ُت ُه َ
يون َ
کأنَّها ِسنة َ
الع ِ
َغ ِ
الکری
مض ُ

ِ
��ي��ران
ال��ح
َو
ُ
وق���ف���ت ف��ي��ه��ا وق��ف��ة َ

َو ِمن املعاين ُ
األخری التي کــانت ُمتداولة بنیَ الشعراء ِخالل ِ
هذه ُ
احلقبة
ِ
الزائلة ،کقول ابــن إیاس َو هـــو َیرثي دولــــ َة
رثـــاء الدول
الزمنیة هي
ُ
َّ
طــاح هبـــا السلطان سلیم َ
األول:
املاملیك بعد َأن َأ َ
ِ
العاطفة و االبتعاد عن التَک ُّل ِ
ِ
یمتاز هــذا اللون ِمن الشع ِر بِ
ُ
فو
صدق
َو
ل تــیــار)10(.
ِ
االستقالل َعـن ُک ِّ
االفتعال و بِ
ِ
کرثـاء ُ
نالك َم ٍ
َو عالو ًة علی املعاين املذکورة کــانت ُه َ
احل َّکام
عان تقلید َّیة
و رثاء العائلة و َ
ِ
األقارب و ِ
رثــــاء
اخللاَّ نَ ،و ِمن ذلك قــول ابــن ُنباتة يف

ِ
ولــده عبدالرحیم:

م������ع إِ ٍ
َ
س�����ائ�����ل ال������دَ
ي������ه
«ي������ا
ِ
������ص������د َت������ن������ي ي������ا زم����ان����ي
َأ َق َّ

ع�����ب�����دَ
����رغ���� ِم����ي
ِ
ال�����رح�����ي�����م بِ ُ
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ج������������������و ُز َر َّدك
�������م�������ا ُأ
َف َ
ِّ
َ
�����ن�����ت َق����ص����دَ ك
ک�����أنَّ�����نِ�����ي ُک
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َ
عاش الشعراء املاملیك يف عرص َخ َّیم استخدام املحسنات البدیعیة و
األلفاظ و تنمیق الکالم علی َ
زخرفة َ
خاص ًة.
عام ًة و علی الشعر
َّ
األدب َّ
َفأکثر الشعراء ِمن املحس َّنات البدیعیة بِفرعیها فی نتاجاهتم َ
وأصبح اللجوء
َ
الصناعة و التَّکلف وسم ًة بارزة فی َأدب هذا العرص و مضامر ًا بعید
إِلی َّ
الشوط لإِ براز املقدرة َ
األدبیة و الغزارة اللغویة بنی الشعراء و ُ
َّ
األدباء .و مل
یکن الشعراء يف هذا العرص َ
بمنأی عن هذه النزعة .و إِ َّنام سایروها و عاجلوها
َ
نراهم تار ًة یمیلون إِلی املحسنات
ممیز ًا لِشعرهمَ .ف ُ
و أولعوا هبا لِتصبح طابع ًا َّ
املعنویة و ُیرسفون يف استخدامها يف شعرهم و ت��ار ًة ُأخ��ری تستهوهیم

مر ًة
ُ
املحسنات اللفظیة فیوظفوهنا توظیف ًا یطغی علی شعرهم ،و نتعرض هلم َّ
باأللفاظ و َ
نراهم َیتالعبون َ
ّ
یفککوهنا تار ًة
األحرف ،یفصلون بینها حین ًا و
َف ُ
و یرمخوهنا ُأخری لِ ُینتجون منها َألفاظ ًا َجدید ًة ُیثری هبا نتاجهم ِّ
الشعري،
اطالعهم اللغوي و مرونتهم يف ترصیف َ
و لِتکون مظهر ًا لِسعة ِّ
األلفاظ و
ِ
قصائد ِهم یمیلون إِلی
راهم يف غری قلیلٍ من
تقلیبها و ال َّتالعب هبا .و َقد َن ُ
املحسنات البدیعیة و زخرفة َ
األلفاظ ،ویستعریون منها مادهتم الشعریة
لِلتعبری عن عواطف َأنفسهم و خلجات صدورهم .و ال خیفی علی القارئ
َأ َّن دراسة هذه املحسنات البدیعیة و زخرفة َ
األلفاظ متیط اللثام عن خبایا
َأفکارهم و آرائهم کام تکشف عن سعة إملامهم هبذه العلوم ،وتبینَّ کیف

استطاع الشعراء َأن ِّ
یوظفوا قواننی علم البالغة بِشکلٍ عام و علم البديع
َ
ِ
صائص
هم َخ
بِشکلٍ خاص ،و خیلقون منها صورا شعریة مجیلة ،لذا ِمن أ ّ

ُ
إغــراق الشعراء بِ
اللفظی ِة
البدیعَ ،و الصنائِ ِع
ـــو
ِ
الرثــاء يف هــذا العرص ُه َ
َّ
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رأیناه يف َ
اجلناس ومــاشــابــه ذلك مما َ
ِ
األ ِ
ِ
بیات املذکورةَ ،و َأیض ًا
کالتوریة و
العامیة َوکذلك ُ
الغلوَ ،ح ُ
یث ُی َص ِّو ُر َل َك
کثرة التکرار و استخدام الکلامت
َّ
املصیبة بِ َ
ِ
ــأنهَّ ـــا تهَ ِ
رثـــاء صفي الدین احليل
ــد ُم املجــدَ َو هــذا مــــا َنـــرا ُه يف
لخِ ِ
اله حیث َیقول:

��ص��ـ��ر َألم���� ٍر َج��ری
ن��وح��وا ع��ل��ی ِم
َ
��ن َ
َ
ِ
ت����راك في
األ
ساکرها ِم َ
زال���ت َع َ
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المبحث الثاني:
�أَدب الطف

األدبیة و َ
واسع ِمن امل ُثل َ
سنیحمیط ِ
إلمـــام ُ
ٌ
شخصیة ا ِ
األخالق
احل
فضاء واسع ِمن املعطیات َ
األخـالقیة و
النبویة و القیم النبیلة ،و ثــورتــه
ٌ
ُ َ
هم سمة ِمن سمـات العظمة يف هذه َّ
الشخصیة
العقائدیةَ ،و لع َّلنا
نتمثل أ َّ
«:حسنیٌ ِمني و َأنـــا ِمن ُحسنی» ،فارتقت إِنسانیة
ِمن َقول َجدّ ه الرسول
ُ
َ
نبوة اجلد إِلی حیث
السبط إِلی حیث َّ
نبو ُة اجلد «أنـــا ِمن ُحسنی» ،و هبطت َّ
«حسنی مني»)13(.فـــإِ َّن املعنى املتبادر ِمـــن التعبري
إِنسانیة احلفید السبط ُ
ِ
«مني و َأنـــا ِمنه» ُي ِفيـد شـمولية االمتـداد لِعمـوم الصفات بني الشخصيتني
َ
كــــان ِمـن الطبيعـي َأن يكـون ملقتل سبط
املقدستني ،مــــا عـــدا النبوةَ ،ف

ِ
النبي  بِ
الطريقة التي ُقتِ َل ِفيها ،ذلك الوقع املؤمل يف نفـوس املـسلمني.
َو ُهناك َأحادیث کثریة ُتشید بِ ُ
احلسنیَ ،و َمدی ُح ّب الرسول َ ل ُهَ ،ف َقد

()14

َ
حیـمله
عاش احلـسنیُ  خمَ س سـنـوات يف ِظ ِّل النـبـوة و کثـیـر ًا مـا کـان
ُ
الـرسـول علی ظهره ،و کثری ًا مـا کـان هو َو َأخوه َ
األکرب احلسن یقفزان
علی ظهر الرسول الکریم َ أثناء سجودهَ ،فیطیل السجود حتی ینزال ِمن

احلب لِشخصیة ا ِ
إلمام احلسنی  مل ینحرص بام ذکرنا
علی ظهره )15(.و ّ
ِمن َ
األمثلة سالف ًا ،کام یقول الشیخ باقر رشیف القريش يف هذا السیاق َل َقد
إلمـام َأمـیـر املـؤمـنـنی مجیع ذاتـیـاته يف نـفـس ولـده ُ
فـاض ا ِ
َأ َ
احلـسـنی ،و
روع حکمه و آدابه ،و َقـــد َبـلـغ ِمـن عـظیـم
َمـن ََح ُه ُح َّب ُه و إخالصه ،و زود ُه بِ َأ ِ
ِ
ــــه بِ
الدخول يف عملیات احلـــروب َأیـــــام صفنی ،کام مل
ـبـه َأ َّن ُـه مل یسمح َل ُ
ُح ّ
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یسمح َ
ألخیه احلسن  بِذلك لِئال ینقطع بِموهتام نسل رسول اهلل .
َو ِمــن ُهنا َنــــری بِ َ
ـــأ َّن جبابرة الدهر و قادة ُ
الرغم ِمــن ُک ِّ
الطغاة بِ
ــل
ِ
إلمام ُ
حمــبــة ا ِ
احلسنیِ مــن
جهودهم التي بـذلوها ،مل یتمکنوا ِمــن إزالة َّ

()16

كـل مخُ ططاهتم باءت بالفشل .وال عجب يف ذلك إِذ َ
ُقلوب املسلمنیَ ،ف ّ
قــال
اهلل  يف القرآن الکریم ،مخُ ــاطـبـ ًا النبي َ
األکــرم َ ﴿:و ُق ْ
جــاء الحْ َ ُّ
ــق
ـــل
َ

ـل إِنَّ ا ْل ِ
ــق ا ْل ِ
بــاط َ
بــاط ُ
َو َزهَ َ
ـل کـــانَ َز ُهــوقــا﴾َ )17(.فاستطاعت شخصیة
إلمـــام ُ
ا ِ
احلسنی َ أن تدخل قلوب الکثریین ،و جتتذب الناس ومتتلك
َأ ِز َّمـــة قلوهبــم ،و مفاتيح عقوهلـم ،و ذلك ملا هلا ِمن منزلة مرقومة و سامیة
عند الرسول َ
املحــبــة مل ینحرص وجـــودها بعد
األعظم  ،و لـــذا هــــذه
َّ
رحیل النبي َ
األکــرم  و ا ِ
إلمام علی َ ، و يف الوقت نفسه َنجـــد
بِ َ
ــــأ َّن هـــذه املحــبــة تزداد يف النفوس یوم ًا بعد یـــومَ ،
ألنهَّ ا ِمن ِعند اهلل
َّ
املحــبــة ا ِ
ـــو مــــا
 ،و هي ِمـن العوامل التی تستجلب
إلهلیة .و هـــذا ُه َ
َّ
َأ َّکـــد علیه اهلل احلکیم يف حمکم کتابه الکریمُ ﴿ :ق ْ
ــــل ال َأ ْس َئ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْجر ًا
إِلاَّ الَود َة ا ْل ُقربى﴾)18(.
َ َّ فيِ ْ
َأثــــارت قضیة واقعة الطف و مـــا حتمل بنی ثــنــایــاها ِمن حمــن و
َأحــزان و ُملامتَ ،مشـاعــر و َأحـــاسـیـس ُشـعــراء الـشــیـعـة َفـفـاضـت
عـلـی َألسـنـتـهم َأمجل القــصـائـد يف رثــــاء َأهـل البیت  ،و التي یفوح

فیها عبق الشهادة ا َّلــذي انطلقَ ِمـــن معرکة الطف .مـا عـرفـت البـشـريـة
مجعاء عظي ًام ِمـــن ابنائها قيل فيه ِمـــن الشـعــر مـــا قيل يف احلسني بن

عيل  و لو تصدّ ی مت ّتبع لِلمقارنة بني مــــا نظم فيه ،و مــــا نظم يف عظامء
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث
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الدنيا جمتمعني لتعادلت الكفتانَ ،أو رجحت كفة ُ
احلسني  ـ.
لقد شکلت ملحمة کربالء علی َم ِّر التاریخ إِهلام ًا لِلشعراء َو ذوي النفوس
محلته الفاجعة َ
األلیمة ِمــن َم ٍ
ـعـان روحـیـة و تــوثب ثـــوري و
الشفیفة ملـــا
ُ
()19

غریة علی العقیدةَ ،فـکـــانـت علی الدوام دعـوة تستحث شاعریة َ
األ ُنفس
کامل َ
األخالق)20(.
النزاعة لِلتحلیق يف عامل املثل الزاخر بِ ِ
َّ
إِ َّن َأهم بواعث إِجتــــاه شعراء شیعة َأهــل البیت  إِلی رثـــاء ا ِ
إلمـــام

احلسنی  هي حادثة الطف َ
األلیمة و مـــا حتمل يف طیاهتـــا ِمن ُملامت،
َو َمــشــاهــد ُتــدمــي القلب و تــؤرق اجلفون ،و اخلـــامتــــة َ
املفجعة
األليمة ِّ

التي آلـت إِليـها واقــعــة کـربــالء ِمن سبي بــنــات َأهــل بیت النبوة 
ٍ
بــلــد إِىل بــلــد .إِ َّن عالقة الشیعة بِمعتقدهم و بزعامئهم
ومحلهن ِمن
أقـــوی و َأشــدّ ِمن عالقة َ
الروحینی و ُهم النبي حممد و َأهل بیته َ
األب
ّ
ّ
بابنه و ُ
األ ِّم بِولیدها الوحید ،و التاریخ ک ّله ِ
شاهد علی ذلكَ ،فال غــرو إِذا
کـــانت املراثي ترتی ِمن تلك َ
األیـــام إِلی یــــوم الناس هـــذا ،و ال تعجب
إِذا َأحسست بِـــدفء عاطفة الشاعر الشیعي بنی حنــایــا ُحروفه و کلامته،
ّ
حیــتل الرثـــاء يف الشعر الــوالئــي
ـــه َیکـــاد َیلفظ َأنفاسه فیهاَ ،و
فـــإِ َّن ُ

املـسـاحــة الکبریة ِم ُنهَ ،و یـکــون َ
ملـــأ ِ
ســاة ا ِ
إلمـــام احلسنیالرقم القیايس

فیه(.)21

َوجیــب َألاَّ ننسی َ
حــث َو تــرغیب َ
ّ
األئمة
ـــه کـــان لِتشجیع َو
بـــأ َّن ُ
َ
األطهار حمبیهم علی َقـــــول الشعر يف فضائلهم و مزایاهم ،و مـــا
یـــنــالـــه الشاعر احلسیني ِمن منزلة عالیة بِعمله هـــذاَ ،
األثــر الکبری يف
ُ
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شعراء الرثــــاء احلسینيَ ،
فـــأعطی َمــوقـف َأهــل البیت لِلشعر الرثـــائي
حــافــز ًا دینی ًا إِلی جــانــب احلــافــز العاطفي ،و کـان ِمن الدوافع َ
األساسیة
َّ
َو القویة التي َأ َّدت إِلی اجتـــاه شعراء الشیعة نحو َ
األدب الوالئي املنظوم و
إلکثار ِمن هـــذا اللون يف شعرهم ،و مــــا متخض عنها ِمن َ
ا ِ
احلمیة
تــأجیج
َّ
الدینیة ،وتعزیز العالقة العاطفیة و العقدیة َ
بــأهــل بیت النبوة  .و ِمن
َّ

هـــذا املنطلق ُنشری إِلی مــا ورد عن ا ِ
إلمام الصادق  يف هـذا السیاق،
قــــال فینا بیت شعر بنی ُ
َ
َ
اهلل َل ُـه بیت ًا يف اجلنة»َ )22(.و هـذا
قــــالَ «:من
فإ َّن ُه
َ
﴿و
ُه َـو مـا َأ َّکدَ علیه القرآن ،عندما
قـــال اهلل  يف حمکم کتـابــه الکریمَ :
َم ْن ُی َع ِّظم َشعائِ َر اهلل َف هَّإنا ِمن َت ْقوی القلوب﴾.
إِذن عندمـا یقوم الشاعر الشیعي بِنظم الشعر و إنشاده َحـــول فضائل و
مل عم ً
ــه َع َ
دینی ًا َو یدخل يف تعظیم شعائر
مناقب َأهــل البیت فــإ َّن ُ
ال َّ
اهلل  ،وإِ َّن عمله یــکــون ِمـن َأعامل التقوی .لــذا عندما یقوم شعراء
احلسیني بِتَجسید ِ
الرثـــاء ُ
واقع َأهــل البیت  العميل قــو ً
ال و فع ً
الَ ،و
()23

یسعون يف تسلیط َ
األضواء علیهم ِمن ِخالل هذا اجلهاز ا ِ
إلعالمي الفاعل،
بمظلومیة َأهــل بیت النبوة ،
فإِنهَّ م بعملهم هــذا ُی َع ِّر ُفون عــامــة الناس َ
و َأنواع االضطهادات التي تعرضوا هلـا ِمن السلطات اجلائرة ،و يف الوقت
إلسالمیة َ
نفسه ُیــدافــعــون عــن العقیدة ا ِ
األصیلة َو دینهم احلنیف َأمـــام
الدعــایــات الکــاذبة التي تصدر عــن الضجیج ا ِ
إلعالمي املخالف َو
عمالئهم اخلــونــة و املجرمنی ا َّلــذین یسعون يف َ
األرض فساد ًا ،لِیستتب
ُهلــم َ
األمر ِمن َأجلِ محُ ــاربة ا ِ
إلسالم و املسلمني ،و الوصول إِلی اطامعهم
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اختذته السلطات املتعاقبة ِمن
و مصاحلهم .ولکن هذا املوقف املضاد ا َّلذي
ُ
نمو الشعر احلسیني الرثــائيَ ،بــل لع َّل ُه
موضوع رثـــاء احلسنی مل یؤ ِّثر علی ِّ

ــه بِــروح الفداء و
نمو ًا و حــرار ًة ،و جعل شعراء الشیعة ُیمـــارسـو َن ُ
زاد ُه َّ

التضحیة و التقوی.
فـــإِ َّن ثــــورة ا ِ
إلمام احلسنی  کـــانت ِمن َأجلِ إِصالح ُأ َّمة جده
الرسول َ
األعظم حممد  ،و خلالصها ِمن َبراثن اجلهل و الظلم ،و إِحـیــاء
()24

إلسالمیة َ
َأحـکــام القرآن علی َأســاس العقیدة ا ِ
األصیلة التي یقوم علیها
بناء الـدیــنَ ،فام دام دین ا ِ
إلسالم و القرآن الکریم مخُ لد ًا َأبد اآلبادَ ،و َقد
حفظه اهلل ﴿ :إِ َّنا َن ْح ُن َن َّز ْلنَا ِّ
الذ ْك َر َو إِ َّنا َلـ ُه حَل ِاف ُظونَ﴾(.)25
َفثورة سبط النبي َ
األکرم  ا ِ
إلمام احلسنی  حمفوظة و مخُ لدة َأیض ًا مـــع

ا ِ
إلسالم و القرآن إِلی یــــوم الدین َ .فـكـــان مجُ ـرد ذكـر االسـم الـرشيف
مـدعاة لِلتـضحية بِ ُك ِّ
ــل معانيها ،و الشهادة بِ َأقـىص درجاهتــــاَ ،ف ُه َـو القـدوة
ـل َ
لِ ُك ِّ
األحـرار(.)26
استمدَ شعراء َ
األدب امللتزم ِمن قضیة معرکة الطف ،و توايل املصائب

ِ
النبوةخـالل العـصـور الالحـقـة الـعـون و املـــدد يف َخلق
علی آل بیت
صـــور شـعـریـة بــــاهـــرة ،و حتـمـل َمـعـها ُ
احلــــزن الرسايل و التـعبـیـر

العـاطـفـي الو َّقـــــاد .و يف هذا املضامرجیب أن ال ننسی َّ
بأن األستاذ السید
جواد شرب ُی َعدُّ ِمن أبرز الشخصیات الذین اهتموا بأدب الطف ،و مما جیدر

بِالذکر َّ
أن األسـتـاذ السـیـد جـواد شـرب سـعی جاهد ًا يف جمـال إحـیاء أدب

کتابه املسمی
الطف ،فإ َّنه قام بجمع قصائد الکثری من شعراء الشیعة ،فصار ُ
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سخی ًا من مصادر األدب
بـ «شعراء احلسنی َ أو َأدب الطف» مصدر ًا
ّ
امللتزم ،بحیث استمد الشعراء املعارصون منه موضوعات و نامذج و صور ًا
َأدبیة عدة حول مدح أهل البیت bو رثائهم و ذکر فضائلهم .و من هذا

قام صاحب کتاب شعراء احلسنی  أیض ًا بِجمع قصائد الشیخ
املنطلق َ
ابـن العرنـدس احلـيل يف موسوعته الشعریة و َع َّلقَ عليها.
إِ َّن احلسني َ قـــد َمىض عىل استشهاده َألف و ثالثامئة سنة َأو تزيدَ ،و

األجيال ِمـن قوميات ش َّتى ينظمون فيه َ
ِمن يومه إِىل يومنا هــذاَ ،و َ
األشعار
ِ
الفـصحى َو غري ُ
بِ ُ
الفصحى ،و َقــد تغيرَّ ت احلــيــاة و َم َّرت بِ
العديد ِمن
َ
األطوار ،و َق َضت عىل الكثري ِمن العادات إِلاّ االحتفال بِذكرى ُ
احلسني،

و اهلــتــاف بــاسـم ُ
ٍ
عرص إِىل عرص،
ـــه ينمو ِمن
احلسني نثر ًا و شعر ًا ،فـــإِ َّن ُ
متـــامـــ ًا كام تنمو احلــيــاة ،و سيستمر هـــذا النمو)27(.
َ َ
إلنسان الشیعي بِ ٍ
کان شعر الرثاء احلسیني صورة لِلموقف النفيس ل ِ
وجه

إلنسان املسلم بِ ٍ
خاص و ل ِ
وجه عامَ ،فقد کان شعر الرثـــاء احلسیني حزین ًا يف
غری ٍّ
روح اهنـــزامیة َأمام قسوة الواقع َوحتــدیـــاتـــهَ )28(.و ُت َعدُّ املـــدة
ذل و ال ٍ
الواقعة مــــا بنی استشهاد احلسنی َ و بنی هنــــایة الــدولــة العباسیة
سنة «656هـ1258 /م»ِ ،مـــن َأخصب عصور الشعر الکربــالئي ،لِسبب
بسیط؛ َو ُه َو َأ َّن َ
األئمة يف ذلك الزمن کـــانوا یشجعون هــذا النوع ِمن الشعر

و یثیبون علیه و یکرمون قــائــلــیــه.
َو مهام یکن ِمن َأم��ر ف��إِ َّن واقعة الطف کـــانت املحرک َ
األس��ايس و
الـبـاعـث الـرئـیـس يف إثـارة الشـعـراء ُمـنـذ ُحـــلـــوهلــــا إِلی اآلن ،و
()29
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ثم لـو وصـفـنـا مـــــا قـِیـل ِمـن َقـصـائـد َو َأشـعار يف هـــذه الواقعة
ِمـن َّ
بـــ(الط ِّفیات) َلـکــــان َأعـلـق بِــــاملـــوضــوع َو َأکثـر ارتـبـاط ًا بِــــــه ِمـــن
غریه ِمن املصطلحات َأو املسمیات )30(.الط ِّفیات ُمصطلح آثــر الباحث

املتضمنة َوصف ًا لِواقعة الطف و ما َجری فیها ِمن فـاجـعـة
نسبته لِلقصائد
ّ
إلمام ُ
َح َّلت بِا ِ
احلــسـنی َ و َأهــل بیته و َأصحابه ،و ال ریب يف َأ َّن هــــذا
املصطلح یشمل مجیـع القـصـائـد التي َبـکـت ُ
ـفـجـعـت
احلـسـنی َ و َت َّ
بِمـقـتـلـه يف تـلك الـواقـعـة َ
األلیـمـة ُمـنـذ ُحـلـوهلـــا سنة إِحدی َو ستنی

لِلهجرة َو إِلی اآلن(.)31
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«المبحث الثالث
نظرة عابرة علی حیاة ابن العرند�س الحلي و �شخ�صیته في �شعره
الشیخ صالح بن عبد الوهاب بن العرندس احليل الشهری بابن العرندس،
أحد أعالم الشیعة و ِمن علامئها املؤ ّلفني يف الفقه واألصول ،و ُله َمدائح و
مراثي ألئمة َأهل البیت  bتنم عن تفانیه يف والئهم و مناوءته ألعداهم)32(.
َ
ُّ
ابن العرندس ُه َو ِمن مفاخر شعراء العراق و کبار شعرائه يف العرص اململوکي،
ُ
یمتلك ثقافة متنوعة ،و متضلع ًا من
ﻣﻔﻮﻩ و أدیب کبری ،و کان
فإ َّن ُه ﺧـﻄﻴﺐ َّ

الفقه و األصول و األدب العريب .و مما یلفت النظر ُه َو َّ
أن الشعر يف عرص
املاملیك و بِالتحدید يف احللة ،مل یکن مقصور ًا علی طبقة خاصة ِمن املجتمع،

فقد ظهر العدید من الشعراء الذین کانوا بِاألصل کبار الفقهاء و العلامء يف تلك
الزمنیة .وجیب أن ال ننسی بِ َّ
أن الشاعر أص ُل ُه ِمن احللة ،و کانت احللة
احلقبة
َّ
ِمن َأهم مراکز الشیعة علی صعید العلم و األدب والثقافة يف حقبة االنحطاط.

کام یقول الدکتور نضری اخلزرجي يف هــذا السیاق بِ َّ
أن الشعر احلسیني يف هــذه
احلقبة انحصرَ َ يف املدرسة العراقیة ،و يف دائرة أضیق ،بِاملدرسة ِ
احل َّلیة ،إذ َب َر َز
س يف مدرستها العلمیة و األدبیة أو َأ َخ َذ ِمن
شعراء مدینة احللة «بابل» ممِ َن َد َر َ
علامئها و أدبائها « :و يف احلقیقة فإِ َّن دیوان هذا القرن اعتمد يف َ
األساس علی
شعر املدرسة ِ
احل ّلیة کماّ ً و کیف ًا » مثل صالح بن عبد الوهاب احليل الشهری بابن
العرندس( .)33فکان لِلشاعر ابن العرندس احليل دور مهم و إجیايب يف نهُ وض
الشیعیة و َأفکارهم ،و
األدب امللتزم يف هــذه احلقبة ،فإ َّن ُه دا َف َع عن العقائد
ّ
جتلی هــذا األمر ِمن ِخالل َأشعاره و معانیه الشعریة التي هي يف مدح َأهل
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بیت النبوة bو رثائهم و ذکر فضائلهم .و ُله قصیدة رائیة یـقـال إِنهَّ ــا مل ُتـقـرأ
يف جمـلـس إال وحـضـر ُه الـغـائب  )34(.و لو ال َأ َّن َأشـعــار ابـن الـعـرنـدس
طاب ثـراه َقـد وقـعت مـوضـع قـبـول َأهل البیت  ،bملا َأخذت بِمجامع قلوب

حمبیهم هــذا املأخذَ ،و ملَّا ح ّلت حم ّلها الرفیع )35(.وصاحب کتاب أدب الطف
ّ
عند بیان ترمجة الشیخ ابن العرندس احليل یقول :کـان عامل ًا ناسك ًا أديب ًا بـارعـ ًا

ُمتضلع ًا من علمي الفقه واألصول و غريمها مصنف ًا فيهاُ ،له كتاب كشف
الآليل و کـان ممِ َن نظم َفأجا َد و قرص شعره عىل رثـاء أهل البيتَ )36(.bوتوفيّ
سنة٨٤٠هـ يف احللة ،و ُد ِف َن فیها(.)37
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المبحث الرابع:
جوانب الرثاء الح�سيني في �شعرال�شيخ ابن العرند�س الحلي

الشیخ ابن العرندس احليل قـبـل أن یـکـون شـاعـر ًا و َأدیـبـ ًا کـبـری ًا فـإ َّن ُـه
کان ِمن کبار علامء املدرسة اجلـعفـريـة .فکان شـعـره صورة واضحة عن
َأهـدافــه الـروحـيـة و أغـراضـه .فإ َّن ُه مل يـتـخـذ هنج َمـن تـقـدمه أو عـارص ُه

من أصحاب القرحية و أبطال الشعر ،بل اختذ الشعر وسيلة للعروج
إِلی السـمـاء .و يثبت لنا َبأ َّن الشـعـر عنده درجـة عـاليـة سـامـيـةَ ،فمن
هـذا املنطلق و بـالعنایة إلی ما أسلفناه يف بدایـة احلدیث عن جوانب هذا

احلدث اهلام ،وجدنا بأ َّن ُه من الواجب علینا أن نعطي صورة واضحة و لو
تطرقنا يف هذه
باختصار عن دور هذا العامل الکبری يف جمال أدبالطف .و إن ّنا ّ

الدراسة إلی أهم جوانب أغراض شعر الشیخ ابن العرندس احليل ،أال و
هو رثـاءاإلمام احلسنی َّ ،
فإن الشاعر َص َّو َر مشهد واقعة الطف تصویر ًا

دقیق ًا ،من خالل سحر ختییله الشعري اخلالب الذي یأخذ بمجامع القلوب،
وکان تعبری ُه حول هذه القضیة تعبری ًا عاطفی ًا و ّقاد ًا یؤجج هلیب نریان احلزن
الرسا ّيل يف باطنهم و یوقظ فیها مشاعر الثورة و معاين التحرر.

هنالك دراسـة واحـدة أنجــزت حـول أدب الشیخ ابن العرندس احليل
نخص منها بِالذکر ،بحث ًا حتت عنوان «حتلیل سیامئي لرائیة ابن العرندس
ُّ

و مقارنتها مع معارصیه» للدکتورة آفرین زارع والباحثة طاهرة طوبائي،
املنشور يف جملة اللغة العربیة و آداهبا؛ لذا ِمن هذا املنطلق رغـم دراســة
ّ
الطف و مــــا بـعـدهـا يف ِعـــدَّ ة ُك ُتب َأو رسـاالت و َأطـــاریح
واقــعــة
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جــامــعــیــة ،و لکنـنـا َمـــع َ
األسف مل نجـــد دراسة سابقة خــاصــة و موسعة

و شاملة حــول الرثـــاء احلسيني يف شعر ابــن العرندس احليل ،لذا فالوقوف

و النظر يف األشعار التي نظمها الشیخ ابن العرندس احليل يف الرثاء احلسیني،
یفتح لنا باب ًا جدید ًاللولوج إلی األدب امللتزم .و جیب أن ال ننسی ْ
بأن نشری

إلی َّ
أن هذا البحث ُی َعدُ وسیلة من الوسائل املعینة للمتطلعنی و الباحثنی عن
معرفة أرسار اإلمام احلسنی  وفضائله.و سبب ِق َّلة َ
األشعار التي ُنظمت
يف رثـــاء َأهــل البیت  يف عرص املاملیك یــرجــع إِلی َ
األزمات السیاسیة
َ
املتأججة التي کـــانت تخُیم علی املجتمع اململوکي ،و ذلك بسبب َ
األعامل
ِّ

التعسفیة التي مــارستها السلطة احلـاکمة ضد الشیعة ،فانقلبت طبیعة الثقافة
ِمن اللون الشیعي إِلی السني ،و لذا عـانـی الشاعر الشیعي يف عرص املاملیك
مـا عاناه ِمن الویالت و اآلالمَ .ف ِفي هذا القسم قمنا بقراءة مجيعا َ
ألبـيـات

إلمــام احلـسـنی  ،و ِمن ثم ُقمنا بِدراسة َ
املنسوبة إِلی ا ِ
األبـيـات التي هي
َّ
ذات الصلة بِموضوع بحثنا هذا؛ َف ِفي ما ييل َنقوم بِدراسة بعض َأهم جوانب
الرثـــاء احلسيني يف هـذه َ
األشعار ،و هي کالتايل:

َأ ً
وال :التذکیر بنسب ا ِ
إلمام الحسین الشریف

ِعند ِقرا َءتنا َ
حس بِمشاعر ابن العرندس املرهفة جتاه َأهل بیت
لألبیات َن ُّ
األسـلــوب الـتي يف ِشـعـرهَ ،
النبوة َ ،مــع ُق َّوة البیـان و بــراعــة ُ
فــأ َّکــد
إلمـــام ُ
ــب ا ِ
ــس ِ
احلــســنی  الـشـریـف ،لِــیـصـور
الشاعر علی َن َ
ُ
لِـلمـتـلـقـي َفخامة شــأن َأهل بیت الرسالة  و مکانتهم الفریدة عند
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املسلمنیُ ،مشری ًا إِلی تجَ اهل َ
األعداء مزیة النسب الرشیف و منزلته املرموقة،
إلمام احلسنی  فخر ًا أ َّن ُه سبط الرسول َ
األکرم؛ َ
َو کفی با ِ
الشاعر
فقال
ُ
ُمنشد ًا:
النبي المصطفى الهادي ا َّلذي
«سبط ِّ

علي المرتضـى
َو هُ َ
��و اب��ن م��والن��ا ّ
ال��ورى َنسب ًا َو َأشرفهم َأب�� ًا
َأسمى َ

َأه��دى َ
األن��ا َم ِمن الضالل و َأرش��دا

َبحر الندى مروي الصدا ُمردي العدا
و َأج ّلهم حسب ًا و َأكرم محتدا ()38
َ
َ
َ

َ
فـأ َّکـدَ ابــن العرندس علی هـــذه القضیة َمـــر ًة ُأخـری يف قصیدته
الرائیةَ ،و ذلك لِ ِ
بیان َأمهیة املوضوع ،قــائــ ً
ال:
الهدَ ى ِس ُ
بط ال ُن ُب َّو ِة َوالِ��دُ الـ
���ام ُ
«إِ َم ُ
الهدَ ی
���ام َأ ُب���و ُه المر َتضـَى َع َل ُم ُ
إِ َم ٌ

َ
ِ
م��ر
أئمـة َر ُّب النَهي َم ْ
��ى َل�� ُه األ ُ
��و َل ً
()39
ول الله َو ِ
َو ِص ُّي َر ُس ِ
هر
الص ُنو َو ِّ
الص ُ

ـــو َأ َّنالشاعرابنالعرندس ِمن ِخاللهـــذه َ
شـار
األبیات َأ َ
َوممَّــــاجیدربِالذکر ُهنا ُه َ
َ
َ
متيزَ بهِ ا ا ِ
إلمام عيل  طوال حیاته املبارکةَ ،أال َو هي
أیض ًا إِلی أبر ِز الصفات التي َّ
إلمـــام َأمری املؤمننی َ یسعی ِ
صفة الکرم و السخاء .فکــان ا ِ
جــاهــد ًا إِلی إِشباع
قــــال ُ
جــوع الفقراء و إِغاثتهم يف سبیل اهلل  ،و َ
اهلل احلکیم يف حمکم کتابه الکریم:
﴿ َو ُی ْط ِع ُمونَ َّ
الطعا َم َعىل ُح ِّب ِه ِم ْسکین ًا َو َیتی ًام َو َأس�ی�ر ًا﴾َ )40(.و يف جانب
الشاعر إِلی َأ َّن ا ِ
َ
إلم��ام عل ًيا  کــان یسخط سخط ًا شدید ًا
شـــار
آخرَ ،أ َ
ُ
علی َأعــداء ا ِ
إلس�لام ،و ذلك ِمن ِخ�لال استخدامه ملفردة «م��ردي العدا»
َأي « ُمهلک َ
ُ
األع����داء»َ ،ف َ
��ک��ان ا ِ
یقف کالصخرة الصامء
إلم���ام عيل 
صامد ًا َأمــام سهام َ
األعــداء ،دفـاعـ ًا َعن الــدیــن و العقیدة؛ َو َل َقد َشدَّ َد
قـــال ُ
َ
اهلل–تبارك َو تعالی–:
ال��ق��رآن الكريم علی هـــذا امل��وض��وع ،إِذ
ش اء عل ا ْل ُك َّفا ِر ر َاء بينَهم﴾)41(.
﴿ َم َّمدٌ َر ُس ُ
ين َم َع ُه َأ ِ دَّ ُ َ
ول اهللِ َو ا َّل ِذ َ
ُ حمَ ُ َ ْ ُ ْ
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«ثانی ًا :ذکر قساوة قلوبهم المتحجرة»

يصور لنا الـشـاعــر ابــن العرندس احليل ُهنا ِشـــدَّ ة ُمـعـانـاة َأهــل
البـیت علی رمـضـاء کـربــالء .هـــذه َ
األرض الــواســعــة التي ال

مــاء فـيـهـا و ال کـألَ ،
الـشـاعـر إِلی عظمة املصیبة ،و عـطـش
شـار
فـأ َ
ُ
إلمام ُ
احلســنی  ضـمــن ًا ،لِـ ُی َ
ا ِ
الستار عــن حقیقة الســلــطـــة
ــزیـل
َ
ُ
األمـــویـــة املعادیة لِ ِ
إلســالم و َقســـاوة ُقلوب جـالوزة یـزید (لعنه اهلل)
احلسنی َ 
الکفرة الفجــرةَ .ف َ
إلمـــام ُ
کـأ َّن ا ِ
سأهلم لِــيـسقوه ُشــربـــة
ِمــن املـــاء و لک ّنهم مل یعطوه.

«ل����م َأن���س���ه ف���ي ك��رب�لا ُم��ت��ل��ظِّ��ي�� ًا
َو المقنب ُ
م��وي َحول خبائه الـ ْنـ
األ ُّ

ال��ك��رب ال يلقى لِ ٍ
ِ
��م��اء َم���وردا
ف��ي
لأ الفدافد ُف��دف��دا ()42
��وي َق��د َم� َ
َن��ب ِّ

َو يف جــانــب آخــر ِمــن القصیدة ُی َص ِّور الشاعر لـنـا َأیض ًا هـــذا املشهد
املــؤمل َو هـــول املــصــاب بِـصـورة ُأخــریُ ،منـــدد ًا بِ ُ
ـــاألمــویـنی و ُمـشـیـر ًا
إِلی الشـدائـد و النکبات التي تـعـرض هلــــا آل البـیت َ
األطهار  يف معرکة
نــاس یـزعـمـون َأنهَّ ـم مـسـلـمـون و ا ِ
الدامیة علی َأیــــدي ُأ ٍ
إلسـالم
الطف
َّ
ـنـهم بـــراء .فـــإِ َّن جــالوزة یــزیــد (لعنه اهلل) حالوا بني ا ِ
إلمـــام احلسني 
ِم ُ
و َأصحابه النُجباء ،و بني املـــاء ،و منعوهم َأن يستسقوا ِم ُنه قـطـرة.
«و ِم��ن العجائب َأنَّ َع��ذب فراتها
َ
ط���ا َم َو ق��ل��ب ال��س��ب��ط ظ���ا ٍم َن��ح��و ُه

تتقيدا
َت��س��ـ��ري ُم��س��ل��س��ل�� ًة َو ل��ن َّ
سقي الناس سلسله َغدا()43
َو َأبوه َي ِ
َ

الشاعر ابــن العرندس احلـيل ِمـن ِخـالل استخدامه ملفردة «قلب ظــا ٍم» َو
« ُم ِّ
تلظي ًا »َ ،أرا َد َأن ُیعبرِّ َعـــن َمـــدی َمــظـلـومـیـة ا ِ
إلمـام احلـسـنی  و
َأصحـابـه و َأهـل بـیـتـه َ .و ِمــن ُهنا َنری َ
بـــأ َّن هــــذه الکلامت هي مؤَ رش
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ــــه ا ِ
َ
إلمـــام احلـسـنی  و َأهل
واضح عــن االضطـهـاد ا َّلـــذي َت
ـعـرض َل ُ
بیت الرسالة ؛ و إِذا نظرنا ِمن جانب آخــر إِلی هـذه القضیة فإِنهَّ ا ّ
تدل

علی قساوة ُقــلــوب جــالوزة یــزیــد (لعنه اهلل) املتحجرة و فظاظتهم؛ و
ـــو ِمـــن الطبیعي َأن تفت هـــذه املحـن و امللامت التي تعرض هلــــا
لــذا ُه َ
َأهــل البیت يف معرکة الطف حـشـا الصـابـر.

َو يف هــذا البیت یذکر لنا الشاعر ابــن العرندس احلـيل َأیض ًا مـشـهـدً ا آخـر
ِمن املشاهد َ
املــأســاویـة و الصور املؤملة التي حصلت بعد معرکة الطف

ـــو عندما َأصبح َ
الرأس الرشیف بنی یــدي یــزیــد (لعنه اهلل)،
الدامیة ،و ُه َ
َّ
خذ َ
َفأ َ
القضیب َو َج َ
ینکت َثنايا احلسنی : 
عل
األخری (لعنه اهلل)
ُ
َ
َ
��ط ُم َح ٍ
ا َث��غ ُ��ر ِس��ب ِ
���ق���ر ُع َج��ه�ل ً
مد
«أ ُي َ

اك ال َثغ ِر يحمى بِ ِه الثَّغر»()44
احب َذ َ
وص ِ

َ َ

ُ َ

ُ

ُ

ممـــا جیدر بِالذکر هنا ُه َـو َأ َّن الشاعر استخدم اجلناس التام يف هذا البیت،
َو ّ
األسنان َ
األول والثَّاين إِحدى َ
فاملراد بالثغ ِر َ
األربع التي َتقع يف مقدَّ مة الفم ،و
بِالثغ ِر الثالث ُ
احلــدود اجلغرافیة.

«ثالث ًا :اإلباء و الشجاعة»

إِ َّن کربالء کــانت و ال تزال َمنارة البطولة و الفداء ،و َمنهج حــیــاة لِلبرشیة
الشاعر ُهنا َعـن ُبطولة ا ِ
إلمـام احلـسـنی
ـــر العصور .حتــدَّ َث
جمَ ـعــاء علی َم ِّ
ُ
 اجلسدیة و بسالته يف سـاحـة الوغی ،والتي َأظهرهـا يف مواجهته ُ
الطغاة

و جـبـابـرة الدهر ،و بـالئه العظیم يف املعارك و رفضه لِ ِ
إلذعان لِقوی الرش
ــه کـــان ُمستعد ًا لِ ِ
دفــاعــ ًا َعن احلــق و القیم ا ِ
قبول
إلنسانیة املثلی ،فــإِ َّن ُ
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َأي مکروه ،فکــان سید شباب َأهل اجلنة  ال خیشی ُمواجهة و نضال
حـارب ا ِ
إلمـــام احلـسـنی  و َأصحابه النجباء،
العدو وجه ًا لِــوجهَ ،فقد
َ
َ
الطغیـان بِــالشجاعة و العزة ،و َأبلـوا بال ًء حـسـنـ ًا و عظـیمـ ًا ،و قـدمـوا

َأنـفـسهم فـــدا ًء لـِديـنـهم و ُأمـتـهـم بِ ِع َّـزة و کربیاءَ ،مــع َأنهَّ م ال َیأملون
نرص ًا عسکری ًاَ ،
ــو االنتصار العظیم ا َّلــذي ِمن
أل َّن املــوت يف سبیل احلــق ُه َ
ــو مــا َأ َّکدَ علیه اهلل–سبحانه
ِخـاللـه تخُ لد َمبـادئ الـثـورة احلسينيةَ .و هـذا ُه َ

﴿و هللِ ا ْل ِع َّز ُة َو لِ َر ُسولِ ِه َو لِ ْل ُمؤْ ِمنِ َ
ني َو َل ِك َّن
و تعالی–يف حمکم کتابه الکریمَ :
ني لاَ يع َلمونَ ﴾)45(.
المْ ُن ِ
َاف ِق َ َ ْ ُ
َ
غاة بِ ِ
الط ِ
الحسين على ُ
عزم ِه
«ص��ال
ُ
َو َغ���دا بِ�ل�ام َ
��ن َأن��ج�ل ً
ا
ال��ل��دن َي��ط َ��ع ُ

َ
ِ
��ح��س��ام ُمف َّلال
ف��أع��ا َد بِ��ال
��ض��ـ��رب ال ُ

ال يختشـي ِمن ُش ِ
رب كاسات الردی
ضرب َأهودا
َو بِغين غرب العضب َي
ُ

و َثنَى السنان ِمن الطعان مقصدا»()45

َ

َّ

کر َر الشاعر ابــن العرندس احليل تصویر الروائع ِمن هــذه البطوالت
َو َّ
امللحمیة يف قصیدة ُأخری ،قــائــ ً
ال:
��اج ِ
« َف�� َق��ا َم ال َفتَى لما َت َ
��رت ال َقنَا
��ش َ
مع ال َقو ِم ح َّتى َك َأ َن ُهم
فر َق َج َ
َ ...ف َّ

َو َص َ
هج ِ
ــر
ته َ
��ال َو َقدْ َأو َدى ُبم َ
الح ُّ
ملهم الصقر»()47
ور بِ َغ ٍ
ُط ُي ُ
اث َش َّت َش َ ُ ُ ّ ُ

بـذله ا ِ
إلمـــام احلسنی  و َأصحابه
َأشا َد الشاعر ابــن العرندس ُهنا بِمـــا ُ
ِمن َأجلِ ُمکافحة ُ
الطغاة َو جـبـابـرة الدهر؛ َو ِمن هذا املنطلق فــإِ َّن ا ِ
إلمـــام
احلسنی  و َأصحابه الکـرام َأ َبوا ُ
الــذ َّل و اهلـــوان و احلیاة َمـــع الظاملنی،

و کـــانـــوا ُمستعدین أن یضحوا بِـــالغايل و النفیسَ ،فتمکنوا ِمن إرضــاخ
العدو َأمـــام مطالبهم و غــایــاهتمَ ،و کسبوا احلياة اخلــالــدة ِمن ِخــالل
انتصار الـــدم علی السیفَ .فأص َب َحت َمبـادئ هـــذه الــثــورة ُ
احلسينية
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هــم ُ
الدینیةَ ،و املرتكزات الثقافیة لِلمسلمنی و البرشیة بشکلٍ
اﻷسس
ِمــن َأ ِّ
َّ
الشاعر ا ِ
إلمـــام احلسنی 
ــور لنا
عـــام و لِلشیعة بشکلٍ خــاص .و َقـــد َص َّ
ُ

بِـصفته رمــــز ًا لِــلبـسـالـة و املقاومة ،بِصورة طائر جارح كبري احلجمُ ،ث َّم
القوم ا َّلذین يف جبهة الباطل ،بِصورة ُط ُيورصغرية ضعیفة ،و ِمن ُهنا
َص َّو َر
َ
َنری بِ َأ َّن الشاعر ِمن ِخـالل استخدامه هلـــذا التشبیه َأعطی لِـقصیدته روعـــة
اجلامل و طــابـع االبتکار.
الشاعر َمــر ًة ُأخـری يف هـــذا السیاق قائ ً
َو َأ َ
نشدَ
ال:
ُ
«و ال��خ��ي ُ
��ل ُم��ح��دق ٌ��ة بِجيم َجماله
َ
ُ
السبط یخترق المواکب َحام ً
ال
َو

َو قلوبهم في الغلي تحکي المرجال

عزيمة تردي الخميس الجحفال»()48
ٍ
بِ

کر َر الشاعر لـنا يف قصیدته تصویر بسالة و شـجـاعـة ا ِ
إلمـــام احلسنی 
َّ
ــــو یحَ صدُ رؤوس َ
األعـــداء و ال خیشی
يف هـــذه امللحمة البطولیةَ ،و ُه َ

املـــوتَ ،فـعبست وجـــوه القوم خــوف املـــوت َ
ألنهَّ م أرشفوا عىل اهلـالك.

«رابع ًا :ضاللة جالوزة یزید لعنه الله
و انصیاعهم َألوامر الحکام ُ
األمویین»

صور لنا الشاعر ابن العرندس احليل يف هــذه َ
األبــیات حال جالوزة
ُی ِّ
یزید لعنه اهلل الکفرة الفجرة يف عدم انصیاعهم لِإلیامن َو ا ِ
إلسالمَ ،و إِ َّنام
إلسـالم َو االنـقـيـاد َ
ـــو دلیل علی مخُ الفتهم َ
ألوامــر ا ِ
ألوامر قـــادة
ذلك ُه َ

الطغاة و اهلیمنة ،و وقوعهم يف ُظلامت الضاللة ،و اتباعهم َ
ُ
ألهوائهم و
شهواهتـم و إيـثـارها عىل احلق ،و تسلیمهم َ
ألوامر َأجهزه السلطة احلــاکمة.
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كام وصفهم اهلل–سبحانه و تعاىل–بِذلك يف آيـــات بينات ،و ُحجج نريات،
سائِ َ
ولـه َ ﴿:ل َقدْ َأ َخ ْذ َنا ِمي َث َ
يل َو
و براهني ساطعاتَ ،و ِمنها َق ُ
اق َبنِي إِ رْ َ
اء ُه ْم َر ُس ٌ
َأ ْر َس ْلنَا إِ َل ْي ِه ْم ُر ُس ً
ول بِ َمــا لاَ تهَ ْ َو ٰى َأ ُنف ُس ُه ْم َف ِريق ًا َك َّذ ُبوا َو
ال ُكلَّماَ َج َ
ريق ًا ي ْقت ُلونَ ﴾)49(.
َف ِ َ ُ
ٌ
«ج ٌ
عصابة
��ي��ش ُي��ري��دُ ِر َض���ا َي��زي��د
َ

النبي َو خالفوا
العلي َمع
َج َحدوا
ِّ
َّ
��ه��م
َو َغ����واهُ ����م ش��ي��ط��ان��ه��م َف َ��أ َض�� َّل ُ

غصبت َف َأ َ
العلي َو َأحمدا
غض َبت
َّ
الوصي َو لم يخافوا الموعدا
الهادي
َّ
عمد ًا َف َلم َي ِجدوا َو َّلي ًا ُمرشدا»

()50

«خامس ًا :وصف َأعمال یزید لعنه الله و جالوزته القذرة»

ُیـشـری الشـاعـر ابن العرندس احليل يف هــذه القصیدة إِلی انحــراف
السلطة ُ
األمـــویـــة و جــالوزتـهم ،و مـــا فعلوه ِمـــن َأعـمـال شــاذة بِحقِّ
ـــه آل بیت الرسول ِ
َ
مــن َأعامل َت َع ُسفیة
َأهل بیت النبوة َ ،و مــا
تعرض َل ُ

ریـع ،و سـبي و تـنکیل لِلنساء
و ظلم ممنهج ضدهمَ ،و مـــا نــاهلـم ِمــن َقـتـلٍ َذ ٍ
إلمام ُ
لحــرمــات؛ بِحیث آذوا ا ِ
احلــسـنی  و َأهله و َأصـحــابــه
و َهتك لِ ُ

یـــوم عــاشــوراء ،و داست اخلیل ذلك اجلسد الشـریـف ،و ُو ِّســدَ هــذا
اجلسد الطاهر علی رمــضــاء کـربــالءِ ،مــن َغری َأن یـرعی َ
ألهـل البیت 
ِ
الشاع ُر يف هـــذه القصیدة َأیض ًا عــن حلــظــة استشهاد
ُحـر َمـة .و حتــدَّ َث

إلمـــام احلسنی و ا ِ
سبط ا ِ
عامل هــذه العصابات
إلمــام العباس  ،و طريقة َت ُ
االجرامیة َمــع حــامــل الرســالــة املحمدیةُ ،مشری ًا إِلی قـلـوب جــالوزة
یـزیـد لعنه اهلل الـتي هـي َأ َشـدّ ِمن احلجارة َقسوة ،و ل َقد حتجرت يف قلوهبـم

إلنسانیة ،بِحیث کـانـوا یرضبون ا ِ
الغلیظة ُک ّل معامل ا ِ
إلمــام احلسنی  و
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الرمــاح و السیوف حتی لفظوا َأنفاسهم َ
َأصـحــابــه النجباء بِ
األخریةُ ،ث َّم
ِ
القوم علی سلبهمَ ،فنهبوا مطارفهم بعد استشهادهم.
َأقبل
ُ
لب ِ
العدا
َ
«و الس ِّيد العباس َق��د َس َ

��ج��ردا
َع��ن�� ُه
َ
ال��ل��ب��اس َو َص َّ
���ي���روه ُم َّ

السادة الشهداء َصرعى في الفال
َو َّ

ُك ٌّ
��ل َألحقاف ال ِّ��رم��ال

الحسين السبط ظمآن الحشا
َو ابن ُ
دم
ك��ال�� َب��د ِر َم��ق��ط��وع ال���وري���د َل��� ُه ٌ

���ب���ردا
َو ال���م���اء ت��ن��ه��ل��ه ال���ذئ���اب ُم َّ
َأم��س��ى على ُت ِ
���رب الصعيد ُم��ب��دَّ دا

ت��وس��دا»()51

َّ

ــو َر لنا ابــن العرندس َجوانب ُأخـری ِمن مظلـومیة ا ِ
إلمــام احلسـنی 
َص َّ
و َأهـل بیته الکرام  يف هذه القصیدة ،و یجَ ـب علینا َأن ُنشری ُهـنـا إِلی
بعض ِمـــن هــذه الصــور َ
املـأســاویــة ،و هـي کاآليت" :سلب املطارف" ،و

"عـطـش سـبـط ا ِ
إلمــام احلسنی  ،" و " َمقطوع الوريــد" ،و "تـــرك
اجلـسـد الرشیف ُمـقطـعـ ًا بِــالسيوف إِربــ ًا إِربــ ًا علی رمـضـاء کـربـالء».
َأرا َد الشاعر ابــن العرندس ِمـن ِخـالل جتسیده هلـــذه الصور الشعریة َأن
ساهم يف َ
ُیعبرِّ عــن َ
األحــاسیس احلــزینة الكـامنة يف َأعامقه ،لِکي ُی ِ
األجـ ِر

َمـــع املــوالـنی ،و ُیشاطرهم َأملـهم و َأحـزاهنـم يف هــذا املـصـاب اجللل.
تشبیها مجـیـلاً يف البیت
ـــو َأ َّن الشاعر استخدم
ً
ممـــا یجَ ــدر بِـالذکر ُهنا ُه َ
َو ّ
ِ
شب َه وجه سبط ا ِ
الشـبـه هو
جـه
إلمام احلسنی  بِــالبــدر ،و َو ُ
الثالثَ ،ف َّ
سن و اإلنارة و البهجة يف ُک ٍّل َ.أ َّکدَ الشـاعر ِمـن ِخــالل هــذه َ
ُ
األبـیـات
احل ُ
ُ
علی قـسـاوة ُقـلـوب َ
األعـداء ،و کیف َأنهَّ ـم مل ُیراعـوا آلل بیت الرسول 
ِمـن ُحـرمـة ،فـإِ َّن جالوزة یـزیـد لعنه اهلل ِمـن ِخــالل َأعـمـاهلـم الشنیعة و
احلـسـنی  و َأصحابه الکرام َ
کــأ َّنمــا َأرادوا ُ
إلمــام ُ
قـتـلـهم ل ِ
احلصول
اخللود َ
علی ُ
األبــدي و لکن رسعـــان مــــا تبددت َأحالمهم و ظهرت ُهلـم
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احلقیقة َفـکــانت ُک ّـل َمساعیهم َهبا ًء َمنثور ًاَ .فـعـنـدمــا طلب ا ِ
إلمام احلـسـنی 
ُشـربـة ِمـــن املــــاء لِـولـده الرضیع ا َّلــذي َج َّف ریقه عطش ًا ،کــان الرد
ــــو ذلك السهم املسموم ا َّلــذي ذبحـــه يف حجر َأبیهَ ،
فـأ َخ َذ ُّ
یرف کالطری
ُه َ
املـذبـوح ِمــن ِشدَّ ة َ
األمل.

الحسین
سادس ًا :عدم نصرة اإلمام ُ

إلمـام ُ
یستمر الشاعـر ابن العرندس يف حدیثه عـن بسالة ا ِ
احلـسـنی 
و تضحیته يف سبیل العزة و الکرامةُ ،ثم ینعطف َو َیــقــول بِ َ
ـــأ َّن القوم ختـلوا
َّ
إلمـام احلسـنی  و مل یـنـرصوهَ ،فهکـذا وقف ُ
عـن ا ِ
األمــویــون يف وجـــه

ریب
ــــو ُم ٌ
نفرد َوحیدٌ َغ ٌ
سبط الرسول  و حــامـل الرسـالـة املحمدیة ،و ُه َ
الشـاعـر َأیـضـ ًا إِلی
ــه و ال ُم ِـعـنی؛ و ُیـشـری
يف ســاحــة املعرکة ال نــاصرِ َ َل ُ
ُ
فظاعة و فداحـة املـصـاب و امللـمـات .بِحیث َأ َّن األعداء مل َیألوا ُجهد ًا يف
إلمـام احلـسـنی  مل یشعر هبذا َ
إیذاء َأهل البیت  ،و لکن ا ِ
األمر ِمـن
الناحیة املعنویة و العزیمة الصارمة و القیم النبیلة الـتي کانت لدیهَ ،و ذلك
َ
ـعـهَ ،و
ــع اهلل کــان اهلل َ م ُ
أل َّن ُه َیشعر َأ َّن ُـه َم َـع اهلل  ،و َمـن کــان َم َ

اهلل–سبحانه و تـعـالـی–يف هــذا الصـدد﴿ :إِنْ َتـنْصرُ ُ وا َ
قــــال ُ
َ
اهلل َيـنْصرُ ْ ُك ْم
َ
كم﴾)52(.
َو ُي َث ِّب ْت أ ْق َـدا َم ُ ْ
«وال��س��ب ُ
���ران الحشا لِمصابهم
َ
��ط َح َّ
ُ
م���ي���ة
دارت ع��ل��ي��ه ُع��� ُل���وج آل أ َّ

َو َ
الشاعر َأیض ًا يف قصیدته:
قـــال
ُ
ٍ
ُ
ش���اك م��ا َل��� ُه ِم��ن ناص ٍر
ال��س��ب��ط
«و
َ

ح��ي��ران ال َي��ل�� َق��ى َن��ص��ي��ر ًا ُمسعدا
ِمن ُك ِّل ذي نقص يزيد

َتمردا»()53

ُّ

شاك إِلی رب السموات العلی» ()54
ٍ
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«سابع ًا :ذکـرهـول ُمصیبة کربـالء»

َیــتـحدَّ ث الشاعر ابن العرندس احليل ُهنا عن وقــائـع معرکة الـطــف
وأبـعــاد هـــذه َ
َ
إلنــسـانـیــة التي مل یــعــرف هلـــا الـتـاریـخ مثی ً
املــأسـاة ا ِ
ال.

َ
ـکــان اجلمیع يف یــــوم عــاشــوراء َحــزیـنــ ًا علی مـصـاب س ِّید الشهداء َ ،و
َف
نـاحـت و َبـکت ُك ّ
ـل َأمالك السـامء َو کانت الوحوش املفرتسة و الطیور
لـ َقـد َ
َأیض ًا تبکي و ترثي ا ِ
إلمام احلسنی َ ، و ذلــك ملـــــا َجـــری علی َأهــل
البیت ِ
من شـدائـد َو حمـن شاقة و مصائب جسیمة يف سـاحـة الـوغـی.
« َف َبكت ُه َأم� ُ
العلى
ال��س��م��اوات ُ
ل�اك َّ
َو ار َت���دَّ ك ُّ
��ف الجود َمكفوف ًا َو طر

َو الوحش َصاح لما َعرا ُه ِمن َ
األ َسى

��ات َع ِ
ال��ردا
َو ال��ده ُ��ر َب َ
ليه مشقوق ِّ
ف ال��ع��ل��م َم��ط��روف�� ًا َع��ل��ي��ه َأرم���دا
َو
ناح على َعزا ُه َو َع��دَّ
الطير َ
ُ

الشاعر َمــر ًة ُأخـری يف هـــذا احلـقـل قــائــ ً
کام َأنشدَ
ال:
ُ
��س َو ِ
��ام َب َكت ُه ا ِ
السما
«إِ َم ٌ
إلن ُ
الج ُن َو َّ

دا»()55

الطيروالبروالبحر»()56
و َ

َو َو ُ
حشال َفلاَ َ

ُ َ َْ َ َ

َو ِمن ُهنا َنــری بِ َ
ــأ َّن الشاعر ابن العرندس احليل يف هـــذه َ
األبیات استعار
اللفظ الدال علی املشبه بِـه للمشبهُ ،ث َّم َح َ
شــار إِلیه بِيشء ِمــن
ذف املشبه و َأ َ

ـــو البکــاء ،و التشقیق ،و الـصـیــاح ،و تـعـدیـد املـنـاقـب و
لــوازمــه ،و ُه َ
الفضائل علی طریق االستعارة بِــالکنایــة ،ممـــا ُ
یمأل ُفؤا َد املتلقي َأملـــ ًا و
ُحزنـ ًا ،و إثبات ذلك َ
األمر لِلمشبه استعارة ختییلیة.
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التوجع»
«ثامن ًا :ذکر شدَّ ة الحزن و
ُّ

ُیـشـری الشاعر ابن العرندس ُهنا َأیض ًا إِلی َمدی شرَ اسة و َفظاظة جالوزة
یزید لعنه اهلل يف تعاملهم َمـع ا ِ
إلمـام السـجـاد ،فـإِنهَّ م مل یـرمحـوا حـتـی
عليل كـربـالءَ ،فـکــان ا ِ
العابدينمقيد ًا بِـاحلـديـد َو یحَ ـدو بِ ِـه
إلمام زيــن
ُ
َ
عـداء ِمن ٍ
فاستباحوا ُ
احلـرمـات و َسفکوا الـدمــاء و ارتوت
بلد إِلی بلد،
ُ
األ ُ

رمـــال صحراء کربالء ِمن دماء الشهداء ،و ُهم َأجساد و َأشالء َمطروحة
عىل رمضاء کربالء ،و إِذا نظرنا إِلی هـــذه القضیة ِمن جانب آخــر َفسنجد
َأ َّن جــالوزة یزید لعنه اهلل هتکوا َأیض ًا ُستور نِساء آل بیت الرسولو
رضبـوهن بِــالســیــاط غری ُمکرتثنی بِحرمتهنَ .فـکــان قلب السیدة سکینة 
احلــزن و َ
تصدعا ِمــن ُ
شاهدته ِمن َأحداث فادحة و مؤملة يف
األسى ملـا
ُم
ُ
ً
الدامية؛ بحیث کـان َأهل بیتها ُمرضجون بِدمائهم َحوهلا،
معرکة الطف
َّ
ورؤوسهم َأمامها عىل رؤوس الرمــاح طول الطریقَ ،فاغرورقت عیناها
بِـالعربات ُحــزنــ ًا عىل َأهل بیتها .
الساجد الـــ
َ
«و سروا بِزين العابدين َ
��ن َ
سكينة َس َ
ٌ
األ َس���ى ف��ي َقلبها
َو
��ك َ

َ
س���ال قتل ال��ط ِّ
��ف َم��د َم��ع زينب
َو َأ

قيد ًا َو ُمص َّفدا
ـــباكي َ
الحزين ُم َّ

َف َ
���غ���دا بِ��ض��ام��ره��ا ُم��ق��ي��م�� ًا ُم��ق��ع��دا
َف َجرى َووسط َ
الخدِّ ِمنها خدَّ

دا»()57

َو َتک َّل َم الشاعر ابن العرندس احليل َأیض ًا يف البیت الثالث ِمن هـــذه
صــاب الس ِّیدة العقیلة ِ مــن ُمـلـمـات،
القصیدة َعــن َفظـاعة مـــا َأ
َ
صور ًا َقساوة َأعـــداء ا ِ
إلســـالم يف کربــالءَ ،و مـــا متخض عنها ِمــن ُبكــاء
ُم ِّ

ارتكبته هـــذه
و ذلـك ملــــا
ُ
الـسـ ِّیـدة زیـنـب ُ حــزنــ ًا عىل َأهل بیتها َ
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الـعـصـابــات االجرامـیــة ِمن َجـرائـم و َفظائع يف کربــالء ،و ملستها السیدة
زینب  بِــیــدیـها عن کثب ،و هــذه ِمن املصائب التي مـــا ال ینشد الصرب يف
ـــد ِمن هـذا االضطهاد ُ
ینج َأ ّي َأ َح ٍ
األمـــويَ ،ف َض َجت السیدة
مثلها ،بِحیث مل ُ
الطاهرة  بِـالنحيبَ ،و کـــان لِذلك َأثـــر ُه العمیق يف الن ُُفوس املــؤمـنـة،
َف َ
النفوس بِانتظار الوقت املــناسب لِ َ
ألخذ
ــأهل َبت هــــذه املصائب اجلسیمة
َ
إلمـــام احلسنی ِ من َقــادة ُ
بِ َثأ ِر ا ِ
الطغاة َو اهلیمنة.

َو ذکــر لنا الشاعر ابــن العرندس احليل َأیض ًا يف هذه َ
األبیات َأحوال
َ
َأهل بیت الرسالة ِ عند ا ِ
صور ًا ِمن ِخـالهلــا االضطهاد ا َّلــذي
إلسارُ ،م ِّ

ـــهَ ،و مـــا جـری علیهم ِمن محِ ن شاقة و مصائب جسیمة ِمن
َت َعرضوا َل ُ

قبل هؤالء الکفرة الفجرةَ ،و کیف تعاملوا َمـــع علیل کربالء–ا ِ
إلمـــام زين
الشاعر َأیض ًا يف هـــذه القصیدة إِلی َسـبي
العابدين – کام َأسلفناَ .و ُیشری
ُ
ـن َ
األعـــداء ِمن ٍ
بلد إِلی بلد َو َقـــد
نـِسـاء َأهل البیت  ،و کیف یحَ ـدو بهِ ّ
ُهتِ َکت ُستورهن ،قائ ً
ال:

«و َل ِ
هفي لِـزَ ِ
دين َو َقد َس َرى
العابِ َ
َ
ين َ
َو ُ
آل َر ُس ِ
��س ُ
��اؤهُ ْ��م
���ول الله ُتس َبى نِ َ

َ
َ
��ل��ي�ل ً
ا ال ُي�� َف ُ
س���ر
أ ِس َ
��ك َل��� ُه أ ُ
���ي���ر ًا َع ْ
الخدر» ()58
َو ِم ْن َحولِ ُه َّن ِ
الس ُتر ُيهت َُك َو ِ ُ

ُ
میة ُ
الطلقاء»
«تاسع ًا :في التحدث عن بني أ َّ

لعن الشـــاعـــر ابـــن العرندس هــؤالء الکــفــرة الــفـــجـــرة ِمـــن
َی ُ
ِخــالل أبياته ،و ذلك لِتحقری ُخصــوم َأهل البیت َ و ُمعاندهیمُ ،مشری ًا إِلی
َأ َّن َوصمة اخلـيـانة َس ُت ِ
الحق َأعــــداء ا ِ
ــــر العصورَ ،فــاحت ََّج
إلســالم عىل َم ِّ
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الشیخ ابــن العرندس احليل علی َأعامل َجـالوزة یـزیـد لعنه اهلل القذرة َو مـــا
عملوه ِمن َقتلٍ و َتنکیل آلل بیت الرسول  ،و سفك دمائهم ،و تعذیبهم
بِ َأشدِّ العقوبات ،و هتك و سبي حریم َأهل بیت النبوة  ،و َ
األحـــداث

التي َأد َمـت قـلـوب مجیـع البرش .و َأ َّکــــدَ
الشاعر يف هـــذه القصیدة علی َأ َّن
ُ
احلسنی  سرَ َمديَ ،حتی یوافیه َ
إلمام ُ
ــزنــه عىل ا ِ
األجـل.
ُح ُ
ُ
« َف َ
م���ي��� َة َم���ا َح��دا
��ل�أ
َّ
ل��ع��ن��ن َب��ن��ي أ َّ
ل���ع���ن���ن َي���زي���ده���ا َو زي��اده��ا
َو َأل
َّ
محم ٍد
ب��ك��ي��ن عليك َي���ا ب��ن
َو َأل
َّ
َّ

َح ٍ
جيج َو َأنجدا
��ار َ
الح ُ
��اد َو َم��ا َغ َ
َو ي��زي��دُ ه��ا َربِّ����ي َع���ذاب��� ًا َس��ر َم��دا
وسد في التُراب ُ َّ
َحتى ُأ َّ

ملحدا»()59

هــم َجـوانـب الرثـــاء ُ
احلسیني يف شعر الشیخ ابــن
هــــذه اضاممة ِمــن َأ ِّ
العرندس احليل يف عـهـد املاملیكَ ،و ِمـن هـــذا املنطلق تحَ ـــدَّ َث الشاعر يف
تــأ ُّثــره الشدید بِ َ
قصائِده َعــن َمـــدی َ
ِ
الدامیة َو
حــداث معرکة الطف
ــأ
َّ
مــــا حتمل يف طیاهتـــا ِمـــن ُملامت َو َمــصــائــب جسیمة َو َنــکــبــات؛
ِ
كــمــا َب َّ
الكـــامــن يف َأعامقهَ ،و ذلك ملـــــا
ــث الشاعر يف َقـصـائِــده ُحــزنـه
صـــاب َأهـل بیت الـرسـالـة يف ذلـك الــيـوم الــدامي ِمن ُملامت ُتفت
َأ
َ

حشا الــصــابِــرَ ،و کـیـف تــآمــرت قــــادة ُ
الطغاة َو اهلیمنة َو َجــالوزهتــم
و َ
الکفرة الفجرة علی ِسبط النبي َ
العزل ِمــن َأهل بیته
األکرم َ
األبریاء ُ
النُجباء .
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الـخـاتـمـة
اخلصائص التي اتضحت من خالل دراستنا لرثاء اإلمام احلسنی  يف شعر

الشیخ ابن العرندس احليل هي کالتايل:
َ .1ص َّـو َرلنا الشـاعـر جـوانـب ِمن أحداث معرکة الطف الدامیةبحـذافـريهـا،

أهــم النتائج التي تـوصـلنــا إليـها مـِن هـــذه الـدراسة :بـیـان مـظــلـــومیة
و ِمـن ّ

آل بـیت الــرســول ،bو املحـن الشـاقة و املـــصـائب اجلــســیـمـة الـتي جـــرت
علیهم مـِـن قـبـل السـلـطـة األمــویـــة و جـالوزهتـم الکـفـرة الفجـرة ،و جتاوز
الشاعر يف رثائه من ذکر املأساة و املحن الشاقة و النکبات و املصائب اجلسیمة إلی
رفض جور و اضطهاد السلطة األمویة و أعامهلم التعسفیة ،و املطالبة بالثورة عىل

قادة الطغاة و اهلیمنة.
 .2إِذا عـرضـنا ُمـفـردات قصائد الشاعر ابن العرندس احليل علی املعـجم ال
یمـکن لنا َأن نجـد حتی و لـو ً
خطأ واحد ًا ،و هذا إذا َّ
دل علی يشء فإِ َّن ُه ُّ
یـدل علی
َأ َّن ُه کان شاعر ًا جمید ًا بِ ِ
اللغة العربیة الفصحی غایة اإلجادة بِحیث َأ َّن ُه یتعاطی مــع
َ
ذواق الشعر العريب الفصيح بِذلك.
ممــا یزید إعجاب ّ
األلفاظ بِرباعة ّ
 .3کانت مجیع َأشعار ابن العرندس احليل مرآ ًة لخِ لجات نفسه و انتامءاته الفكرية
سار الشاعر علی ُخطی القدماء
و قیمه الدینیة ،واصف ًا ُح ّبه آلل بیت النبوة  ،لذا َ
األئمة َ
ال َ
ُ
إلمام ُ
احلسنی ،jجاع ً
يف رثاء ا ِ
طهارأسـوة حسنة لِلحیاة البسیطة
األ
سم الشاعر ِمن ِخـالل َأشعاره صورة
التي هي ملیئة بِاملفاخر ،و ِمن هذا املنطلق َر َ

إلمام ُ
سید الشهداء jاحلقیقیةُ ،مشری ًا إِلی مضامنی ُخلقیة کـــان یتخذهاا ِ
احلسنی
 ،jلِ ِّ
لم شمل املسلمنی ،مؤکد ًا علی اختاذها الیومِ ،من مجلتها الشجاعة ،و حتسرَّ
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الشاعر َأیض ًا ِمن ِخـالل قصائده علی َ
األیام املاضیة التي کـــان ا ِ
إلسالم فیها بِع ٍز و
ُشموخ.

 .4أحاط الشاعر ابن العرندس بقضیة معرکة الطف من مجیع جوانبها و زوایاها
دل عىل يشء فإنّام ُ
املختلفة ،و هذا إن ّ
يدل عىل سعة اطالعه من الناحية التارخییة ،و
تب يف هذه الواقعة األلیمة و ما نتج عنها من قضایا.
غزارة علمه حول ما ُک َ

 .5أضاف الشاعر لقصائده التي رثـى هبا اإلمـام احلـسنیjطابع االبتکار و

روعة اجلامل ،فأخذت قصائده بمجامع القلوب ،و ذلک مـن خـالل خـلقـه بـرباعة

للصور الشعریة الرائعة التي تواکب التطورات هلذه احلقیقة التارخییة و َمزجها
املوضوع ثوب ًا جديد ًا ،وجعل لشعره احلسیني مکانة
بالطابع امللحمي الذي ألــ َب َس
َ

متمیزة متفوقة.

 .6حـاول الشـاعـر مـن خـالل تـعـبریه عـن مـشـاعـره املـرهفة الرقيقة إيصال

صورة موجزة إىل املتلقي بشكلٍ أو بآخر عن أحداث کربالء و ملامهتا التي تدمي
القلوب ،متخذ ًا هذا اليشء حافز ًا إلثارة أحاسیس القلوب التي هي ﻧﺎبضة ﺑﺎحلب
آلل بیت النبوة .b

 .7کـان الشـاعـر یمـزج عـواطـفه الصـادقـة التي تتدفق ینابیعها من داخله

بـألفـاظه السهلة البسيطة التي حتمل معاين كبرية و أغراضه السامیة ،فکان شعره

قوته ،و جزالة األسلوب
ّ
یتميز بدقة يف التعبري و بالغته ،و فصاحة وروعة البيان و َّ
و رصانته و نصاعته ،و حسن الصیاغة و الدیباجة ،و الوضوح يف األلفاظ ،و
ِ
للوصول إلی أهدافه العالية ،أال و هي
الشعر وسيل ًة
الرباعة يف التصوير ،لیتخذ
َ

بیان مظلومیة أهل البیت bيف معرکة الطف الدامیة.
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ملخّ �ص البحث

حاول هذا البحث الوقوف عىل تاريخ نشأة وتطور بقعة هي من أرشف

بقاع األرض عىل اإلطالق وهي احلائر احلسيني املقدّ س .وكانت دراسات
سابقة قد اعتنت هبذه املوضوعة من قبل ،يأيت يف مقدمتها دراسة السيد عبد
اجلواد الكليدار يف كتابه (تاريخ كربالء وحائر احلسني) ،ودراسة السيد

عبد احلسني الكليدار يف كتابه(بغية النبالء يف تاريخ كربالء) ،ودراسة
السيد حتسني آل شبيب يف كتابه(مرقد اإلمام احلسني  عرب التاريخ)،
ومؤخر ًا رسالة ماجستري يف(جامعة الكوفة -كلية اآلداب)للباحث أمري

جواد كاظم بعنوان(احلائر احلسيني-دراسة تارخيية656-61هـ) وقد تنبه
البحث لبعض اإلشكاالت أو األخطاء التي وقع فيها سابق ًا السيد عبد
اجلواد الكليدار ،ولألسف مل يلتفت هلا أو مل يقف عندها الباحث أمري جواد

كاظم ،عىل الرغم من ختصص دراستيهام الدقيق هبذه املوضوعة ،وهذا ما
رجح إعادة بحثها بشكل موجز لتصحيح تلك اإلشكاالت أو األخطاء،
دون اإلسهاب بتفصيالت املوضوعة األخرى ،فهي مبثوثة بشكل مستفيض
يف تلك الدراسات األربع.
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 الن�ش�أة والتطور-احلائر احل�سيني

Abstract
The present research tried to shed light on the history of the

establishment and development of one of the most purified
and holy lands ; it is Al- Hair Al- Husainy، the holysacred .
Some studies have tackled this subject before، the first of
which was the study by Al- Sayyd Abdul – Jawad Al- Kileedar
in his book’ The History of Karbala and Hair Al- Husain، the
second was by Al- Sayyd Abdul – Jawad Al- Kileedar in his
book Bughiatul – Nubala fi tareekh Karbala ( The Nobles ‘
Desire in the History of Karbala ) and the last was an M.A.
thesis from the University of Kufa / College of Arts by Ameer
Jawad Kadhim entitled Al- Hair Al- Husainy–A Historical
Study 61 – 656 A.H. ) . The researcher considered some of
the mistakes and shortcoming Al- Sayyd Abdul – Jawad AlKileedar committed and unfortunately were not noticed and
considered by the researcher، Ameer Jawad Kadhim insipte
of their studies being particularly concerned with this subject،
Al- Hair Al- Husainy . This is why I have started writing on
this subject to correct the mistakes and to fill in the gaps they
have ignored but briefly as the subject was، in some respects،
extensively investigated .
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المقدمة
ّ

ارتبط تاريخ كربالء عموم ًا بالبقعة املباركة التي ترشفت باحتضان اجلثامن
الطاهر لسيد شباب أهل اجلنة اإلمام احلسني  ،وهي التي عرفت الحق ًا

باحلائر احلسيني ،وقد استحوذت هذه املساحة الصغرية التي ال تبلغ سوى
بضع مئات من األمتار عىل اإلرث التارخيي للمنطقة كلها ،فاندكت تسميات
قراها املتعددة و املأهولة بالسكان قبل حلول اإلمام احلسني  هبا يف حائر

قربه الرشيف حاكية حت ّقق نبوءة حممدية أرسلها التاريخ عىل لسان عقيلة

السالم ،وهي يف قمة اللوعة واألمل لذلك املصاب الرهيب،
الطالبيني عليها ّ
عندما رأت بقية العرتة اإلمام السجاد  جيود بنفسه حزن ًا عىل أبيه وأهل
بيته وأنصاره »:مايل أراك جتود بنفسك يا بقية جدي وأيب وإخ��ويت؟،...
لقد أخذ اهلل ميثاق أناس من هذه األ ّم��ة ،...أهنم جيمعون هذه األعضاء

املتفرقة فيواروهنا ،...وينصبون هبذا الطف علام لقرب أبيك سيد الشهداء

ال يدرس أثره ،وال يعفو رسمه ،عىل كرور الليايل واأليام ،وليجتهدن أئمة
ظهورا وأمره إلاّ
الكفر وأشياع الضاللة يف حموه وتطميسه فال يزداد أثره إلاّ
ً

علوا»(.)1
ً

بل ّ
إن احلائر احلسيني -بام يمثله من عقيدة ومبدأ وقيمة وموقف -كان

قد استحوذ عىل املسار التارخيي حلركة اإلسالم األصيل والرسالة املحمدية
النقية ،والرغبة اإلنسانية يف حتقيق العدل واحلرية ،عرب بقائه شاهد ًا حي ًا عىل
تلك املواجهة احلاسمة بني اإلسالم واجلاهلية واحلرية والعبودية ،والتي

ابترسها قول اإلمام  ـ(:إنيّ مل أخرج بطرا وال أرشا ،وال مفسدا وال ظاملا،
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وإ ّنام خرجت أطلب الصالح يف أمة جدي حممد ،أريد آمر باملعروف وأهنى عن

املنكر ،وأسري بسرية جدي وسرية أيب عيل بن أيب طالب)( .)2وقوله (:أال وإنّ

الدعي ابن الدعي قد تركني بني السلة والذلة وهيهات له ذلك مني ،هيهات

منا الذلة ،أبى اهلل ذلك لنا ورسوله واملؤمنون ،وحجور طهرت وجدود

طابت أن نؤثر طاعة اللئام عىل مصارع الكرام)( .)3كام أتم ذلك املوقف

تشكل املذهب والعقيدة الشيعية عىل وجه اخلصوص ،ومنحها هذا الثراء
املبدئي املستمر واملتجدد عىل الدوام ،عرب استلهام ا ُملثل واملواقف الثاوية

خلف الرضيح األقدس لإلمام احلسني  وصحابته الطاهرين ـ .وعليه فمن

احلري باالهتامم البحث يف نشأة تلك البقعة املباركة(احلائر احلسيني) ،وتاريخ

تسميتها وتطورها ،ملا مت ِّثله من زخم إيامين واعتقادي وفكري ومعنوي،

ملا يزال جيتذب إليه قلوب املاليني من البرش من كافة أرجاء األرض ،عىل
اختالف اعراقهم وأصوهلم ومتبنياهتم العقدية والفكرية والفلسفية ،والسيماّ

أنهّ ا مل حتظ باالهتامم الكايف ،إلاّ يف حماوالت أربع سابقة ،وهي عىل ختصصها
يف املوضوعة قد وقعت بإشكاالت ،حاول البحث التنبيه عليها وتصحيحها
وقد قسمنا البحث عىل ثالثة مباحث تناول األول  :أصل تسمية احلائر

احلسيني و تناول الثاين  :التطور التارخيي للحائر احلسني الرشيف و تناول
الثالث حد احلائر احلسيني الرشيف  ،وختم البحث بأبرز النتائج.
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المبحث الأول:
�أ�صل ت�سمية الحائر الح�سيني
تتباين اآلراء حول أصل تسمية احلائر احلسيني وحدودها ووقت ظهورها
تباين ًا كبري ًا ،يمكن أن يلحظ بوضوح تام يف كتب الفقه واألحكام الرشعية

عند تطرقها هلذه البقعة املباركة واألحكام التعبدية املتعلقة هبا(.)4
ويظهر َّ
أن احلائر كان بداية واضح ًا معلوم ًا حمدد األبعاد واملساحة ،كأن يكون

حماط ًا بسور أو بناء يميزه عن غريه من البناء املحيط بقرب اإلمام احلسني،j
ولكن مع تقادم السنني وتتابع التغاير يف تضاريس املنطقة بحكم القوانني

الطبيعية واجلغرافية ،وتوايل عمليات البناء واهلدم والعمران واخلراب،
أصبحت هذه التسمية متثل إشكا ً
ال عىل مستوى التعيني و التحديد -أي

مساحة احلائر وحدوده املكانية -وهو ما سيأيت احلديث عنه بفقرة خاصة من
البحث .كام غدت هذه التسمية تشكل تداخ ً
ال عىل مستوى االسم مع لفظ
احلري الذي قيل إنّه لفظ تصغري أو ختفيف للحائر(.)5

وقد اشتبه األمر عىل السيد عبد اجلواد الكليدار فقال بالعكس ،أي ّ
أن
احلري هو اسم لعموم مدينة كربالءَّ ،
وأن احلائر هو اسم خاص بقرب اإلمام

لنص ياقوت
احلسني ،وذل��ك بنا ًء عىل ق��راءة مغلوطة ومتومهة منه ّ
احلموي(ت626هـ) الذي يقول :احلاير هو يف األصل حوض يصب إليه

مسيل املاء من األمطار ،سمي بذلك ألن املاء يتحري فيه فريجع من أقصاه
إىل أدناه ،وقال األصمعي :يقال للموضع املطمئن الوسط املرتفع احلروف
حائر ومجعه حوران ،وأكثر الناس يسمون احلائر احلري كام يقولون عائشة
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عيشة ،واحلائر هو قرب احلسني .قال أبو القاسم( :)6هو احلائر إلاّ أنّه ال مجع

له ،أل َّنه اسم ملوضع قرب احلسني بن عيل ،فأ ّما احلريان فجمع حائر ،وهو

مستنقع ماء يتحري فيه فيجيء ويذهب ،وأ ّما حوران وحريان فجمع حوار،
قال جرير:

ب�� ّل��غْ رس��ائ��ل ع�� ّن��ا خ��ف��ر محملها

��ص ل��م يح ِم ْل َن حيرانا
على ق�لائِ َ

أراد الذي تسميه العامة حري اإلوز فجمعه حريان ،إلاّ أ َّنه يلزمه أن يقول
حري اإلوز ،فإنهّ م يقولون احلري بال إضافة إذا عنوا كربالء .واحلائر أيض ًا:

حائر ملهم ،وحائر احلجاج بالبرصة معروف ،يابس ال ماء فيه(.)7
فقد ع َّلق السيد عبد اجلواد عىل هذا النص بالقول :فصار ياقوت يميز

بذلك بني احلائر واحلري ّ
األول أخص وهو اسم للقرب وما حوله ،بينام
بأن ّ
الثاين -يف نظره -اسم ملدينة كربالء ،وهو الصحيح( .)8وقد كرر هذا الرأي
يف مؤ ّلف ال يزال خمطوط ًا له بعنوان جغرافية كربالء القديمة وبقاعها(.)9

وحقيقة احلال ليس هذا رأي ياقوت احلموي وال مقصده ،فهو ال يريد

بذلك التمييز بني القرب واملدينة ،وإنّام يريد التمييز بني(احلائر/احلري)احلسيني

وغريه من احلريان أو احلوران .بمعنى أ َّنه أراد القولّ :
إن كلمة(حائر/حري)
إذا أضيف هلا اسم أو نعت آخر مثل(:حائر ملهم ،حائر احلجاج ،حائر

اإلوز...ال��خ) فهي مقيدة بانرصافها وداللتها عىل ما أضيف إليها ،أ ّما إذا
وردت لوحدها (حري/حائر /احلري /احلائر)فهي ال تنرصف إلاّ إىل(احلائر/
احلري)الذي يف كربالء وهو موضع قرب اإلمام احلسني .ومن هنا يتضح
مقدار التوهم واالشتباه الذي وقع فيه السيد الكليدار بنسبته ذلك الرأي
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التفريقي بني املدينة والقرب ،لياقوت احلموي ،بل و تصحيحه واألخذ به،

عىل الرغم من عدم وروده يف أي مصدر حتدث عن هذه املوضوعة ،أو
وجود أي إشارة أو قرينة تدل عليه! .عىل أنّه يمكن عىل نحو اإلمجال رد
تسمية هذه البقعة املباركة باحلائر أو احلري ألسباب ثالثة هي:

األولّ -
إن املتوكل العبايس(247-232هـ)أمر بحرث قرب اإلمام
ّ
احلسنيو ختريبه وإغراق موضع قربه باملاء ،فلام أجري املاء عليه حار املاء
ومل يتجاوز موضع القرب ،فسمي باحلائر(.)10

وحقيقة احلال أن هذا الرأي قد أخذ شهرة واسعة بني الناس عىل الرغم

ينصوا عليه ،وكان أول من أدىل به هو حممد
يرصحوا به ومل ّ
من أن املتقدمني مل ّ
بن مجال الدين مكي بن شمس الدين حممد بن أمحد بن حامد اجلزيني -قرية

يف جبل عامل يف لبنان -العاميل املعروف بالشهيد األول(786-734هـ)(،)11

فقد قال يف كتابه ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة ما نصه «:أما احلائر فقال
ابن إدريس :هو ما دار سور املشهد واملسجد عليه ،دون ما دار سور البلد

عليه ،ألن احلائر لغة هو املكان املطمئن ،..وفيه حار املاء .يعني به :ملا أمر

املتوكل بإطالق املاء عىل قرب احلسني  ليعفيه فكان ال يبلغه»( .)12ولعل
نص الشهيد األول هذا يعكس بوضوح تام اإلشكالية األوىل ملوضوعة
ّ
احلائر وهي اختالف العلامء حول مساحته وحدوده.
وعىل أية حال فقد فسرّ الشهيد األول عبارة ابن إدريس احليل(ت598هـ)
التي قاهلا يف كتاب الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي( :املراد باحلائر ما دار

سور املشهد و املسجد عليه ،دون ما دار سور البلد عليه ،ألن ذلك هو
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احلائر حقيقة ،ألن احلائر يف لسان العرب ،املوضع املطمئن الذي حيار املاء
فيه)( .)13أو ر ّبام كان هناك خطأ يف النسخة التي ّ
األول،
اطلع عليها الشهيد ّ
فتحولت عبارة(املوضع املطمئن الذي حيار املاء فيه)املثبتة يف كتاب الرسائر
إىل(املكان املطمئن ،وفيه حار املاء) ،فعقب الشهيد عىل هذه العبارة بالقول:
(وفيه حار املاء .يعني به :ملا أمر املتوكل بإطالق املاء عىل قرب احلسني 

ليعفيه فكان ال يبلغه) ومن خالله انترش هذا الرأي بني الناس ،وعنه أخذه
املؤرخون والسيام الشيعة منهم وصو ً
ال للوقت احلديث ،حتى صارت هذه

احلادثة أشهر األسباب التي تطرح يف تسمية احلائر احلسيني اليوم ،وهي يف

حقيقة األمر ال أصل هلا ،وسيأيت عند نقل رواية أيب الفرج األصفهاين حول
هذه احلادثة أن القرب الرشيف كان قد عفيت فيها آثاره متام ًا ،حتى أن ناقل
يتعرفا عىل موضع القرب
الرواية حممد بن احلسني األشناين وصاحبه العطار مل ّ

الرشيف إال من خالل رائحته الطيبة!.

ويف احلقيقة ليس هذا قول ابن ادريس وال مقصده ،فعبارته واضحة

متام الوضوح ،وهو إنام حييل هبا إىل املعنى اللغوي واالصطالحي اجلغرايف
للتسمية(احلائر يف لسان العرب ،املوضع املطمئن الذي حيار املاء فيه) .أي أنه

يرد االسم لصفته أو طبيعته اجلغرافية ال لفعل املتوكل الذي احتمله الشهيد

األول من كالمه.

الثاينّ -
إن تسمية احلائر ترجع إىل الصفة الطبيعة أو اجلغرافية للمنطقة،

فاحلائر :عبارة عن حوض أو مكان منبسط أو متساوي من الوسط ومرتفع
من اجلوانب ،فيجتمع فيه مسيل مياه األمطار ،وسمي حائر ًا ألن املاء يتحري
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فيه فريجع من أطرافه إىل وسطه( ،)14ومجعه حوران وحريان(.)15

وقد احتمل عبد اجلواد الكليدار أن كربالء أو بعض أجزائها سميت هبذا

االسم ملا يوجد يف أرضها من املنخفضات التي جيتمع فيها مسيل مياه األمطار

والسقي ،وأهنا الزالت -يف وقته -بحكم الوراثة اجلغرافية للمنطقة حتتوي

عىل بعض هذه املنخفضات التي تشكل املستنقعات الواسعة يف األطراف
اجلنوبية من املدينة ،والتي مل تستطع البلدية ردمها وجتفيفها بشكل كيل حتى

ذلك الوقت( .)16وقد أطلقت هذه التسمية عىل عدد من األماكن التي تتشابه
يف هذه الصفة اجلغرافية ،فهناك حائر احلجاج يف البرصة وهو يابس ال ماء

فيه( .)17وهناك حائر ملهم يف الياممة( ،)18وهناك احلائر يف ظهر سامراء(.)19

وحقيقة احلال إن ر ّد التسمية للصفة أو الطبيعة اجلغرافية للمنطقة يفرتض

أن هذه التسمية معروفة ومتداولة قبل ورود اإلمام احلسني إليها ،وقبل
الفتح اإلسالمي للعراق ،وربام يمتد ألزمان قديمة جد ًا ترتبط بسكان العراق
القدماء ،وهذا ما ال تسعفنا املصادر بيشء عنه ،بل لعلها تؤكد أن هذه التسمية
مل تكن متداولة حتى وقت نزول اإلمام احلسني بكربالء ،ففي الوقت

الذي تتداول الروايات أسامء مثل :كربالء ،النواويس ،نينوى ،الغارضية،
الطف ،شاطئ الفرات ،العقر ،شفية( ،)20ال نجدها تتطرق لتسمية احلائر

أو احلري ،بل لعل اإلمام احلسني حسم األمر حني قال« :كأين بأوصايل
تقطعها عسالن الفلوات بني النواويس وكربالء»( .)21فلو كان االسم معلوم ًا
متداو ً
ال خلصه اإلمام بالذكر والتحديد ،ولقال إنّه سيقتل يف موضع يقال

له احلائر أو احلري؟! ،أو لذكر له أصحابه هذين االسمني حينام عدّ وا له أسامء
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كربالء أو بعض املواضع أو القرى املحيطة هبا؟!.

الثالثّ -
إن هذه التسمية ظهرت بعد استشهاد اإلمام احلسني وأصحابه

يف كربالء ،وبعد دفن األجساد الزواكي بمدة من الزمن ،نتيجة إلقامة سور
أو بناء أو عالمات خاصة بقرب اإلمام.

ولعل مما يؤيد ذلك أننا نجد لفظة احلائر يف معاجم اللغة والبلدانيات

ترتبط بقرب اإلمام احلسني وكأنه معرف هلا ،بمعنى ان البقعة باتت تسمى
احلائر أو احلاير أو احلري بعد دفن اإلمام احلسني هبا .قال اجلوهري«:واحلري
بالفتح :شبه احلظرية أو احلمى ،ومنه احلري بكربالء»(.)22وقال ياقوت

احلموي «:احلائر هو قرب احلسنيوهم يقولون احلري بال إضافة إذا عنوان

كربالء»( .)23وقال عبد املؤمن البغدادي «:احلاير موضع قرب احلسني؛ ألنه
َ
الزبيدي:احليرْ َ
بك ْربال َء،
موضع مطمئن الوسط مرتفع احلروف»( .)24وقال

وض ُع ِ
لك ْونه حمِ ً ىَ .
واحلائِ ُر َ
ُس ِّم َي َ
بك ْربال َء هو املَ ِ
الذي فيه َمشْ َهدُ ا ِ
إلما ِم
ُ
احل َسي.)25(وقال الطرحيي :احلائـر« :هو يف األصل جممع املاء ،ويراد به
حائر احلسني ،وهو ماحواه سور املشهد احلسيني»( .)26وهكذا نجد أن
التسمية مقرتنة بقرب اإلمام أكثر من اقرتاهنا بالطبيعة أوالصفة اجلغرافية

للمكان قبل ذلك ،بل لعل املكان اكتسب هذه الصفة اجلغرافية بعد أن دفن
به اإلمام عرب بناء سور أو ما شابه حول املرقد الرشيف ،سواء كان القيام

بذلك من قبل األمويني لرصد حركة زوار القرب الرشيف ،أو كان من قبل
الشيعة تعظي ًام له وللداللة عليه.
وجيدر االنتباه هنا إىل أن النصوص السابقة أكدت عىل أن تسمية َ
احلري
246

م .د �شهيد كرمي حممد

بالفتح ،مما له داللة خاصة ربط اجلوهري بينها وبني احلظرية أو احلمى ،أي
ص الزبيدي أيض ًا
أهنا تأتت من خالل البناء ال من الطبيعة ،وعىل ذلك َن َّ
حني قالَ :
بك ْربال َءُ ،س ِّم َي َ
احليرْ َ
لك ْونه حمِ ً ى .أي أنه بني فصار مكان ًا حممي ًا.
ولعل مما يعزز هذا الفهم أنه شبيه بام يروى يف سبب بناء مدينة احلرية من

قبل نبوخذ نرص ،فقد ورد أن :بدء نزول العرب أرض العراق ،وثبوهتم
فيها ،واختاذهم احلرية واألنبار منز ً
ال ،أن بختنرص وثب عىل من كان يف بالده

من جتار العرب ،وكانوا يقدمون عليهم بالتجارات ويمتارون منهم احلب
والتمر والثياب وغريها ،فجمع من ظفر به منهم فبنى هلم حري ًا عىل النجف،
وحصنه ثم ضمهم فيه ،ووكل هبم حرس ًا وحفظة ،ثم انه خلىّ عن أهل احلرية
فاختذوها منز ً
ال يف عهده ،فلام مات انضموا إىل أهل األنبار وبقي ذلك احلري

خراب ًا(.)27

والسيام وأن
وعىل العموم يبدو السبب الثالث للتسمية هو األرجح نسبي ًا،
ّ

احلديث عن احلائر واحلري أو ذكرمها يف املرويات التارخيية املتعلقة بزيارة قرب
اإلمام احلسني جاء متأخر ًا عن وقت شهادة اإلمام وبدايات زيارته،

فأوائل الروايات التي تذكرمها إنام وردت عن اإلمام الصادق ،بمعنى
أن ظهورمها األول يرتبط زمني ًا باملدة(148-114هـ)أي مدة إمامة اإلمام
الصادق ،التي شهدت سقوط الدولة األموية وقيام الدولة العباسية،
ومعلوم أن الضغط عىل الشيعة قد خف نسبي ًا يف أخريات الدولة األموية

وبدايات الدولة العباسية ،مما يعني وجود فرصة سانحة إلقامة بناء بسيط أو

سور حول قرب اإلمام احلسني.
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ولعل مما يعزز هذا الرأي أننا عندما نتتبع بدايات زيارة قرب اإلمام ال

نكاد نعثر عىل مفهوم للحائر أو احلري ،ولعلنا برتتيب األخبار الواردة يف ذلك
زمني ًا نستطيع الوصول إىل مبدأ ظهورمها.
تنص الرواية عىل
 -1زيارة جابر بن عبد اهلل األنصاري .يف الوقت الذي ّ

معرفة عطية العويف بموضع القرب معرفة جيدة ،بحيث أوصل جابر بن عبد
اهلل األنصاري إليه وأملسه تربته -ألنه كان رضير ًا وال يبرص -فإهنا ال ترصح

بأنه استدل عىل القرب من عالمة دالة عليه ،أو خصوصية تضاريسية متيزه
عن البقعة املحيطة به .فقد ورد عن عطية العويف أنه قال :خرجت مع جابر
بن عبد اهلل األنصاري زائرين قرب احلسني بن عيل  ،فلام وردنا كربالء دنا

جابر من شاطئ الفرات فاغتسل ،..حتى إذا دنا من القرب قال :أملسنيه فأملسته
القرب ،فخر عىل القرب.)28(..

وإذا كانت بعض النصوص تشري إىل تزامن زي��ارة جابر بن عبد اهلل

األنصاري مع وقت عودة اإلمام زين العابدين بعامته وأخواته من الشام

يف العرشين من صفر( ،)29فيبدو أن قرص املسافة بني شهادة اإلمام ووقت
ورود جابر لزيارته(أربعني يوم ًا) تعني عىل متييز موضع القرب عن غريه من

األرض املحيطة به ،كأن يكون مرتفع ًا قلي ً
ال ،أو أن آثار احلفر وقلب الرتبة ال

تزال واضحة عليه.

وقد استبعد السيد عبد احلسني الكليدار آل طعمة يف كتابه بغية النبالء يف

تاريخ كربالء ،أن يكون جابر األنصاري قد زار قرب اإلمام احلسني بعد
أربعني يوم ًا من شهادته ،كام استبعد أن يكون اإلمام زين العابدينقد
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عاد إىل كربالء بعد أربعني يوم ًا ،وافرتض أن ذلك ربام يكون قد حدث يف
السنة التالية أي عام(62هـ)( .)30وأمام هذا الفرض تسقط االحتامالت

السابقة وال يبقى إال احتامل أن بني أسد الذين رجعوا إىل املنطقة هم من

والسيام ّ
أن اإلمام احلسني قد
عرفوا جابر وعطية العويف بموضع القرب،
ّ
اشرتط عليهم ذلك عندما اشرتى منهم األرض وتصدق عليهم بثمنها(،)31
أو أن اإلمام زين العابدين هو من عرفه بموضع القرب والسيماّ أنه هو من
دفن األجساد الرشيفة.

 -2زيارة سليامن بن رصد اخلزاعي ومجاعته التوابني .وهي األخرى

ال تسعفنا بأية معلومة عن تسمية احلائر أو احلري ،فكل ما فيها :أن سليامن

بن رصد وأصحابه خرجوا إىل قرب اإلمام احلسني ،وأعلنوا توبتهم عند
قربه ،وطلبهم املغفرة مما ضيعوا من حقه عليهم ،وأبدوا رغبتهم باللحاق
عرب مقاتلة قاتليه ،وأهنم أقاموا عنده يوم ًا وليلة يص ّلون عليه ،ويبكون

ويترضعون وكان كل واحد منهم ال يميض حتى يأيت قرب احلسني فيقوم عليه

فيرتحم عليه ويستغفر له ،وأهنم ازدمحوا عىل قربه أكثر من ازدحام الناس

عىل احلجر األسود( .)32وإن كان هناك يشء مهم تفيد به هذه الرواية فهو
معين ًا ّ
مشخص ًا حينها أي عام(65هـ) .ومن ثم
أن قرب اإلمام احلسني كان ّ
يبدأ ظهور مسمى احلري واحلائر يف الروايات الواردة عن اإلمام الصادق
يف كيفية زيارة اإلمام احلسني ومنها:

 -3ما نقله أبو محزة الثاميل ،من أن اإلمام الصادق قال له :إذا أردت

املسري إىل قرب احلسني ،..ثم تأيت النينوى فتضع رحلك هبا ،..ثم تأيت
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الشط بحذاء نخل القرب واغتسل ،..ثم امش قلي ً
ال وقرص خطاك ،فإذا وقفت

عىل التل فاستقبل القرب فقف وقل  :اهلل أكرب اهلل أكرب  ،..فإذا أتيت الباب

الذي ييل املرشق فقف عىل الباب وقل :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
رشيك له ،..السالم عىل مالئكة اهلل الذين هم هبذا احلائر يعملون وبأمر اهلل

مسلمون ،..ثم خترج من السقيفة وتقف بحذاء قبور الشهداء وتومي إليهم
وتقول :السالم عليكم و رمحة اهلل وبركاته ،..ثم در يف احلائر وأنت تقول :يا
من إليه وفدت ،وإليه خرجت ،وبه استجرت ،وإليه قصدت.)33(..

 -4ما نقله يوسف الكنايس عن اإلمام الصادق أنه قال له :إذا أتيت قرب
احلسنيِ 
فأت الفرات واغتسل بحيال قربه ،وتوجه إليه وعليك السكينة

والوقار حتى تدخل احلري من جانبه الرشقي ،وقل حني تدخله ،.. :السالم
عىل مالئكة اهلل الذين هم يف هذا احلري بإذن اهلل مقيمون.)34(..

 -5ما نقله يونس بن ظبيان ،من أن اإلمام الصادققال له يف كيفية

زيارة اإلمام احلسني:إذا أتيت أبا عبد اهلل فاغتسل عىل شاطئ الفرات،
ثم البس ثيابك الطاهرة ،ثم امش حافي ًا ،..حتى تصري إىل باب احلري.)35(..

 -6ما نقله احلسن بن عطية من أن اإلمام الصادققال له :إذا دخلت

احلائر فقل :اللهم إن هذا مقام أكرمتني به ورشفتني به ،اللهم فاعطني فيه
رغبتي ،..و كلام دخلت احلائر فسلم وضع خدك عىل القرب(.)36

 -7ما نقله صفوان اجلامل من أنه قال لإلمام الصادقأنه يريد زيارة قرب

اإلمام احلسني وأنه يريد أن يعلمه كيف يزوره ،فقال اإلمام ،..:توجه

نحو احلائر وعليك السكينة و الوقار ،وقرص خطاك ،..فإذا أتيت باب احلائر
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فقف ،وقل :اهلل أكرب كبري ًا ،..أأدخل يا رسـول اهلل؟ ،أأدخل يا نبي اهلل؟.)37(..

 -8ما نقله أبو الصامت من أن اإلمام الصادق قال له :إذا أتيت

الفرات فاغتسل ،وعلق نعليك وامش حافيا ،وامش ميش العبد الذليل ،فإذا
اتيت باب احلائر فكرب أربعا ،ثم امش قليال ثم كرب أربع ًا. )38(..
من خالل هذه الروايات يتأكد أن تسمية احلائر مرتبطة بالبناء البسيط
األول الذي ُأقيم عىل القرب الرشيف يف زمن اإلمام الصادق ،وعليه فإن

تسمية احلائر واحلري ال ترتبط بالصفة أو الطبيعة اجلغرافية للمنطقة ،كام أهنا

ال تبتعد يف وقت تواجدها ملا قبل اإلسالم أو قبل شهادة اإلمام احلسني،
بل وال حتى ملا بعد شهادته بوقت قصري .وقد كان عبد اجلواد الكليدار قد

سبق باالنتهاء إىل هذه النتيجة(.)39
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المبحث الثاني:
التطور التاريخي للحائر الح�سيني ال�شريف
يبدو من الروايات الواردة عن اإلمام الصادق وصحابته أنه حتى ذلك

الوقت -وقت صدور الروايات -مل يكن هناك ثمة فرق بني احلري واحلائر،
بدليل تبادل التسميتني وتداخلهام يف الروايات ،ويبدو أن ذلك يرجع إىل

بساطة البناء املقام حول القرب الرشيف ،وربام وجود سور واحد بعدة أبواب
حول القرب ،ولذا نجده يورد عبارات(باب احلائر أو احلري /حتى تدخله من
جانبه الرشقي /الباب الذي ييل املرشق) .كام تشري الرواية الواردة عن أيب

محزة الثاميل لوجود سقيفة حول القرب(ثم خترج من السقيفة) ولعله بناء بسيط

لقبة فوق الرضيح املقدس.

ويظهر أن هذا البناء الذي أقيم عىل قرب اإلمام احلسني كان يف بدايات

الدولة العباسية فقد ورد عن احلسني ابن بنت أيب محزة الثاميل أنه خرج يف
آخر زمان بني مروان إىل زيارة قرب اإلمام احلسني بصورة رسية خوف ًا من
احلرس األمويني املوكلني بمراقبة القرب الرشيف ،وإلقاء القبض عىل من يأيت
من الشيعة لزيارته ،وأنه زار اإلمامعند طلوع الفجر ،ورجع مرسع ًا خوف ًا
من أن حيس به أولئك احلرس(.)40

فهذه الرواية تعكس بصورة واضحة مدى حرص األمويني عىل منع

ثم ليس من املنطقي
زيارة اإلمام احلسني  ومالحقة زائريه وقتلهم ،ومن ّ

مع هذا الوضع أن يسمحوا ببناء القرب عىل نحو ما تعكسه الروايات املتقدمة.
هذا فض ً
ال عن أنه عىل الرغم من حرص احلسني ابن بنت أيب محزة الثاميل عىل
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نقل تفاصيل زيارته تلك بصورة دقيقة ومتكاملة ،فإنه مل يرش إىل وجود باب
أو سقيفة أو أي عالمة عىل البناء ،كام أنه مل يذكر لفظة احلائر أو احلري ،بل ذكر
لفظة القرب ،وقد تبني سابق ًا أن تسمية احلائر إنام أطلقت عىل القرب بعد إقامة

البناء املبسط عليه ،إذن فالراجح أنه حتى هنايات الدولة األموية مل يكن هناك

والسيام
بناء عىل القرب الرشيف وأنه إنام أقيم يف بدايات الدولة العباسية،
ّ
أن العباسيني وظفوا شعارات الرضا آلل حممد واالنتصار هلم ،واألخذ بثأر
اإلمام احلسني ،والقضاء عىل التسلط والظلم األموي ،برناجم ًا دعائي ًا

لقيام دولتهم ،فض ً
ال عن أن بعض رجاالت الدعوة العباسية هم من الشيعة
أص ً
ال ،يضاف إىل ذلك أن العباسيني انشغلوا يف بدايات دولتهم بمالحقة

األمويني والقضاء عليهم ،وتثبيت أركان دولتهم ،مما أعطى اإلمام الصادق
وشيعته فسحة من الوقت لنرش مذهب التشيع وإب��راز قضية اإلمام

احلسني .ولكن رسعان ما أبدى العباسيون وجوههم احلقيقية وحقدهم
الدفني عىل أهل البيت وشيعتهم ،والسيماّ خالل الرصاع املرير بني بني

احلسن وأيب جعفر املنصور عىل أثر ثورة حممد ذي النفس الزكية وأخيه

إبراهيم عام(145هـ).

ومع ذلك يبدو أن البناء عىل قرب اإلمام احلسني  قد تطور بعض اليشء

حتى صار له نظام خاص فكان هناك بعض السدنة أو املوظفني واخلدمة
الذين يعملون يف احلري مقابل راتب تقدمه الدولة ،فقد أورد الطربي يف

حوادث عام (193هـ)رواية ّقيمة يف هذا املقام ،ينتهي سندها إىل احلسن

بن راشد أحد موايل أيب جعفر املنصور( ،)41وأحد رجاالت الدولة يف عهد
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هارون العبايس(193-170هـ) قال فيها :أن هارون العبايس بعث إىل ابن

أيب داود والذين خيدمون قرب اإلمام احلسنييف احلري ،فأيت هبم ،فنظر احلسن

بن راشد إىل ابن أيب داود ،وقال له :ما لك؟ .قال :بعث إيل هارون العبايس
فأحرضين ولست آمنه عىل نفيس .فقال له احلسن :إذا دخلت عليه فسألك
فقل له احلسن بن راشد وضعني يف ذلك املوضع ،فلام دخل عليه قال هذا

القول ،فقال هارون :هذا من ختليط احلسن أحرضوه ،فلام حرض احلسن بن
راشد قال له هارون :ما محلك عىل أن صريت ابن أيب داود يف احلري؟ .فقال

احلسن :رحم اهلل من صريه يف احلري ،أمرتني أم موسى أن أصريه فيه ،وأن
أجري عليه يف كل شهر ثالثني درمه ًا .فقال هارون :ردوه إىل احلري ،وأجروا

عليه ما أجرته أم موسى وأم موسى هي أم املهدي ابنة يزيد بن منصور(.)42

ومع أن هارون العبايس عفا عن ابن أيب داود  ،وأعاده للحري ورد عليه

ينص فيها عىل أن هارون العبايس
راتبه ،إال أن الشيخ الطويس ينقل لنا روايةّ ،
هدم قرب اإلمام احلسني وكربه ،وأمر بقطع السدرة التي فيه فقطعت،
وكانت هذه السدرة إحدى العالمات الدالة عىل القرب الرشيف ،ولذلك

عندما سمع جرير بن عبد اهلل بفعل هارون هذا ،رفع يديه إىل السامء وقال:

اهلل أكرب ،جاءنا فيه حديث عن رسول اهللأنه قال :لعن اهلل قاطع السدرة
ثالثا ،فلم نقف عىل معناه حتى اآلن ،ألن القصد بقطعها تغيري مرصع اإلمام

احلسنيحتى ال يقف الناس عىل قربه(.)43

وقد ربط السيد عبد اجلواد الكليدار بني هذه احلادثة وسابقتها املتعلقة

بابن أيب داود و باقي خدمة قرب اإلمام احلسني ،وافرتض أهنام وقعا يف
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آخر سنة من حكم هارون الرشيد ،أي عام(193هـ)( .)44ويبدو أنه توهم

يف ذلك ،ومنشأ هذا الوهم أن الطربي بعد أن ذكر أحداث سنة(193هـ)

وموت ه��ارون الرشيد ،عاد فتحدث عن ال��والة يف عهده وعن جواريه

ونسائه وأوالده ،وذكر بعض أخباره ،وكان مما ذكره حادثة ابن أيب داود

وباقي خدمة قرب اإلمام احلسني ،فظن السيد عبد اجلواد الكليدار أن هذه
احلادثة قد جرت يف آخر سنة من حياة هارون العبايس!.

وحقيقة احلال أن حادثة هدم هارون العبايس لقرب اإلمام احلسني،

ربام تكون قد حدثت عىل أقل تقدير خالل املدة(188-187هـ) وذلك ألن

هذه احلادثة التي يذكرها الشيخ الطويس تنص عىل أن جرير بن عبد احلميد
الرازي ،ملا سمع بفعل هارون هذا ،رفع يديه إىل السامء وقال :اهلل أكرب ،جاءنا
فيه حديث عن رسول اهللأنه قال :لعن اهلل قاطع السدرة ثالث ًا ،فلم نقف

عىل معناه حتى اآلن .وجرير هذا مات سنة(187هـ أو 188هـ)( .)45وعليه
ال فهي مل تقع عام(193هـ) .هذا فض ً
فاحلادثة إن كانت وقعت فع ً
ال عن أنه

ليس من املناسب أن تقع احلادثتان مع تناقضهام يف العام نفسه.

ويظهر أن احلائر احلسيني قد ظل قائم البنيان ،مشيد األركان حتى عهد

املتوكل العبايس (247-232هـ) ،وكان املتوكل ظاهر احلقد عىل العلويني
وشيعتهم ،وشديد التعصب عليهم ،وقد ورد أنه كرب قرب اإلمام احلسني،
وعفى أثاره ،ووضع عىل سائر الطرق املؤدية إليه مسالح له ال جيدون أحد ًا

زاره إال أتوه به فقتله أو أهنكه عقوبة( .)46وذكر السيد عبد اجلواد الكليدار

أنه هدم قرب اإلمام احلسني أربع مرات خالل مدة حكمه التي امتدت(15
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سنة) وقد قام بذلك يف السنوات (232هـ236 ،هـ237 ،هـ247 ،هـ)(.)47

عىل أن االستقراء التارخيي يشري إىل أنه أقدم عىل جريمة هدم القرب
الرشيف مرة واحدة ،وذلك بعد أن ويل اخلالفة بمدة قصرية جد ًا ،وظل

القرب مهدوم ًا حتى موته عام(147هـ) ،فقد روى أبو الفرج األصفهاين(ت

356هـ) :أن بعض املغنيات كانت تبعث بجوارهيا إليه قبل اخلالفة يغنني

له إذا رشب ،فلام ويل اخلالفة بعث إىل تلك املغنية فعرف أهنا غائبة ،وكانت
قد زارت قرب احلسني ،وبلغها خربه ،فأرسعت الرجوع ،وبعثت إليه بجارية
من جوارهيا كان يألفها ،فقال هلا :أين كنتم؟ .فأخربته أن سيدهتا خرجت

لزيارة قرب اإلمام احلسني وقد خرجن معها فغصب لذلك ،وأمر بموالهتا

فحبست ،وصودرت أمالكها ،وبعث برجل من أصحابه يسمى الديزج،
وكان هيودي ًا فأسلم ،إىل قرب اإلمام ،وأمره أن يكرب قربه ويمحو آثاره،

وخيرب كل ما حوله ،فمىض ذلك وخرب ما حوله ،وهدم البناء ،وكرب ما
حوله نحو مائتي جريب ،فلام بلغ إىل قربه مل يتقدم إليه أحد ،فأحرض قوم ًا من

اليهود فكربوه ،وأجرى املاء حوله ،ووكل به مسالح بني كل مسلحتني ميل،

ال يزوره زائر إال أخذوه ووجهوا به إليه(.)48

وهذه الرواية تبني أن احلائر احلسيني وزيارته قد تطورت بشكل ملحوظ
حتى ذلك الوقت ،وأن البناء مل يقترص عىل القرب الرشيف ،إنام شمل أيض ًا
املناطق املحيطة به ،ومن الراجح أنه كانت هناك أبنية إلي��واء الزائرين
واسرتاحتهم ،كام تشعر الرواية بضخامة األع��داد الوافدة لزيارة اإلمام
احلسني ،ولذلك وضع املتوكل قطعات متعددة من اجلند(ووكل به

مسالح بني كل مسلحتني ميل) ملراقبة حركة الزائرين ومنع وصوهلم إىل
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القرب الرشيف .فسعة املساحة التي تغطيها هذه املسالح تشعر بتعدد الطرق
املؤدية إىل القرب الرشيف ،وهي إن دلت عىل يشء فإنام تدل عىل كثرة األعداد

الوافدة للزيارة ،ووروده��ا من مناطق متنوعة ومتعددة ،وهو ما يتطلب
مراقبة كل هذه املنافذ .هذا فض ً
ال عن املساحة الواسعة التي كربت حول

القرب الرشيف(وكرب ما حوله نحو مائتي جريب) واجلريب الواحد=60
ذراع ًا ×  60ذراع ًا( .)49أي ( 3600ذراع) ،ولنا أن نتصور سعة املساحة التي

كربت حول القرب إذا ما ضاعفناه مائتي مرة!.
وقد نقل أبو الفرج األصفهاين خرب ًا مه ًام يف هذا املورد ،إذ أنه جاء عن أحد

شهود العيان لعملية اهلدم تلك ،فقد نقل عن حممد بن احلسني األشناين أنه
قال :بعد عهدي بالزيارة يف تلك األيام خوف ًا ،عملت عىل املخاطرة بنفيس
فيها وساعدين رجل من العطارين عىل ذلك ،فخرجنا زائرين نكمن النهار
ونسري الليل حتى أتينا نواحي الغارضية ،وخرجنا منها نصف الليل فرسنا

بني مسلحتني وقد ناموا حتى أتينا القرب فخفي علينا ،فجعلنا نشمه ونتحرى

جهته حتى أتيناه ،وقد قلع الصندوق الذي كان حواليه وأحرق ،وأجري املاء
عليه فانخسف موضع اللبن وصار كاخلندق ،فزرناه وأكببنا عليه فشممنا منه
رائحة ما شممت مثلها قط كيشء من الطيب ،فقلت للعطار الذي كان معي:

أي رائحة هذه؟ .فقال :ال واهلل ما شممت مثلها كيشء من العطر ،فودعناه
وجعلنا حول القرب عالمات يف عدة مواضع ،فلام قتل املتوكل اجتمعنا مع

مجاعة من الطالبيني والشيعة حتى رصنا إىل القرب ،فأخرجنا تلك العالمات

وأعدناه إىل ما كان عليه(.)50
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فهذا اخلرب يلقي بتفاصيل أخرى عن البناء املقام حول القرب الرشيف،

فبداية هو يؤكد أن عملية اهلدم والتخريب للحائر احلسيني كانت واسعة
النطاق ،وقد صاحبتها عمليات إحراق للصندوق أو الرضيح املقام حول

القرب الرشيف ،وال شك كان هناك بعض األثاث من املفروشات واهلدايا
ينص عىل أن البناء املقام حول القرب كان
وما شابه فأحرقت أيض ًا ،كام أنه ّ

من اللبن ،وأنه أجري عليه املاء فانخسف وصار كاخلندق ،وأن معامل القرب
قد ُأزيلت متام ًا ،وأهنام ما استطاعا التعرف عليه إال من خالل الرائحة الطيبة

التي تفوح منه ،وأهنام أقاما بعض العالمات حول القرب ،فكانت دلي ً
ال هلم

عندما أعادوا البناء عىل القرب بعد قتل املتوكل لعنة اهلل عليه.

وجيدر االنتباه هنا إىل أن اجلمع بني الروايتني يشري بأن عملية اهلدم هذه

كانت هي األوىل والوحيدة يف عهد املتوكل العبايس! ،بمعنى أنه ليس هناك

عملية هدم أخرى قام هبا املتوكل ،ألنه مل يسمح طوال عهده بتجديد البناء
عىل القرب ،بدليل نرشه املكثف للمسالح واجلند يف املنافذ والطرقات املؤدية

للقرب ملنع الزوار من الوصول إليه ،و بدليل أن شاهد العيان وهـو حممد بن
احلسني األشناين ،وضع عالمات داللية للقرب بعد هدمه ،وقد ظلت هذه

العالمات حتى مات املتوكل ،فجاء هو وجمموعة من العلويني والشيعة
واستخرجوها وأعادوا بناء القرب عىل أساسها! .وبذلك يتضح عدم تارخيية
ما أدىل به السيد عبد اجلواد الكليدار من أن املتوكل هدم القرب الرشيف أربع

مرات متتالية خالل مدة حكمه يف السنوات232(:هـ236 ،هـ237 ،هـ،

247هـ).

258

م .د �شهيد كرمي حممد

وإذا ما عدنا للطربي وتارخيه ،نجده يؤرخ حلادثة هدم واحدة لقرب اإلمام

احلسني يف عهد املتوكل ،وقد ذكرها ضمن ح��وادث عام(236هـ)،

فقال «:وفيها أمر املتوكل هبدم قرب احلسني بن عيل ،وهدم ما حوله من املنازل
والدور ،وأن حيرث ويبذر ويسقى موضع قربه وأن يمنع الناس من إتيانه،

فذكر أن عامل صاحب الرشطة نادى يف الناحية :من وجدناه عند قربه بعد
ثالثة بعثنا به إىل املطبق ،فهرب الناس وامتنعوا من املصري إليه ،وحرث ذلك

املوضع وزرع ما حواليه»(.)51

ويظهر أن هذه احلادثة التي أوردها الطربي ،هي نفسها احلادثة التي نقلها أبو

الفرج األصفهاين ،ولكن الطربي أمجلها ،وأبو الفرج نقلها عىل نحو التفصيل،
وبذلك تلتقي الروايتان يف جزئية أن احلائر احلسيني املرشف ظل مهدوم ًا طيلة
املدة املتبقية من عهد املتوكل ،حتى أعيد بناؤه بعد قتله ،بمشاركة حممد بن
احلسني األشناين الذي حدد العالمات الداللية ملوضع القرب القديم عند زيارته
له بعد هدمه .وبذلك يتضاءل ما ذهب إليه السيد عبد اجلواد الكليدار من أن

احلائر احلسيني هدم أربع مرات يف عهد املتوكل .ويرجح أهنا كانت عملية هدم

واحدة ولكن حيتمل أن عمليات اإلغراق قد حدثت أكثر من مرة ،بحجة سقي
األرض التي زرعت حول القرب الرشيف .ولعل املسعودي وضع النقاط عىل

نص عىل أن :أمر املتوكل
احلروف يف هذه املسألة وجاء بالقول الفصل فيها ،إذ ّ
للديزج هبدم احلائر احلسيني املطهر ،وحراثة ما حوله من األرض وإغراقها

باملاء ،ونصب املسالح للزوار ملنعهم من زيارته ومالحقتهم ،كان قد حدث

عام(236هـ) ،ومل يزل األمر كذلك حتى ويل املنترص(.)52
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جدد بناء احلائر احلسيني يف املدة القصرية التي توىل اخلالفة فيها املنترص

باهلل(248-247هـ) ،وقد أمر املنترص :بالكف عن آل أيب طالب ،وترك

البحث عن أخبارهم ،وأن ال يمنع أحد من زيارة قرب اإلمام احلسني،
وال قرب غريه من آل أيب طالب ،وأمر برد فدَ َك إىل ولد احلسن واحلسني(،)c

ْ
وأط َلقَ أوقاف آل أيب طالب ،وترك التعرض لشيعتهم ودفع األذى عنهم(.)53
وذكر أنه ساهم بتشييد احلائر احلسيني املرشف ،ووضع مي ً
ال عالي ًا يرشد
الناس إليه( .)54وقد اهندم هذا البناء عام(273هـ) أي بعد( 25سنة) تقريب ًا،

فجدد عامرته الداعي الزيدي يف طربستان حممد بن زيد بن احلسن احلسني

عام(283هـ)يف خالفة املعتضد العبايس(289-278هـ)( .)55ومنذ ذلك
الوقت توالت عمليات التجديد والتوسعة يف احلائر احلسيني وصو ً
ال للوقت

احلارض ،فقد جدد يف عهد عضد الدولة البوهيي خالل (370-369هـ) ويف
عهده قام عمران بن شاهني ببناء الرواق واملسجد املعروفني باسمه اليوم ،كام

اختذ البوهييون مقابر هلم يف احلائر( ،)56ومل يكتب لبناء عضد الدولة البقاء،

فقد احرتق احلائر احلسيني عام 470هـ ،فجدد بناؤه عىل يدي الوزير ابن

سهالن الرامهرمزي وزير سلطان الدولة البوهيي( .)57وهذا السور الذي بناه

ابن سهالن هو الذي عناه ابن ادريس احليل بقوله :احلائر هو ما دار سور
املشهد واملسجد عليه( ،)58فقد جدد ابن سهالن بناء السور والبناء عىل القرب

بأفضل من ذي قبل ،وهذا السور هو الذي شاهده ابن بطوطة ووصفه يف
رحلته عند قدومه إىل كربالء عام(727هـ)(.)59

وقد رمم هذا البناء وأضيف له بعض التجديد يف آخر عهد اخلليفة العبايس
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النارص لدين اهلل(622-575هـ)عىل يدي وزيره مؤيد الدين حممد القمي

املقدادي ،وذلك عام(620هـ) ،فقد كسا جدران الروضة بأخشاب الساج،
وزين صندوق الرضيح املقدس باحلرير املوشى والديباج( ،)60وقد صمدت

هذه العامرة أكثر من(360سنة) ،فاجتازت القرن اخلامس والسادس والسابع

وحتى أواخر القرن الثامن اهلجري ،فأدركت سقوط الدولة العباسية وحكم
املغول ،والدولة األليخانية واجلالئرية يف العراق ،وهذا البناء هو الذي وصفه
ابن بطوطة بقوله :ثم سافرنا إىل مدينة كربالء مشهد احلسني بن عيل وهي

مدينة صغرية حتفها حدائق النخل ويسيقها ماء الفرات ،والروضة املقدسة
داخلها ،وعليها مدرسة عظيمة وزاوية كريمة فيها الطعام للوارد والصادر،

احلجاب والقومة ال يدخل أحد إال عن إذهنم ،فيقبل
وعىل باب الروضة ّ
العتبة الرشيفة وهي من الفضة ،وعىل الرضيح املقدس قناديل الذهب

والفضة ،وعىل األبواب أستار احلرير( .)61ومن ثم جدد بناء احلائر احلسيني

املرشف عام(767هـ)يف عهد السلطان أويس بن الشيخ حسن اجلالئري،
وأمته من بعده ولداه السلطان حسني والسلطان أمحد( ،)62وذلك لتصدّ عه

من جراء تتابع الغرق والفيضانات( .)63وقد ظلت هذه العامرة قائمة فيام

بعد ،وأضيف هلا بعض التجديد والتوسعة والتزيني يف عهد الشاه اسامعيل
الصفوي عام(920هـ) ،فقد أهدى صندوق ًا جديد ًا للرضيح املقدس ،وعدد ًا

من القناديل الذهبية ومفروشات احلرير واالستربق ،وبعض األثاث ،ومن
ثم قام السلطان العثامين مراد الرابع بتجديد بناء القبة الرشيفة وجتصيصها
من اخلارج عام(1048هـ) ،ومن ثم قام آغا حممد خان القاجاري ،وهو

ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث

261

�شهر ذي احلجة املعظم 1438هـ /ايلول 2017م

احلائر احل�سيني -الن�ش�أة والتطور

مؤسس الدولة القاجارية يف إي��ران بتذهيب القبة الرشيفة عام (1207

هـ) .ويف عام(1214هـ) أي أوائل القرن التاسع عرش امليالدي ،أهدى فتح
عيل شاه القاجاري أحد ملوك إيران ،رضحي ًا فضي ًا للقرب الرشيف ،وقامت
زوجته بتذهيب املئذنتني ويف عام(1259هـ) قام حممد عيل شاه سلطان اهلند

وملك أود ،بتذهيب االيوان الرشيف و صياغة بابه بالفضة(.)64وهكذا تواىل
التجديد والرتميم والتوسعة يف البناء عىل القرب الرشيف وما حوله وصو ً
ال

للوقت احلارض عىل األصل الذي تم بناؤه يف عهد السلطان أويس اجلالئري
وولديه السلطان حسني والسلطان أمحد ،إذن فالبناء الشاخص اليوم للحرم
احلسيني املطهر إنام يعود للعام(767هـ)وما بعده بمدة وجيزة ،ال كام يظن

الكثريون بأنه يرجع إىل العهد البوهيي(.)65
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المبحث الثالث:
حد الحائر الح�سيني ال�شريف.
مرت اإلشارة إىل أنه هناك اختالف بني العلامء حول حدود احلائر احلسيني،

و يبدو أن هذه املسألة طرقت ألول مرة يف زمن ابن ادريس احليل(ت598هـ).
والسيماّ بعدما أخذ البناء عىل القرب الرشيف وما حوله بالتطور والتمدد مع

مرور األيام وتوايل عمليات التوسعة والعمران ،فأصبح هناك أكثر من سور
واحد حول القرب ،مما أدى اىل اختالف العلامء حول احلد األول للحائر
املقدس ،وهذا ما يشري إليه قول ابن ادريس :املراد باحلائر ما دار سور املشهد

واملسجد عليه ،دون ما دار سور البلد عليه ،ألن ذلك هو احلائر حقيقة(.)66
وقال الشيخ املفيد(ت413هـ) يف معرض حديثه عن شهداء كربالء من بني

هاشم والصحابة :إن إخوة اإلمام احلسني ،وبني أخيه وبني عميه جعفر

وعقيل ،كلهم مدفونون مما ييل رجيل اإلمام يف مشهدهُ ،حفرت هلم حفرية
وسوي عليهم الرتاب ،إال العباس بن عيل فإنه دفن يف
وألقوا فيها مجيع ًا ّ

موضع مقتله عىل املسناة بطريق الغارضية ،وليس لقبور إخوته وأهله أثر،

وإنام يزورهم الزائر من عند قرب اإلمام احلسني ويومئ إىل األرض التي

نحو رجليه بالسالم ،وعيل بن احلسني يف مجلتهم .وأما أصحاب اإلمام
احلسنيالذين قتلوا معه ،فإهنم دفنوا حوله ،ولسنا نحصل هلم أجداث ًا عىل
التحقيق والتفصيل ،إال أنا ال نشك أن احلائر حميط هبم(.)67

ويبدو أن مسألة حدود احلائر احلسيني قد أخذت مساحة من مناقشات

وآراء الفقهاء ،الرتباطها ببعض األحكام التعبدية كالدعاء والصالة
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث

263

�شهر ذي احلجة املعظم 1438هـ /ايلول 2017م

احلائر احل�سيني -الن�ش�أة والتطور

مث ً
ال( ،)68ولذلك حاول العلاّ مة املجليس (ت1111هـ1699/م) بحث هذه
املوضوعة يف موسوعته بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار يف

باب خاص ،استعرض فيه آراء املتقدمني يف حد احلائر ،ومدى اختالفهم فيه
وصو ً
ال إىل عرصه ،فقال :اعلم أنه اختلف كالم األصحاب يف حد احلائر،

وبينّ أن اختالفهم فيه يقع عىل ثالثة أوجه هي:

 -1إنه ما أحاطت به ج��دران الصحن فيدخل فيه الصحن من مجيع

اجلوانب والعامرات املتصلة بالقبة املنورة واملسجد الذي خلفها.

 -2إنه القبة الرشيفة وما اتصل هبا من العامرات كاملسجد واملقتل واخلزانة

وغريها.

 -3إنه القبة الرشيفة فقط.

ثم إنه عقب عىل هذه اآلراء الثالثة بالقول :واألول أظهر الشتهاره

هبذا الوصف بني أهل املشهد آخذين عن أسالفهم ،ولظاهر كلامت أكثر
األصحاب .قال ابن إدريس :املراد باحلائر ما دار سور املشهد واملسجد عليه
ال ما دار سور البلد عليه ،ألن ذلك هو احلائر حقيقة ،ألن احلائر يف لسان

العرب املوضع املطمئن الذي حيار فيه املاء .وذكر الشهيد يف الذكرى :أن
يف هذا املوضع حار املاء ملا أمر املتوكل بإطالقه عىل قرب احلسني ،ليعفيه

فكان ال يبلغه .وذكر السيد الفاضل أمري رشف الدين عيل املجاور باملشهد
الغروي ،وكان من مشاخينا :أنه سمع من كبار الشائبني يف البلدة املرشفة أن

احلائر هو السعة التي عليها احلصار الرفيع من القبلة واليمني واليسار ،وأما
اخللف فام ندري ما حده ،..ويف شموله حلجرات الصحن إشكال ،وال يبعد
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أن يكون ما انخفض من هذا الصحن الرشيف يكون داخ ً
ال يف احلائر دون ما

ارتفع منها ،..واهلل أعلم(.)69

وحقيقة احلال ّ
أن حدود احلائر احلسيني املرشف قد عينت بصورة دقيقة

يف روايتني صدرتا عن اإلمام الصادق.

األوىل -إنّه قال :قرب اإلمام احلسنيعرشون ذراع ًا يف عرشين ذراع ًا
مكرس ًا روضة من رياض اجلنة(.)70

الثانيةّ -
إن إسحاق بن عامر سأله عن حد حرمة القرب الرشيف ،فقال:
امسح مخسة وعرشين ذراع ًا من ناحية رجليه ،ومخسة وعرشين ذراع ًا مما ييل

وجهه ،ومخسة وعرشين ذراع ًا من خلفه ،ومخسة وعرشين ذراع ًا من ناحية
رأسه ،وموضع قربه منذ يوم دفن روضة من رياض اجلنة(.)71

ولو اعترب الذراع الواحد نصف مرت أو ما يقرب من ذلك ،تكون مساحة
احلائر بأعىل التقديرين املذكورين قرابة( 625مرت ًا مربع ًا) .وهذه املساحة

متناسبة مع ما حدده ابن ادريس احليل يف قوله املذكور سلفاً(.)72
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الخاتمة
 -1انتهى البحث إىل جمانبة رأي السيد عبد اجلواد الكليدار يف كتابه (تاريخ

كربالء وحائر احلسني )يف التفريق بني احلائر واحلري ،عىل أن األول اسم
للبناء املحيط بقرب اإلمام احلسني  ،والثاين اسم لكربالء عموم ًا ،فقد تبني
أن الكليدار تبنى هذا الرأي عىل قراءة مغلوطة للنص الذي أورده ياقوت
احلموي (ت626ه��ـ) حول احلائر احلسيني يف كتابه معجم البلدان ،وقد
اتضح حني العودة لنص ياقوت احلموي أنه مل يكن يقصد ما ذهب إليه
الكليدار ،هذا فض ً
ال عىل أن رأي األخري ال يوجد ما يدعمه أو يرجحه يف
النصوص واملصادر األخرى.

 -2كام جانب البحث رأي السيد عبد اجلواد يف قضية هدم القرب الرشيف

ألربع مرات يف عهد املتوكل العبايس(247-232هـ)فقد تبني من خالل
التدقيق يف الروايات أنه هدم القرب مرة واحدة فقط ،وذلك عام(236هـ)،
وقد حرص عىل إبقاء القرب مهدوم ًا طوال مدة حكمه املتبقية أي حتى
عام(247هـ).

 -3كذلك جانب البحث رأي السيد عبد اجلواد فيام ظنه من أن هارون

العبايس(193-170هـ) هدم القرب الرشيف عام (193هـ)فقد تبني أن ذلك
توهم من املؤلف يف قراءة الرواية الواردة يف تاريخ الطربي هبذا الصدد.

 -4وقف البحث عىل التفسري املشهور لتسمية احلائر احلسيني ،ورده إىل

أن املتوكل العبايس هدم قرب اإلمام ،وأجرى عليه املاء فحار حول قربه
فسمي باحلائر.
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الهوام�ش

 1 .1املجليس :حممد باقر .ت(1111هـ1699/م) .بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار
(ط ،2مؤسسة الوفاء :بريوت -لبنان 403هـ1983/م) ،ج/45ص.179

 2 .2ابن نام احليل:نجم الدين حممد بن جعفر بن أيب البقاء ت(645هـ1247/م):مثري األحزان(ط،1
منشورات املطبعة احليدرية :النجف -العراق 1369هـ 1950/م).15 ،

 3 .3ابن نام احليل :مثري األحزان.40-39 ،

 4 .4ابن قولويه :أبو القاسم جعفر بن حممد القمي( .ت368هـ) .كامل الزيارات( .ط ،1مؤسسة نرش
الفقاهة :قم-إيران147هـ) ،ص457؛الصدوق :أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن
بابويه القمي( .ت381هـ).ثواب األعامل وعقاب األعامل(.ط ،2مؤسسة الرشيف الريض :قم–
إيران 1368هـ) ،ص94؛ ابن ادريس احليل :أبو جعفر حممد بن منصور بن أمحد(ت598هـ) .كتاب
الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي(.ط ،2مؤسسة النرش اإلسالمي :قم -إيران 1410هـ) ، .ج/1
ص342؛احليل :أبو منصور احلسن بن يوسف بن املطهر .ت(726هـ1325/م) .تذكرة الفقهاء.
(ط ،1مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث :قم -إيران 1414هـ1993 /م) ،ج187 /1؛املجليس:
بحار األنوار  ،ج/86ص.89
 5 .5الفراهيدي :أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد .ت(175ه��ـ791/م) .كتاب العني .تح :مهدي
املخزومي و إبراهيم السامرائي (ط ،2مؤسسة دار اهلجرة :إيران 1409ه��ـ1988/م) ، .ج/3
ص289؛ ابن منظور :أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم .ت(711هـ1311/م) .لسان العرب
املحيط .تقديم :أمحد فارس(ط ،1أدب احلوزة :قم -إيران 1405هـ1984/م) ، .ج/4ص223؛
الطرحيي :فخر الدين النجفي( .ت1087هـ).جممع البحرين .تح :أمحد احلسيني(ط ،2مؤسسة
مرتضوي :طهران -إيران 1362هـ) ،.ج/3ص.281-280عبد اجلواد الكليدار :آل طعمة.
تاريخ كربالء وحائر احلسني( .ط ،1املكتبة احليدرية :النجف -العراق 1418هـ) ،ص.25-22

 6 .6عيل بن محزة ،أحد أشهر علامء اللغة البرصيني .تويف عام(375هـ) .ياقوت احلموي :شهاب الدين
أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل .ت(626هـ1228/م).معجم األدباء(. .ط ،3دار الفكر :بريوت-
لبنان 1400هـ1980/م) ،ج/13ص.209-208

 7 .7معجم البلدان( .دار إحياء الرتاث العريب :بريوت -لبنان 1399هـ1979/م) ،ج/2ص-208
 .209وينظر تفسري السيد عبد اجلواد الكليدار هلذا النص يف كتابه :تاريخ كربالء وحائر احلسني،
ص.25
 8 .8تاريخ كربالء وحائر احلسني ،ص.25

 9 .9أمري جواد :احلائر احلسيني ،ص .11-10وقد فات الباحث أمري جواد يف رسالته(احلائر احلسيني-
دراسة تارخيية) الوقوف عىل مدى دقة هذا التفسري لعبارة ياقوت احلموي ،فبدا وكأنه يتابع الكليدار
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث
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أو يعتمد رأيه.

 1010الشهيد األول :حممد بن مجال الدين مكي العاميل اجلزيني(ت786هـ):ذكرى الشيعة يف أحكام
الرشيعة( .ط ،1مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث :قم -إيران 1419ه��ـ) ،.ج/4ص .1وعنه
نقل ذلك :املجليس :بحار األن��وار ،ص/86ص89؛ج/98ص117؛م��ل��اذ األخيار ،ج/8
ص441؛اجل��واه��ري :حممد حسني النجفي( .ت1266ه��ـ).ج��واه��ر الكالم يف رشح رشائع
اإلسالم .تح :عباس القوجاين(ط ،2مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي :طهران -إيران 1367هـ)،
ج/14ص340؛آق��ا رضا اهلمداين :مصباح الفقيه .تح :حممد الباقري وآخرين(ط ،1املؤسسة
اجلعفرية إلحياء ال�تراث :قم -إي��ران 1417ه��ـ) ،ج/2ص761؛ال��ن�مازي الشاهرودي :عيل
النامزي(ت1405هـ):مستدرك سفينة البحار .تح :حسن عيل النامزي(ط ،1مؤسسة النرش
اإلسالمي :قم -إيران 1418هـ) ، .ج/2ص 476؛السبزواري :حممد باقر(ت1090هـ):ذخرية
املعاد يف رشح االرش���اد(ط ،1مؤسسة آل البيت إلحياء ال�تراث) ،.ج/1ص413؛الوحيد
البهبهاين :حممد باقر(ت 1205هـ):مصابيح الظالم يف رشح مفاتيح الرشائع .تح :مؤسسة الوحيد
البهبهاين(ط ،1مؤسسة الوحيد البهبهاين :قم -إيران 1424ه��ـ) ،.ج/2ص207؛ حتسني آل
شبيب :مرقد اإلمام احلسني عرب التاريخ( .ط ،1دار الفقه :قم -إيران 1421هـ) ،.ص.21

 1111تنظر ترمجته عند :حمسن األمني(ت 1371هـ) .أعيان الشيعة .حتقيق وختريج :حسن األمني(ط،1
دار التعارف :ب�يروت -لبنان 1403ه����ـ1983/م) ،.ج/10ص64-59؛ال��ق��م��ي :عباس.
(ت1359هـ).الكنى واأللقاب .تقديم :حممد هادي األميني(ط ،1مكتبة الصدر :طهران -إيران
) ، .ج/2ص.381
 1212ينظر ،ج/4ص.291

 1313الرسائر ،ج/1ص.342

 1414الفراهيدي :العني ،ج/3ص289؛ياقوت احلموي :معجم البلدان ،ج/2ص208؛ابن منظور:
لسان العرب  ،ج /4ص.223

 1515ياقوت احلموي :معجم البلدان ،ج/2ص208؛اب���ن سيده :أبو احلسن عيل بن إسامعيل
(ت458هـ) .املخصص(ط ،1دار إحياء الرتاث العريب :بريوت-لبنان 1321هـ) .ج/3ص،56
ص ،131ص171؛ ابن منظور :لسان العرب ،ج/4ص.223

 1616تاريخ كربالء وحائر احلسني ،ج .24يشري هو يف اهلامش لعام(1946م)حيث خصصت وزارة
الشؤون االجتامعية هلذا الغرض مبلغ ًا قدره(15000دينار)حينها ولكنها مل تستطع معاجلة مشكلة
املستنقعات.

 1717الفراهيدي :العني ،ج/3ص289؛ياقوت احلموي :معجم البلدان ،ج/2ص209-208؛ابن
منظور :لسان العرب ،ج/4ص223؛الزبيدي :تاج العروس ،ج/6ص.324
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 1818ياقوت احلموي :معجم البلدان ،ج/2ص209-208؛ع��ب��د اجلواد الكليدار :تاريخ كربالء
واحلائر احلسيني ،ص.28

 1919البالذري :أبو جعفر امحد بن جابر .ت(279هـ892/م) .فتوح البلدان .وضع مالحقه وفهارسه:
صالح الدين املنجد(ط ،1مكتبة النهضة املرصية :القاهرة -مرص 1376هـ 1956/م) ،.ج/ 2ص
364؛عبد اجلواد الكليدار :تاريخ كربالء واحلائر احلسيني ،ص.28

 2020الطربي :أبو جعفر حممد بن جرير .ت(310ه��ـ922/م) .تاريخ الرسل وامللوك .تح :حممد
أبو الفضل إبراهيم(ط ،2دار املعارف :القاهرة -مرص 1387هـ1967 /م) ،ج/4ص-408
409؛عبد اجلواد الكليدار :تاريخ كربالء واحلائر احلسيني ،ص.21

 2121احللواين :احلسني بن حممد بن احلسن( .ت ق .)5نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر( .ط ،1مؤسسة
اإلمام املهدي :قم -إيران 1408هـ) ،.ص86؛ابن نام احليل :نجم الدين حممد بن جعفر بن أيب
البقاء هبة اهلل .ت (645ه���ـ1247/م) .مثري األح��زان ،ص29؛اب��ن ط��اووس :عيل بن موسى
بن جعفر بن حممد .ت(664ه��ـ1265/م) .اللهوف يف قتىل الطفوف( .ط ،1دار أنوار اهلدى:
قم -إيران 1417ه���ـ1996/م) ،.ص38؛ األرب�لي :أبو احلسن عيل بن عيسى بن أيب الفتح.
ت(693ه���ـ1293/م) .كشف الغمة يف معرفة األئمة( .ط ،2دار األض��واء :ب�يروت -لبنان
1405هـ1985/م) ،ج/2ص.239
 2222ال��ص��ح��اح :ت��اج اللغة وص��ح��اح العربية .ت��ح :أمح��د عبد الغفور ع��ط��ار (ط ،4العلم
للماليني1407هـ1987/م) ،ج/2ص641؛ ابن منظور :لسان العرب ،ج/4ص.226

 2323معجم البلدان ،ج/2ص.208
 2424مراصد االطلاّ ع يف أسامء األمكنة والبقاع ،ج/1ص.373

 2525تاج العروس ،ج/6ص.321-317
 2626جممع البحرين ،ج/3ص.280

 2727الطربي :تاريخ ،ج/1ص398-397؛ابن مسكويه :أبو عيل الرازي( .ت421هـ) .جتارب األمم
وتعاقب اهلمم .تح :أيب القاسم إمامي(ط ،2دار رسوش :طهران -إيران 1422هـ2001/م)،.
ج/1ص86-85؛ السمعاين :أبو سعد عبد الكريم بن حممد بن منصور التميمي( .ت562هـ).
األن��س��اب .تقديم وتعليق :عبد اهلل عمر ال���ب���ارودي(ط ،1دار اجل��ن��ان :ب�ي�روت -لبنان
1408هـ1988/م) ،ج/5ص300-299؛ابن اجلوزي :ابو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد
(ت597هـ1200/م) .املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم .دراسة وحتقيق :حممد ومصطفى عبد القادر
عطا ،مراجعة :نعيم زرزور( .ط ،1دار الكتب العلمية  :بريوت-لبنان 1412ه��ـ1992/م)،.
ج/1ص408-407؛ياقوت احلموي :معجم البلدان ،ج/2ص.329
 2828الطربي :عامد الدين أبو جعفر حممد بن أيب القاسم( .ت ق .)6بشارة املصطفى لشيعة املرتىض.
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تح :جواد القيومي :األصفهاين(ط ،1مؤسسة النرش اإلسالمي :قم -إيران 1420هـ2000/م)،
ص125؛املجليس :بحار األنوار ،ج/65ص.130

 2929املفيد :حممد بن حممد بن النعامن العكربي البغدادي .ت(413ه��ـ1022/م) .مسار الشيعة يف
خمترص تواريخ الرشيعة .تح :مهدي نجف(ط ،2دار املفيد :بريوت -لبنان 1414هـ1993 /م)،..
ص46؛الطويس :أبو جعفر حممد بن احلسن .ت(460هـ1067/م).مصباح املتهجد( .ط،1
مؤسسة فقه الشيعة :بريوت -لبنان 1411هـ1991/م) ،ص787؛ابن املطهر احليل :العدد القوية
لدفع املخاوف اليومية .تح :مهدي الرجائي(ط ،1مكتبة املرعيش :النجف-العراق 1408هـ/
1987م) ،ص.219
 3030بغية النبالء يف تاريخ كربالء ،ص.16-14

 3131الطرحيي :جممع البحرين ،ج/5ص.462-461
 3232الطربي :تاريخ ،ج/4ص.457-456

 3333ابن قولويه :كامل الزيارات ،ص.423-393

 3434ابن قولويه :كامل الزيارات ،ص367؛املجليس :بحار األنوار ،ج/98ص.157

 3535الكليني :أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق .ت(329هـ950/م) .الكايف .صححه وعلق
عليه :عيل أكرب الغفاري( ط ،5دار الكتب اإلسالمية :طهران -إيران 1363هـ1943/م) ،.ج/4
ص576-575؛الطويس :هتذيب األحكام يف رشح املقنعة للشيخ املفيد .تح :حسن املوسوي
اخلرسان(.ط ،3دار الكتب اإلسالمية :طهران -إيران 1364هـ) ،.ج/6ص.54

 3636ابن قولويه :كامل الزيارات ،ص.362-358
 3737الطويس :مصباح املتهجد ،ص.720-717
 3838ابن قولويه :كامل الزيارات ،ص.255

 3939تاريخ كربالء وحائر احلسني ،ص.52-51

 4040ابن قولويه :كامل الزيارات ،ص.222-221

 4141ابن الغضائري :رجال ابن الغضائري ،ص.86

 4242الطربي :تاريخ ،ج/6ص.537-536

 4343الطويس :األمايل ،ص325؛املجليس :بحار األنوار ،ج/45ص.398
 4444تاريخ كربالء واحلائر احلسيني ،ص ،30ص ،143ص.144

 4545البخاري :أبو عبد اهلل حممد بن اسامعيل .ت(256ه���ـ869/م) .التاريخ الكبري ،تصحيح
وتعليق :عبد الرمحن حييى اليامين(ط ،1اجلمعية العلمية :حيدر آباد -اهلند 1361هـ1942/م)،
ج/2ص214؛ اخلطيب البغدادي :أبو بكر أمحد بن عيل .ت(463هـ1070/م).تاريخ بغداد.
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دراسة وحتقيق :مصطفى عبد القادر عطا(ط ،1دار الكتب العلمية :بريوت – لبنان 1417هـ/
1997/م) ،.ج/7ص.263-262

 4646أبو الفرج األصفهاين :عيل بن احلسني بن حممد بن أمحد .ت(356هـ966/م).مقاتل الطالبيني.
(ط ،2مؤسسة دار الكتاب :قم -إيران 1385هـ1965/م) ،ص.395

 4747عبد اجلواد الكليدار :تاريخ بغداد واحلائر احلسيني ،ص.144
 4848مقاتل الطالبيني ،ص.396-395

 4949الطرحيي :جممع البحرين ،ج/2ص.22
 5050مقاتل الطالبيني ،ص.396

 5151تاريخ ابن جرير الطربي ،ج/7ص.365

 5252مروج الذهب ومعادن اجلوهر .اعتناء ومراجعة :كامل حسن مرعي(ط ،1املكتبة العرصية:
بريوت -لبنان 1425هـ2005 /م) ،.ج/4ص.51
 5353مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،ج/4ص.52-51
 5454عبد احلسني الكليدار ،ص .67

 5555حمسن األمني :أعيان الشيعة ،ج/1ص537؛عبد احلسني الكليدار :بغية النبالء يف تاريخ كربالء،
ص68؛ عبد اجلواد الكليدار :تاريخ كربالء واحلائر احلسيني ،ص.151-148

 5656عبد احلسني الكليدار :بغية النبالء يف تاريخ كربالء ،ص68؛عبد اجلواد الكليدار :تاريخ كربالء
واحلائر احلسيني ،ص.159-152

 5757ابن اجل��وزي :املنتظم ،ج/15ص120؛الذهبي شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن
عثامن .ت(748هـ1347/م).تاريخ اإلسالم .تح :عمر عبد السالم تدمرى(ط ،1دار الكتاب
العريب ،بريوت-لبنان1407هـ1987/م) ،.ج/28ص26؛ابن كثري :البداية والنهاية ،ج/12
ص20؛عبد اجلواد الكليدار :تاريخ كربالء واحلائر احلسيني ،ص.161-160
 5858الرسائر ،ج/1ص.342

 5959عبد احلسني الكليدار :بغية النبالء يف تاريخ كربالء ،ص69-68؛عبد اجلواد الكليدار :تاريخ
كربالء واحلائر احلسيني ،ص.162-161
 6060عبد اجلواد الكليدار :تاريخ كربالء واحلائر احلسيني ،ص.164-163

 6161رحلة ابن بطوطة .رحلة ابن بطوطة(.ط ،1دار الرتاث :بريوت -لبنان 1388هـ1968/م)، .
ص.251

 6262عبد احلسني الكليدار :بغية النبالء يف تاريخ كربالء ،ص70؛عبد اجلواد الكليدار :تاريخ كربالء
واحلائر احلسيني ،ص.167-166
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 6363حسني الشاكري :موسوعة املصطفى والعرتة ،ج/11ص.459

 6464عبد احلسني الكليدار :بغية النبالء يف تاريخ كربالء ،ص.78-72

 6565عبد اجلواد الكليدار :تاريخ كربالء واحلائر احلسيني ،ص ،167-166ص.240-225
 6666الرسائر ،ج/1ص.342

 6767اإلرشاد ،ج/2ص .126وينظر .الطربيس :إعالم الورى ،ج/1ص477-476؛تاج املواليد،
ص33؛ابن ادريس احليل :الرسائر ،ج/1ص.494

 6868ينظر .ابن قولويه :كامل الزيارات ،ص457؛املفيد :املزار .تح :حممد باقر األبطحي(.ط ،2دار املفيد:
بريوت-لبنان 1414هـ1993/م) ،ص209؛الصدوق :ثواب األعامل ،ص94؛الطويس:هتذيب
األحكام ،ج/6ص81ـ82؛الطويس:مصباح املتهجد ،ص509؛ابن ادريس احليل:الرسائر ،ج/1
ص342؛احليل :تذكرة الفقهاء ،ج/1ص187؛الشهيد األول :ذكرى الشيعة ،ج/4ص291؛
املجليس :بحار األنوار ،ج/86ص.89

 6969املجليس :بحار األنوار ،ج/98ص.117—10

 7070ابن قولويه :كامل الزيارات ،ص222؛الطويس :هتذيب األحكام ،ص.72/6

 7171ابن قولويه :كامل ال��زي��ارات ،ص457؛ال��ص��دوق :ث��واب األع�مال ،ص94؛املفيد :امل��زار،
ص34؛الطويس :مصباح املتهجد ،ص.731
 7272عبد اجلواد الكليدار :تاريخ كربالء واحلائر احلسيني ،ص.36-35
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ً
أوال -الكتب .

الم�صادر والمراجع

 -آقا رضا اهلمداين.

/1مصباح الفقيه .تح :حممد الباقري وآخري0ن(ط،1املؤسسة اجلعفرية

إلحياء الرتاث :قم -إيران 1417هـ).

 -ابن ادريس احليل :أبو جعفر حممد بن منصور بن أمحد(ت598هـ).

/2ك��ت��اب ال�سرائ��ر احل��اوي لتحرير ال��ف��ت��اوي(.ط ،2مؤسسة النرش

اإلسالمي :قم -إيران 1410هـ).

-األربيل :أبو احلسن عيل بن عيسى بن أيب الفتح .ت(693هـ1293/م).

/3كشف الغمة يف معرفة األئمة (ط،2دار األض��واء :بريوت -لبنان

1405هـ1985/م).

 -ابن بطوطة :أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم اللوايت

الطنجي( .ت779هـ).

/4رح���ل���ة اب���ن ب���ط���وط���ة(.ط ،1دار ال��ت��راث :ب��ي�روت -لبنان

1388هـ1968/م).

 -البخاري :أبو عبد اهلل حممد بن اسامعيل .ت(256هـ869/م).

 /5التاريخ الكبري ،تصحيح وتعليق :عبد الرمحن حييى اليامين(ط،1اجلمعية

العلمية :حيدر آباد -اهلند 1361هـ1942/م).

 البغدادي :صفي الدين عبد املؤمن بن عبد احلق( .ت739ه)./6م��راص��د ّ
االط�ل�اع ع�لى أس�ماء األمكنة وال��ب��ق��اع .ت��ح :حممد عيل
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البجاوي(ط ،1دار اجليل :بريوت -لبنان 1412هـ 1992/م).
 -البالذري :أبو جعفر امحد بن جابر .ت(279هـ892/م).

/7ف���ت���وح ال��ب��ل��دان ،وض���ع م�لاح��ق��ه وف��ه��ارس��ه :ص�ل�اح ال��دي��ن

املنجد(ط،1مكتبة النهضة املرصية :القاهرة -مرص 1376هـ 1956/م).
 -حتسني آل شبيب.

/8مرقد اإلم��ام احلسني عرب التاريخ( .ط ،1دار الفقه :قم -إيران

1421هـ).

 -اجلواهري :حممد حسني النجفي( .ت1266هـ).

 /9ج���واه���ر ال���ك�ل�ام يف رشح رشائ����ع اإلس��ل��ام .ت���ح :ع��ب��اس

القوجاين(ط،2مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي :طهران -إيران 1367هـ).

-ابناجلوزي:أبوالفرجعبدالرمحنبنعيلبنحممد(ت597هـ1200/م).

 /10املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم .دراسة وحتقيق :حممد ومصطفى

عبد القادر عطا ،مراجعة :نعيم زرزور( .ط،1دار الكتب العلمية  :بريوت-

لبنان 1412هـ1992/م).

-اجلوهري :إسامعيل بن محاد .ت(393هـ1002/م).

 /11الصحاح :تاج اللغة وصحاح العربية .تح :أمحد عبد الغفور عطار

(ط ،4العلم للماليني 1407هـ1987 /م).

 -احللواين :احلسني بن حممد بن احلسن( .ت ق.)5

 /12نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر( .ط ،1مؤسسة اإلمام املهدي :قم-

إيران 1408هـ).
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 -احليل :ريض الدين عيل بن يوسف املطهر .ت(710هـ1310/م).

 /13العدد القوية لدفع املخاوف اليومية .تح :مهدي الرجائي(ط،1مكتبة

املرعيش :النجف-العراق 1408هـ1987 /م).

 -احليل :أبو منصور احلسن بن يوسف بن املطهر .ت(726هـ1325/م).

/14تذكرة الفقهاء( .ط ،1مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث :قم -إيران

1414هـ1993/م).

اخلطيب البغدادي :أبو بكر أمحد بن عيل .ت(463هـ1070/م).

 /15تاريخ بغداد .دراسة وحتقيق :مصطفى عبد القادر عطا(ط،1دار

الكتب العلمية :بريوت – لبنان 1417هـ1997/ /م).

 -ال��ذه��ب��ي :شمس ال��دي��ن أب��و عبد اهلل حممد ب��ن أمح��د ب��ن عثامن.

ت(748هـ1347/م).

 /16تاريخ اإلسالم ،تح :عمر عبد السالم تدمري(ط،1دار الكتاب

العريب ،بريوت-لبنان1407هـ1987/م).

-الزبيدي :أبو فيض حمب الدين حممد مرتىض احلسيني الواسطي احلنفي.

ت(1205هـ1790/م).

 /17تاج العروس .دراسة وحتقيق  :عيل شريي(ط،1دار الفكر :بريوت-

لبنان 1414هـ1994/م).

 -السبزواري :حممد باقر( .ت1090هـ).

 /18ذخرية املعاد يف رشح اإلرشاد( .ط ،1مؤسسة آل البيت إلحياء

الرتاث).
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 -السمعاين :أب��و سعد عبد الكريم بن حممد بن منصور التميمي.

(ت562هـ).

 /19األنساب .تقديم وتعليق :عبد اهلل عمر البارودي(ط،1دار اجلنان:

بريوت -لبنان 1408هـ1988/م).

 -ابن سيده :أبو احلسن عيل بن إسامعيل( .ت458هـ).

/20امل��خ��ص��ص(.ط ،1دار إحياء ال�تراث ال��ع��ريب :ب�يروت -لبنان

1321هـ).

 -الشاكري :حسني.

 /21موسوعة املصطفى والعرتة( .ط ،1مؤسسة اهلادي :قم -إيران

1417هـ).

 -الشاهرودي :عيل النامزي( .ت1405هـ).

 /22مستدرك سفينة البحار .تح :حسن عيل النامزي(ط،1مؤسسة النرش

اإلسالمي :قم -إيران 1418هـ).

 الشهيد األول :حممد بن مجال الدين مكي العاميل اجلزيني( .ت786هـ). /23ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة( .ط ،1مؤسسة آل البيت إلحياء

الرتاث :قم -إيران 1419هـ).

-الصدوق :أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه

القمي( .ت381هـ).

/24ثواب األعامل وعقاب األعامل( .ط ،2مؤسسة الرشيف الريض:

قم–إيران 1368هـ).
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 -ابن طاووس :عيل بن موسى بن جعفر بن حممد .ت(664هـ1265/م).

 /25اللهوف يف قتىل ال��ط��ف��وف(ط،1دار أن��وار اهل��دى :ق��م -إي��ران

1417هـ1996/م).

 -الطربي :أبو جعفر حممد بن جرير .ت(310هـ922/م).

 /26تاريخ الرسل وامللوك .تح :حممد أبو الفضل إبراهيم(ط،2دار

املعارف :القاهرة -مرص 1387هـ1967 /م).

 -الطربي :عامد الدين أبو جعفر حممد بن أيب القاسم( .ت ق.)6

/27ب���ش���ارة املصطفى لشيعة امل��رت�ضى .ت���ح :ج���واد القيومي:

األصفهاين(ط،1مؤسسة النرش اإلسالمي :قم -إيران 1420هـ2000/م).
 -الطرحيي :فخر الدين النجفي( .ت1087هـ).

 /28جممع البحرين .تح :أمحد احلسيني(ط ،2مؤسسة مرتضوي:

طهران -إيران 1362هـ).

 -الطويس :أبو جعفر حممد بن احلسن .ت(460هـ1067/م).

 /29األم�����ايل .ت���ح :ق��س��م ال����دراس����ات اإلسالمية–مؤسسة

البعثة(ط،1مؤسسة البعثة :قم -إيران 1414هـ1993/م).

 /30هتذيب األحكام يف رشح املقنعة للشيخ املفيد .تح :حسن املوسوي

اخلرسان(.ط ،3دار الكتب اإلسالمية :طهران -إيران 1364هـ).

 /31مصباح املتهجد( .ط ،1مؤسسة فقه الشيعة :ب�يروت -لبنان

1411هـ1991/م).

 -ابن الغضائري:أمحد بن احلسني بن عبيد اهلل بن إبراهيم( .ت ق.)5
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/32رجال ابن الغضائري .تح :حممد رضا احلسيني اجلاليل(ط ،1دار

احلديث :قم -إيران 1422هـ).

-الفراهيدي :أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد .ت(175هـ791/م).

 /33العني .تح :مهدي املخزومي و إبراهيم السامرائي(ط،2مؤسسة

دار اهلجرة :إيران 1409هـ1988/م).

-أب���و ال��ف��رج األص��ف��ه��اين :ع�لي ب��ن احل��س�ين ب��ن حم��م��د ب��ن أمح��د.

ت(356هـ966/م).

 /34مقاتل الطالبيني(ط،2مؤسسة دار ال��ك��ت��اب :ق��م -إي��ران

1385هـ1965/م).

-القمي :أبو القاسم( .ت1231هـ).

/35مناهج األحكام .تح :مؤسسة النرش اإلسالمي(ط ،1مؤسسة النرش

اإلسالمي :قم -إيران 1420هـ).

-القمي :عباس( .ت1359هـ).

 /36الكنى واأللقاب .تقديم :حممد هادي األميني(ط ،1مكتبة الصدر:

طهران -إيران ).

-ابن قولويه :أبو القاسم جعفر بن حممد القمي( .ت368هـ).

 /37كامل الزيارات( .ط ،1مؤسسة نرش الفقاهة :قم -إيران 147هـ).

-ابن كرامة :رشف اإلسالم بن سعيد املحسن( .ت494هـ).

/38تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني .تح :حتسني آل شبيب(ط،1مركز

الغدير للدراسات اإلسالمية 1420هـ2000 /م).
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-الكليدار :عبد اجلواد آل طعمة.

 /39تاريخ كربالء واحلائر احلسيني( .ط ،1املكتبة احليدرية :النجف-

العراق 1418هـ).

-الكليدار :عبد احلسني آل طعمة

 /40بغية النبالء يف تاريخ كربالء(ط ،1مطبعة اإلرشاد :بغداد -العراق

1966م).

-املجليس :حممد باقر .ت(1111هـ1699/م).

/41بحار األن��وار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار(ط،2مؤسسة

الوفاء :بريوت -لبنان 403هـ1983/م).
-حمسن األمني( .ت 1371هـ).

 /42أعيان الشيعة .حتقيق وختريج :حسن األم�ين(ط،1دار التعارف:

بريوت -لبنان 1403هـ1983/م).

-املسعودي :أبو احلسن عيل بن احلسني بن عيل .ت(346هـ957/م).

 /43م��روج الذهب ومعادن اجلوهر .اعتناء ومراجعة:كامل حسن

مرعي(ط،1املكتبة العرصية :بريوت -لبنان 1425هـ2005 /م).
-ابن مسكويه :أبو عيل الرازي( .ت421هـ).

 /44جتارب األمم .تح :أبو القاسم إمامي(ط ،2دار رسوش :طهران-

إيران 1422هـ2001/م).

-امل��ف��ي��د :حم��م��د ب���ن حم��م��د ب���ن ال��ن��ع�مان ال��ع��ك�بري ال��ب��غ��دادي.

ت(413هـ1022/م).
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 /45مسار الشيعة يف خمترص تواريخ الرشيعة .تح:مهدي نجف(ط،2دار

املفيد :بريوت -لبنان 1414هـ1993 /م).

/46املزار .تح :حممد باقر األبطحي(.ط ،2دار املفيد :بريوت -لبنان

1414هـ1993/م).

-ابنمنظور:أبوالفضلمجالالدينحممدبنمكرم.ت(711هـ1311/م).

 /47لسان العرب .تقديم :أمحد فارس(ط ،1أدب احلوزة :قم -إيران

1405هـ1984/م).

-ابن نام احليل :نجم الدين حممد بن جعفر بن أيب البقاء هبة اهلل .ت

(645هـ1247/م).

 /48مثري األحزان(.ط،1منشورات املطبعة احليدرية :النجف -العراق

1369هـ1950/م).

-الوحيد البهبهاين :حممد باقر الوحيد( .ت 1205هـ).

 /49مصابيح الظالم يف رشح مفاتيح الرشائع .تح :مؤسسة الوحيد

البهبهاين(ط،1مؤسسة الوحيد البهبهاين  :قم -إيران 1424هـ).

-ياقوت احلموي :شهاب الدين أب��و عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل.

ت(626هـ1228/م).

 /50معجم ال��ب��ل��دان(دار إح��ي��اء ال�ت�راث ال��ع��ريب :ب�ي�روت -لبنان

1399هـ1979/م).

 /51معجم األدباء(.ط ،3دار الفكر :بريوت -لبنان 1400هـ1980/م).
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ثاني ًا -الرسائل الجامعية.

 -أمري جواد كاظم عيل بيج.

 /52احلائر احلسيني -دراسة تارخيية(656-61هـ)(،رسالة ماجستري

غري منشورة ،كلية اآلداب -جامعة الكوفة2007 ،م).
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الملخ�ص
انعكست أوضاع العراق االجتامعية واالقتصادية والسياسية عىل احلياة
الفكرية ،فلم َ
حيظ اجلانب الثقايف والتعليمي بعناية الدولة العثامنية التي مل تعد

اخلدمات التعليمية حتى منتصف القرن التاسع عرش من ضمن اختصاصاهتا

املهمة إىل األفراد واجلامعات ،وكان التعليم يف العراق قبل
وإ َّنام أوكلت هذه ّ
ظهور املدارس احلديثة مقتصـر ًا عىل الكتاتيب ،التي تدرس بال ّلغة العربية،
وكانت املصدر األسايس لتكوين الفئة املث َّقفة ،فض ً
ال عن املدارس الدينية
التي كانت ِّ
تشك ُل امتداد ًا للمدارس العربية يف العصور اإلسالمية.

كانت الكتاتيب هي الطريقة الوحيدة للتعليم يف العهد العثامين قبل ْ
أن

تقوم الدولة العثامنية باتّباع أسلوب التعليم احلديث يف منتصف القرن التاسع

عشـر ولذلك فقد عانت احلكومة العثامنية من بعض الصعوبات عند فتحها
ِّ
املتأخرة يف مطلع القرن العشـرين ،فكانت كربالء مركز ًا لإلشعاع
ملدارسها

الفكري واإلسالمي كوهنا مركز احلوزة العلمية إضافة اىل موقعها الديني
والعلمي املتميز ،فقد أصبحت حمط أنظار وأفئدة طلاّ ب العلم ومقصد

اآلالف من الطلبة ورجال الفقه والدين من ش ّتى األقطار اإلسالمية من

أجل التف ّقه بتعاليم الشـريعة اإلسالمية ،وهكذا واصلت مدينة كربالء تأدية
دورها العلمي من خالل موقعها كمركز للمرجعية ،ومن خالل كوهنا مركز ًا
مهماّ ً من مراكز اإلشعاع العلمي.

خالصة القول ،انترش التعليم احلكومي يف العراق بمدارسه ومعاهده
شيئ ًا فشيئ ًا ،وقد كانت أنظمة التعليم قبل ذلك بدائية ،وجدواها حمدودة،
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث
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وقد ّ
شكل انتشار التعليم احلكومي عام ً
ال مه ًّام يف ازدهار اليقظة الفكرية يف

العراق خالل العهد العثامين األخري.
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Abstract
The social ، economic and political situation in Iraq had
an effect on the intellectual aspect of life . The cultural and
education al educational side received no attention from the
Ottoman state as the educational services and requirements
were not of its concern until the mid of the nineteenth century
but that task was given to individuals and groups . Before the
emergence and establishment of modern schools، education
in Iraq was restricted to ‹Al- Katateeb› where Arabic was the
only language of teaching and such ‹Katateeb› were the only
source of graduating the educated people in addition to the
religious schools which were considered a continuation and
extension of the Arabic schools in the Islamic period .
Before the application of the modern educational system
by the Ottoman state in the nineteenth century، Katateeb
were the only way and source of teaching during the Ottoman
Reign . As a result، the Ottoman government faced some
difficulties when opening delayed and late schools in the
early stage of the twentieth century Firstly، Karbala was
considered the centre of the intellectual and Islamic radiation;
secondly، as it was the centre of the religious Hawza due
to its distinguished and remarkable religious and scholastic
position، it has become the focus of attention and the target
and destination for thousands of students and jurisprudence
and religious men seeking knowledge from different parts of
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the Islamic world so as to get knowledge on the principles
of the Islamic Sharia . Accordingly Karbala continued to have
its intellectual role due to its being the centre of Al- Marjiah'
( the most pious men) and also due to its being an important
centre of the intellectual radiation .
In brief، the governmental education in Iraq gradually spread
represented by its schools and institutes .
Before that، the educational systems were considered
elementary and not developed ; their aims and advantage
were restricted .
The emergence and spreading of the governmental
education played a great role and was considered an important
factor in the prosperity of the intellectual thinking in Iraq during
the late Ottoman Reign

288

انت�صار عبد عون حم�سن ح�سن ال�سعدي

المقدمة
ّ

الواضح َّ
أن كربالء هي املدينة الشاخمة املجد يف دنيا العلم واألدب
من
ِ

بقدسيتها ومكانتها الدينية والعلمية
منذ أقدم العصور ،إذ امتازت كربالء
ّ

والتارخيية لوجود مرقد اإلمام احلسني وأخيه العباس عليهام السالم ،فكانت
حتج إليها الوفود من خمتلف أصقاع املعمورة ،ويؤ ّمها العلامء من ِّ
فج
كل ٍّ
ُّ

عميق رغب ًة يف جماورة العتبات املقدّ سة ،فكانت مدرس ًة فكري ًة عا ّمة ،بزغ
َّ
احتل العلم جانب ًا مه ًّام
فيها علامء وشعراء ومفكرون يف مجيع املجاالت ،إذ
يف كربالء ،فعقدت حلقات أهل العلم واألدب الواسعة بشكلٍ يدعو إىل

اإلعجاب ،وبذلك حازت كربالء الرئاسة العلمية.

أمهية املعاهد العلمية واملدارس الدينية كوهنا متد العامل اإلسالمي
ُ
تكمن ّ

ُّ
وتبث العلوم والثقافة الدينية العربية ،فقد
بالفكر وبأضواء العلم املرشقة،
املرشفة بادئ األمر َّ
َّ
حمط أنظار العلامء وأساطني
كانت الروضة احلسينية
الفكرَّ ،
تأسست اجلوامع
ألن من أروقتها كانت تتوزع أنوار املعرفة ،بعد ذلك ّ
واملدارس اخلريية يف كربالء ،فانترشت وأخذت ُّ
تبث الوعي الثقايف يف ش ّتى

العلوم واملعارف.

تناول هذا البحث دراسة التعليم واملدارس الدينية واحلكومية يف كربالء

حتى أواخر العهد العثامين عام  ،1914حيث تكمن أمهيته يف توضيح طبيعة
وأسلوب التعليم يف العهد العثامين ،إذ شهدت هذه احلقبة بداية نشوء التعليم

وانتشار املدارس العلمية الدينية يف كربالء التي أصبحت األساس لقيام
التعليم الرسمي الحق ًا.
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث
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ُ
الباحث
ُق ِّسم هذا البحث عىل مقدّ مة مع ثالثة مباحث و خامتة بينّ فيها
األول بإعطاء ملحات إىل احلركة الفكرية
أهم االستنتاجات ،تك ّفل املبحث ّ
والعلمية يف كربالء ،بينام تناولنا يف املبحث الثاين دراسة طبيعة التعليم الذي
كان سائد ًا يف تلك املدّ ة ،وال سيماّ التعليم الديني ،ويف املبحث الثالث قمنا

بتسليط الضوء عىل صدور قانون املعارف عام 1869م الذي َّأكد رضورة
جعل التعليم إلزامي ًا للبنات والبنني عىل حدٍّ سواء ،وقيام املدارس احلكومية
تأسست يف كربالء.
واألهلية احلديثة التي َّ

متنوعة من املصادر األصلية بام يف ذلك
استندت الدراسة عىل جمموعة ِّ

الوثائق العثامنية املنشورة وغري املنشورة ،و مصادر عربية ع��دّة ،يأيت يف

مقدّ متها كتاب (تراث كربالء) للباحث سلامن هادي آل طعمة وكتاب
(احلركة العلمية يف كربالء) للباحث نور الدين الشاهرودي ،فض ً
ال عن
مؤ َّلفات الباحثني عبد ال��رزاق اهلاليل ومجيل موسى النجار التي ختص

التعليم ،إذ أثرت البحث بالقدر الكبري من املعلومات التي أضاءت جوانب
التعليم يف العهد العثامين ،وكان لبعضها أمهية كبرية جد ًا يف إغناء البحث

الحتوائها عىل معلومات ّقيمة.
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المبحث الأول:
لمحات �إلى الحركة الفكرية والعلمية في كربالء
بقدسيتها ومكانتها العلمية والدينية ،لوجود مرقد
امتازت مدينة كربالء
َّ

سيد الشهداء اإلمام احلسني وأخيه أيب الفضل العباس عليهام السالم ،فقد
ّ

أصبحت عبارة عن مدينة دينية كبرية( ،)1ومهوى أفئدة العلامء وطلبة العلم
من ِّ
ٍ
حدب وصوب لينهلوا من علومها ،إذ ازدهرت احلركة العلمية
كل

فيها عىل إثر ظهور بعض املحدِّ ثني والعلامء( .)2وبرز يف هذه املدينة املقدّ سة
املئات بل اآلالف من العلامء واألدباء والشعراء الذين بذلوا جهود ًا ألجل

إنشاء احلوزات العلمية الدينية واملدارس التي خدمت الرشيعة اإلسالمية

وطورت النشاط العلمي يف مدينة كربالء املقدّ سة.
ُ
ُ
الدينية يف كربالء يف مطلع القرن الثاين اهلجري عندما
الدراسة
وقد بدأت
ٍ
َّ
مجاعة من أصحابه من أهل احلجاز يف
حل اإلمام جعفر الصادق مع

كربالء ،وبدأ بتأسيس ّأول مدرسة دينية عدّ ت نواة احلوزة العلمية ،إذ بدأ
يلقي فيها دروسه وهي بناء صغري أطلق عليه فيام بعد مقام اإلمام جعفر
الصادق .)3(

نشطت احلركة العلمية واألدبية يف كربالء يف أواخ��ر القرن الثالث

تعج بالعلامء والفالسفة ،فأخذت مجوع غفرية من
اهلجري ،إذ أخذت املدينة ُّ
العلويني َت ِفدُ إىل كربالء للسكن بجوار قرب جدّ هم اإلمام احلسني  ،إذ

تو ّلوا إدارة شؤون حراسة الروضتني احلسينية والعباسية حتى القرن الرابع
كربالء مزدمح ًة بالزائرين الذين يفدوهنا من ِّ
ٍ
حدب
كل
اهلجري ،فأصبحت
ُ
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وصوب لزيارة مرقد اإلمام احلسني ،وكذلك زارها كبار رجال احلديث
والسري من رجال اإلمامية وأخذوا يف تدريس مسائل الدين والفقه ّ
لسكاهنا

املجاورين والزائرين ،فاتسعت احلركة العلمية فيها وصار الطلبة يقصدوهنا
من خمتلف األمصار ،والسيماَّ بعد ظهور الزعيم الديني فيها محيد بن زياد

النينوي املتوىف عام(231هـ) يف أواخر القرن الثالث اهلجري ومطلع القرن

مؤسس جامعة العلم يف كربالء(.)4
الرابع اهلجريّ ،

ويف مطلع القرن الرابع اهلجري زار عضد الدولة البوهيي مدينة كربالء،

فأحيا فيها حركة العلم والعمران ،إذ أشار الدكتور عبد اجلواد الكليدار يف

كتابه(تاريخ كربالء وحائر احلسني) ،إذ قال «:وقد ازدهرت كربالء يف عهد
البوهييني ،وتقدّ مت معاملها الدينية واالجتامعية والسياسية واالقتصادية،
فتخرج فيها علامء فطاحل وشعراء
فاتسعت جتارهتا وأينعت علومها وآداهبا،
َّ
جميدون وتفوقت يف مركزها الديني( ،)5ومن أبرز ما امتازت به املدينة خالل

القرون املاضية ،الدراسات الدينية ذات الطابع التقليدي يف طريقة التدريس
كثري من العلامء يف
وخترج عن طريق هذه الدراسات ٌ
املسماّ ة بنظام احللقات َّ

كربالء ممّن ختصص يف الفقه و األصول واألدب وغري ذلك» (.)6

القمي« َّ
أن من أساتذة احلوزات الدينية يف كربالء يف
وذكر ِّ
املؤرخ عباس ّ

القرنني اخلامس والسادس اهلجريني ومن علامء الدين الذين هلم األثر الكبري
يف احلوزات الدينية العلمية يف كربالء العلاّ مة (عامد الدين الطويس) فقيه

وعامل فاضل وله تصانيف عدّ ة يف الفقه واللغة ،وأرشف عىل تدريس املئات
من طلبة العلم الذين كانوا يتوافدون من خمتلف البالد العربية واإلسالمية
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إىل احلوزات الدينية العلمية يف كربالء»(.)7

لقد أثرى احلركة العلمية يف كربالء العلاّ مة أمحد بن فهد احليل (-757
841م) ،الذي جاء من مدينة احل ّلة وهو من أشهر علامء القرنني الثامن

والتاسع اهلجريني ،إذ ازده��رت احلركة العلمية يف كربالء بعد أن هاجر
إليها وكان عهده من أزهى العصور فأصبحت كربالء مركز ًا للمرجعية
الدينية وحمط رحال الفضالء والعلامء وطلاّ ب العلم ،إذ واصلوا الدراسة

وأسس
يف احلوزات الدينية يف كربالء ،فقد تب ّنى احلركة العلمية يف كربالء ّ
احلوزات الدينية العلمية وازدهرت املعاهد العلمية واكتظت قاعات الدرس
فيها وحيتدم النقاش حول املسائل الفقهية(.)8

استمرت احلوزات الدينية يف كربالء بأداء رسالتها الدينية يف نرش مفاهيم

اإلسالم السمحة وتدريس علومه رغم املصاعب من احلوادث والغارات

املؤرخ ابن الفوطي« كان
التي كانت ّ
تشن عىل كربالء بني احلني واآلخر .قال ّ
تعج بالدارسني
احلائر احلسيني واملقامات الدينية واملساجد واملراقد األخرى ّ
الوافدين عىل كربالء من البالد اإلسالمية ملا فيها من فقهاء وعلامء بارزين

أمثال :عز الدين احلسيني العبديل الذي كان يسكن احلائر احلسيني ويدرس
فيه»( .)9وهناك العديد من أعالم احلوزات الدينية الذين أسهموا يف إحياء

حركة العلم يف كربالء.
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المبحث الثاني:
روافد التعليم في كربالء في العهد العثماني الأخير
كانت الدراسات الدينية يف بداياهتا ،تتخذ من أروق��ة وصحن وغرف
الروضتني احلسينية والعباسية أماكن هلا .وكذلك يف بيوت العلامء التي غالب ًا

تضم غرف ًا كبرية أعدّ ت هلذا الغرض( ،)10ويف بداية احلكم البوهيي
ما كانت ُّ

تأسست املدارس اإلسالمية التي درست فقه اإلمام جعفر
يف إيران والعراقّ ،
الصادق  يف عموم املدن التي كانت حتت سيطرهتم ،والسيماّ يف املدن التي

تأسست يف العراق كانت يف كربالء
يقطنها الشيعةّ ،
وأول مدرسة دينية علمية ّ
هي املدرسة العضدية األوىل يف عام 369هـ 948/م من قبل عضد الدولة
البوهيي عند زيارته للمدينة وجتديده لبناء مرقد اإلمام احلسني  عام 369هـ

شيده عضد الدولة
(980م ) ،وكان موقعها بجانب مسجد رأس احلسني الذي ّ
أيض ًا بالقرب من باب السدرة أحد أبواب الروضة احلسينية (.)11

وقد بقيت هذه املدرسة لغاية العهد ال��ص��ف��وي(1722-1501م)،

وكانت حتت رعايتهم وعنايتهم ،ويف عام (1935م) أزيلت املدرسة لغرض

شيد عضد الدولة عام 371هـ
فتح الشارع املحيط بالروضة احلسينية ،كام َّ
(982م) مدرس ًة أخرى يف مدينة كربالء بجانب الصحن الصغري ،الذي بناه
وأحلقه بصحن الروضة احلسينية من اجلهة الرشقية ،وقد أزيلت هذه املدرسة

والصحن الصغري كذلك عام 1948م(.)12

كثري من املصادر التارخيية إىل َّ
أن بناء املدارس اإلسالمية يعود
وتشري ٌ

إىل أيام السالجقة(1194-1055م)الذين حكموا العراق بعد البوهييني،
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املؤسسة ،واختذوها مكان ًا للصالة ،ويف الوقت
فهم ّأول من بنوا مثل هذه َّ

شيدت من قبل السالجقة يف العراق هي
نفسه منشأة علميةّ ،
وأول مدرسة ّ
شيدها نظام امللك عام(1067م) الذي كان
املدرسة النظامية يف بغداد ،التي َّ
وزير ًا للسلطان السلجوقي ألب أرسالن وابنه السلطان ملكشاه( ،)13ويظهر

باملقارنة َّ
أن املدرسة العضدية يف كربالءُ ،ش ِّيدت قبل املدرسة النظامية بـ 90
املشيدة يف العراق ،وعند
عام ًا تقريب ًا ،وعليه فإنهَّ ا أوىل املدارس اإلسالمية َّ
الرحالة الشهري ابن بطوطة إىل مدينة كربالء عام 727هـ (1327م)
زيارة ّ

َّنوه إىل وجود مدرسة عظيمة وزاوي��ة كريمة ،فيها الطعام للوارد ألبنية
الروضة احلسينية ،فاملدرسة العظيمة التي يقصدها هي مسجد عمران بن
شاهني امللحق بالروضة احلسينيةَّ ،
وإن الزاوية الكريمة هي ( دار السيادة)
التي أقامها السلطان حممود غازان خان وجعلها وقف ًا للفقراء واملساكني
وأبناء السبيل ،فكان يرتاد مسجد عمران بن شاهني عدد هائل من طلبة
العلم لالرتشاف من مناهل الفكر اإلسالمي(.)14

تطور احلركة الفكرية والدينية واتساعها يف القرن الثاين عرش
وقد أ ّدى ّ
اهلجري ،فض ً
ال عن ازدياد عدد الطلاّ ب ،إىل انتشار املدارس العلمية الدينية

يف كربالء( ،)15وكانت ختتلف عن حلقات املساجد واجللسات العلمية يف
املخصص للدراسة(.)16
البيوت ،فصارت هي املكان
ّ

متميزة
و امتازت املدارس الدينية يف كربالء بصفات وخصائص معامرية ّ
تتناسب مع اهلدف الذي أنشئت من أجله ،ويمثّل ختطيطها طراز ًا معامري ًا

معروف ًا يف العراق يعرف بالطراز احل�يري ،نسبة إىل مدينة احل�يرة قرب
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األول يف
الكوفة ،الذي يتمثّل بإحالل الصحن (الفناء املكشوف) املكان ّ
ثم تأيت األروقة املسقوفة املكشوفة والقاعات والغرف واملصلىّ
التخطيطَّ ،

َّ
لتحتل مكاهنا حول تلك الساحة التي تتجه إليها كل
واملمرات واملداخل
ّ
مرافق البناءَّ ،
إن هذا التنسيق الذي اتُّبع يف بناء املدارس اإلسالمية يشري

إىل النظام املتبع يف املباين اإلسالمية ،وإىل أسلوب التخطيط العمراين الذي
َّأكدته البيئة ومتط ّلبات احلياة االجتامعية ،ويف أكثر األحيان يتوسط الساحة
املكشوفة حوض فيه نافورة ماء يستعمل أحيان ًا للوضوء ،ويف بعض األحيان

تتوسط الساحة شجرة أو أشجار عدّ ة ،أ ّما الواجهات اخلارجية فتقترص عىل
األبواب املؤ ّدية إىل الداخل ،وأحيان ًا توجد فيها الشبابيك ،واستخدمت يف

الواجهات اخلارجية لبعض املدارس الدينية تشكيالت زخرفية من اآلجر
وعىل مساحات معينة من اجلدران ممّا أضفت مسح ًة مجالي ًة رائع ًة عىل هذه
األبنية(.)17

وك��ان التعليم يف العراق قبل ظهور امل��دارس احلديثة مقترص ًا عىل

الكتاتيب( ،)18التي تدرس باللغة العربية ،وكانت املصدر األسايس لتكوين
ال عن املدارس الدينية التي كانت ّ
الفئة املث َّقفة ،فض ً
تشكل امتداد ًا للمدارس
العربية يف العصور اإلسالمية(.)19

بقي العراق بحكم سياسة الدولة العثامنية ،بعيد ًا عن التأثر بالتيارات
()20
تعمد الباب العايل عىل جعل العراق عثامني ًا بكل
الثقافية احلديثة  ،وقد ّ

مظاهره ليقطعوا صلته بام هو عريب( ،)21وهكذا فقد اعترب الدور الذي أعقب
حكم املامليك( )1831-1750عهد إغفال للثقافة وإمهال أمرها حتى
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عهد الوايل العثامين مدحت باشا(1872-1869م)( )22الذي ُعني باجلانب

التعليمي والثقايف ،إذ امتازت مدّ ة واليته بالنشاط الفكري والرغبة يف

االنفتاح عىل ميدان التعليم والثقافة( ،)23فقد عمل مدحت باشا عىل االهتامم
بالتعليم واملعارف وأسهم بارتفاع نسبة املتعلمني ،وهكذا فقد انعكست
أوضاع العراق االجتامعية واالقتصادية والسياسية عىل احلياة الفكرية.

وكان التعليم قبل ظهور امل��دارس احلديثة عىل نوعني من التعليم مها

كاآليت:

 -1الكتاتيب:

وهي بمثابة مدارس أولية يتعلم فيها األطفال القراءة والكتابة ومبادئ
الدين اإلسالميَّ ،
إن ق ّلة امل��دارس أو انعدامها أ ّدى بشكل أو بآخر إىل
انتشار واتساع الكتاتيب ،وذلك لسد النقص احلاصل يف امل��دارس(،)24

فكانت الكتاتيب الطريقة الوحيدة للتعليم يف العهد العثامين قبل أن تقوم
الدولة العثامنية باتّباع أسلوب التعليم احلديث يف منتصف القرن التاسع

سن السادسة من العمر ومل
عرش( ،)25والدراسة يف الكتاتيب تبدأ عادة منذ ّ

تكن حمددة بمدّ ة زمنية معينة إنّام اعتمدت عىل مقدرة التالميذ عىل حفظ
القرآن الكريم ورسعة تع ّلمهم القراءة والكتابة( ،)26وذلك عن طريق

التكرار املستمر الذي يؤ ّدي إىل احلفظ( ،)27وتقام الكتاتيب عادة يف املساجد
واجلوامع أو يف بيت امللاّ (املع ِّلم) وغالب ًا ما تكون معظم حملاّ ت الكتاتيب

غري صاحلة من الناحية الصحية( ،)28وكانت الروضتان (احلسينية والعباسية)
أمكنة للكتاتيب ،إذ كانت تقام يف ركن من أركاهنا أو غرفة ملحقة هبا
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خمصصة هل��ذا ال��غ��رض( ،)29ويطلق عىل من يتوىل التعليم يف الكتاتيب
َّ
لفظ (امل�ّل�اّ ) ،ومل تكن هناك رشوط خاصة ينبغي توافرها يف امللاّ سوى
أن يكون ذا شخصية دينية ،حافظ ًا للقرآن الكريم وجييد القراءة والكتابة
ومل ًّام إىل حد ما بأمور الدين وبعض علوم اللغة العربية وبعض العمليات
مهمة التعليم يف الكتاتيب،
احلسابية ّ
األولية ،فكان رجال الدين يتو ّلون ّ

وكل كتاب يديره شخص واحد يعمل عىل تعليم الصبيان القرآن الكريم
واألدعية ،و خيتار (امللاّ ) واحدّ ا أو أكثر من بني طلاّ به القدماء الذين قطعوا
شوط ًا يف تعلم القراءة والكتابة ،الذين هم أكرب املتعلمني سن ًا ،ليكون نائب ًا
يسمى (باخللفة)( ،)30إذ َّ
إن اهلدف من الكتاتيب
عنه ومساعد ًا له يف أعامله ّ

هو تعليم الصغار تالوة القرآن الكريم وإقامة الصالة ،أ ّما القراءة والكتابة

فتأتيان باملرتبة الثانية أو تعدّ ان وسيلة لبلوغ اهلدف األول( .)31وختتلف مدّ ة
الدراسة يف الكتاتيب من طفل آلخر تبع ًا لقابلية الطفل عىل التع ّلم ،فكان

بعضهم ينتهي من تعليمه يف عام ،وبعضهم اآلخر يف سنتني أو ثالث أو أكثر

من ذلك(.)32

وكان التعليم يف الكتاتيب جمان ًا ،إلاّ ّ
أن أهايل املتع ّلمني كانوا يسامهون
بتقديم بعض األم��وال للمع َّلمني (امل��ل�ايل)( ،)33ومل تقدم احلكومة أية
مساعدات مالية إىل هذه الكتاتيب التي كانت تعمل عىل وفق أساليب

تعليمية بدائية( ،)34ومن أشهر كتاتيب الروضة احلسينية يومذاك الشيخ محيد

الكعبي والشيخ حسن كوسة والسيد حممد رضا األ سرتابادي ،ويف الروضة
العباسية الشيخ عيل أبو كفانة والشيخ عبدالكريم وغريهم(.)35
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جرت العادة يف أغلب الكتاتيب أن يبتدأ بتعليم األطفال سورة الفاحتة أو

ثم
ثم باجلزء الثالثني من القرآن الكريم الذي يبدأ بسورة النبأَّ ،
سورة الفلق َّ
يستمر الطفل يف تع ِّلم بقية السور ،فإذا ما ختم القرآن الكريم وتع َّل َم الكتابة
ّ

األولية ليختم هبا دراسته يف الك ّتاب ويقام له
يبدأ بتعلم العمليات احلسابية ّ
احتفال هبيج يشرتك فيه مجيع الصبيان من رفاق ك ّتابه وأبناء حم ّلته( )36فاقترص

التعليم عىل دور رجال الدين ممّا أ ّدى إىل انتشار الكتاتيب فيها ،إذ كان يوجد
قسم منها يف الصحن احلسيني واآلخر يف الصحن العبايس ،فض ً
ال عن َّ
أن
هناك قس ًام من هذه الكتاتيب منترشة يف حملاّ ت و أزقة كربالء ،وهبذا االنتشار
عانت احلكومة العثامنية من بعض الصعوبات عند فتحها ملدارسها املتأخرة
يف مطلع القرن العرشين ،وكان من أهم الصعوبات عدم اإلقبال عليها من

اضطرت احلكومة إىل إغالق هذه الكتاتيب معللة ذلك
أهايل كربالء ممّا
ّ
بأسباب عديدة منها خمالفتها الرشوط الصحية لذلك استخدمت احلكومة

العثامنية سياسة إجبار أولياء أمور التالميذ عىل تسجيل أبنائهم فيها(.)37
مل تكن هناك إحصائية دقيقة لعدد الكتاتيب يف العراق ،إلاّ أنهَّ ا قدرت
بام ال يقل عن ( )400ك ّتاب يف أواخر العهد العثامين( ،)38إلاّ ّ
أن السلطات
بحجة َّ
أن
العثامنية أمرت بعد انقالب عام  1908بغلق معظم الكتاتيب ّ
أماكنها غري صحية ،وال جيري فيها التعليم بشكل صحيح(.)39

 -2المدارس الدينية:

تعدّ املدارس الدينية بمثابة معاهد ُعليا ختتص بتعليم الكبار( ،)40ونظر ًا
ملكانة مدينة كربالء الدينية فقد أصبحت حمط أنظار وأفئدة طلاّ ب العلم
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ومقصد اآلالف من الطلبة ورجال الفقه والدين من ش ّتى األقطار اإلسالمية

من أجل التف ّقه بتعاليم الرشيعة اإلسالمية( ،)41واملدارس الدينية ما هي إال

امتداد للمدارس العربية يف العصور الوسطى اإلسالمية( ،)42ويطلق عىل

سميت امل��دارس العثامنية
امل��دارس الدينية اسم امل��دارس العلمية ،لذلك ّ
احلديثة (املكاتب الصبيانية) متييز ًا هلا عن املدارس الدينية(.)43
ّ
إن الكتب املقررة للدراسة يف هذه املعاهد الدينية حتتوي عىل علوم النحو

والرصف واملنطق واملعاين والبيان والفلسفة واحلكمة واللغة وأصول الفقه
وأخري ًا الفقه وهو اهلدف األسمى ،وبعد دراستها بإتقان واستيعاب دراسة

الفقه بصورة خاصة متنح إجازة االجتهاد ،وذلك بعد ميض مدّ ة دراسية
وقوة استنباطه األحكام من األد ّلة(،)44
طويلة ختتلف باختالف فهم الطالب ّ
وينظم املنهج التعليمي يف املدارس الدينية عىل ثالث مراحل(:)45

 -مرحلة دراسة المقدّ مات:

وتشمل دراسة اللغة العربية والبالغة واملنطق والفقه ،وقسم من علوم

اهلندسة واحلساب والكالم.

-مرحلة دراسة السطوح:

وهي ْ
املخصصة له،
أن يدرس الطالب بعد انتهائه من املقدّ مات الكتب
ّ
وتشمل دراسة الفقه وخمتلف املناهج التي توصل إىل معرفة األد ّلة والثبوت
واألصول والرشائع.

 -مرحلة دراسة البحث الخارج:

ال تعتمد هذه املرحلة عىل كتب خاصة ،وإ َّنام تقترص عىل حضور الطالب
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دروس ًا وحمارضات عامة تلقى من أكابر العلامء املعروفني واملشهود بشهرهتم
الفكرية والدينية(.)46

ويف الوقت الذي يستمر فيه الطالب حضور دروس (البحث اخلارج)

يقوم بالتدريس يف حلقات املرحلة األوىل والثانية حتى يبلغ مرحلة علمية
متقدّ مة عندئذ يمنحه األستاذ أو الشيخ إج��ازة علمية مكتوبة (إج��ازة
االجتهاد) فيكون الطالب جمتهد ًا وله آراؤه املستق ّلة يف األحكام الرشعية،
فيصنف يف تلك األحكام طبق ًا الجتهاده كتاب ًا خاص ًا يعرف بـ (الرسالة)،
وخيلف أساتذته يف إدارة حلقات دروس (البحث اخلارج)(.)47

ويشرتط يف التقديم للمدارس الدينية إكامل مرحلة الكتاتيب ،ونظام

الدرس فيها عىل شكل حلقات جيتمع فيها طلبة العلوم الدينية حول املدرس

وهو (الشيخ) إللقاء بعض العلوم الدينية واإلرشادية والفقهية ويفسح

الشيخ املجال للطلبة بمناقشة بعض األمور التي ختص الرشيعة( ،)48وال
يكون الطالب ملزم ًا بحضور دروس األستاذ ك ّلها ،وإنماّ يأخذ من أستاذه ما
ثم يتل ّقى درس ًا آخر عىل يد أستاذ آخر وربماَّ تتعدّ د الدروس
يرغب من العلوم َّ

بتعدّ د األساتذة الذين كانوا من كبار رجال الدين والعلامء املربزين( ،)49وقد

خترج يف املدارس كثري من العلامء يف كربالء ممّن ختصصوا يف الفقه واألصول
واألدب وغري ذلك(.)50

أصبح العلامء يف كربالء فئة بارزة ،واحتلوا مرتبة دينية متميزة ،وكانوا
حيظون باالحرتام والتقدير من مجيع الناس( ،)51وقد ّ
شكلوا رشحية اجتامعية

ريا يف احلياة االجتامعية والثقافية ،إذ
مؤ ّثرة فكانوا من أبرز الرشائح تأث ً
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تعدُّ هذه الفئة هي املختصة بتحصيل العلوم الدينية وصو ً
ال إىل مرحلة
االجتهاد والفنون( )52وتعدّ فتاواهم وتوجيهاهتم ذات أثر كبري يف املجتمع

الكربالئي( ،)53وهبذه احلالة تستقي بقية الفئات االجتامعية أصول دنياها
وأمور آخرهتا من فئة العلامء املجتهدين (. )54

اعتمدت املدارس الدينية عىل دعم علامء الدين املجتهدين الذين تأيت هلم
األموال عن طريق األوقاف (الزكاة واخلمس) فض ً
ربعات واهلبات
ال عن الت ّ

التي يقدّ مها الزوار ووجهاء املسلمني من أجل احلصول عىل الثواب

()55

بينام اعتمد العلامء يف بناء مدارسهم ومتويل نشاطها العلمي والديني عىل ما
حيصلون عليه من هبات وحقوق دينية من بقية فئات املجتمع الكربالئي
ومجيع املسلمني يف العامل( ،)56ومنها عىل سبيل املثال ما كان يرسله سلطان

مملكة أودة اهلندية غازي الدين حيدر بإرسال مليون روبية( )57من الفائض

املرتاكم توزّ ع يف كربالء املقدّ سة  ،وبعد عام  1897بدأت احلكومة الربيطانية
تتولىّ مسؤولية أرساهلا وتوزيعها بالشكل الصحيح (.)58

ووصفت الرحالة الفرنسية (مدام ديوالفو  )59()Madam Deiulafoالتي
زارت كربالء عام  1881هذه امل��دارس بقوهلا « :يعيش هؤالء الطلاّ ب

الزوار ،ووجوه املسلمني الذين يعيشون
ربع هبا ّ
ربعات التي يت ّ
مجيع ًا عىل الت ّ
الزوار هلذه الغاية أموا ًال طائلة عن طيب خاطر من أجل
خارج املدينة ،ويقدّ م ّ

احلصول عىل الثواب»(.)60

وامل��دارس الدينية غالب ًا ما كانت ملحقة باملساجد واجلوامع ،وكانت
املقدستني ملتقى العلامء وطلاّ ب العلم
أروقة الروضتني احلسينية والعباسية
ّ
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والفضيلة ومل تقترص عىل كربالء فحسب بل انترشت يف النجف وسامراء

والكاظمية وغريها( ،)61وقدّ ر عدد املدارس الدينية يف العراق يف أواخر

العهد العثامين بـ ( )149مدرسة دينية(.)62

وتم افتتاح عدد من املدارس العلمية والدينية يف كربالء عىل يد علامء
َّ

أفاضل( ،)63وأشهر هذه املدارس كاآليت:

-1مدرسة الرسدار حسن خان :تعدُّ هذه املدرسة من أقدم وأبرز املعاهد

شيدت من قبل الرسدار حسن خان القزويني
الدينية التارخيية يف كربالءّ ،

يف1767وتقع يف الزاوية الشاملية الرشقية من الروضة احلسينية ،وكانت
هذه املدرسة حتتوي عىل ( )70غرف ًةُ ،
وك ِس َيت جدرانهُ ا بالزخارف اهلندسية

الرائعة ،تعلوها آيات قرآنية منقوشة ِّ
بكل د َّقة وروعة ومجال ،وتعدُّ من

وخترج منها جيل النخبة من كبار العلامء
أعظم املدارس الدينية يف كربالء ّ

والفقهاء( )64أمثال املصلح اإلسالمي الكبري مجال الدين األفغاين( )65والعامل
م (.)66
الكبري رشيف العلامء املازندراين ،أحد علامء كربالء توفيّ عام 1888
-2مدرسة السليمية :وهي مدرسة ذات مساحة صغرية وتتأ ّلف من

طابقني وحتتوي عىل ( )13غرفة وصالة للتدريس ،وتقع يف زقاق جامع

شيدت من قبل احلاج حممد سليم خان الشريازي
السيد عيل تقي الطباطبائيّ ،
خصص يف وقته روات��ب شهرية للطلاّ ب الذين
ع��ام1834م ،وكان قد ّ
يواصلون الدراسة فيها بانتظام ،وكانت األموال املخصصة من إرثه ختصص

السيد أغامري
هلذه الغاية وكانت تنفق وترصف حتت إرشاف العامل والفقيه ّ
القزويني صاحب (كتاب اإلمامة الكربى) ،وقد أصدرت هذه املدرسة جم ّلة
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باسم (األخالق واآلداب) وجم ّلة (ذكريات املعصومني) ،ومن أشهر أساتذهتا
الشيخ يوسف اخلراساين(.)67

-3مدرسة الصدر األعظم نوري :تعد هذه املدرسة من أبرز املعاهد

العلمية الدينية الرئيسة يف كربالء ،وكانت تقع غرب صحن الروضة
شيدها العلاّ مة الشيخ عبداحلسني
احلسينيةّ ،
تأسست يف عام 1852م ّ
الطهراين من األموال العائدة لألمري مريزا تقي (الصدر األعظم يف بالد
رواد العلم والفكر والثقافة اإلسالمية( ،)68ومن
خترج منها جيل من ّ
فارس) ّ

أشهر أساتذهتا آنذاك أبو القاسم اخلوئي( )69والشاعر السيد عبد الوهاب
ىّ
املتوف عام 1322هـ 1904م.
الوهاب

-4املدرسة اهلندية الكربى :وهي من أشهر املعاهد العلمية يف مدينة

تأسست يف عام 1852م ،وتقع يف زقاق الزعفراين بالقرب من
كربالء ّ
وتضم مكتب ًة
الروضة احلسينية وتتأ ّلف من طابقني وحتتوي عىل ( )22غرف ًة،
ُّ

عا ّم ًة تعرف باسم (املكتبة اجلعفرية) ،وتصدر عن هذه املدرسة جم ّلة تعرف
باسم (أجوبة املسائل الدينية) ،ومن كبار أساتذهتا العلاّ مة الشيخ جعفر
الرشتي(.)70

-5مدرسة البادكوبية(الرتك) :وهي من امل��دارس الشهرية يف مدينة

أسسها احلاج حسني البادكويب ،وتقع يف
تأسست يف عام 1854م ّ
كربالءّ ،
زقاق الداماد الواقع بني الروضتني احلسينية والعباسية ،وكانت تتأ ّلف من

ثالثة طوابق وحتتوي عىل ثالثني غرف ًة ومكتب ًة زاخر ًة بالكتب واملخطوطات

القيمة ،وكانت تصدر عنها منشورات إسالمية ثقافية من بينها سلسلة (منابع
ّ
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الثقافة اإلسالمية) وهي عبارة عن جمموعات كتب لعدد من الكتاب واملؤ ّلفني
تصدر ّ
كل شهر ،كام تصدر عنها جم ّلة (مبادئ اإلسالم) باللغة اإلنكليزية،
ومن أبرز أساتذهتا

()71

1986م) (.)72

آن��ذاك الشيخ حممد إبراهيم الكربايس(-1897

التجار الكبري
السيد املجاهد :تقع هذه املدرسة يف سوق ّ
-6مدرسة ّ
شيدت يف عام
بالقرب من مرقد ّ
السيد ّ
حممد املجاهد الطباطبائيّ ،
مؤسسها ّ

رواد الفكر وطلبة العلوم ورجال الدين ،وهلا دور كبري
1854م ،وكانت حمط ّ
حممد باقر الطباطبائي
السيد ّ
يف ختريج عدد من العلامء والفقهاء أمثال العلاّ مة ّ

حممد عيل الطباطبائي ،وتتأ ّلف املدرسة من طابقني ،وحتتوي
السيد ّ
والعلاّ مة ّ

عىل ( )12غرفة(.)73

-7املدرسة الزينبية :وتعدُّ هذه املدرسة من املعاهد العلمية املعروفة

وسميت هبذا االسم لوقوعها عند باب الزينبية يف اجلهة الغربية
واملزدهرةّ ،

وتأسست عام 1860م من قبل نارص الدين شاه
من الروضة احلسينية،
ّ
القاجاري بمبارشة العلاّ مة الشيخ عبد احلسني الطهراين وأبرز من تولىّ

التدريس فيها العامل والشاعر جعفر اهلر ( )74()1930-1845وتلميذه العامل

حممد اخلطيب(.)75
والفقيه ّ

-8املدرسة املهدية :تقع هذه املدرسة يف الزقاق املجاور لديوان السادة آل

شيدها الشيخ عيل بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء عام 1867م،
الرشديّ ،
وتتأ ّلف من طابقني حيتويان عىل ( )24غرف ًة ويسكنها طلبة العلوم الدينية،

بينهم طلاّ ب ينتمون لبعض الدول اإلسالمية ،ومن أساتذهتا الشيخ حسن
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البيضاين(.)76

-9مدرسة مريزا كريم الشريازي :تقع هذه املدرسة يف حم ّلة العباسية
وشيد فيها مصلىّ كبري أعيد بناؤه يف عام
الرشقيةّ ،
تأسست عام 1870م ّ
حممد الشريازي املوسوي ،كام تنص عىل ذلك
السيد عيل ّ
1891م من قبل ّ

وتتكون املدرسة من طابق واحد حيتوي
اللوحة التذكارية املثبتة يف داخله،
ّ
عىل ( )11غرف ًة ،ومن أساتذهتا آنذاك اخلطيب عبد الزهراء الكعبي(.)77

شيدت هذه املدرسة يف عام 1872م من قبل
 -10مدرسة البقعةّ :
السيد عيل نقي الطباطبائي ،وكانت تقع يف شارع اإلمام عيل 
العلاّ مة ّ
حممد املجاهد الطباطبائي ،وتتأ ّلف من طابقني ،وحتتوي
السيد ّ
بجانب مرقد ّ

السيد حمسن
خترج منها نخبة من العلامء والفقهاء أبرزهم ّ
عىل ( )20غرف ًة ّ
الكشمريي(.)78

تأسست هذه املدرسة عام 1883م وتقع
-11املدرسة اهلندية الصغرىّ :
التجار إىل شارع اإلمام عيل ،وكانت
يف أحد األز ّقة التي تنفذ من سوق ّ

تعرف أيض ًا بمدرسة (تاج حمل) ذلك إنهّ ا شيدت من قبل امرأة هندية فاضلة
السيد عيل نقي الطباطبائي ،وحتتوي
تعرف بـتاج حمل ،وأوقفتها عىل العلاّ مة ّ
املدرسة علـى ( )9غرف ويسكنهـا طلبة العلوم الدينية مـن األفغان واهلنود،

حممد حسني الكشمريي(.)79
السيد ّ
ومن أساتذهتا آنذاك ّ
عدّ ت مدينة كربالء مركز ًا ديني ًا مه ًّام وذلك لوجود مرقدي اإلمام احلسني

خاصة( ،)80فكان
حمج ًا للشيعة ّ
وأخيه العباس وبقية الشهداء  ،فأصبحت ّ

()81
خترج يف
الوافدون إليها إ ّما للزيارة أو لطلب العلم يف مدارسها  ،وقد ّ
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مدارسها املتمثّلة باحلوزة العلمية كثري من العلامء واملفكرين األفذاذ أمثال

والسيد حسن
والسيد إسامعيل الصدر
(حممد باقر الطباطبائي،
السادة
ّ
ّ
ّ
الكشمريي احلائري) ،إذ كانت كربالء مركز ًا لإلشعاع الفكري واإلسالمي
أو ً
ال ،وألنهَّ ا مركز احلوزة العلمية التي درس فيها الكثري من الطالب الوافدين

إليها من مجيع أنحاء العامل اإلسالمي ثاني ًا(.)82

والبدَّ من القول َّ
بأن الدراسة يف حوزة كربالء ،مل تكن تقترص عىل هذه
املدارس ،بل َّ
إن كثري ًا من حلقات البحث والدراسة كانت تعقد وتنظم يف
حجرات وصاالت وصحن الروضة احلسينية والعباسية الرشيفة( ،)83ويف

هذا السياق أشارت الرحالة الفرنسية مدام (ديوالفو) التي زارت كربالء

عام 1881م و أشادت باملدينة ومعاهدها العلمية الدينية ،إذ قالت «:إنهَّ ا

تضم
مدينة تعدُّ من مراكز الشيعة ّ
املهمة ،وهي عبارة عن جامعة دينية كبريةُّ ،
عدد ًا من املدارس الدينية الكبرية التي يقصدها طلبة العلوم يف أنحاء العامل

اإلسالمي كافة فيقضون فيها معظم سني حياهتم»(.)84
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المبحث الثالث:
التعليم الأهلي والحكومي وت�أ�سي�س دائرة المعارف العثمانية
َّ
ظل الواقع التعليمي يف مدينة كربالء يسري عىل وفق الكتاتيب واملدارس

الدينية ،عىل الرغم من اهتامم الدولة العثامنية بتوسيع التعليم واالهتامم

بفتح املدارس عىل أنواعها( ،)85لقد جاء افتتاح املدارس النظامية األهلية
متأخر ًا بسبب انتشار الكتاتيب فيها ،وال سيماّ يف
واحلكومية يف كربالء
ّ

الروضتني املقدّ ستني وكان عددهم يفوق عدد طلاّ ب امل��دارس األهلية
واحلكومية لذلك مل تنتعش املدارس النظامية حتى أغلقت الكتاتيب وقد

وجدت احلكومة صعوبة بالغة يف فتح املدارس لعدم اإلقبال عليها ،حتى
اضطرت إىل غلق الكتاتيب وإجبار أولياء أمور الطلاّ ب بإدخال أبنائهم إىل
املدارس احلكومية.

وعيــن سامي
تأسست وزارة املعارف العثامنية يف  17آذار1857م
ّ
َّ
باشا ّأول وزير هل��ا( ،)86ويف أعقاب صدور قانون املعارف(نظام املعارف

العمومية) الصادر يف 20أيلول 1869م ال��ذي ص��ادق عليه السلطان
تم بموجبه إنشاء نظام مدين كامل للتعليم
عبدالعزيز (1876-1861م) ّ

ونص القانون عىل تأليف جملس معارف
الرسمي التابع للدولة العثامنية(َّ ،)87
كل مركز من مراكز الواليات ،وتأليف جملس ٍ
يف ِّ
عال للمعارف ،ويكون

فرع ًا من جملس املعارف الكبري يف استانبول ،ويتولىّ رئاسته مدير املعارف
بأمر سلطاين( ،)88وتكون من عضوية ّ
كل من كاتب املعارف وأمني صندوقها

وآخرين ينتخبون من أبناء الوالية بواسطة جملس إدارة الوالية ،بينام تأ َّلف
308
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ُ
ّ
ويتم
كل سنجق من اثنني من موظفي إدارة املعارف أطلق عليهم املفتشنيُّ ،
انتخاهبم بواسطة جملس إدارة السنجق ،وحدَّ د النظام مهام جمالس املعارف
تقررها نظارة املعارف ،واختيار املعلمني
بتنفيذ السياسة التعليمية التي ّ
ومراقبة سري التدريس ورفع التقارير السنوية عنها إىل جملس املعارف الدائم
يف العاصمة استانبول ،ليتس ّنى له ّ
االطالع عىل سري العملية التعليمية(.)89

وبموجب هذا القانون َّ
يؤسس فيها جملس
فإن بغداد تعدُّ ّأول والية عربية ّ

للمعارف وذلك يف عام 1872م ،وقد تعثرت أعامل املجلس بسبب رحيل
خمصصات مالية ،وق ّلة
الوايل مدحت باشا وق ّلة املوارد املالية لعدم وجود ّ
املدارس التي فتحت يف الوالية ،ومل ينتظم جملس معارف والية بغداد إلاّ بعد

إعادة تشكيله عام 1883م عقب صدور املرسوم السلطاين املؤرخ يف 4شباط

عام 1882م القايض بتشكيل جمالس للمعارف يف الواليات وانتظامها يف

أعامهلا للخروج بام جاء به نظام املعارف ونظام إدارة الواليات العمومية حيز

حممد
التنفيذ الفعيل ،ويف عام 1884م كان جملس املعارف يف والية بغداد يرأسه ّ
مجيل زادة وعضوية اثني عرش عضو ًاُ ،
وأقيمت يف هذا العام فروع للمعارف

املهمة من الوالية أي يف مراكز األل��وي��ة( .)90وبموجب القانون
يف املراكز ّ
جملس للمعارف يف ِّ
كل
املذكور أنشئ يف كربالء يف أواخر القرن التاسع عرش ٌ

من مركزي سنجقي كربالء والديوانية ،وكان جملس معارف سنجق كربالء

يرأسه مدير األوقاف عالء الدين أفندي ،وعضوية طه أفندي ،واحلاج حسن

البستان ،واحلاج محد العويد( ،)91ومل يكن عددهم يقل عن عضو واحد ،ومل يزد

طوال املدّ ة الواقعة بني عامي ( 1891و1907م) عن أربعة أعضاء(.)92
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نص قانون املعارف عىل تقسيم التعليم عىل ثالث درجات وهي
كام َّ
املرحلة االبتدائية (مكاتب الصبيان) ومدّ هتا أربع سنوات( ،)93واملرحلة

املتوسطة (املكاتب الرشدية) ومدّ هتا ثالث سنوات ،واملرحلة الثانوية
(مكاتب اإلعدادية) ومدّ هتا أربع سنوات ،فض ً
ال عن املدارس السلطانية
ومهمتها
ومدّ ة الدراسة فيها ( )12عام ًا وهي تقابل (املدارس االبتدائية)
ّ

إعداد األوالد لدخول املدارس العليا التي اقترص افتتاحها عىل اسطنبول

فقط(.)94

وكانت موضوعات الدراسة االبتدائية تتأ ّلف من القرآن الكريم ،الكتابة،

مبادئ احلساب ،خمترص التاريخ العثامين ،اجلغرافية( ،)95أ ّما منهج املدارس

تضمن مبادئ العلوم الدينية ،قواعد اللغة الرتكية والفارسية
الرشدية فقد ّ

والعربية ،ومبادئ اهلندسة والتاريخ العثامين ،ويتضمن منهج الدراسة
اإلعدادية اللغة الرتكية ،أص��ول احلساب ،اللغة الفرنسية ،اجلغرافية،

الكيمياء ،التاريخ العام(.)96

تطور ًا كبري ًا يف عهد الوايل مدحت باشا ،وكان
شهدت املدارس الرشدية ّ

نظام هذه املدارس يقبل الطلبة من خرجيي املدارس االبتدائية( ،)97وتدار هذه

ويتحمل صندوق إدارة معارف الوالية
املدارس من قبل الدولة العثامنية،
ّ

مجيع نفقات املدارس الرشدية واإلعدادية( ،)98انترشت املدارس الرشدية
وضم ٌّ
كل من ألوية
يف مراكز املدن ،فكانت يف والية بغداد ( )13مدرسة،
َّ

املنتفك وبعقوبة وسامراء واحللة والعامرة وكربالء مدرس ًة رشدي ًة واحدة(.)99
تأسست يف
وفيام يأيت إجياز بأهم املدارس احلكومية واألهلية احلديثة التي ّ
310

انت�صار عبد عون حم�سن ح�سن ال�سعدي

كربالء بحسب تاريخ تأسيسها :
أ-املدرسة الرشدية:

تأسست املدرسة الرشدية يف كربالء عام 1891م يف حم ّلة العباسية وهي
ّ

من أقدم املدارس احلكومية يف كربالء ،كان موقعها خلف مديرية الربيد

وال�برق ،وق ّ��ررت احلكومة العثامنية اجراء تعمري هلا لذلك رصد جميدي
و( )19قرش ًا من حساب( )12030قرش ًا ،فض ً
ال عن الرسوم البالغة()310

قروش و ّمتت املصادقة عليها يف  18ترشين الثاين عام  ،)100(1896وصدر
األمر فيها بتعيني داود أفندي مع ّل ًام ثاني ًا ،وحممود أفندي مع ّل ًام خلطي الرقعة

والثلث ،وبلغ عدد طلاّ هبا خالل العام الدرايس (1896-1895م)ما يقدر
بـ( )60طالب ًا ،ولكون مبنى املدرسة كان ضيق ًا ال يتسع هلذا العدد من الطالب
ُأقيم هلا مبنى جديد عىل قطعة أرض تابعة لألرايض األمريية وذلك يف عام

1901مّ ،
وغطت إدارة املعارف ثلث نفقاهتا ،و ّمتت تغطية الثلثني بطريقة
ربعات ،وشهد عدد الطلاّ ب ارتفاع ًا يف عام 1907م إذ بلغ عددهم ()75
الت ّ
طالب ًا وتراجع قلي ً
ال يف عام 1911م فبلغ ( )67طالب ًا( .)101ومدّ ة الدراسة

املتخرج فيها الشهادة االبتدائية وكانت مناهجها
فيها ثالث سنوات ،ومتنح
ّ
تدرس باللغة الرتكية والفرنسية والفارسية وكانت قواعد اللغة العربية

ترتجم إىل اللغة الرتكية لكوهنا اللغة الرسمية الشائعة(.)102
ب-املدرسة احلسينية :

وهي ّأول مدرسة أهلية ُأنشئت يف كربالء عام 1908م من قبل بعض

املث ّقفني اإليرانيني املقيمني يف مدينة كربالء( ،)103وكانت لغة التدريس فيها
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هي اللغة الفارسية فض ً
ال عن اللغتني العربية واإلنكليزية ،وكانت تتل ّقى
تأسست من قبل مجعية (جملس املساواة
دع ًام مالي ًا من احلكومة العثامنية ،وقد ّ
اإليرانية) ومستواها ابتدائي ،ورشدي ،وإعدادي ،وأصدر السلطان العثامين

حممد رشاد يف  5ترشين الثاين 1912م إرادة سلطانية تقيض باملوافقة عىل
ّ
تأسيسها( ،)104وبلغ عدد مع ّلميها نحو مخسة مع ّلمني منهم السيايس املعروف
مرتني يف األسبوع،
عبد املهدي احلافظ( ،)105وكان ِّ
يدرس اللغة الفرنسية ّ
السيد مريزا هادي
وحسن أفندي مع ّلم اللغة الرتكية ،ومديرها املسؤول ّ

الشهرستاين(.)106

ت-املدرسة االبتدائية:

أسست ه��ذه املدرسة من الدولة العثامنية يف كربالء ع��ام 1910م،
تدرس فيها اللغة الرتكية ،ومن أبرز طلاّ هبا
واشتملت عىل أربعة صفوف َّ

والسيد إبراهيم شمس الدين القزويني(.)107
السيد أمحد كاظم النقيب
ّ
آنذاك ّ
ث-املدرسة اجلعفرية(مدرسة اهلنود) :

تأسست يف العام الدرايس (1913-1912م) عرفت
وهي مدرسة أهلية ّ

بمدرسة اهلنود أو (مكتب اهلنود) ملسامهة اهلنود يف مدينة كربالء يف إنشائها،
بلغ عدد طلاّ هبا ( )130طالب ًا أغلبهم من رعايا بريطانيا وكانت الدراسة
فيها جمانية ،واحتوى منهج الدراسة فيها عىل تعلم اللغة االنكليزية ،وأرشف
حممد مهدي احلائري ،ومل تستمر هذه املدرسة طوي ً
ال ،إذ أقدمت
السيد ّ
عليها ّ
الدولة العثامنية عىل إغالق أبواهبا مع قدوم احلرب العاملية األوىل(.)108
ج-املدرسة االبتدائية النموذجية:
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خالل احلرب العاملية األوىل ،مزجت املدرسة الرشدية باملدرسة االبتدائية،
وكانت مؤ َّلفة من ستة صفوف ،تشغل قس ًام من بناية املدرسة االبتدائية األوىل
للبنني مع نادي الطلاّ ب أي (مديرية الربيد والربق واهلاتف حالي ًا ) أ ّما بناية
املدرسة االبتدائية ،فكانت يف حم ّلة العباسية الرشقية قرب هنر احل ّلة ،وكانت

تل ِّقن الطلاّ ب ثالثة دروس عملية صباح ًا ودرس ًا للمطالعة ودرسني عمليني
عرص ًا.
ح-مدارس البنات:

عانت املرأة الكربالئية من رضوب االضطهاد واالستغالل واالستعباد
والتخ ّلف ،بسبب ضغط احلياة االجتامعية عىل امل��رأة العراقية يف العهد

العثامين من مجيع اجلهات ،وقد أ ّدى تز ّمت املجتمع العراقي إىل ِّ
تأخر املرأة
وحرماهنا من ح ِّقها الطبيعي يف التعليم ُأسوة برشيكها الرجل( ،)109وعىل
الرغم من هذه العقبات التي أحاطت بتعليم املرأة إلاّ َأ َّن نوع ًا من التعليم

النسوي استمر يف واليات العراق متم ّث ً
ال بالكتاتيب البسيطة التي تديرها
امللاّ يات لتعليم قراءة القرآن الكريم وأصول الديانة وبقية العبادات وبعض

أمور اخلياطة والتطريز ،وما شابه تلك األشياء التي تعدُّ رضورية أكثر من

سواها لإلناث(.)110

ازدادت كتاتيب البنات بصورة خاصة يف مدن العتبات املقدّ سة ،بسبب ما
املحرم
حت ّتمه الرضورة من وجود (ملاّ يات) يقرأن مقتل احلسني  يف شهر
ّ
أو قراءة املولد يف املناسبات املختلفة(.)111

عىل الرغم من صدور قانون املعارف عام 1869م الذي ّأكد رضورة
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جعل التعليم إلزامي ًا للبنات والبنني عىل حدٍّ س��واء ،مع ذلك نالحظ
َّ
أن افتتاح م��دارس البنات يف العراق قد َّ
تأخر حتى ع��ام 1896م ،إذ

أول مدرسة رسمية للبنات يف امل��وص��ل ،يف
ت��م يف ذل��ك العام افتتاح ّ
َّ
حني اقترص التعليم النسوي يف كربالء عىل بعض النساء املتع ّلامت
()112
ثم ما لبث
اللوايت يقمن بتعليم البنات القرآن الكريم يف حلقات صغرية َّ ،

ْ
أن أخذ اإلقبال عىل مدارس البنات يتزايد خالل حكم االحتاديني(-1908
1914م)( ،)113ويف عام 1910م ُأنشئت مدارس رشدية للبنات يف ِّ
كل من
احل ّلة والديوانية وخانقني وكربالء(.)114

األول
وكانت املدارس الرشدية للبنات بصورة عا ّمة ذات قسمني القسم ّ

لست سنوات( ،)115وبعد جهود
ابتدائي ،والقسم الثاين رشدي ،والدراسة ّ

كبرية استطاعت احلكومة العثامنية ْ
أن تفتح ّأول مدرسة ابتدائية للبنات يف

تأسست يف عام
كربالء ،وهي املدرسة الرشدية للبنات االبتدائية األوىل التي ّ
ثم ُأغلقت لق ّلة اإلقبال عليها
1910م
ّ
وتدرس فيها باللغة الرتكية والعربيةَّ ،
وأعيد فتحها بعد حصول العراق عىل احلكم الوطني عام 1929م(.)116

تطورت مناهج التعليم يف امل��دارس احلكومية حتى أصبحت تتناول
ّ
مواد التاريخ واجلغرافية والعلوم الطبيعية واملعلومات املدنية واللغة العربية

والرتكية واللغة الفرنسية واخلط والرتبية الرياضية ،مع استمرارها بتدريس
علوم القرآن الكريم واملعلومات الدينية واألخالق(.)117

ممّا تقدّ م ،نرى َّ
أن احلركة الفكرية يف العهد العثامين األخري يف عموم
َّ
ولعل يف مقدّ مة تلك
الواليات العراقية متأخرة كثري ًا ،وهذا يعود ألسباب
314
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األسباب هو عدم عناية احلكومة العثامنية ومن يمثّلها من الوالة يف الواليات
العراقية هبذا اجلانب ،فظ َّلت تعاين التخ َّلف من أوضاعها االقتصادية
حيمل أبناء مدينة كربالء املقدّ سة
واالجتامعية والصحية ،لذا مل يكن غريب ًا ّأ ْن ّ

بعد االنقالب العثامين ودون النظر إىل جهود احلكومة العثامنية مسؤولية
التعليم والنهوض باجلانب الثقايف .فض ً
ال عن َّ
أن السلطات العثامنية يف

العراق مل هتتم بفتح املدارس االبتدائية ،عىل الرغم من َّ
أن قانون املعارف

أقر إلزامية وجمانية التعليم االبتدائي يف الواليات
للحكومة العثامنية كان قد ّ

العثامنية ،و ُيعزى ذلك إىل سببني رئيسني مها عدم اجلدّ ية يف نرش التعليم،
وافتقار احلكومة لإلمكانات املا ّدية واملالكات التعليميةّ ،
فظل القانون حرب ًا
عىل ورق(.)118

وعىل الرغم من ِّ
كل ما تقدّ م ،انترش التعليم احلكومي يف العراق بمدارسه
ومعاهده شيئ ًا فشيئ ًا ،وقد كانت أنظمة التعليم قبل ذلك بدائية ،وجدواها

حمدودة ،وقد ّ
شكل انتشار التعليم احلكومي عام ً
ال مه ًّام يف ازدهار اليقظة

الفكرية يف العراق خالل العهد العثامين األخري(.)119
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الخـــــــاتمة
من خالل هذه الدراسة نستطيع ْ
جسدت واقع
أن نستنتج مفاهيم عدّ ة ّ

التعليم يف مدينة كربالء يف العهد العثامين حتى عام 1914م:
َّ
مر هبا
إن نصيب مدينة كربالء املقدّ سة من التطورات التارخيية التي ّ
العراق يف العهد العثامين ،والسيماّ اجلانب الثقايف مل يكن كبري ًا فقد بقي
التعليم ديني ًا بالدرجة األوىل ،إذ اعتمد الكتاتيب واملدارس الدينية وحتى

هذا النوع من التعليم مل يلقَ اهتامم ًا من السلطات العثامنية يف كربالء وال يف
غريها من مدن العراق األخرى ،ومل تبدأ السلطات املحت ّلة يف كربالء بفتح

املدارس احلكومية إلاّ يف ثامنينيات القرن التاسع عرش ،إذ افتتح ّأول مكتب
رشدي يف املدينة عام 1891م ومل تفتح املدارس االبتدائية أبواهبا للطلاّ ب،
ويرجع ذلك إىل عدم عناية السلطة العثامنية بالتعليم بشكل عام وإحجام
يتم فيها التعليم
األهايل عن إرسال أبنائهم للتع ّلم يف تلك املدارس التي كان ُّ

باللغة الرتكية ،أ ّما تعليم اإلناث فقد كان ِّ
متأخر ًا بسبب نظرة املجتمع ،هذا

من جهة .

ومن جهة أخرى ،غدت مدينة كربالء املقدّ سة التي امتازت بكثرة املساجد
تطورت لتدريس العلوم
ثم ّ
واملراقد واملقامات مكان ًا لتدريس العلوم الدينية َّ

كافة ،إذ كانت الروضة احلسينية يف بادئ األمر ّ
حمط أنظار العلامء وأساطني

الفكرّ ،
تأسست
ثم بعدها ّ
ألن أنوار العلم و املعرفة كانت تتوزّ ع من أروقتهاّ ،
املدارس األهلية واحلكومية يف كربالء.

املتميز ،قام علامء كبار وأساتذة معروفون
وملوقعها الديني والعلمي
ّ
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بزيارهتا يف أوقات خمتلفة لتف ّقد جامعاهتا العلمية والوقوف عىل ما وصلت

إليه من تقدِّ م وازدهار ،فانتعشت احلركة العلمية يف كربالء عىل إثر هجرة
املطهرتان مركز ًا لإلشعاع الفكري
العلامء واملحدّ ثني إليها ،فكانت الروضتان ّ
للحوزة العلمية.

ملحق رقم ()1
أعضاء جملس معارف كربالء

املصدر :سالنامة والية بغداد 1316-1315هـ1898-1897 ،م دفعة

.15
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الهوام�ش

1 .1نور الدين الشاهرودي ،احلركة العلمية يف كربالء ،دار العلوم ،بريوت1990 ،م ،ص.246

 2 .2سلامن هادي آل طعمة ،تراث كربالء ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،ط2013 ،3م ،ص235؛ جم ّلة
ينابيع النجفية ،النجف ،العدد( )17آذار ،2007 ،ص120؛ محيد جميد هدو وسامي جواد كاظم،
دفناء يف العتبة احلسينية املقدّ سة ،ديمويرس للطباعة والنرش ،بريوت2010 ،م ،ص.122-120
 3 .3بطرس البستاين ،حميط املحيط ،دار الكتب العلمية ،بريوت2009 ،م ،ص.840

 4 .4سلامن هادي آل طعمة ،تراث كربالء ،املصدر السابق ،ص.240-235

 5 .5عبد اجلواد الكليدار آل طعمة ،تاريخ كربالء وحائر احلسني ،املطبعة احليدرية ،النجف األرشف،
1997م ،ص.171

6 .6طارق أمني اخلفاجي ونوفل اخلفاجي ،حمافظة كربالء بني الرتاث واملعارصة ،دليل سياحي ،كربالء،
مطبعة اجلمهورية ،د .ت.101 ،
القمي ،الكنى واأللقاب ،ج ،1منشورات مكتبة الصدر ،قم ،د.ت ،ص262؛ سعيد رشيد
7 .7عباس ّ
ً
ً
زميزم ،تاريخ كربالء قديام وحديثا ،دار القارئ ،بريوت2010 ،م ،ص.36

القمي ،املصدر السابق ،ص375؛ حمسن العاميل ،أعيان الشيعة ،ج ،10دار التعارف
 8 .8عباس ّ
للمطبوعات ،بريوت1983 ،م ،ص.86
حممد الكاظم ج ،4وزارة الثقافة
 9 .9ابن الفوطي ،تلخيص جممع اآلداب يف معجم األلقاب ،حتقيقّ :
واإلرشاد اإلسالمي1995 ،م ،ص.121

 1010اإلدارة املحلية ،حمافظة كربالء بني الرتاث واملعارصة ،دار احلرية للطباعة ،بغداد1974 ،م،
ص101؛ عبد اجلواد الكليدار آل طعمة ،املصدر السابق ،ص.277

حممد صادق الكربايس ،أضواء عىل مدينة اإلمام احلسني ،ج ،1املركز احلسيني للدراسات ،لندن،
ّ 1111
2011م ،ص.241

 1212عبد اجلواد الكليدار آل طعمة ،املصدر السابق ،ص277؛ حممد صادق الكربايس ،املصدر السابق،
ص.241

 1313عبد اجلبار ناجي ،دراسات يف تأريخ املدن العربية اإلسالمية ،مطبعة جامعة البرصة ،العراق،
1986م ،ص305؛ عفيف هبنيس ،الفن اإلسالمي ،دار أطلس ،دمشق1986 ،م ،ص.123

 1414ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة ،رشح طالل حرب ،دار الكتب العلمية ،بريوت1987 ،م ص.233
 1515نور الدين الشاهرودي ،املصدر السابق ،ص.278-277

 1616اإلدارة املحلية ،حمافظة كربالء بني الرتاث واملعارصة ،ص.101

مؤسسة الصاحلاين ،دمشق،
حممد عيل األنصاري ،عامرة كربالء دراسة عمرانية وختطيطيةّ ،
 1717رؤوف ّ
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2006م.189-188 ،

يتم فيه تعليم
1818الكتاتيب مفردها الك ّتاب يف اللغة مجع كاتب ،واصطالح ًا تعني موضع التعليم الذي ُّ
القراءة والكتابة .ينظر :لويس معلوف ،املنجد يف اللغة واألعالم ،ط ،34دار املرشق ،بريوت ،د.ت،
ص.672

1919عبدالرزاق اهلاليل ،تاريخ التعليم يف العراق يف العهد العثامين 1917-1683م ،بغداد1959 ،م،
ص.42

 2020منري بكر التكريتي ،الصحافة العراقية واجتاهاهتا السياسية واالجتامعية والثقافية 1921-1869م،
بغداد1969 ،م ،ص.54

 2121خليل صابات ،تأريخ الطباعة يف الرشق العريب ،القاهرة1958 ،م ،ص35؛ منري بكر التكريتي،
املصدر السابق ،ص.35

األول عام 1822م ،أصل أرسته من روسنجق مركز
 2222ولد مدحت باشا (أمحد شفيق) يف ترشين ّ
حممد أرشف ،عرف منذ صباه
والية الدانوب ببلغاريا يف استانبول ،كان أبوه قاضي ًا يدعى احلافظ ّ
بجدّ يته واهتامماته بتحصيل العلوم ،وبعد ْ
تدرج يف س َّلم الوظائف ،وبرز كرجل
أن أكمل تعليمه َّ
دولة معروف يف إياالت الدولة العثامنية ومصلحيها املعروفني ،وعني يف مناصب كثرية ،ففي عام
ثم توىل والية الطونة
1860م رقي إىل مرتبة الوزارة بإشغاله والية نيش يف بلغاريا عام 1861مَّ ،
ثم رئاسة شورى الدولة ،ومل يستمر مدحت باشا يف منصبه هذا رئيس ًا
عام( 1868-1864م) َّ
ملجلس شورى الدولة طوي ً
ال ،فقد قام بتقديم استقالته ،فعينّ بعد قبول استقالته والي ًا عىل والية
ثم وزير ًا للعدلية ،ووالي ًا عىل
ثم عني صدر ًا أعظم مرتني عام 1872مَّ ،
بغداد(1872-1869م)َّ ،
ثم والي ًا ألزمري عام 1880م
سالنيك ،كام شغل مدحت باشا والية سوريا (1880-1879م) ّ
حتى ُأثريت مسألة موت السلطان عبد العزيز (1876-1861م) التي اتهُّ م هبا مدحت باشا فحكم
عليه بالنفي إىل قلعة الطائفة حتى مات يف سجنه يف آذار عام 1884م .ينظر :عيل حيدر مدحت،
مدحت باشا حيات سيايس خدمايت منفاحيايت ،هال مطبعة يس ،استانبول1325 ،هـ1904/م،
صJohn Murray، The Life of Midhat Pasha Record of His Services، 12-7
Political، Reforms، privat Document and Reminiscenissceniscenes،
Ali Haydar Midhat، The life of Midhat ;32 .P ،1903 ،albmarle street
 .1903 ،Pasha، Londonخالد حمسن إسامعيل ،آثار إبراهيم صالح شكر ،قلم وزير ،مطبعة
املعارف ،بغداد1970 ،م ،ص70؛ ّ
مذكرات مدحت باشا ،تعريب يوسف كامل حتاتة ،القاهرة،
1913م؛ قدري قلعجي ،مدحت باشا أبو الدستور العثامين وخالع السالطني ،بريوت1951 ،م.
2323صالح فليح حسن ،جغرافية التعليم االبتدائي يف العراق ،بغداد1979 ،م ،ص.25
تطور التعليم يف العراق (1915-1850م) جم ّلة كلية الرتبية ،جامعة
2424حازم جميد أمحد الدوريّ ،
تكريت ،مج ،6العدد(  ،)18السنة السادسة2010 ،م ،ص.2
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2525شكري حممود نديم ،العراق يف عهد السيطرة العثامنية ،مرحلة املرشوطية الثانية (1918-1908م)،
دار دجلة ،عامن2008 ،م ،ص.83

2626زينب هاشم جريان ،التعليم النسوي يف العراق (1958-1921م) دراسة تارخيية ،رسالة ماجستري
(غري منشورة) ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية للبنات2013 ،م ،ص.6
2727أمحد فكاك البدراين ،التعليم يف العراق إ ّبان العهد امللكي ،جم ّلة أبحاث كلية الرتبية األساسية ،جامعة
تكريت ،مج ،11العدد (2012 ،)4م ،ص.696

2828صادق آل طعمة ،احلركة األدبية يف كربالء ،مطبعة أهل البيت ،كربالء1965 ،م ،ج ،1ص.57
2929حسن داخل عطية ،املصدر السابق ،ص.173

3030سلامن هادي آل طعمة ،تراث كربالء ،ص.173

النجار ،التعليم يف العراق يف العهد العثامين األخري (1918-1869م) ،بغداد ،دار
3131مجيل موسى ّ
الشؤون الثقافية2002 ،م ،ص.73
النجار ،التعليم يف العراق ،ص.75
3232مجيل موسى ّ

تطور التعليم الوطني يف العراق (1932-1869م) ،منشورات مركز دراسات
3333إبراهيم خليل أمحدّ ،
اخلليج العريب ،جامعة البرصة1982 ،م ،ص.26
3434ساطع احلرصيّ ،
مذكرايت يف العراق (1927-1921م) ،ج ،1بريوت1967 ،م ،ص.437
3535آالء عبداجلبار كاظم الكريطي ،املصدر السابق.29 ،

3636عبدالرزاق اهلاليل ،تاريخ التعليم يف العراق ،ص.50-49
3737جم ّلة صدى كربالء ،العدد اخلامس ،السنة الثانية2007 ،م.75-74 ،

3838أمحد جودة ،تاريخ الرتبية والتعليم يف العراق وأثره يف اجلانب السيايس (2009-1534م) ،جعفر
العصامي للطباعة الفنية احلديثة ،بغداد2010 ،م ،ص.33
3939آالء عبداجلبار كاظم الكريطي ،املصدر السابق ،ص.30

4040نور الدين الشاهرودي ،املصدر السابق ،ص.277
 4141جم ّلة صدى كربالء ،العدد اخلامس ،السنة الثانية ،2007 ،ص.74

4242نمري طه ياسني ،بدايات التحديث يف العراق (1914-1869م) ،رسالة ماجستري (غري منشورة)،
اجلامعة املستنرصية ،املعهد العايل للدراسات القومية واالشرتاكية1984 ،م ،ص.39
4343ناهدة حسني ويسني ،املصدر السابق ،ص134؛ صحيفة الزوراء ،العدد(. )1298

4444سلامن هادي آل طعمة ،تراث كربالء ،ص.207

4545ناهدة حسني ويسني ،املصدر السابق ،ص134؛ صحيفة الزوراء ،العدد(27 )1298مجادى اآلخرة
1298هـ .
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4646املصدر نفسه ،ص.2

النجار ،التعليم يف العراق يف العهد العثامين ،ص.98
4747مجيل موسى ّ

والتطور العمراين ،كربالء2012 ،م ،ص.182
4848رياض كاظم اجلمييل ،مدينة كربالء دراسة يف النشأة
ّ
4949آالء عبداجلبار كاظم الكريطي ،املصدر السابق ،ص25؛ عبدالرزاق اهلاليل ،معجم العراق ،ج،1
مطبعة النجاح ،بغداد1953 ،م ،ص.87
حممد عيل األنصاري ،املصدر السابق ،ص.190
5050رؤوف ّ

تطور العراق السيايس احلديث ،املطبعة العرصية ،الكويت،
 5151عبد اهلل فهد النفييس ،دور الشيعة يف ّ
م ،1976ص.76

 5252عيل محزة سلامن وعدي حمسن غافل ،األوضاع االجتامعية يف مدينة كربالء (1921-1914م)،
جم ّلة جامعة كربالء ،كلية الرتبية ،مج ،7العدد الثاين2009 ،م ،ص2؛ عبد الرمحن النجدي ،احلياة
االجتامعية يف الواليات العربية أثناء العهد العثامين ،منشورات مركز الدراسات والبحوث العثامنية
املوريسكية ،تونس1988 ،م ،ص.256
 5353عبود جودي احلليّ  ،األدب العريب يف كربالء من إعالن الدستور العثامين إىل ثورة  14متوز 1958م،
منشورات جامعة أهل البيت ،بريوت2014 ،م ،ص.32

 5454نور الدين الشاهرودي ،املصدر السابق ،ص.246

حممد هادي القييس ،أحوال العراق االجتامعية واالقتصادية1869-1831 ،م ،رسالة
5555جاسم ّ
ماجستري (غري منشورة) ،جامعة بغداد ،كلية اآلداب1985 ،م.154-153 ،

 5656رحلة مدام ديوالفو إىل كلدة العراق عام 1881م ،ترمجة :عيل البرصي ،مطبعة أسعد ،بغداد،
1958م ،ص.157

 5757عملة فضية هندية تعادل عرشة قروش .ينظر  :عباس العزاوي ،النقود العراقية ملا بعد العهود
العباسية من سنة 1917-1258م ،رشكة التجارة للطباعة ،بغداد1958 ،م ،ص.180
5858رئاسة دائرة األرشيف العثامين ،كتاب وزارة اخلارجية إىل وزارة الداخلية املرقم 30311يف 10
حزيران 1328م.361905040 ،

رحالة وأديبة فرنسية قصدت الرشق األوسط عام 1878م واهتمت
 5959هي جان بكر ديوالفوّ ،
باجلانب االجتامعي والسيايس يف العراق ،ووضعت كتاب ًا كبري ًا بالفرنسية عنوانه (رحلة إىل إيران
حممد صادق الكربايس ،نظرة املسترشقني للروضة
وكلدة والسويس 1916-1851م) .ينظر ّ :
احلسينية ،إعداد ،جليل العطية ،بيت العلم للنابعني ،بريوت ،2004 ،ص.75
 6060رحلة مدام ديوالفو إىل كلدة العراق عام 1881م ،املصدر السابق ،ص.157

6161نور نعمة حممود ،موقف الفئة املثقفة العراقية دراس��ة تارخيية يف تكوينها وتطورها الفكري
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والسيايس(1914-1869م) ،رسالة ماجستري ،جامعة بغداد ،كلية اآلداب2008 ،م ،ص48؛ نور
الدين الشاهرودي ،املصدر السابق ،ص.277

6262حازم جميد أمحد الدوري ،املصدر السابق ،ص.3

 6363رئاسة دائرة األرشيف العثامين ،كتاب الباب العايل إىل وزارة الداخلية املرقم 166يف  15ترشين الثاين
 1319هـ1901/م ،وثيقة رقم ( 11ب) ؛ رئاسة دائرة األرشيف العثامين ،كتاب شيخ اإلسالم إىل
وزارة األوقاف املرقم  4738يف  4ترشين الثاين ،وثيقة رقم ( 10أ).
 6464نور الدين الشاهرودي ،املصدر السابق ،ص.278

6565هو حممد مجال الدين صفرت عيل مري ريض الدين احلسيني من بيت كبري من بالد أفغان ،ولد يف شري
ثم طاف يف أنحاء العامل
جارح ودرس يف بالد فارس أيام صباه ثم غادر إىل اهلند يف عام َّ 1855
مدرس ًا ألبناء حاكم أفغانستان ،سافر إىل اهلند
وتع ّلم يف مدرسة الفرس اللغات األجنبية ،وأصبح ِّ
ثم إىل ّ
مكة ،توفيّ يف آذار عام 1897م .ينظر :صباح كريم رباح الفتالوي ،مجال الدين األفغاين
َّ
والعراق ،دراسة حتليلية يف التأثري والتأثري املتبادل ،أطروحة دكتوراه (غري منشورة) ،كلية اآلداب،
جامعة بغداد2010 ،م ،ص. 5-1

 6666نور الدين الشاهرودي ،املصدر السابق ،ص.278

حممد عيل األنصاري ،عامرة
6767اإلدارة املحلية ،حمافظة كربالء بني الرتاث واملعارصة ،ص107؛ رؤوف ّ
كربالء ،ص.194

حممد عيل األنصاري ،عامرة كربالء ،ص.194
6868رؤوف ّ

 6969ولد اإلمام اخلوئي يف ليلة النصف من شهر شعبان عام 1899م يف مدينة خوي الواقعة يف إقليم
أذربيجان وقد اشتهر بنسبته إليها ونشأ يف كنف والده وإخوته وتع ّلم القراءة والكتابة وبعض املبادئ
والتحق بوالده العلاّ مة املغفور له آية اهلل السيد عىل أكرب املوسوي اخلوئي الذي كان قد هاجر قبله
إىل النجف األرشف عام 1910م ،انضم وهو ابن الثالثة عرشة إىل أحد املعاهد العلمية يف النجف
األرشف عام 1912م برفقة أخيه األكرب ،وبدأ بدراسة العلوم العربية واملنطق واألصول والفقه
السيد أبو القاسم اخلوئي يف احلياة
والتفسري واحلديث .ينظر :جاسم حممد إبراهيم اليساري ،أثر ّ
العلمية واالجتامعية والسياسية ( ،)1992-1889جم ّلة جامعة كربالء العلمية ،مج ،12العدد
الثاين ،2014 ،ص.104-103

7070رؤوف حممد عيل األنصاري ،املصدر السابق ،ص.193-192

7171ولد اإلمام اخلوئي يف ليلة النصف من شهر شعبان عام 1899م يف مدينة خوي الواقعة يف إقليم
أذربيجان وقد اشتهر بنسبته إليها ونشأ يف كنف والده وإخوته وتع ّلم القراءة والكتابة وبعض املبادئ
والتحق بوالده العلاّ مة املغفور له آية اهلل السيد عىل أكرب املوسوي اخلوئي الذي كان قد هاجر قبله إىل
النجف األرشف عام 1910م ،انضم وهو ابن الثالثة.

322

انت�صار عبد عون حم�سن ح�سن ال�سعدي

حممد مهدي
حممد حسني بن ّ
حممد إبراهيم بن عيل بن ّ
 7272عامل وفقيه صاحب رسالة عملية ،وهو الشيخ ّ
حممد إبراهيم الكربايس ،ولد يف النجف ونشأ نشأ ًة علمية ،والكربايس ينحدر من أرسة عربية
بن ّ
تنتسب إىل قبيلة بني مالك ،سكنت النجف يف القرن الثاين عرش اهلجري ،وتصدّ ر حلقات التدريس
فقه ًا ولغ ًة ،تتلمذ عىل يد علامء عرصه أبرزهم العلاّ مة املريزا حسني الذي منحه إجازة علمية ،وكان
منزله جملس ًا عامر ًا بالعلامء واملجتهدين عرف بـ(ندوة الكربايس الفقهية) ،وكان سخي النفس ،زاهد ًا
باحلياة ،وله عدّ ة مؤ ّلفات أبرزها (منهاج األصول) ويقع يف مخسة أجزاء طبع يف عام 1970م ،وله
ثالثة من األوالد ك ّلهم باحث ومؤ ّلف يف الرشيعة واألدب والقانون .ينظر :محيد املطبعي ،موسوعة
مؤسسة الزمان للصحافة والنرش ،بغداد2011 ،م ،ص.619
أعالم وعلامء العراق ،جّ ،1
 7373مهنا رباط املطريي ،أربعة قرون من تاريخ كربالء ،مطبعة الزوراء ،كربالء ،ط2009 ،2م ،ص.24

 7474هو جعفر بن صادق بن عيل احلائري الشهري باهلر ،نشأ يف أرسة أدبية ،ودرس العلوم الفقهية عىل
جهابذة علامء كربالء أبرزهم العامل زين العابدين املازندراين .ينظر :آالء عبد الكاظم جبار الكريطي،
املصدر السابق ،ص.74
7575سلامن هادي آل طعمة ،تراث كربالء ،ص 209؛ عبداجلواد الكليدار آل طعمة ،املصدر السابق،
ص.177

حممد احلسيني الشريازي ،عشت يف
7676نور الدين الشاهرودي ،املصدر السابق ،ص  284 -283؛ ّ
كربالء ،مكتبة األمني ،قم ،ط2006 ،2م ،ص.16

حممد عيل األنصاري ،املصدر السابق ،ص.194
7777رؤوف ّ
 7878سلامن هادي آل طعمة ،تراث كربالء ،ص.210

التشيع يف العراق وصالته باملرجعية يف إيران ،مكتبة فخراوي ،املنامة2008 ،م،
7979رسول جعفريان،
ّ
ص81؛ نور الدين الشاهرودي ،املصدر السابق ،ص.248

 8080جبار عبد الرزاق رجب ،املدن الدينية دراسة حتليلية يف جغرافية املدن ،مطبعة الزوراء ،كربالء،
2011م ،ص.71
 8181عيل حسني اخل ّفاف الغفاري ،دليل كربالء السياحي بني الرتاث واملعارصة ،مكتبة احلكمة ،كربالء،
2012م ،ص.37

 8282سلامن هادي آل طعمة ،املريب حسن موسى ،سرية وذكريات ،كربالء2011 ،م ،ص.14-13

8383نور الدين الشاهرودي ،املصدر السابق ،ص.278

8484رحلة مدام ديوالفو إىل كلدة ،املصدر السابق ،ص.157

8585آالء عبداجلبار كاظم الكريطي ،املصدر السابق ،ص.37

8686شمران العجييل ،وقائع ندوة العراق يف الوثائق العثامنية يف  6حزيران2012م ،استانبول ،بيت
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احلكمة ،بغداد2012 ،م ،ص.89

مؤسسة مرص مرتىض،
حممد عصفور سلامن ،العراق يف عهد مدحت ب��اش��ا(1872-1869م)ّ ،
ّ 8787
القاهرة2010 ،م ،ص.84

املؤسسات التعليمية يف املرشق العريب العثامين دراسة تارخيية إحصائية يف ضوء
 8888فاضل مهدي بياتّ ،
الوثائق العثامنية ،تقديم خالد ارن ،مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية ،اسطنبول،
2013م ،ص74؛ صحيفة الزوراء ،العدد  21 ،119شباط 1871م.
8989شاكر حسني دمدوم الشطري ،سياسة العثامنيني جتاه العشائر العراقية (1914-1869م) رسالة
ماجستري (غري منشورة ) ،جامعة بغداد ،كلية اآلداب2012 ،م ،ص.52
النجار ،التعليم يف العراق ،ص38وص.365-364
 9090مجيل موسى ّ

املؤسسات التعليمية74 ،؛ سالنامة والية بغداد 1316-1315هـ-1897 ،
9191فاضل مهدي بياتّ ،
1898م دفعة  ،15ص .237ينظر :ملحق رقم (.)1
النجار ،التعليم يف العراق ،ص.206
9292مجيل موسى ّ

مؤسسة شيوخ اإلسالم يف العهد العثامين (1922-1425م) مطبعة
9393أمحد صدقي شقريات ،تاريخ ّ
كنعان ،األردن2002 ،م ،مج ،1ص.192
9494أمحد جودة ،تاريخ الرتبية والتعليم يف العراق وأثره يف اجلانب السيايس (2009-1534م) ،جعفر
العصامي للطباعة الفنية احلديثة ،بغداد2010 ،م ،ص.39
9595عبدالرزاق اهلاليل ،تاريخ التعليم يف العهد العثامين ،ص.153

تطور التعليم الوطني يف العراق ،ص.36-33
9696إبراهيم خليل أمحدّ ،
9797أمحد جودة ،املصدر السابق ،ص.39

9898سالنامة والية بغداد 1322-1321ه��ـ1904-1903/م ،دفعة ،20ص284؛ سالنامة والية
بغداد1316-1315هـ1898-1897/م دفعة  ،15ص.284
9999فاضل مهدي بيات ،التعليم يف العراق يف العهد العثامين دراسة تارخيية يف ضوء السالنامات
العثامنية ،جم ّلة املورد ،العدد الثاين ،مج1994 ،22م ،ص.10

 10100العتبة احلسينية املقدّ سة ،كربالء يف الوثائق العثامنية ،ج ،1ترمجة أمري اخلالدي ،دار الكفيل للطباعة
والنرش والتوزيع ،كربالء2015 ،م ،ص.264
املؤسسات التعليمية ،ص ،265سعيد رشيد زميزم ،تاريخ كربالء قدي ًام
10101فاضل مهدي بياتّ ،
وحديث ًا ،ص ،90سلامن هادي آل طعمة ،تراث كربالء ،ص.216

10102سلامن هادي آل طعمة ،تراث كربالء ،ص.217

10103عبدالرزاق اهلاليل ،تاريخ التعليم يف العراق يف عهد االحتالل الربيطاين (1921-1914م)،
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ال�براك ،امل��دارس اليهودية واإليرانية يف
مطبعة املعارف ،بغداد1971 ،م ،ص222؛ فاضل ّ
العراق ،بغداد1984 ،م ،ص.108

املؤسسات التعليمية ،ص.723
10104فاضل مهدي بياتّ ،

10105هو عبد املهدي بن صالح بن حبيب احلافظ وهو من أرسة تنتسب إىل خفاجة ،شاعر مبدع بليغ
القلم واللسان تولىّ عبد املهدي احلافظ يف عام 1908م رئاسة بلدية كربالء حتى عام 1912م
وتم ترشيحه يف عام 1912م مبعوث ًا يف جملس (املبعوثان) بأستانبول ملا ُله من منزلة سامية يف عاملي
َّ
األدب والسياسة ،وبرع يف إتقان عدّ ة لغات كاإلنكليزية والفرنسية والفارسية والكردية والرتكية،
توفيّ عام 1915م .ينظر :سلامن هادي آل طعمة ،حماسن املجالس يف كربالء ،مركز تراث كربالء،
2016م ،ص.82

10106آالء عبد اجلبار كاظم الكريطي ،املصدر السابق ،ص.54
10107سعيد رشيد زميزم ،تاريخ كربالء قدي ًام وحديث ًا ،ص.90

النجار ،التعليم يف العراق ،ص 393؛ جم ّلة لغة العرب ،السنة الثانية ،أيلول 1912م،
10108مجيل موسى ّ
ج ،3ص.118

10109طارق نافع احلمداين ،املرأة وأثرها يف املجتمع يف العرص العثامين ،بحث يف كتاب حضارة العراق،
بغداد ،دار احلرية للطباعة ج1985 ،10م ،ص.224-223

11110عبدالرزاق اهلاليل ،معجم العراق ،ص.213

11111عبدالرزاق اهلاليل ،تاريخ التعليم يف العهد العثامين ،ص.60

11112سلامن هادي آل طعمة ،تراث كربالء ،ص.221

11113إبراهيم خليل أمحد ،تطور التعليم الوطني ،ص.48

11114أكمل الدين إحسان أوغيل ،الدولة العثامنية تاريخ وحضارة ،ج ،2ترمجة ،صالح سعداوي ،مركز
األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية ،اسطنبول1999 ،م ،ص.424
11115املصدر نفسه.

11116سلامن هادي آل طعمة ،تراث كربالء ،ص.221

تطور العراق حتت حكم االحتاديني (1914-1908م) ،مطابع اجلمهور،
11117فيصل ّ
حممد االرحيمّ ،
املوصل1975 ،م ،ص.129
11118ساطع احلرصيّ ،
مذكرايت يف العراق ،ج ،1ص.121-118

11119أكمل الدين إحسان أوغيل ،املصدر السابق ،ج ،2ص.426
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الم�صادر والمراجع
1.1القرآن الكريم

ً
أوال -الوثائق غير المنشورة:

1 .1رئاسة دائرة األرشيف العثامين ،كتاب الباب العايل إىل وزارة الداخلية
املرقم 166يف  15ترشين الثاين 1901م 1319 /هـ ،وثيقة رقم (11
ب).

2 .2رئاسة دائرة األرشيف العثامين ،كتاب شيخ اإلسالم إىل وزارة األوقاف
املرقم  4738يف  4ترشين الثاين ،وثيقة رقم ( 10أ).

3 .3رئاسة دائرة األرشيف العثامين ،كتاب وزارة اخلارجية إىل وزارة الداخلية
املرقم 30311يف  10حزيران 1328م.361905040 ،

ثاني ًا-الوثائق المنشورة:

1 .1سالنامة والية بغداد 1316-1315هـ1898-1897 ،م دفعة .15

2 .2سالنامة والية بغداد 1322-1321هـ1904-1903/م ،دفعة.20

ثالث ًا-القواميس والمعاجم

1 .1بطرس البستاين ،حميط املحيط ،دار الكتب العلمية ،بريوت2009 ،م.

2 .2لويس معلوف ،املنجد يف اللغة واألعالم ،ط ،34دار املرشق ،بريوت ،د.ت.

رابع ًا-الموسوعات:

مؤسسة الزمان للصحافة
1.1محيد املطبعي ،موسوعة أعالم وعلامء العراق ،جّ ،1
والنشـر ،بغداد2011 ،م.
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والمعربة :
خامس ًا-الكتب العربية
ّ

تطور التعليم الوطني يف العراق (1932-1869م)،
1.1إبراهيم خليل أمحدّ ،
منشورات مركز دراسات اخلليج العريب ،جامعة البرصة1982 ،م.

حممد
2.2ابن الفوطي ،تلخيص جممع اآلداب يف معجم األلقاب ،ج ،4حتقيقّ :
الكاظم ،وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي1995 ،م.

3.3ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة ،رشح طالل حرب ،دار الكتب العلمية،
بريوت1987 ،م.

4.4أمحد جودة ،تاريخ الرتبية والتعليم يف العراق وأثره يف اجلانب السيايس
(2009-1534م) ،جعفر العصامي للطباعة الفنية احلديثة ،بغداد2010 ،م.

مؤسسة شيوخ اإلس�لام يف العهد العثامين
5.5أمحد صدقي شقريات ،تاريخ ّ
(1922-1425م)ج ،1مطبعة كنعان ،األردن2002 ،م.

6.6اإلدارة املحلية ،حمافظة كربالء بني الرتاث واملعارصة ،دار احلرية للطباعة،
بغداد1974 ،م.

7.7أكمل الدين إحسان أوغيل ،الدولة العثامنية تاريخ وحضارة ،ج ،2ترمجة،
صالح سعداوي ،مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية،

اسطنبول1999 ،م.

8.8جبار عبد الرزاق رجب ،املدن الدينية دراسة حتليلية يف جغرافية املدن ،مطبعة
الزوراء ،كربالء2011 ،م.

النجار ،التعليم يف العراق يف العهد العثامين األخري (-1869
9.9مجيل موسى ّ
1918م) ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية2002 ،م.
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1010محيد جميد هدو وسامي جواد كاظم ،دفناء يف العتبة احلسينية املقدّ سة،
ديمويرس للطباعة والنرش ،بريوت2010 ،م.

1111خالد حمسن إسامعيل ،آثار إبراهيم صالح شكر ،قلم وزي��ر ،مطبعة
املعارف ،بغداد1970 ،م.

1212خليل صابات ،تأريخ الطباعة يف الرشق العريب ،القاهرة1958 ،م.

1313رحلة مدام ديوالفو إىل كلدة العراق عام 1881م ،ترمجة  :عيل البصـري،
مطبعة أسعد ،بغداد1958 ،م.

التشيع يف العراق وصالته باملرجعية يف إيران ،مكتبة
1414رسول جعفريان،
ّ
فخراوي ،املنامة2008 ،م.

حممد عيل األنصاري ،عامرة كربالء دراسة عمرانية وختطيطية،
1515رؤوف ّ
مؤسسة الصاحلاين ،دمشق2006 ،م.
ّ

1616رياض كاظم اجلمييل ،مدينة كربالء دراسة يف النشأة والتطور العمراين،
كربالء2012 ،م.

1717ساطع احلرصيّ ،
مذكرايت يف العراق (1927-1921م) ،ج ،1بريوت،
1967م.

1818سعيد رشيد زميزم ،تاريخ كربالء قدي ًام وحديث ًا ،دار القارئ ،بريوت،
2010م.

1919سلامن هادي آل طعمة ،حماسن املجالس يف كربالء ،مركز تراث كربالء،
2016م.

 2020سلامن هادي آل طعمة ،املريب حسن موسى ،سرية وذكريات ،كربالء2011،م.
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 2121تراث كربالء ،ط ،3دار الشؤون الثقافية ،بغداد2013 ،م.

2222شكري حممود نديم ،العراق يف عهد السيطرة العثامنية ،مرحلة املشـروطية
الثانية (1918-1908م) ،دار دجلة ،عامن2008 ،م.

2323شمران العجييل ،وقائع ن��دوة ال��ع��راق يف الوثائق العثامنية يف 6
حزيران2012م ،استانبول ،بيت احلكمة ،بغداد2012 ،م.

2424صادق آل طعمة ،احلركة األدبية يف كربالء ،ج ،1مطبعة أهل البيت،
كربالء1965 ،م.

2525صالح فليح حسن ،جغرافية التعليم االبتدائي يف العراق ،بغداد،
1979م.

2626ط��ارق أمني اخلفاجي ونوفل اخلفاجي ،حمافظة كربالء بني الرتاث
واملعارصة ،دليل سياحي ،كربالء ،مطبعة اجلمهورية ،د .ت.

2727عباس العزاوي ،النقود العراقية ملا بعد العهود العباسية من سنة -1258
1917م ،رشكة التجارة للطباعة ،بغداد1958 ،م.

2828عباس العزاوي ،العراق بني احتاللني ،ج ،7مطبعة التفيض األهلية،
بغداد1936 ،م.

القمي ،الكنى واأللقاب ،ج ،1منشورات مكتبة الصدر ،قم،
2929عباس ّ
د.ت.

3030عبد اجلبار ناجي ،دراسات يف تأريخ املدن العربية اإلسالمية ،مطبعة
جامعة البصـرة ،العراق1986 ،م.

3131عبد اجلواد الكليدار آل طعمة ،تاريخ كربالء وحائر احلسني ،املطبعة
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احليدرية ،النجف األرشف1997 ،م.

3232عبد الرمحن النجدي ،احلياة االجتامعية يف الواليات العربية أثناء العهد
العثامين ،منشورات مركز الدراسات والبحوث العثامنية املوريسكية ،تونس،

1988م.

3333عبد اهلل فهد النفييس ،دور الشيعة يف تطور العراق السيايس احلديث،
املطبعة العرصية ،الكويت1976 ،م ،ص.76

 3434معجم العراق ،ج ،1مطبعة النجاح ،بغداد1953 ،م.

3535عبدالرزاق اهلاليل ،تاريخ التعليم يف العراق يف العهد العثامين -1683
1917م ،بغداد1959 ،م.

3636تاريخ التعليم يف العراق يف عهد االحتالل الربيطاين (1921-1914م)،

مطبعة املعارف ،بغداد1971 ،م.
3737عبود جودي احلليّ  ،األدب العريب يف كربالء من إعالن الدستور العثامين
إىل ثورة  14متوز 1958م ،منشورات جامعة أهل البيت ،بريوت2014 ،م.

3838العتبة احلسينية املقدّ سة ،كربالء يف الوثائق العثامنية ،ج ،1ترمجة أمري
اخلالدي ،دار الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع ،كربالء2015 ،م.

3939عفيف هبنيس ،الفن اإلسالمي ،دار أطلس ،دمشق1986 ،م.

4040عيل الوردي ،ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث ،ج ،2مطبعة

اإلرشاد ،بغداد1971 ،م.
4141عيل حسني اخل ّفاف الغفاري ،دليل كربالء السياحي بني ال�تراث
واملعارصة ،مكتبة احلكمة ،كربالء2012 ،م.
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رباك ،املدارس اليهودية واإليرانية يف العراق ،بغداد1984 ،م.
4242فاضل ال ّ

املؤسسات التعليمية يف املشـرق العريب العثامين
4343فاضل مهدي بياتّ ،

دراسة تارخيية إحصائية يف ضوء الوثائق العثامنية ،تقديم خالد ارن ،مركز

األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية ،اسطنبول2013 ،م.

حممد االرحيم ،تطور العراق حتت حكم االحتاديني (-1908
4444فيصل ّ
1914م) ،مطابع اجلمهور ،املوصل1975 ،م.

4545قدري قلعجي ،مدحت باشا أبو الدستور العثامين وخالع السالطني،
بريوت1951 ،م.

4646حمسن العاميل ،أعيان الشيعة ،ج ،10دار التعارف للمطبوعات ،بريوت،
1983م.

حممد احلسيني الشريازي ،عشت يف كربالء ،ط ،2مكتبة األمني ،قم،
ّ 4747
2006م.

حممد صادق الكربايس ،نظرة املسترشقني للروضة احلسينية ،إعداد،
ّ 4848
جليل العطية ،بيت العلم للنابعني ،بريوت2004 ،م.

4949أضواء عىل مدينة اإلمام احلسني ،ج ،1املركز احلسيني للدراسات ،لندن،
2011م.

حممد عصفور سلامن ،العراق يف عهد مدحت باشا(1872-1869م)،
ّ 5050
مؤسسة مرص مرتىض ،القاهرة2010 ،م.
ّ
ّ 5151
مذكرات مدحت باشا ،تعريب يوسف كامل حتاتة ،القاهرة1913 ،م.

5252منري بكر التكريتي ،الصحافة العراقية واجتاهاهتا السياسية واالجتامعية
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والثقافية 1921-1869م ،بغداد1969 ،م.

5353مهنا رباط املطريي ،أربعة قرون من تاريخ كربالء ،ط ،2مطبعة الزوراء،
كربالء2009 ،م.

5454نور الدين الشاهرودي ،احلركة العلمية يف كربالء ،دار العلوم ،بريوت،
1990م.

سادس ًا-الرسائل واألطاريح الجامعية غير المنشورة:

حممد هادي القيسـي ،أحوال العراق االجتامعية واالقتصادية،
1.1جاسم ّ
1869-1831م ،رسالة ماجستري ،جامعة بغداد ،كلية اآلداب1985 ،م.
2.2زينب هاشم جريان ،التعليم النسوي يف العراق (1958-1921م)
دراسة تارخيية ،رسالة ماجستري ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية للبنات،

2013م.

3.3شاكر حسني دمدوم الشطري ،سياسة العثامنيني جتاه العشائر العراقية
(1914-1869م) رسالة ماجستري ،جامعة بغداد ،كلية اآلداب،
2012م.

4.4صباح كريم رباح الفتالوي ،مجال الدين األفغاين والعراق ،دراسة حتليلية
يف التأثري والتأثري املتبادل ،أطروحة دكتوراه ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد،
2010م.

5.5نمري طه ياسني ،بدايات التحديث يف العراق (1914-1869م)،
رسالة ماجستري ،اجلامعة املستنرصية ،املعهد العايل للدراسات القومية
واالشرتاكية1984 ،م.
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6.6نور نعمة حممود ،موقف الفئة املث ّقفة العراقية دراسة تارخيية يف تكوينها
وتطورها الفكري وال��س��ي��ايس(1914-1869م) ،رسالة ماجستري،
ّ
جامعة بغداد ،كلية اآلداب2008 ،م.

سابع ًا-الكتب األجنبية:

1. John Murray، The Life of Midhat Pasha Record of
Document

privat

reforms،

political،

Services،

His

andReminiscenissceniscenes، albmarle street، 1903.
2. Strothman، Taziya، inzyklopadie des Islam، Leipzig، 1934.
3. Ali Haydar Midhat، The life of Midhat Pasha، London،
1903.

ثامن ًا-الكتب باللغة العثمانية:

1.1عيل حيدر مدحت ،مدحت باشا حيات سيايس خدمايت منفاحيايت ،هال
مطبعة يس ،استانبول1325،هـ1904/م.

تاسع ًا-البحوث والمقاالت المنشورة :

1 .1أمحد فكاك البدراين ،التعليم يف العراق إ ّبان العهد امللكي ،جم ّلة أبحاث
كلية الرتبية األساسية ،جامعة تكريت ،مج ،11العدد (2012 ،)4م.

حممد إبراهيم اليساري ،أثر السيد أبو القاسم اخلوئي يف احلياة
2 .2جاسم ّ
العلمية واالجتامعية والسياسية (1992-1889م) ،جم ّلة جامعة كربالء
العلمية ،مج ،12العدد الثاين2014 ،م.

تطور التعليم يف العراق (1915-1850م) جم ّلة
3 .3حازم جميد أمحد الدوريّ ،
كلية الرتبية ،جامعة تكريت ،مج ،6العدد(  ،)18السنة السادسة2010 ،م.
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4 .4طارق نافع احلمداين ،املرأة وأثرها يف املجتمع يف العصـر العثامين ،بحث
يف كتاب حضارة العراق ،ج ،10بغداد ،دار احلرية للطباعة1985 ،م.

5 .5عيل محزة سلامن وعدي حمسن غافل ،األوض��اع االجتامعية يف مدينة
كربالء (1921-1914م) ،جم ّلة جامعة كربالء ،كلية الرتبية ،مج،7
العدد الثاين2009 ،م.

6 .6فاضل مهدي بيات ،التعليم يف العراق يف العهد العثامين دراسة تارخيية يف
ضوء السالنامات العثامنية ،جم ّلة املورد ،العدد الثاين ،مج1994 ،22م.

عاشر ًا -المجلاّ ت والصحف:
-المجلاّ ت

1.1لغة العرب ،السنة الثانية ،ج ،3أيلول 1912م.

2.2صدى كربالء ،العدد اخلامس ،السنة الثانية2007 ،م.
األول2007 ،م.
3.3ينابيع النجفية ،العدد( )17ربيع ّ

-الصحف

حممد عيل األنصاري ،املدرسة العضدية األوىل ،صحيفة احلياة،
1 .1رؤوف ّ
العدد( ،)12966نيسان 1997م.

 2.2الزوراء ،العدد(27 )1298مجادى اآلخرة 1298هـ.
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The Economic Policy of the Abbasid State and its Impact in
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م .ميثم عبيد جواد

الملخّ �ص
عنيت هذه الدراسة ببيان السياسة االقتصادية للدولة العباسية ،وأثرها

يف الواقع االقتصادي ملدينة كربالء املقدّ سة ،وتأيت أمهية هذا البحث لتعلقه

بمدينة كربالء وهذه األمهية متأتية من وجود األرضحة املقدّ سة لإلمامني أيب

عبد اهلل احلسني  وأخيه أيب الفضل العباس  ،وقد متيزت مدينة كربالء
بأهنا منطقة ذات حضارة عريقة.

وقد حررت مدينة كربالء من قبل جيوش التحرير اإلسالمية يف زمن أيب
بكر (13 -11هـ 632 - 630/م ) ،وقد كانت حتت احلكم الفاريس ،إلاّ

َّ
أن نمو املدينة العمراين كان بعد حدوث واقعة الطف اخلالدة سنة ( 61هـ

680/م ) واستشهاد اإلمام احلسني  عىل ثراها ومنذ ذلك التاريخ برز

اسم كربالء بشكل ال نظري له نتيجة الحتضاهنا جثامن سيد شباب أهل اجلنة
اإلمام احلسني  ونخبة خرية من أهل بيته وأنصاره .

وبعد واقعة الطف أصبحت مدينة كربالء حمط أنظار الناس الذين كانوا

يقصدوهنا من أجل أداء مراسيم الزيارة ،والسكن فيها ،وأدى ذلك بطبيعة

شيدت العديد
احلال إىل نمو املدينة من الناحية العمرانية واالقتصادية ،حيث ّ
من األبنية املختلفة فيها ،التي تعد من روائع العامرةُ ،
وأنشئت فيها العديد من

األسواق واخلانات السرتاحة الزائرين الوافدين إليها ولذا أردنا أن نس ِّلط

الضوء يف بحثنا هذا عىل احلالة االقتصادية ملدينة كربالء واملراحل التي مرت

هبا املدينة التي كانت بني مد وجزر ؛ بسبب سياسة الدولة العباسية هلذه
املدينة ،وما عانته من ظلم وجور.
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ال�سيا�سة االقت�صادية للدولة العبا�سية و�أثرها يف الواقع االقت�صادي يف كربالء

Abstract
The present study dealt with the economic status of Karbala
city in the Abbasid period . Accordingly , the research was the
put forward to show the economic policy of the Abbasid state
and its impact on the economic situation of the holy Karbala
city . The importance of the present research comes from
the fact that it has dealt with the holy Karbala city , a place of
deep- rooted civilization .
The present research tried to shed light the economic status
of the holy Karbala city and the stages through which the city
passed between the ebb and flow due to the Abbasid state
policy the city underwent and the injustice and oppression it
suffered .
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م .ميثم عبيد جواد

المقدمة
ّ
عنيت هذه الدراسة ببيان السياسة االقتصادية للدولة العباسية ،وأثرها

يف الواقع االقتصادي ملدينة كربالء املقدّ سة ،وتأيت أمهية هذا البحث لتعلقها

بمدينة كربالء وهذه األمهية متأتية من وجود األرضحة املقدّ سة لإلمامني أيب

عبد اهلل احلسني وأخيه أيب الفضل العباس .

وقد اقتضت حاجة البحث تقسيمه عىل مبحثني تسبقهام مقدّ مة ،وتتلومها

توصل إليها الباحث ،وقائمة املصادر واملراجع،
خامتة
تتضمن النتائج التي َّ
ّ

األول بعض املوارد املالية يف الدولة العباسية 132هـ
تضمن املبحث ّ
وقد َّ

656هـ ونشأة األسواق يف مدينة كربالء ،وقد قسم عىل نقطتني :تناولت
األوىل أهم املوارد املالية يف الدولة العباسية بصيغة موجزة هو عامرة األرض،
إذ كان خراجها يمثل عنرص القوة هلا وهو يعد رشيان احلياة وعمود امللك،

ضمت األسواق لغة واصطالحا ،ونشأة األسواق يف مدينة
أ ّما الثانية فقد ّ

كربالء.

أ ّما املبحث الثاين فقد كرسنا فيه البحث عن األثر السيايس واإلنفاق

احلكومي يف النمو االقتصادي ملدينة كربالء ،ومن أجل توضيح ذلك قسمنا
املبحث عىل نقطتني :تناولت األوىل اإلنفاق لغ ًة واصطالحا واإلنفاق العام

ومبادئه واإلنفاق يف القرآن الكريم ،يف حني خصصنا الثانية لدراسة األثر

السيايس واإلنفاق احلكومي يف النمو االقتصادي ملدينة كربالء ،وارتباط هذا
األثر باملراقد الرشيفة ،وازدهار املدينة وأسواقها وتطورها العمراين نتيجة

هذا اإلنفاق.
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المبحث الأ ّول:
الموارد المالية في الدولة العبا�سية
ون�ش�أة الأ�سواق في مدينة كربالء
�أو ًال� :أهم الموارد المالية في الدولة العبا�سية ( 132هـ ـ 656هـ ):
عندما بدأت الدولة العباسية بقيادة أيب عبد اهلل السفاح (132ه��ـ /

136هـ ) كانت بحاجة إىل مزيد من مضاعفة اجلهد للنهوض بعامرة الدولة
يف بداية حياهتا بعد أن قضت عىل الدولة األموية (132ه��ـ )َّ ،
فإن ّأول
اهتاممات الدولة ،هو عامرة األرض إذ كان اخلراج يمثل عنرص القوة هلا،
وهو يعترب رشيان احلياة وعمود امللك حيث يكثر بالعدل ،ويقل بالظلم (.)1

فجاء املنصور للخالفة ( 136هـ 158 /هـ 754م 775 /م ) ،وعمل بكل

ما وسعه عىل إصالح األرايض الزراعية وذلك ألمهيتها يف واردات الدولة،
وعمل أيض ًا بتنظيم عملية الري ،وكذلك قام بحفر قنوات جديدة ،وجلب
عدد كبري من املهندسني املتخصصني هبذا األمر ،وذلك من أجل تنمية احلياة
االقتصادية ،ومن اإلجراءات األخرى التي اختذها أنّه أمر بتعديل خراج

السواد ،وعينَّ عىل ذلك محاد ال�ترك��ي( ،)3()2ومعنى ذلك إعادة النظر يف

مقادير الرضائب ،وممّا يدل عىل اهتاممات املنصور أنّه عمل عىل إنشاء ديوان

وسمي بـ (ديوان األكرة ) لبناء السدود ،وحفر
فرعي من ديوان اخلراج،
ّ

الرتع والقنوات وكري األهنار ،وغري ذلك ممّا ينشط الزراعة ويضاعف من

إنتاجها للدولة (.)4
وعندما توفيّ املنصور (158هـ 775/م ) جاء بعده ابنه حممد املهدي
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(158هـ 169 /هـ 775م 785 /م ) ،واهتم أيض ًا باملوارد املالية ،ويف عهده
ال من نظام املساحة الذي كان معمو ً
نفذ مرشوع (نظام املقاسمة ) بد ً
ال به

يف عهد عمر بن اخلطاب والذي اقرتح موضوع املقاسمة هو أبو عبيد اهلل

معاوية بن يسار ،وكان التعديل ينص عىل ما ييل :احلاصل عىل األرض التي
تسقى سيح ًا (  ) 2/1واحلاصل عىل األرض التي تسقى بالدوايل ( ،) 3/1

واحلاصل عىل األرض التي تسقى بالدواليب ( .)5( ) 4/1

أ ّما فرتة حكم اهلادي ( 169هـ 170/هـ ) كانت قصرية ،ومل تكن لديه

إصالحات تذكر ،وجاء بعده هارون العبايس ( 170هـ 193 /هـ ) ،الذي يعد

عرصه من أزهى عهود اخللفاء العباسيني ،فقد اهتم باملوارد املالية ،وأكرب حدث
يدل عىل اهتامم هارون بموارد الدولة املالية ،هو طلبه من أيب يوسف أن يرسم
له سياسته يف جباية الرضائب وما يتع َّلق هبا من أمور وأحكام حيث قال « :إنّ

أمري املؤمنني أيده اهلل سألني أن أضع له كتاب ًا جامع ًا يعمل به يف جباية اخلراج
والعشور والصدقات واجلوايل وغري ذلك مما جيب عليه النظر فيه ،والعمل به،
وإنام أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته والصالح ألمرهم » (.)6

وقد اقرتح له أبو يوسف يف نسب املقاسمة خالف ما وضعه املهدي ،وكان
كالتايل :األرض التي تسقى سيح ًا (  ) 5/2للحاصل ،واألرض التي تسقى

بالدوايل ( ) 10/3للحاصل ،وأرض النخيل والشجر (  ) 3/1للحاصل،
وغالت الصيف (.)7( ) 4/1

أ ّما يف عهد األمني ( 193هـ 198 /هـ ) الذي خلف هارون العبايس
ىّ
املتوف سنة (193هـ) فقد حدثت اضطرابات كثرية وعنيفة يف اقتصاد البالد

ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث

341

�شهر ذي احلجة املعظم 1438هـ /ايلول 2017م

ال�سيا�سة االقت�صادية للدولة العبا�سية و�أثرها يف الواقع االقت�صادي يف كربالء

نتج عنها خلل يف موارد بيت املال ،بسبب النزاع بني األمني واملأمون يف أوائل

سنة ( 195هـ ) ،فقد أنفقت فيها األموال ،وأفرغت خزائن الدولة ،ممّا اضطر
األمني إىل « بيع كل ما يف اخلزائن من األمتعة ورضب آنية الذهب والفضة
دنانري ودراهم » ،ومل يتحسن الوضع يف عهده إىل أن توفيّ سنة ( 198هـ ) (.)8

وخلفه املأمون ( 198هـ 218 /هـ ) فأراد حتسني الوضع االقتصادي من

خالل االهتامم باملوارد املالية ،فكان يقول « :ما استغزر الفيء بمثل العدل،
وال استنزر بمثل اجلور » ( ،)9وكتب أيض ًا إىل عامله بحسن السرية ،وختفيف
الرضائب عىل أصحاهبا (. )10

ثم جاء املعتصم ( 218هـ 227 /هـ ) ،وكان حيب العامرة وقال « :إنَّ
ّ
فأوهلا عمران األرض التي جيبى هبا العامل ،وعليها يزكو
فيها أمور ًا حممودةّ ،

اخلراج وتكثر األموال ،وتعيش البهائم ،وترخص األسعار ،ويكثر الكسب،
ويتسع املعاش وكان يقول لوزيره حممد بن عبد امللك :إذا وجدت موضع ًا
متى أنفقت فيه عرشة دراهم جاءين بعد سنة أحد عرش درمه ًا فال تؤامرين

فيه» ( ،)11وقد صحب أيام حكم املعتصم ظهور العنرص الرتكي الذي أدى
إىل اهنيار الدولة العباسية ،حيث أدى إىل ق َّلة األموال ال��واردة إىل خزينة
الدولة ،باإلضافة إىل األموال التي ترصف عىل وسائل الرتف ،ممّا أدى إىل

سوء الوضع االقتصادي يف تلك املدّ ة ،ولكن املعتصم وابنه الواثق مل جيريا
أي تعديل عىل اإلجراءات املالية واالقتصادية (.)12

ويف عهد الواثق ( 227هـ 232 /هـ ) بدأت األمور تزداد خطورة لعدم

ثقته فيمن يدير زمام حكمه من الوزراء ،والكتاب واألعوان حيث كان مههم
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الوحيد ابتزاز أموال اجلباية ،واستمر الوضع حتى يف حكم املتوكل ( 232هـ

247 /هـ ) ،حيث ظهرت الرشاوى ،وضاعت احلقوق وانترشت الفوىض

بالبالد ( ،)13وكان من األمور املهمة التي قام هبا املتوكل من إصالحات

زراعية عملت عىل تنميه املوارد املالية ،فأمر بأن يجُ بى اخلراج عىل موعد
النريوز الفاريس ،واهتاممه بمشاريع الري ،فحفر قناتني يف دجلة

(.)14

وجاء بعده املنترص للخالفة ( 247هـ 248 /هـ ) بأيدي قتلة أبيه املتوكل
(.)15
يشء يذكر
من الرتك ،ولك َّنه توفيّ بعد ستة أشهر ،فلم يكن له من األعامل ٌ
أ ّما يف خالفة املستعني (248هـ 252 /هـ ) ،فكانت األموال التي تأيت

األول يف شؤون الدولة ،ويساعده
للدولة ُت َصري إىل ( أوتامش )( )16املترصف ّ
يف هنب األموال (شاهك )( )17وأم املستعني ( ،)18فضاق املستعني ذرع ًا بتلك

السياسة الرتكية فقرر الرجوع إىل بغداد ،فقام األتراك بتولية اخلالفة إىل املعتز
( 252هـ 255 /هـ ) فنشبت احلروب بني املستعني واملعتز ،وحورصت
بغداد ممّا اضطر املستعني إىل التنازل عن اخلالفة فعانت دار اخلالفة يف سامراء

من نقص شديد يف املوارد املالية نتيجة السياسة اخلاطئة للمستعني بمحارصة
سامراء اقتصادي ًا ،فكان هلذا األمر السيئ أثر يف مالية الدولة ،إذ كانت اخلزنة

خاوية ،ومل ينجح املعتز من مقاومة األتراك ومطامعهم املالية فقد مات وهو
يف السجن بعد رضبه ،وتعذيبه ،حتى والدته خت ّلت عنه رغم ما متلكه من

أموال

(.)19

ثم جاء املهتدي ( 255هـ 256 /هـ ) وأراد أن يسري بسرية العدل ورفع
َّ

الظلم وتنميه املوارد املالية واالقتصادية ويف النفقات ،فقام بإخراج الذهب
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والفضة من اخلزينة وأمر برضهبا دنانري ودراهم ( ،)20وأسقط املهتدي عن

الناس أموال الكسور( ،)21التي كان دخلها السنوي (12.000.000
درهم ) ،وقال «عيل أن أقرر حق ًا وأزيل ظل ًام وأن ال أجحف بيت املال »،
ولك ّنه مل يكمل إصالحاته وعزل عن اخلالفة

(.)22

ويعد عهد اخلليفة املعتمد ( 256هـ 279 /هـ ) بداية االنتعاش الذي

دب يف اخلالفة ،والسبب املبارش هو تسليم املوفق طلحة ( أخا املعتمد ) زمام
ّ

األمور يف الدولة وسار املوفق عىل سياسة قوية بعيدة املدى تلخصت يف إبعاد
اجليش عن مزاولة األمور السياسية فقد زجه يف وسط احلروب الداخلية مما

هيأ لدار اخلالفة االنتعاش ،حيث قام الوزير املوفق طلحة بفرض رضائب
جديدة عىل التجار

(.)23

ثم جاء عهد اخلليفة املعتضد ( 279هـ 289 /هـ ) عهد القوة واالنتعاش،
َّ
لقد كان شديد ًا حازم ًا ممّا أظهر استقرار ًا يف اجلانب اإلداري ،فكان لذلك

إجيابية عىل الوضع االقتصادي ،فقد اهتم بالري ،وتسليف املزارعني احلبوب
واحليوانات ،كام عمل عىل تأجيل جباية اخلراج من النريوز لكي ينضج

املحصول ،ومنع عامل اخلراج من ظلم دافعي اخلراج كام حاول تسليف
الزراع النقود ورشاء البذور والبقر (.)24

أ ّما املكتفي ( 289هـ 295 /هـ ) مل خيرج عن السياسة التي رسمها له

ولكن تدخل السلطة العسكرية جعل الدولة
والده من ناحية التدابري املالية،
ّ
تنتقل من حالة االنتعاش إىل حالة التدهور ،وهذا ما حصل فع ً
ال يف خالفه

املقتدر (295ه��ـ320/ه��ـ) حيث توىل اخلالفة وهو صغري وتولت أمه (
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شغب ) الوصاية عليه ،فغلب األمر عىل النساء واخلدم ،وذهب ما كان يف
اخلزنة من مال

(.)25

واستمر احلال إىل جميء املقتدر سنة ( 295هـ 320 /هـ ) بغض النظر

عن حماولة بعض الوزراء حتسني األمور مثل الوزير عيل بن عيسى ،فقد اهتم
بتنمية املوارد املالية ومحاية دافعي الرضائب ،والنظر يف شكوى املزارعني (.)26

أ ّما اخلليفة القاهر باهلل (320هـ 322 /هـ ) فقد حاول قدر املستطاع أن

يسدّ اخللل احلاصل بمواد الدولة ،ولك َّنه مل يفعل ذلك لعدم قدرته عليه (.)27

ثم جاءت مدة إمرة األمراء ( 324هـ 334 /هـ ) التي كانت فيها احلالة
َّ

الزراعية متدهورة يف العراق نتيجة التخريب احلاصل يف قنوات الري ،وكذلك

ضفاف األهنار التي حتتاج إىل كري ما فيها من طمي ،وكذلك قام ( ابن رائق )

()28

بوضع املآرص( )29يف بغداد ،وهو ّأول من وضعها بني عامي ( 324هـ 326هـ)
ومل تسمع هذه الرضيبة يف العراق من قبل ،وقام أيض ًا بتخريب سد هنر دياىل

ملنع تقدم قوات (بجكم ) ( )30ممّا أدى إىل هالك مجيع املزروعات ،واهنيار موارد
الدولة وكذلك بوار شامل لألرايض الزراعية (.)31

ويبدو من االستعراض الرسيع ملوقف خلفاء الدولة العباسية من سياسة

اخلراج لألرايض الزراعية التي انتهجوها .جيدر بنا اآلن أن نقدّ م صورة جمملة

عن أهم تلك اإليرادات العامة ،ويأيت يف مقدّ متها رضيبة رسوم اجلوايل:
يسمى باجلزية وكان يدخل بيت املال منها مبالغ كثرية ،فقد ذكر ابن
أو ما ّ
خرداذبة َّ
أن مقدار اجلوايل بمدينة السالم ( )130.000درهم( ،)32أ ّما ابن
قدامة فذكر (200.000درهم) (.)33
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وكذلك الصدقات كانت جتبى « يف األموال املرصدة للنامء ،إ ّما بنفسها،

وإ ّما بالعمل فيها»( ،)34مع ّ
تنص عىل عدم ذلك ،أي عدم
أن األحكام الرشعية ّ
مجع مال الصدقات إىل مال اخلراج ( ،)35ومن اإليرادات األخرى األمخاس،

تعد أمخاس الغنائم من الرضائب التي أدخلت ضمن أموال اخلراج ( ،)36مع
العلم َّ
أن القرآن الكريم اشرتط توزيعها عىل مستحقيها ،فقال اهلل تعاىل:
ش ٍء َف َأنَّ للِهّ ِ مُ ُ
لر ُس ِ
﴿و ْاع َل ُمو ْا َأ َّنماَ َغنِ ْمتُم ِّمن يَ ْ
ول َولِ ِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى
َ
خ َس ُه َولِ َّ
َوالمْ َ َس ِ
اك ِ
السبِيل ﴾( )37وأيض ًا األموال التي تؤخذ من قطاع الطرق
ني َوا ْب ِن َّ
واللصوص وال يوجد ٌ
مالك هلا ،وأثامن اآلبق من العبيد ،وأموال اللقط (،)38

وكذلك رضائب الطواحني ،وأمهها رحا البطريق يف بغداد كان موردها
(  ) 100.000درهم ( ،)39وأيض ًا رضيبة اإلرث ،ومل تعرف هذه الرضيبة

إلاّ يف خالفة املعتمد ،وقد أنكرها املعتضد وأبطلها ،وحل ديوان املواريث (،)40

ومن الواردات أجور العرصات واملستغالت ،فقد بلغت مستغالت سامراء

وأسواقها يف عهد خالفة املعتصم (  ) 100.000.000درهم يف السنة

()41

ويف بغداد بلغت (  ) 12000.000درهم يف السنة ( ،)42وهناك رضائب

أخرى غري رشعية ( تعسفية ) ،نشأت عن حاجات وظروف جديدة منها
األح��داث أو الغرامات التي تفرضها الرشطة عىل املخالفني ،وأم��وال
املصادرات ،التي كانت للثائرين وغريها من الواردات التي كانت جتبيها

الدولة العباسية (.)43

وهذه ملحة رسيعة وموجزة إىل بعض املوارد املالية للدولة العباسية.
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ثاني ًا :ن�ش�أة الأ�سواق في مدينة كربالء
السوق لغ ًة :مشتقة من تسوق الناس ،باعوا أو اشرتوا ،وساق إىل امرأته

صداقها ( ،)44وأيضا هو املوضع الذي تباع فيه وتشرتى خمتلف السلع ،واجلمع
أسواق وسوق (.)45

أ ّما السوق اصطالح ًا :فهو املكان الذي يلتقي فيه البائعون ،وأ َّنه اإلطار

الذي يشمل جمموعة من البائعني واملشرتين يكونون عىل اتصال فيام بينهم

لتبادل سلعة أو خدمة (.)46

تعدّ األسواق من املعامل العمرانية املهمة يف املدينة ،إذ يقول اهلل سبحانه و تعاىل
الط َعا َم َو َيم يِش فيِ َ
ول َي ْأ ُك ُل َّ
الر ُس ِ
﴿و َقا ُلوا َم ِ
ال ْس َو ِ
اق َل ْولاَ ُأن ِز َل
يف كتابهَ :
ْ
ال هَ َذا َّ
إِ َل ْي ِه َم َل ٌك َف َي ُكونَ َم َع ُه َن ِذير ًا ﴾( )47هذا َّ
وأن لألسواق الدور الكبري يف تكامل أية
مدينة عن طريق ترابطها مع املدن والقرى األخرى ،بفعل عملية تبادل السلع
والبضائع مع سكان تلك املناطق(.)48

لقد كان الرسول ّ أول من قام باختيار وحتديد موقع السوق يف املدينة

املنورة حيث إ َّنــــــه اختار موضــــــع النبيـط يف املدينة املنورة ،كموقع للسوق،
()49
ثم نقل هذا السوق إىل موضع البقيع بالقرب
وقال  ـ« :هـــذا سوقكم » َّ ،

من املسجد اجلامع يف املدينة املنورة فقـــــــال  ـ « :هذا سوقــكم ،ال حيجر،

وال يرضب عليه اخلراج » ( ،)50وعرف هذا السوق فيام بعـــد ببقيع الزبري(.)51

وبقي اختيار األسواق يف األمصار اإلسالمية بالقرب من املسجد ،وهذا

يظهر الرتابط بني اجلانبني الروحي ،وامل��ادي يف حياة سكان املدينة العربية
أن األسواق يف العراق كانت مفتوحة بدون ٍ
اإلسالمية كام َّ
مبان أو سقوف،
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عدا مظلاّ ت نصبها البائعون يف مواقعهم املختارة ،واستمر هذا األسلوب حتى

عرص هشام بن عبد امللك ( 125 105هـ 742 -722 /م ) حيث قام خالد
القرسي وايل الكوفة يف حينه ببناء األسواق ،وسقفها بسقوف من آزاج معقودة

باآلجر واجلص(.)52

تعود نشأة األسواق يف مدينة كربالء إىل بداية القرن ( الثالث اهلجري إىل

القرن التاسع اهلجري ) ،وبالتحديد إىل عرص املأمون العبايس ( 197هـ /

218هـ ) ،وذلك حينام أمر بعامرة املرقد احلسيني الرشيف فنشأت املدينة،

ونشأت األسواق من حوهلا ( ،)53فأصبح ملدينة كربالء سوق كبري يؤ ّمه سكان

املدينة والزائرون الذين يأتون إىل الزيارة ،وذلك قبل أن يقوم املتوكل العبايس

النص اآليت:
هبدم املرقد احلسيني الرشيف ،واألبنية التي حوله كام يوضح ذلك ّ
« حتى إذا كانت سنة سبع وأربعني ومائتني فبـــــلغ املتوكــل أيض ًا مسري الناس

من أهل السواد والكوفة إىل كربالء لزيارة قرب احلسني وإنه قد كثر مجعهم
وصار هلم ٌ
سوق كبري ...الخ » (.)54

توسعت األسواق يف العرص البوهيي ( 334هـ 447 /هـ ) وانتشـرت بني

املرقدين الشـريفني مرقـد احلسني ومرقد أخيه أيب الفضل العباس  ،وذلك

عندما قام عضد الدولة البوهيي ( 340هـ 372 /هـ ) بإعادة بناء مرقد اإلمام

احلسني وأيب الفضل العباس  cبني سنتي ( 371-369هـ 980/م–982م)
حيث توسعت املدينة وشيدت العديد من األسواق فيها (.)55

والظاهر َّ
أن أسواق مدينة كربالء كانت حمددة يف مكان واحد بالقرب من

املرقدين الرشيفني جمسدة بذلك الرتابط بني اجلانب املادي ،واجلانب الروحي
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يف حياة سكان املدينة والزائرين ،كام كانت األسواق ممر ًا للمواكب احلسينية أثناء
إقامة الشعائر فـي املناسبات الدينية ،وكذلك ملرور املواكب اجلنائزية ( ،)56عىل

بناء
عكس أسواق مدينة الكوفة التي كانت غري حمددة بمكان واحد وال يضمها ٌ
واحد (.)57

ولكن من املؤسف ال نملك املعلومات الدقيقة عن كيفية توزيع األسواق
َّ
يف كربالء ولعلها كانت موزعة توزيع ًا حرفي ًا أو بحسب البضائع و التجارات.

أصبحت مدينة كربالء يؤ ّمها خمتلف الـتجار حاملني معهم خمتلف البضائـع
فض ً
ال عن تقاطر الزائرين عىل هذه املدينة من خمتلف املناطق ،ويف مواســــم

الزيارة وأيام أخرى من السنة ،كل ذلك أدى إىل كثرة األسواق واتساعها ،حيث

كان يقصدها التجار من خمتلف املناطق لبيع ما لدهيم من بضائع ،ورشاء ما
حيتاجون منها ويتضح ذلك ممّا جاء عـىل لسان أحد الـرواة قائ ً
ال « :أتيت كربالء

ألبيع البز ( )58هبا فعمل لنا شيخ مـن طيء طعام ًا ،وبتنا عنده ...الخ » (.)59

كام اشتهرت أسواق مدينة كربالء بكثرة أنواع الفواكه ،والنخيل وقد وصفها
ابن بطوطة بأهنا مدينة صغرية حت ّفها حدائق النخل ويسقيها ماء الفرات ( ،)60كام

متون املناطق األخرى من العراق بمختلف أنواع الفواكه
أن َّمدينة كربالء كانت َّ

واخلرض ،ويف ذلك يقول البريوين « :إ ّنام يعرف طيب اليشء بطيب آثاره وكثرة

منافــــــعه وغزارة فوائده ويـدل عىل طيب أرضها وامتيازها طيب ثامرها ورواء

أشجارها وقوة ينعها وريعها وقد امتازت تربة كربالء من حيث املادة واملنفعة

متون
وتنوعها وجودهتا وغزارهتا حتى هّأنا يف الغالب هي التي ِّ
بكثرة الفواكه ّ

أكثر حوارض العراق وبواديه بثامر النخيل اليانعة التي ختتص هبا وال توجد يف
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غريها » (.)61
فض ً
ال عن ذلك فقد متيزت أسواق كربالء ،بالصناعات التي كانت بدائية
وكانت وفق ًا ملا تتطلبه احلاجة إليها ،كالصناعات اليدوية ( احلرفية) ،وصناعة
الغـزل والنسيج واحلرصان ،فض ً
ال عن العديد من الصناعات األخرى التي
أدت إىل تطور اقتصاد هذه املدينة( ،)62وأصبحت مدينة كربالء مركز جذب

حرضي وحمط رحال وترحال ،وموضع جتارة ،وقوافل مما جعل الناس يقبلون

عليها من كل حـدب وصوب (.)63
َّ
وإن التجار الكربالئيني كانوا يتجرون يف خمتلف املناطق ،حتى أنهَّ م وصلوا
إىل اهلند والصني رشق ًا ،وإىل املغرب غرب ًا وإىل تربيز ( ،)64وغريها من البلدان

فينقل ابن الفوطي يف معجمه عن شخص يدعى عز الدين أبا عبد اهلل بن أبـي
السادات احلسيني العبيديل قائ ً
ال « :وهو من سكان املشهد احلائري عىل ح ّاله
أفضل السالم والتحية رأيته بتربيز سنة سبع وسبعامئة وهو من التجار الذين

يرتددون إىل بالد الشام وهو رشيف النفس » (.)65

كام نقل لنا ابن بطوطة عن تاجر من أهل كربالء يدعى عيل بن منصور قد

وصل إىل مدينة خوارزم ( ،)66وتاجر كربالئي آخر يدعى أبا عبد اهلل حممد بن أيب

القاسم بن نفيس احلسيني الكربالئي قد وصل إىل بالد املغرب (.)67

هذا ّ
وأن وجود األسواق يف كربالء أدى إىل ظهور خمازن لألطعمة واخلانات

التي عادة ُيطرح فيها املتاع الوارد (.)68ممّا أدى ذلك إىل ازدهار احلياة االقتصادية
يف هذه املنطقة

(.)69

المبحث الثاني:
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الأثر ال�سيا�سي في النمو االقت�صادي في كربالء:
�أو ًال :الإنفاق العام ومبادئه:
�أو ًال :الإنفاق العام:
اإلنفاق يف اللغة :يعني ذهاب املال ،أنفق الرجل ،افتقر وذهب ماله ،كام
يف ِ
قوله تعاىلُ ﴿ :قل َّل ْو َأنت ُْم تمَ ْ ِل ُكونَ َخزَ آئِ َن َرحمْ َِة َرب إِذ ًا لأَّ َ ْم َس ْكت ُْم َخ ْش َي َة

إلن َف ِ
ا ِ
اق ،)70( ﴾...وأنفق الدراهم من النفقة ،والنفقة اسم من اإلنفاق ،وما
تنفقه من الدراهم ونحوها وأنفق املال رصفه (.)71

وهناك من اصطلح عىل تسمية النفقات باملصاريف أو مصاريف املال (.)72
أ ّما اصطالح ًا :فهي مبلغ نقدي خيرج من الذمة املالية للدولة يقوم اإلمام أو
من ينوب عنه بقصد إشباع حاجة عامة وفق ًا ملعايري الرشيعة اإلسالمية (،)73
يتضح مــن هــــذا التعريف َّ
أن أركان النفقة أربعة هي:
1ـ النفقة العامة :يقصد هبا حتقيق نفع عام ،حتـى تكون النفقة عامـة جيــب

مسوغ بأمرين مها:
أن حتقق منفعة عامة ،وهذا املبدأ ّ
أ َّ -
إن النفقة العامة جيب أن تشبع حاجة عامة.

بّ -
إن النفقة العامة إذا حققت منفعة عامة ،فإن ذلك يؤدي إىل حتقيق
املساواة بني املواطنني يف حتمل األعباء العامة ،وهي أيض ًا :مبلغ نقدي تقوم
الدولة بإنفاقه من أجل إشباع احلاجات العامة باإلنفاق يف سبيل احلصول

عىل السلع واخلدمات ومنح املساعدات واإلعانات االجتامعية والثقافية
وغريها (.)74

 -2أن يكون هذا املال من األموال العامة.
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 -3أن ينفق هذا املال عىل وفق رأي احلاكم الرشعي أو من ينوب عنه.

- 4أن يستخدم هذا املال يف سد حاجات الدولة اإلسالمية.
نخلص من ذلك إىل َّ
أن النفقات العامة هي :املبالغ النقدية التي تصدر

عن القطاع العام هبدف حتقيق النفع العام َّ
وإن هذا التعريف للنفقة العامة
الذي تركن إليه معظم الدول ال يعرب تعبري ًا واضح ًا ورصحي ًا عن احلجم

احلقيقي لإلنفاق العام ،إذ إ َّنه يقترص عىل الطابع النقدي فقط ،يف حني أ َّنه
يوجد إىل جانب هذا الشكل من اإلنفاق شكل آخر هو اإلنفاق العيني الذي
ثم جيب إدخال قيم
خيتلف حجمه من بلد إىل آخر ومن دولة إىل أخرى ومن َّ

السلع واخلدمات التي حتصل عليها الدولة دون مقابـل نقدي يف اإلنفاق

العام كالسلع واخلدمات التي حتصل عليها الدولة باإلجبار ،وذلك من أجل
إشباع احلاجات العامة كأن حتصل عىل ما يلزمها من أفراد القوات املسلحة
عن طريق التجنيد اإلجباري بد ً
ال من أن تشرتي هذه اخلدمات نظري أجر

نقدي ،لكي نعرف حجم اإلنفاق العام احلقيقي جيب أن نضيف إىل اإلنفاق

النقدي اإلنفاق العيني بعد تقييمه بقيم نقدية؛ وهذا أمر سهل ويسري ،وكان
البد من إجياد تعريف آخر للنفقة العامة يشمل ٍ
بآن واحد اإلنفاق النقدي
والعيني ليحتل مكانه العادل ضمن النفقات العامة ويف النهاية توصلنا إىل

التعريف اآليت للنفقة أال وهو ( :النفقة العامة هي كم قابل للتقويم النقدي
يأمر بإنفاقه أحد أشخاص القانون العام إشباع ًا حلاجة عامة) (.)75
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ثاني ًا :مبادئ اإلنفاق العام:

تتلخص مبادئ اإلنفاق العام يف األمور التالية:
آمنُوا بِاللهَّ ِ َو َر ُسولِ ِه َو َأ ِ
1ـ املال مال اهلل :قال تعاىلِ ﴿ :
نف ُقوا ممِ َّا َج َع َل ُكم
ين آ َمنُوا ِم ُ
ني ِف ِ
ُّم ْست َْخ َل ِف َ
نك ْم َو َأن َف ُقوا لهَ ُ ْم َأ ْج ٌر َكبِ ٌري ﴾ ( ،)76وقال اهلل
يه َفا َّل ِذ َ
ال هَّ
وهم ِّمن َّم ِ
اللِ ا َّل ِذي آ َت ُ
اك ْم﴾(َّ ،)77
إن املال بناء عىل هاتني
تعاىلَ ﴿ :وآ ُت ُ
اآليتني هو مال اهللَّ ،
فإن ذلك جيب أن يطبق يف املالية العامة للدولة ،فعىل
الويل أن يضع هذا املال وينفقه يف أحسن الوجوه ،ويعمل عىل محايته من
التعرض لإلرساف والتبذير (.)78

2ـ اختيار القائمني عىل اإلنفاق :من الطبيعي أن يتوىل إنفاق أموال الدولة
رجال حيسنون عمليات اإلنفاق ،ويف حقيقة األمر َّ
أن الدولة العباسية عانت
املصاعب واملشاكل الكثرية إزاء عملية اختيار الشخصية املؤمتنة عىل أموال

الدولة ،فبعض العاملني ليسوا عىل مستوى املسؤولية ،فقد أساؤوا الترصف،
ومتكنوا من االعتداء عىل أموال املسلمني (.)79

3ـ ختصيص موارد مالية عامة لإلنفاق :أل َّنه بدون وجود هذه املوارد لن

يكون هناك أي جمال لإلنفاق (.)80

4ـ مالءمة اإلنفاق العام للحالة االقتصادية :وجيب أن يكون اإلنفاق
ضمن حدود طاقة الدولة ،وطبق ًا للحالة االقتصادية السائدة يف املجتمع،

ويبدو َّ
أن ه��ذا املبدأ قد ج��رى جت��اوزه ،وخاصة يف العرص العبايس الثاين
( 247هـ 334هـ ) إذ َّ
إن اخللفاء والوزراء والكتاب مل يعريوا اهتامم ًا ملسألة املالءمة
واملوازنة بني اإلنفاق ومعدالته وبني النفقات التي زادت معدالهتا كثري ًا (.)81
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث

353

�شهر ذي احلجة املعظم 1438هـ /ايلول 2017م

ال�سيا�سة االقت�صادية للدولة العبا�سية و�أثرها يف الواقع االقت�صادي يف كربالء

5ـ اإلنفاق العام شامل للمسلمني وغريهم من عنارص املجتمع املختلفة:
ين َولمَ ْ ْي ِر ُج ُ
ين لمَ ْ ُي َقاتِ ُل ُ
قال اهلل تعاىل ﴿ :اَل َي ْن َه ُ
الد ِ
وك ْم فيِ ِّ
وكم
اك ُم اللهَّ ُ َع ِن ا َّل ِذ َ
وه ْم َو ُت ْق ِس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِنَّ اللهَّ َ يحُ ِ ُّب المْ ُ ْق ِس ِط َ
ني ﴾ ( ،)82فاإلنفـاق
ِّمن ِد َيا ِر ُك ْم َأن َتبرَ ُّ ُ

العــام يشــمل أفراد املجتمع اإلسالمي كافة بدون استثناء ،فيشمل الذميني
واملستأمنني واملسلمني.

6ـ ترشيد االقتصاد يف اإلنفاق العام أو ما يعرب عنه « بمبدأ القوامة يف
ين إِ َذا َأن َف ُقوا لمَ ْ ُيسرْ ِ ُفوا َولمَ ْ َيقْترُ ُ وا َو َكانَ َب َ
ي َذلِ َك
اإلنفاق » :قال تعاىلَ ﴿ :وا َّل ِذ َ

َق َوام ًا﴾ ( )83فالنظام املايل اإلسالمي يذهب إىل الربط بني التكلفة والعائد
عند القيام بتوفري حاجات املجتمع العامة ،فإذا ثبت عند إقامة أحد املشاريع
َّ
أن عائداته تزيد عن تكاليفه فإنّه يمكن تنفيذ هذا املرشوع ،وقد طبق اخلليفة

املعتصم هذه الفكرة حينام قال لوزيره حممد بن عبد امللك « :إذا وجدت
موضع ًا متى أنفقت فيه عرشة دراهم جاءين بعد سنة أحد عرش درمه ًا فال
تؤامرين فيه » ( ،)84ولتحقيق مبدأ الرشد االقتصادي يف اإلنفاق يف الدولة

العباسية يقرر وجود جمموعة من الرقابة عىل اإلنفاق العام تتمثل يف سلطة
اجلهاز اإلداري املكون من الدواوين (.)85

7ـ العدالة املطلقة :من سامت اإلسالم العدالة املطلقة ﴿ إِنَّ اللهّ َ َي ْأ ُم ُر
إل ْح َس ِ
بِا ْل َعدْ ِل َوا ِ
ان﴾( ،)86والعدل هنا يشمل العدالة املالية ،فالنظام املايل
اإلســـالمي يقــوم عىل أساس َّ
أن كل إقليم يسهم يف حتمل أعباء اإلنفاق
العام ،ويفيد بقدر ما خيصه من مرافق ،ولقد جرى العمل يف صدر اإلسالم

عىل اختصاص كل إقليم بإيراداته ما دام يف حاجة إليها ،فلم ينقل إىل املال
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العام إلاّ حني كان فائض ًا عن حاجة اإلقليم ،فالعدالة اإلقليمية هنا تعني
توزيع املال بني األقاليم طبق ًا الحتياجاهتا الفعلية ،وإرسال الباقي إىل دار
اخلالفة لسد النقص احلاصل يف النفقات العامة يف األقاليم األخرى املحتاجة

ويف العاصمة (.)87

و اإلنفاق ملدينة كربالء يف عهد الدولة العباسية أصبح مرهون ًا بالظروف
السياسية فكان بني مد وجزر ؛ ألن مدينة كربالء ُأنشئت عىل أساس ديني،

وهي مرتبطة باألرضحة الطاهرة ،فمن الطبيعي أن أي عملية هدم أو بناء

يصيب األرضحة ينعكس عىل التجارة واألس��واق ،وبسبب هذا اإلنفاق
ُأقيمت املباين ما بني املرقدين ُ
وأنشئت األسواق خلدمة الزائرين ،وكذلك

رصفت هذه األموال عىل الناس باختالف طبقاهتم من العلامء والفقراء،

وغريها من أوجه اإلنفاق من قبل ال��دول ،وممّا ساهم يف توسيع املدينة

وازدهارها ،وهذا ما سنتناوله يف النقطة الثانية .
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الإنفاق في القر�آن الكريم

ورد يف القرآن الكريم سبعون لفظ ًا قرآني ًا ذا داللة إنفاقية ( ،)88وقد قسم اإلنفاق

األول إلزامي مثل الزكاة واخلمس والكفارات
يف املواضع القرآنية عىل قسمنيّ :
واآلخر تربعي يتطوع فيه املرء لإلنفاق يف سبيل اهلل ( ،)89وهذا التقسيم ال يمكن
االعتداد به فهو حياكي إنفاق الفرد ،وال يعد عىل مستوى الدولة ،وهلذا فالتقسيم

األمثل لإلنفاق هو:

1ـ إنفاق الفرد ،أي كل ما ينفقه الفرد ،سواء كان تطوع ًا أم امتثا ًال ،وإذا كان

األول اإلنفاق احلالل أي
الغرض منه رشعية العمل ،يقسم بدوره عىل قسمنيّ :
مكتمل الرشوط ،والثاين اإلنفاق احلرام.

2ـ إنفاق الدولة ،أي كل ما تنفقه الدولة أو اإلمام سواء كان دوري ًا أو منقطع ًا

وبدوره يقسم حسب الغرض منه ،فإن كان الغرض منه رشعية العمل اإلنفاقي

األول اإلنفاق احلالل أي الكامل الرشوط،
للدولة يقسم حينها عىل قسمنيّ :
واإلنفاق احلرام أي أخلت فيه الدولة ( ،)90وبام ّأن اإلنفاق بكل أنواعه من األمور

اجلليلة يف اإلسالم ّ
فإن الفلسفة القرآنية لتشجيع اإلنفاق قائمة عىل ما ييل:

1ـ الرتغيب باإلنفاق ،أي حث الناس عىل اإلن��ف��اق ،مثل قوله تعاىل:
﴿ َّل ْي َس َع َل ْي َك ُه َد ُاه ْم َو َل ِ
ـك َّن اللهّ َ يهَ ْ ِدي َمن َي َش ُاء َو َما ُت ِنف ُقو ْا ِم ْن َخيرْ ٍ َفألن ُف ِس ُك ْم َو َما
()91
ُت ِنف ُقونَ إِ َّال ا ْبتِ َغاء َو ْج ِه هّ
اللِ َو َما ُت ِنف ُقو ْا ِم ْن َخيرْ ٍ ُي َو َّف إِ َل ْي ُك ْم َو َأنت ُْم َال ُت ْظ َل ُمونَ ﴾
ين آ َمنُو ْا َأ ِنف ُقو ْا مِمَّا
2ـ الرتهيب من عدم اإلنفاق ،كام يف قوله تعاىل﴿ َيا َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
َر َز ْقن ُ
َاكم ِّمن َق ْبلِ َأن َي ْأ يِ َت َي ْو ٌم َّال َب ْي ٌع ِف ِيه َو َال ُخ َّل ٌة َو َال َش َف َاع ٌة.)92(﴾ 00.
3ـ توضيح مغزى اإلنفاق للحث عليه من غري ترغيب أو ترهيب ( ،)93أي
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ّأن اإلنفاق عمل يقوم به اإلنسان احلر القادر عليه بإرادته ،وخالف ذلك البخل
وإمساك النفقة ومثل ذلك قوله تعاىلُ ﴿ :قل َّل ْو َأنت ُْم تمَ ْ ِل ُكونَ َخزَ آئِ َن َرحمْ َِة َربيِّ إِذ ًا
إلن َف ِ
لأَّ َ ْم َس ْكت ُْم َخ ْش َي َة ا ِ
اق َو َكانَ
اإلنسانُ َقتُور ًا ﴾( ،)94فاآلية تتحدث عن اإلنسان
َ
البخيل الذي يتسم هبذه السمة البغيضة ،واملنفق هو املنترص الذي سينال الثواب
ال أم آج ً
عاج ً
ال ( ،)95وقد اشرتط القرآن الكريم لرشعية العمل اإلنفاقي عدة

رشوط أبرزها:

1ـ أن يكون اإلنفاق لوجه اهلل تعاىل ،وبعد اإليامن به ،فال أجر ملن أنفق ومل يؤمن
به ويرشح ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :و َما َمن ََع ُه ْم َأن ُت ْق َب َل ِم ْن ُه ْم َن َف َقاتهُ ُ ْم إِ َّال َأ هَّن ُْم َك َف ُرو ْا بِاللهّ ِ
الص َال َة إِ َّال َو ُه ْم ُك َساىل َو َال ُي ِنف ُقونَ إِ َّال َو ُه ْم َكا ِر ُهونَ ﴾(.)96
َوبِ َر ُسولِ ِه َو َال َي ْأتُونَ َّ
من وأذى ،وأن ال يكون اإلنفاق ريا ًء أمام الناس
2ـ أن ال يتبع اإلنفاق ٌّ

.

(. )97

3ـ اإلنفاق من املال احلالل فقط ،والبد أن يكون من الطيب منه ال الرديء (.)98

4ـ ال وقت حمدد لإلنفاق ،فاإلنفاق عمل مباح ،وللمنفق حرية اإلنفاق بالشكل
الذي حيب ،وال رضر إن كان اإلنفاق رسي ًا أو علني ًا.

5ـ أن يكون اإلنفاق وسط ًا ،ال إرساف فيه وال إقتار ،كام يف قوله تعاىل:
ين إِ َذا َأن َف ُقوا لمَ ْ ُيسرْ ِ ُفوا َولمَ ْ َي ْق ُتوا َو َكانَ َبينْ َ َذلِ َك َق َوام ًا ﴾(.)99
﴿ َوا َّل ِذ َ
6ـ اإلنفاق واجب يف كل وقت ،فهو واجب عىل املؤمنني يف الرساء والرضاء.

7ـ أن يتثبت املنفق أين يضع نفقته ،فال جيوز أن يدفع نفقته حلاكم اجلور ،وال

جيوز أن يضعها بام يعود عىل األ ّمة بسوء.

فهذه الرشوط السبعة ،أبرز الرشوط القرآنية لسالمة العمل اإلنفاقي ،وال شك

أنهَّ ا اشرتطت ألهداف مرجوة بحسب الرؤية القرآنية (.)100
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ثاني ًا :الأثر ال�سيا�سي والإنفاق الحكومي
في النمو االقت�صادي لكربالء
بعد سقوط الدولة األموية سنة (132ه��ـ 749 /م ) وقيام الدولة
العباسية ،وانتقال احلكم من دولة إىل ُأخرى أ ّدت هذه األوضاع إىل تزايد

أعداد الزائرين ،وأخ��ذوا يتهافتون عىل أداء مراسيم الزيارة ممّا أ ّدى إىل
ازده��ار كربالء من الناحية العمرانية واالقتصادية ،وكان هذا االزدهار
األول أيب العباس السفاح (132هـ
واضح ًا وجلي ًا يف عرص اخلليفة العبايس ّ
136 /هـ 749م 753/م ) إذ يف عرصه انتقل اإلمام جعفر الصادق  إىل

العراق ،وهو القائد الروحي للشيعة ،وأقام يف الكوفة سنتني حيث عمل عىل

حث أتباع أهل البيت عىل زيارة قرب اإلمام احلسني  وكان يرصح بثواب
هذه الزيارة ،وأصبحت الشيعة يف عهده تأخذ منحى جديد ًا سواء من الناحية
الفكرية أو العددية ،بعيد ًا عن الزيف واالنحراف الذي أخذ يدب يف أوصال

األ ّمة عند والدة املذاهب التي انحرفت عن مسار أهل البيت  ،bوكانت

بتشجيع من حكام السوء ،ففي هذا اجلو املشحون باملتناقضات كانت الشيعة

تلتف حول قيادة اإلمام الصادق  يأخذون عنه احلديث ويدونون الرواية
ويستفرسون عام أشكل عليهم من أمورهم الدينية ،ومنها األسئلة التي تدور

حول فضل وثواب زيارة قرب سيد الشهداء .)101( 
فلهذا نجد َّ
أن كربالء ازدهرت اقتصادي ًا يف هذه الفرتة ،بسبب تواجد

الزائرين ممّا دفع أبناء كربالء لتشييد األسواق واخلانات السرتاحة الزائرين،
كام قام األهايل بجلب املواد الزراعية حلاجة الزائرين إليها ،وعم الرخاء
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فيها ( ،)102إال أن ذلك مل يدم طوي ً
ال بسبب انتقال مقر اخلالفة إىل بغداد يف

عرص اخلليفة العبايس الثاين أيب جعفر املنصور (136هـ 158 /هـ 753م /
 774م ) ،وجعلها عاصمة للخالفة( ،)103وكذلك صار العباسيون جياهرون
بمعاداهتم للعلويني والتضييق عليهم ،فمنهم من قتل ومنهم من هرب،
معل ً
ال ذلك بالثورة عليه سنة ( 145هـ ) من قبل حممد امللقب بالنفس الزكية

وأخيه إبراهيم يف البرصة ،فزج عدد ًا كبري ًا منهم بالسجن ،ثم طال عداؤه

للقرب الرشيف (.)104

ويبدو أن العمران وازدهار األسواق يف كربالء يف العرص العبايس أصبح
مرهون ًا بالظروف السياسية للخالفة العباسية فكان بني مد وجزر ،ألن مدينة

كربالء يف ذلك الوقت كانت مرتبطة باألرضحة الرشيفة ،فمن الطبيعي أن
أي عملية هدم أو بناء يصيب قرب اإلمام احلسني  ينعكس ذلك عىل األبنية
واألسواق والبساتني الزراعية التي حول املرقد الرشيف ،كام سنالحظ ذلك

مرت هبا مدينة كربالء املقدّ سة خالل حكم اخللفاء
من خالل األحداث التي ّ

العباسيني ،وأثرها عىل احلياة االقتصادية فيها.
وبقي املنصور حيمل حقد ًا دفين ًا عىل آل أيب طالب إىل أن توفيّ  ،وبعد وفاته

شعر أبناء كربالء بيشء من األمان ،حيث قامت زوجة املنصور التي كانت
تكنى بـ ( أم املهدي وهي من أتباع أهل البيت إلاّ أنهّ ا كانت ختفي حبها
للعرتة الطاهرة خوف ًا من بطش زوجها املنصور ) ،بإرسال أموال طائلة
لتعمري املرقد احلسيني املطهر ،وتعويض أبناء كربالء عن اخلسائر التي حلقت

هبم بسبب األذى الكبري الذي تعرضوا له جراء قيام العساكر العباسية بحرق
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مزارعهم وهتديم دورهم

(.)105

أ ّما عرص اخلليفة هارون العبايس (170هـ 193 /هـ 786م  808 /م)

أخذت املدينة بالرتاجع من ناحية التطور العمراين واالقتصادي ،وذلك
لتضييق اخلناق عىل زوار اإلمامني ( )cحيث أمر هارون العبايس والِيه

عىل الكوفة موسى بن عيسى اهلاشمي ( ( )106كانت كربالء يف تلك الفرتة
تابعة إىل واليـة الكوفـة إداري ًا ) بإرسال رسية عسكرية من جيشه احلاقد
عىل آل البيت ،وأمرهم بتهديم مرقد اإلمام احلسني  ،وهتديم األسواق
واملحالت التي كانت تتكون منها كربالء ( ،)107وأمر بحرث مجيع األرايض

حول احلائر الرشيف يف كربالء ،وزراعتها ،كام أ َّنه أمر بقطع شجرة السدرة

التي كانت بجانب القرب الرشيف ،والتي كان يستظل هبا الزائرون ،فضال
عن أنهَّ ا كانت مت ِّثل عالمة أو دلي ً
ال يدل عىل مرقد اإلمام احلسني  حيث

ورد عن جرير بن عبد احلميد قوله « :إنّ رج ً
ال من أهل العراق عنده فسأله

جرير عن خرب الناس فقال :تركت الرشيد وقد كرب قرب احلسني وأمر بقطع
السدرة فقطعت » (.)108

أ ّما يف عهد املأمون ( 197هـ 218/هـ 813م 833/م ) أخذت مدينة

كربالء بالتوسع والتطور ،حيث قام بإرسال جمموعة من أعوانه إىل كربالء

تم هتديمها
إلعادة بناء املراقد الرشيفة ،والقرى واملحالت واألسواق التي ّ
بأمر والده هارون( )109وازداد بناء البيوت فيها ،فازدهرت املدينة من الناحية

العمرانية ،واالقتصادية وبناء األسواق حول املرقد ،ولكن رسعان ما تغري

الوضع يف عهد املتوكل العبايس (232هـ 247/هـ 846م 861/م)ّ ،
ألن
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سياسته كانت مغايـرة ملن سبقـه من اخللفاء العباسيني ،حيث قام بمالحقة

العلويني ،والتنكيل هبم وبأتباعهم حتى وصفه بعض املؤرخني بقوهلم:
« وكان شديد البغض لعيل بن أيب طالب وألهل بيته وكان شديد البغض
واحلقد عليهم وسوء الظن والتهمة هلم وكان من يبلغه انه يتوىل علي ًا وأهله

يأخذه باملال والدم » (.)110

بعد مقتل املتوكل وتويل ابنه املنترص اخلالفة ( 247هـ 861-م ) اختلفت

سياسته عن أبيه حيث دعا الناس إىل زيارة املرقد الرشيف فأخذ الناس
يتوافدون يف األربعينية وأخذت البيوت تتكاثر حول املرقد من جديد بصورة

مرتاصة واســتعادت كربـالء مكانتـها العمرانيـة (.)111

وعندما بدأت الدولة العباسية بالضعف أخذت املناطق الرشقية والغربية

يف العامل اإلسالمي بتأسيس دويالت خارج حكم الدولة العباسية ،ومن هذه
أسسها الداعي
الدول الدولة العلوية يف طربستان ( 250هـ 316 /هـ ) ،التي ّ

الكبري احلسن العلوي وأخوه حممد العلوي حيث عمرت كربالء يف هذه
سهل عملية اإلعامر هذه هي العالقة احلسنة بني حممد العلوي،
الفرتة ،ومما ّ

وبني اخلليفة العبايس املعتصم باهلل (279هـ 289 /هـ 892م 902 /م )،

حيث قام بإجزال العطاء عىل سكان كربالء ،كام أنّه شجع عىل السكن فيها

عن طريق بناء دور إضافية ،ممّا أ ّدى إىل ازدهار التجارة واألسواق يف املنطقة
خلدمة الزوار فيها ،والوافدين إليها (.)112

أ ّما يف عهد عضد الدولة البوهيي (334هـ 447/هـ 945م 1055 /م)
فقد تطورت كربالء تطور ًا ملحوظ ًا ،وازدهرت ازدهار ًا كبري ًا ،وتقدمت
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معاملها الدينية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية ،فاتسعت جتارهتا
واخضلت زراعتها وأينعت علومها ،فدب يف جسمها روح احلياة والنشاط،

وقام ببناء عدة أسواق يف املدينة لتقديم اخلدمات للزائرين كام قام بكري
األهنار التي تسقي بساتني كربالء من حول احلائر ،وكان أول من زارها من

األمراء البوهييني معز الدولة ( )113يف سنه ( 336هـ 947 /م ) كام أوىل عضد

الدولة البوهيي بمدينة كربالء عناية فائقة حيث زارها يف شهر مجادى األوىل

يف سنة ( 337هـ 989/م ) ،وقد تصدق وأعطى النــاس عىل اختـالف

طبقاهتم ،وجعل يف صندوق القرب الرشيف دراهم ،كام فرق عىل العلويني
العطايا فأصاب كل واحد منهـم اثنـان وثـالثـون درهـ ًام ،وكــان عددهم

يف ذلك الوقت ألفني ومائتي اسم عدا غريهم من املسلمني ،ووهب العوام
واملجاورين عرشة آالف درهم وفرق عىل املشهد من الدقيق والتمر مائة

ألف رطل ومن الثياب مخسامئة قطعة وأعطى الناظر عليهم ألف درهم (،)114
وهلذا ازدهرت مدينة كربالء ،وأقيمت املباين ما بني املرقدين وحوهلام ،وبنيت

األسواق ،فتوسعت املدينة كام ذكر ذلك املؤرخ القزويني( ،)115وأصبحت

املدينة عىل شكل دائرة يبلغ قطرها نحو (2400قدم ) وبذلك يكون عضد
قصبة كربالء حيث إنّه خصص املبالغ الطائلة

الدولة هو أول من مصرّ
لتمصريها ( أي أصبحت هلا حدود ) ،وبنى فيها األسواق وتعد هذه املرحلة
يف تاريخ كربالء العمراين من أهم مراحلها األوىل(.)116

أ ّما يف عهد السالجقة وسيطرهتم عىل العراق عام ( 447هـ 590/هـ
1055م1193 /م ) ،يبدو أنهَّ م مل يتخذوا موقف ًا معادي ًا جتاه مدينة كــربالء،
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ومراقــد األئمـة بل ذكرت لنا بعض املصادر أنهَّ م كانوا يزورون املراقد
أول من زار كربالء
ويقدسوهنا ،وجيزلون يف العطاء للساكنني بقرهبا ،وكان ّ

السلطان السلجوقي ملكشاه سنة ( 479هـ 1086 /م ) مع وزيره نظام

امللك ( )117حيث يذكر لنا ابن اجلوزي التشيع بشكل كبري وكثرة الوافدين

لزيارة مرقد اإلمام احلسني  بقوله « :ومىض إىل زيارة عيل ومشهد احلسني 

خلق ال حيصون ،وظهر التشيع » (.)118
ممّا تقدّ م يتضح َّ
أن ازدهار مدينه كربالء اقتصادي ًا يتوقف عىل السلطة

احلاكمة وذلك من خالل اإلنفاق احلكومي عىل املدينة ،ووجود األمان فيها،
وبناء األسواق واخلانات وهي أماكن االسرتاحة للزائرين ،وكذلك يمكن
القول َّ
إن التطور للمدينة مرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بعامره املراقد الطاهر ،فأي
عملية تطرأ عىل املراقد ترتك أثرها اإلجيايب أو السلبي عىل املدينة.
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الخاتمة
يف ختام هذا البحث الذي تناول « السياسة االقتصادية للدولة العباسية

وأثرها يف الواقــع االقتصادي يف كربالء » البد لنا من التعرف عىل النتائج

التي توصل إليها البحث والتي يمكن إمجاهلا بالنقاط اآلتية:
َّ 1.1
إن استشهاد أيب عبد اهلل احلسني وأهل بيته وأنصاره bيف واقعة الطف
اخلالدة عىل ثرى كربالء وهتافت الزائرين عىل زيارة مراقدهم كان السبب
الرئييس يف نشوء املدينة يف العرص اإلسالمي من الناحية العمرانية،
وازدهارها من الناحية االقتصادية ،وإنشاء أسواقها وخاناهتا ،وانتعاش

جتارهتا.

2.2كان ازده��ار مدينة كربالء االقتصادي والعمراين بني مد وجزر تبع ًا
لسياسة اخللفاء العباسيني.

ّ 3.3
إن مدينة كربالء نالت انتعاش ًا كبري ًا يف العرص البوهيي ( 334هـ 447هـ)

فتقدمت معاملها الدينية واالجتامعية واالقتصادية ،فاتسعت جتارهتا

وعمرت البيوت واألسواق
وأثمرت زراعتها وأينعت علومها وآداهباُ ،
حول املرقدين ،وذلك بسبب اإلنفاق من قبل سالطني هذه الدولة عىل
مدينة كربالء ،وحبهم آلل البيت  bإذ توسعت وأصبح بناء البيوت

واألسواق حول املرقدين بشكل واضح ،وهذا إن دل عىل يشء فإنام يدل
عىل ارتباط هذه املدينة باملرقدين املطهرين.

4.4كانت األسواق يف مدينة كربالء حمددة يف مكان واحد بالقرب من املرقدين
الرشيفني ،وأنهّ��ا كانت عامرة بمختلف أن��واع البضائع والصناعات
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متون حوارض العراق بالفواكه والتمر ،وكانت
احلرفية األخرى وكانت ِّ
سوق ًا جتاري ًا لطرح خمتلف البضائع من قبل التجار الذين كانوا يقصدوهنا
لبيع بضائعهم فيها.

5.5كان لإلنفاق احلكومي ملدينة كربالء األثر الكبري يف تطور املدينة من
الناحية االجتامعية واالقتصادية والعمرانية ،فاتسع بناؤها وازدهرت

جتارهتا.
َّ 6.6
إن ّأول اهتاممات الدولة العباسية كان باملوارد املالية ،وأمهها هو عامرة

األرض إذ كان اخلراج يمثل عنرص القوة هلا ،وهو يعد رشيان احلياة

وعمود امللك.
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الهوام�ش

1 .1ابن عبد ر ّبه ،أمحد بن حممد األندليس ( ت 328هـ ) ،العقد الفريد ،تح :مفيد حممد قميحة ،ط ،1دار
الكتب العلمية بريوت ( ،لبنان1983 ،م ) ،ج ،1ص.13

ثم عزله ينظر:
2 .2محاد الرتكي :وهو من أهل الذمة كان عامل املنصور ،وقد واله املنصور املدائن ّ
البالذري :أمحد بن حييى بن جابر ( 279هـ ) ،أنساب األرشاف ،تح :عبد العزيز الدوري ،النرش
مجعية املسترشقني األملانية ،بريوت ( 1989م ) ،ج ،4ص 265؛ الطرباين ،آغا برزك ،الذريعة إىل
تصانيف الشيعة ،تح :السيد أمحد احلسيني ،نرش دار األنوار ،بريوت ( 1986م ) ،ج ،29ص97

3 .3اجلهشياري ،أبو عبد اهلل حممد بن عبدوس ( ت 331هـ ) ،الوزراء والكتاب ،تح :مصطفى السقا
وآخرين ،ط ،1مطبعة مصطفى الباين احللبي ،القاهرة1938 ( ،م ) ،ص.134

4 .4الزهراين ،ضيف اهلل حييى ،النفقات وإدارهتا يف الدولة العباسية ،ط ،1مكتبة الطالب اجلامعي ،مكة
املكرمة العزيزية1986 ( ،م ) ،ص.32
5 .5الزهراين ،املصدر نفسه ،ص 32ص33

6 .6أبو يوسف ،يعقوب بن إبراهيم ( ت 183هـ ) ،اخلراج ،ط ،1دار املعرفة ،بريوت1979 ( ،م ) ،ص3

7 .7أبو يوسف ،املصدر نفسه ،ص 54؛ الزهراين ،النفقات وإدارهتا ،ص33

8 .8الطربي ،حممد بن جرير ( ت 310هـ ) ،تاريخ الطربي ،تح :نخبه من العلامء ،مؤسسة األعلمي،
بريوت ( ،بال ،ت ،ط ) ،ج ،7ص50

9 .9ابن وهب الكاتب ،أبو احلسن إسحاق بن إبراهيم بن سليامن ،الربهان يف وجوه البيان ،تح :جفني
حممد رشف ،مكتبة الرسالة ،القاهرة ( ،بال ،ت ،ط ) ،ص338
1010صفوت ،امحد زكي ،مجهرة رسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة ،املكتبة العلمية ،بريوت ،لبنان،
(بال ،ت ،ط ) ،ج ،3ص471
1111املسعودي ،أبو احلسن عيل بن احلسني بن عيل ( ت 346هـ ) ،مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،ط،2
دار اهلجرة ،إيران ( ،قم1984 ،م ) ،ج ،3ص 459ص460

1212صقر ،نادية حسني ،مطلع العرص العبايس الثاين االجتاهات السياسية واحلضارية يف خالفة املتوكل
عىل اهلل ،ط ،1دار الرشوق ،اململكة العربية السعودية ( ،جدة1983 ،م ) ،ص.141
1313صقر ،مطلع العرص العبايس الثاين ،ص.140

1414ياقوت احلموي ،أبو عبد اهلل شهاب الدين الرومي البغدادي ( ت 626هـ ) ،معجم البلدان ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت ( ،لبنان1976 ،م ) ،ج ،3ص175
1515الزهراين ،النفقات وإدارهتا ،ص36

1616أوتامش :أبو موسى الرتكي ،واستوزره املستعنيُ باهلل ،وكان املتويل ألمر الوزارة والقيم هبا كاتب ًا
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ألوتامش يقال له شجاع بن القاسم ،وثارت عصبة من األتراك واملوايل عىل أوتامش بموافقة املستعني
فقتلوه وقتلوا كاتبه شجاع ًا سنة ( 249هـ ).ينظر :الذهبي ،شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن (
ت 748هـ ) ،سري أعالم النبالء ،تح :صالح السمر ،ط ،4مؤسسة الرسالة ،بريوت ( 1986م )،
ج ،12ص 46؛ الزركيل ،خري الدين ،األعالم ،ط ،5دار العلم للماليني ،بريوت ( 1980م ) ،ج،1
ص204

1717شاهك اخلادم :وهو خادم املستعني عىل داره وكراعه وحرمه وخزائنه وخاصة أموره سنة ( 248هـ
).الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،7ص421
1818أبو الفداء ،عامد الدين ،إسامعيل ( ،ت 732هـ ) ،املخترص يف أخبار البرش ،دار املعرفة ،بريوت ( بال
ت ،ط ) ،ج ،2ص.42

1919فوزي ،فاروق عمر ،اخلالفة العباسية السقوط واالهنيار ،ط ،1دار الرشوق ،األردن ( ،عامن،
2009م) ج ،2ص.26
2020املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،4ص103

2121الكسورَّ :
األول من السنة ثالثني والثاين تسعة وعرشين وهكذا إىل
إن أهل احلساب يعدون الشهر ّ
آخر السنة وجيمعون الكسور حتى إذا صار يوم ًا أو قريب ًا منه زادوا يف آخر السنة يوم ًا.للمزيد ينظر:
الكليني ،أبو جعفر حممد بن يعقوب ( ت 329هـ ) ،الكايف ،تح :عيل أكرب الغفاري ،ط ،3دار الكتب
اإلسالمية ،طهران ( 1367ش ) ،ج ،4هامش ،ص81
2222املاوردي ،عيل بن حممد البغدادي ( ت 450هـ ) ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،ط ،2مطبعة
مصطفى البايب احللبي ،مرص ( 1966م ) ،ص81
2323فوزي ،اخلالفة العباسية ،ج ،2ص31

2424مسكويه ،أمحد بن حممد الرازي ( ت 421هـ ) ،جتارب األمم ،تح :أيب القاسم إمامي ،ط ،1دار
رسوش ،طهران2000 ( ،م ) ،ج ،6ص456

2525الدوري ،عبد العزيز ،تاريخ العراق االقتصادي يف القرن الرابع اهلجري ،ط ،2دار املرشق ،بريوت،
(1974م ) ص  59ص60
2626الدوري ،تاريخ العراق االقتصادي ،ص61
2727الزهراين ،النفقات وإدارهتا ،ص 39

2828حممد بن رائق ،أبو بكر :أمري من الدهاة الشجعان .كان أبوه من مماليك املعتضد العبايس ،وويل حممد
ثم إمارة واسط والبرصة .وولاّ ه الرايض إمرة األمراء واخلراج ببغداد
رشطة بغداد للمقتدر سنة َّ 317
( سنة .) 324للمزيد ينظر :الزركيل ،األعالم ،ج ،6ص71
2929املأرص :حبل يمد عىل هنر أو طريق حتبس به السفن أو السابلة لتؤخذ منهم العشور.ينظر :الفراهيدي،
أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد( ت175هـ ) ،العني ،تح :مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي ،دار
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اهلجرة ،قم ( 1409هـ ) ،ج ،7ص147
3030بجكم الرتكي :كان شجاع ًا فتاك ًا ،وقد عقد له اخلليفة إمرة األمراء مكان ابن رائق يف بغداد ولاّ ه نيابة
املرشق إىل خراسان سنة ( 325هـ ) وتوفيّ سنة ( 329هـ ) عىل يد طائفة من األكراد.للمزيد ينظر :ابن
كثري ،أبو الفداء ،إسامعيل ( ت 774هـ ) ،البداية والنهاية ،تح :عيل شريي ،ط ،1دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ( 1988م ) ،ج ،11ص 212ص227

3131الصويل ،حممد بن حييى بن عبد اهلل ( ت 335هـ ) ،أخبار الرايض واملتقي ،نرشه هيوات دن ،دار
املسرية ،بريوت1979 ( ،م ) ،ص106
3232ابن خرداذبة ،أبو القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل ( ت 300هـ ) ،املسالك واملاملك ،مطبعة بريل ،ليدن
(1889م ) ،ص125

3333ابن قدامة ،أبو الفرج قدامة بن جعفر بن زياد ( ت 320هـ ) ،اخلراج وصنعة الكتابة ،تح :حممد حسني
الزبيدي ،دار الرشيد للنرش ،بغداد ( 1981م ) ،ص184
3434املاوردي ،األحكام السلطانية ،ص113
3535أبو يوسف ،اخلراج ،ص80

3636ابن قدامة ،اخلراج ،ص236
3737سورة األنفال :اآلية ( ) 41

3838ابن قدامة ،اخلراج ،ص244

3939اليعقويب ،أمحد بن أيب يعقوب إسحاق بن جعفر ( ت 284هـ ) ،البلدان ،تح :حممد أمني ضناوي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ( بال ،ت ،ط ) ،ص 32ص33

4040ابن األثري ،أبو احلسن عيل بن حممد اجلزري ( ت 630هـ ) ،الكامل يف التاريخ ،دار صادر دار بريوت،
بريوت ( 1966م ) ،ج ،7ص483
4141اليعقويب ،البلدان ،ص64

4242اليعقويب ،املصدر نفسه ،ص50

4343الزهراين ،النفقات وإدارهتا ،ص46

4444ابن زكريا ،أبو احلسني أمحد بن فارس ( ت 395هـ ) ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد
هارون ،مكتبة اإلعالم اإلسالمي ( ،بال ،مك ،ط )1404 ( ،هـ ) ،ج ،3ص118

4545هادية ،عيل وآخرون ،القاموس اجلديد ،ط ،1الرشكة التونسية للتوزيع ،تونس ( 1979م) ،ص494

4646البياتــــي ،طاهر فاضل ،والشمري ،خالد توفيق ،املدخل إىل علم االقتصاد ،ط ،1دار وائل للنرش،
األردن ( 2009م ) ،ص199
4747سورة الفرقان ،آية ( ) 7
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4848األفغاين ،سعيد ،أسواق العرب يف اجلاهلية واإلسالم ،ط ،4دار العروبة للنرش الكويت1993 ( ،م
) ،ص153

4949املقريزي ،تقي الدين أمحد بن عيل ( ت 845هـ ) ،إمتاع األسامع ،حتقيق :حممد عبـد احلميد النمييس،
ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت ( 1999م ) ،ج ،9ص362
5050ابن شبه ،أبو زيد عمر ( ت 262هـ ) ،تاريخ املدينة املنورة ،حتقيق :فهيم حممد شلتوت ،دار الفكر،
قم1410 ( ،هـ) ،ج ،1ص 304؛ البالذري ،أمحد بن حييى بن جابر ( ت 279هـ ) ،فتوح البلدان،
تح :صالح الدين املنجد ،مطبعة جلنة البيان العريب ،مكتبة النهضة ،القاهرة ( 1957م ) ،ج ،1ص15

5151ابن شبه ،تاريخ املدينة املنورة ،ج ،1ص229
5252البالذري ،فتوح البلدان ،ج ،2ص350

مؤسسة الصاحلاين
5353األنصاري ،رؤوف حممد عيل ،عامرة كربالء ( دراسة عمرانية وختطيطية ) ،طّ ،1
للطباعة ،دمشق ( 2006م ) ،ص202
مؤسسة البعثة ،ط ،1دار الثقافة
5454الطويس ،أبو جعفر حممد بن حسن ( ت 460هـ ) ،األمايل ،تحّ :
للطباعة والنرش ،قم ( 1994م ) ،ص239

5555آل كليدار ،حممد حسن مصطفى ،مدينة احلسني ،ط ،1مطبعة أهل البيت ،كربالء ( 1969م )،
ص106
5656رؤوف ،عامد عبد السالم ،املدينة العراقية ،حضارة العراق ،بغداد ( 1985م ) ج ،10ص183

5757ناجي ،عبد اجلبار ،دراسات يف تاريخ املدن العربية اإلسالمية ،ط ،1رشكة املطبوعات للنرش ،بريوت
(2001م ) ،ص198
5858البز :هو نوع من أنواع الثياب والبز أيض ًا هو رضب من املتاع والبزازة حرفة البزاز راجع :الفراهيدي،
العني ،ج ،7ص353

5959القايض املغريب ،النعامن بن حممد التميمي ( ت363هـ ) رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار ،تح:
مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم ( بال ،ت ،ط ) ،ج ،3ص 544؛ ابن عساكر ،ابن
حممد احلسني ،مطبعة ّ
هبة عبد اهلل الشافعي ( ت 571هـ ) ،تاريخ مدينة دمشق الكبري ،تح :عيل شريي ،دار الفكر ،بريوت
(1995م ) ،ج ،14ص.233
6060ابن بطوطة ،أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم ( ت779هـ ) ،رحلة ابن بطوطة املسامة ( حتفة النظار يف
غرائب األمصار وعجائب األسفار ) ،دار صادر ،بريوت ( 1992م ) ،ص199

6161البريوين ،أبو الرحيان حممد بن أمحد ( ت440هـ ) ،اآلثار الباقية يف األمم اخلالية ،ط ،1دار صادر،
بريوت ( بال ،ت ،ط ) ،.ص329
6262كربالء بني ماضيها املجيد وحارضها املرشق ،إصدار اللجنة اإلعالمية ملحافظة كربالء ،ص74
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6363األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ( بال ،ت ،ط ) ،ج ،2ص170

6464تربيز :وهي أشهر مدن أذربيجان وهي مدينة عامرة ذات أسوار حمكمة يراجع :ياقوت ،معجم
البلدان ،ج ،2ص17

6565ابن الفوطي ،كامل الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أمحد ( ت 723هـ ) ،تلخيص جممع اآلداب
مؤسسة وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي،
يف معجم األلقاب ،حتقيق :حممد الكاظم ،ط ،1مطبعة ّ
طهران (1995م ) ج ،5ص161؛ األمني ،أعيان الشيعة ،ج ،6ص27

6666خوارزم :هو اسم للناحية بجملتها وقصبتها العظمى يقال هلا اجلرجانية.يراجع :ياقوت ،معجم
البلدان ،ج ،2ص.395

6767ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة ،ص162

6868توحلة ،أمحد يعرب غانم ،املشهد احلرضي ألسواق املدينة اإلسالمية دراسة لألسواق الرتاثية
واملجمعات التسويقية احلديثة يف املدينة اإلسالمية ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة بغداد،
(2008م ) ،ص54

6969املوسوي ،مصطفى عباس ،العوامل التارخيية لنشأة وتطور املدن العربية اإلسالمية ،منشــورات
وزارة الثقافة واإلعالم ،بغداد ( 1982م ) ،ص.339
7070سورة اإلرساء :اآلية ( ) 100

7171الفريوز آبادي ،جمد الدين حممد بن يعقوب ( ت 817هـ ) ،القاموس املحيط ،تح :مكتب حتقيق
مؤسسة الرسالة ،بريوت ( 2005م ) ،مادة ( نفق ) ،ص926
مؤسسة الرسالة ،ط ،8طبع ّ
الرتاث يف ّ

7272الكفراوي ،عوف حممود ،سياسة اإلنفاق العام يف اإلسالم ويف الفكر املايل احلديث ،طبع ونرش
مؤسسة شباب اجلامعة ،مرص ،اإلسكندرية ( 1982م ) ،ص5
ّ
7373يوسف ،يوسف إبراهيم ،النفقات العامة يف اإلسالم دراسة مقارنة ،دار الكتاب اجلامعي ،مرص،
القاهرة ( 1980م ) ،ص 132؛ بركات ،عبد الكريم صادق ،االقتصاد املايل ،منشورات الدار
اجلامعية ،دمشق ( 1987م ) ،ص243

7474املزروعي ،عيل يوسف ،أثر اإلنفاق العام يف الناتج املحيل واإلمجايل ،نرش جملة جامعة دمشق للعلوم
األول2012 ( ،م ) ،ص5
االقتصادية والقانونية ،جملد  ،28العدد ّ

7575دراز ،حامد ،مبادئ املالية العامة ،ط ،1منشورات الدار اجلامعية اإلسكندرية1988 ( ،م) ،ص 398
7676سورة احلديد :اآلية) 7( :
7777سورة النور :اآلية ( ) 33

7878الزهراين ،النفقات وإدارهتا ،ص 53ص54

7979حممد ،قطب إبراهيم ،النظم املالية يف اإلسالم ،مطابع اهليأة املرصية للكتاب ( ،بال ،ت ،ط) ص137
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8080الزهراين ،النفقات وإدارهتا ،ص54
8181الزهراين ،املصدر نفسه ،ص54

8282سورة املمتحنة :اآلية ( ) 8

8383سورة الفرقان :اآلية ( ) 67

8484املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص460

8585بيومي ،زكريا ،مبادئ املالية العامة ،دار النهضة العربية ،مرص ،القاهرة ( 1978م ) ،ص471

8686سورة النحل :اآلية ( ) 90

8787الزهراين ،النفقات وإدارهتا ،ص 55ص56

8888اللحام ،حممد سعيد ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،ط ،1دار املعرفة ،بريوت2008 ( ،م )
(ص) 1045 ،1040 ،889 ،391 ،250 ،249 ،245

8989بحر العلوم ،عز الدين ،اإلنفاق يف سبيل اهلل ،ط ،2دار الزهراء ،بريوت1989 ( ،م) ص ،26ص27

9090الفتالوي ،حسن حممد هادي ،اإلنفاق العسكري يف صدر اإلسالم وأثره يف التنمية االقتصادية حتى
عام 41هـ ( رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية ،جامعة كربالء2016 ،م )
ص15ـ 16

9191سورة البقرة :اآلية ( ) 272
9292سورة البقرة :اآلية ( ) 254

9393بحر العلوم ،اإلنفاق يف سبيل اهلل ،ص44
9494سورة اإلرساء :اآلية ( ) 100

9595يراجع :الفتالوي ،اإلنفاق العسكري ،ص21
9696سورة التوبة :اآلية ( ) 54

9797الثعالبي ،عبد الرمحن بن حممد بن خملوف ( ت 875هـ ) ،اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ،تح :عبد
الفتاح أبو سنة وآخرين ،ط ،1دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت (1997م ) ،ج ،1ص516

9898الثعالبي ،املصدر نفسه ،ج ،1ص 523ص524
9999سورة الفرقان :اآلية ( ) 67

10100يراجع :الفتالوي ،اإلنفاق العسكري ،ص 23ص31

10101ابن قولويه ،جعفر بن حممد ( ت 367هـ ) ،كامل الزيارات ،تح :جواد القيومي ،ط ،1مطبعة
مؤسسة النرش اإلسالمي1417 ( ،هـ ) ،ص 267؛ آل شبيب ،حتسني ،مرقد اإلمام احلسني ،
ّ
ط ،1دار الفقه ،مطبعة رشيعت ( ،قم1421 ،هـ ) ،ص110
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10102زميزم ،سعيد رشيد ،كربالء يف العهود املاضية ،دار البالغة2014 ( ،م ) ،ص40
10103الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،7ص651

10104آل شبيب ،مرقد اإلمام احلسني  ،jص122

10105زميزم ،كربالء يف العهود املاضية ،ص 41ص42

10106وهو ابن موسى بن حممد بن عيل بن عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب ،ويل احلرمني ( مكة واملدينة )
ثم عزله ،وتوفيّ يف بغداد سنة183هـ.
ثم ويل اليمن للمهدي وولاّ ه الرشيد الكوفة َّ
للمنصور واملهدي َّ
ينظر الزركيل ،خري الدين ،األعالم ،ط ،5دار العلم للماليني ،بريوت1980 ( ،م ) ج ،7ص.326

10107زميزم ،كربالء يف العهود املاضية ،ص42

10108الطويس ،األمايل ،ص 325؛ ابن شهر آشوب ،حممد بن عيل ( ت 588هـ ) ،مناقب آل أيب طالب،
املطبعة احليدرية ،النجف1956 ( ،م ) ،ج ،3ص.22

10109زميزم ،كربالء يف العهود املاضية ،ص43

11110ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،ج ،7ص.55

11111ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب ،ج ،2ص53
11112األمني ،أعيان الشيعة ،ج ،1ص 536ص.538

11113وهو أمحد بن بويه بن فنا خرسو بن متام الديلمي ،هجم عىل بغداد ودخلها يف خالفة املستكفي باهلل
سنة 334هـ ،وتويف يف بغداد سنة 356هـ.ابن األثري ،الكامل ،ج ،8ص276

11114ابن طاووس ،السيد عبد الكريم ( ت 693هـ ) ،فرحة الغري ،تح :السيد حتسني آل شبيب ،ط،1
مطبعة حممد ،نرش مركز الغدير1998 ( ،م ) ،ص 155؛ آل طعمة ،عبد اجلواد الكليدار ،تاريخ
كربالء وحائر احلسني  ،نرش مكتبة احليدرية ،النجف1368 ( ،هـ ) ،ص 152ص153

11115املستويف ،محد اهلل بن أيب بكر حممد ( ت 750هـ ) ،نزهة القلوب ،مطبعة ليدن1913 ( ،م) ،ص134
11116آل طعمة ،تاريخ كربالء ،ص38

11117هو أبو عيل احلسن بن إسحاق ،من نواحي طوس اشتغل باألعامل السلطانية ،وعمل مع السلطان
ألب أرسالن.الزركيل ،األعالم ،ج ،2ص.202

11118ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل ( ت 597هـ ) ،املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ،تح:
مصطفى عبد القادر عطا وآخرين ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1992 ( ،م ) ،ج ،16ص302
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ً
أوال :الكتب املقدّ سة:

الم�صادر والمراجع:

• القرآن الكريم
ثاني ًا :املصادر:

ـــ ابن األثري ،عز الدين أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد ( ت 630هـ )
1ـ الكامل يف التاريخ ،دار صادر ،بريوت1966 ( ،م )

األفغاين ،سعيد

2ـ أسواق العرب يف اجلاهلية واإلسالم ،ط ،4دار العروبة للنرش الكويت
(1993م )

ـــ األمني ،حمسن

3ـ أعيان الشيعة ،تح :حسن األمني ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت،

(بال ،ت ،ط )

ـــ األنصاري ،رؤوف حممد عيل

مؤسسة الصاحلاين
4ـ عامرة كربالء (دراس��ة عمرانية وختطيطية) ،طّ ،1
للطباعة ،دمشق (2006م )

بحر العلوم ،عز الدين

5ـ اإلنفاق يف سبيل اهلل ،ط ،2دار الزهراء ،بريوت1989 ( ،م )

ـــ بركات ،عبد الكريم صادق

6ـ االقتصاد املايل ،منشورات دار اجلامعة ،دمشق ( 1980م )

ـــ ابن بطوطة ،أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم ( ت 779هـ 1377 /م )
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7ـ رحلة ابن بطوطة ،دار صادر ،بريوت ( 1992م )

ـــ البالذري أمحد بن حييى بن جابر ( ت 279هـ 892 /م )

8ـ فتوح البلدان ،تح :صالح الدين املنجد ،مطبعة جلنة البيان العريب ،مكتبة

النهضة ،القاهرة1957 ( ،م )

البيايت ،طاهر فاضل ،والشمري ،خالد توفيق

9ـ املدخل إىل علم االقتصاد ،ط ،1دار وائل للنرش ،األردن ( 2009م )
ـــ البريوين ،أبو الرحيان حممد بن أمحد ( ت 440هـ 1048 /م )

10ـ اآلثار الباقية يف األمم اخلالية ،ط ،1دار صادر ،بريوت ( بال ،مك ،ط )
بيومي ،زكريا

11ـ مبادئ املالية العامة ،دار النهضة ،مرص ،القاهرة ( 1978م )
ـــ الثعالبي ،عبد الرمحن بن حممد بن خملوف ( ت 875هـ )

12ـ اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ،تح :عبد الفتاح أبو سنة وآخرين،

ط ،1دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت (1997م )

ـــ اجلهشياري ،أبو عبد اهلل حممد بن عبدوس ( ت 331هـ 943 /م )

13ـ الوزراء والكتاب ،تح :مصطفى السقا وآخرين ،ط ،1مطبعة مصطفى

البايب

احللبي ،القاهرة1938 ( ،م )

ـــ ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل ( ت 597هـ 1200 /م )

14ـ املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ،تح :مصطفى عبد القادر عطا وآخرين،

ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1992 ( ،م )
374
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ـــ ابن خرداذبة ،أبو القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل ( ت 300هـ 912 /م )
15ـ املسالك واملاملك ،مطبعة بريل ،ليدن (1889م )
دراز ،حامد

16ـ مبادئ املالية العامة ،ط ،1منشورات دار اجلامعة ،اإلسكندرية

(1988م)

ـــ الدوري ،عبد العزيز

17ـ تاريخ العراق االقتصادي يف القرن الرابع اهلجري ،ط ،2دار املرشق،

بريوت (1974م)

ـــ الذهبي ،شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن ( ت 748هـ )

مؤسسة الرسالة ،بريوت
 -18سري أعالم النبالء ،تح :صالح السمر ،طّ ،4
( 1986م )

ـــ رؤوف ،عامد عبد السالم

19ـ املدينة العراقية حضارة العراق ،بغداد1985 ( ،م )

ـــ الزركيل ،خري الدين

20ـ األعالم ،ط ،5دار العلم للماليني ،بريوت1980 ( ،م )

ـــ ابن زكريا ،أبو احلسني أمحد بن فارس ( ت 395هـ1005 /م )

21ـ معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،مكتبة اإلعالم

اإلسالمي ( بال ،مك ،ط )1404 ( ،هـ )
ـــ زميزم ،سعيد رشيد

22ـ كربالء يف العهود املاضية ،دار البالغة2014 ( ،م )
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ـــ الزهراين ،ضيف اهلل حييى

23ـ النفقات وإدارهتا يف الدولة العباسية ،ط ،1مكتبة الطالب اجلامعي ،مكة
املكرمة العزيزية1986 ( ،م )

ـــ ابن شبه ،أبو زيد عمر بن شبه ( ت262هـ 875 /م )

24ـ تاريخ املدينة املنورة ،حتقيق :فهيم حممد شلتوت ،دار الفكر ،قم

(1410هـ)

آل شبيب ،حتسني

25ـ مرقد اإلم��ام احلسني  ،ط ،1دار الفقه ،مطبعة رشيعت ( ،قم،
1421هـ )

ـــ ابن شهر آشوب ،حممد بن عيل ( ت 588هـ 1192 /م )

26ـ مناقب آل أيب طالب ،املطبعة احليدرية ،النجف1956 ( ،م )

ـــ صفوت ،أمحد زكي

27ـ مجهرة رسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة ،املكتبة العلمية ،بريوت،
لبنان( ،بال ،ت ،ط )

ـــ صقر ،نادية حسني

28ـ مطلع العرص العبايس الثاين االجتاهات السياسية واحلضارية يف خالفة

املتوكل عىل اهلل ،ط ،1دار الرشوق ،اململكة العربية السعودية ( 1983م )
ـــ الصويل ،حممد بن حييى بن عبد اهلل ( ت 335هـ 946 /م )

29ـ أخبار ال��رايض واملتقي ،نرشه هيوات دن ،دار املسرية ،ب�يروت (
1979م)

376
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ـــ ابن طاووس ،غياث الدين عبد الكريم احلسيني ( ت 693هـ 1293 /م )

30ـ فرحة الغري ،تح :حتسني آل شبيب ،ط ،1مطبعة حممد ،نرش مركز
الغدير (1998م )

ـــ الطربي ،حممد بن جرير ( ت 310هـ 922 /م )

مؤسسة األعلمي ،بريوت ( بال،
 -31تاريخ الطربي ،تح :نخبة من العلامءّ ،
ت،ط)

آل طعمة ،عبد اجلواد الكليدار

32ـ تاريخ كربالء وحائر احلسني عليه السالم ،نرش مكتبة احليدرية ،النجف
( 1368هـ )

ـــ الطويس ،أبو جعفر حممد بن احلسن ( ت 460هـ 1067 /م )

مؤسسة البعثة ،ط ،1دار الثقافة للطباعة والنرش ،قم (
33ـ األمايل ،تحّ :
1994م )

ـــ العاين ،نوري عبد احلميد جبار

34ـ العراق يف عهد اجلالئري دراسة يف أوضاعه اإلدارية واالقتصادية،
وزارة الثقافة واإلعالم ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ( 1986م )

ـــ ابن عبد ر ّبه ،أمحد بن حممد األندليس ( ت 328هـ 939 /م )

35ـ العقد الفريد ،تح :مفيد حممد قميحة ،ط ،1دار الكتب العلمية بريوت
( لبنان1983 ،م )

ـــ ابن عساكر ،ابن هبة عبد اهلل الشافعي ( ت 571هـ 1175 /م )

36ـ تاريخ مدينة دمشق الكبري ،تح :عيل شريي ،دار الفكر للطباعة ،بريوت
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(1995م )

ـــ أبو الفداء ،عامد الدين ،إسامعيل ( ت 732هـ )

 -37املخترص يف أخبار البرش ،دار املعرفة ،بريوت ( بال ت ،ط )

ـــ الفراهيدي ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد ( ت 175هـ 791 /م )

38ـ العني ،تح :مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي ،ط ،2دار اهلجرة

(1410هـ)

ـــ فوزي ،فاروق عمر

39ـ اخلالفة العباسية السقوط واالهنيار ،ط ،1دار الرشوق ،األردن ،عامن
( 2009م)

ـــ ابن الفوطي ،كامل الدين عبد الرزاق بن أمحد ( ت 723هـ 1322 /م )

40ـ تلخيص جممع اآلداب يف معجم األلقاب ،حتقيق :حممد الكاظم ،ط،1

مطبعة

مؤسسة وزارة الثقافة و اإلرشاد اإلسالمي ( ،طهران1995 :م)
ّ

ـــ الفريوز آبادي ،جمد الدين حممد بن يعقوب ( 817هـ 1414 /م)

مؤسسة الرسالة ،ط،8
41ـ القاموس املحيط ،تح :مكتب حتقيق الرتاث يف ّ

مؤسسة الرسالة ،بريوت ( 2005م )
طبع ّ

ـــ القايض املغريب ،النعامن بن حممد التميمي ( ت 363هـ 973 /م )

مؤسسة
42ـ رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار ،تح :حممد احلسنيّ ،

النرش اإلسالمي ،قم ( بال ،ت ،ط )

ـــ ابن قدامة ،أبو الفرج قدامة بن جعفر بن زياد ( ت 320هـ 932 /م )
378
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43ـ اخلراج وصنعة الكتابة ،تح :حممد حسني ،دار الرشيد ،بغداد ( 1981م)

ـــ ابن قولويه ،جعفر بن حممد ( ت 367هـ 978 /م )

مؤسسة النرش
44ـ كامل ال��زي��ارات ،تح :ج��واد القيومي ،ط ،1مطبعة ّ
اإلسالمي ،قم (1996م)
ـــ ابن كثري ،أبو الفداء ،إسامعيل ( ت 774هـ )

 -45البداية والنهاية ،تح :عيل شريي ،ط ،1دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ( 1988م )

الكفراوي ،عوف حممود

46ـ سياسة اإلنفاق العام يف اإلسالم ويف الفكر املايل احلديث ،طبع ونرش

مؤسسة شباب اجلامعة ،مرص اإلسكندرية ( 1982م )
ّ
آل كليدار ،حممد حسن مصطفى

47ـ مدينة احلسني ،ط ،1مطبعة أهل البيت ،كربالء ( 1969م )

ـــ الكليني ،أبو جعفر حممد بن يعقوب ( ت 329هـ )

 -48الكايف ،تح :عيل أكرب الغفاري ،ط ،3دار الكتب اإلسالمية ،طهران (

1367ش )

ـــ اللحام ،حممد سعيد

49ـ املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،ط ،1دار املعرفة ،بريوت (

2008م )

ـــ املاوردي ،عيل بن حممد بن حبيب ( ت 450هـ 1058 /م )

50ـ األحكام السلطانية والواليات الدينية ،ط ،2مطبعة مصطفى البايب
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احللبي ،مرص ( 1966م )
ـــ حممد ،قطب إبراهيم

51ـ النظم املالية يف اإلسالم ،مطابع اهليأة املرصية للكتاب ( بال ،ت ،ط )
ـــ املستويف ،محد اهلل بن أيب بكر حممد ( ت 750هـ 1349 /م )

52ـ نزهة القلوب ،مطبعة ليدن1913 ( ،م )

ـــ املسعودي ،أبو احلسن عيل بن احلسني بن عيل ( ت 346هـ 957 /م )

53ـ مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،ط ،2دار اهلجرة ،إيران ،قم ( 1984م )
ـــ مسكويه ،أمحد بن حممد الرازي ( ت 421هـ 1030 /م )

54ـ جتارب األمم ،تح :أيب القاسم إمامي ،ط ،1دار رسوش ،طهران (
2000م )

املقريزي ،تقي الدين أمحد بن عيل ( ت845هـ1441/م )

55ـ إمتاع األس�ماع ،تح :حممد عبد احلميد النمييس ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت (1999م)

ـــ املوسوي ،مصطفى عباس

56ـ العوامل التارخيية لنشأة وتطور املدن العربية اإلسالمية ،منشورات
وزارة الثقافة واإلعالم ،بغداد1982 ( ،م )

ـــ ناجي ،عبد اجلبار

57ـ دراسات يف تاريخ املدن العربية اإلسالمية ،ط ،1رشكة املطبوعات
للتوزيع والنرش ،بريوت ( 2001م )
-

هادية ،عيل وآخرون

380
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58ـ القاموس اجلديد ،ط ،1الرشكة التونسية للتوزيع ،تونس ( 1979م)

ـــ ابن وهب الكاتب ،إسحاق بن إبراهيم بن سليامن ( ت 335هـ 946 /م )
59ـ الربهان يف وجوه البيان ،تح :حفني حممد رشف ،مكتبة الرسالة ،القاهرة

( بال ،ت ،ط )

ـــ ياقوت احلموي ،أبو عبد اهلل شهاب الدين الرومي ( ت 626ه��ـ /

1228م)

60ـ معجم البلدان ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان1976 (،م )

ـــ اليعقويب ،أمحد بن أيب يعقوب إسحاق بن جعفر ( ت 284هـ 897 /م )

61ـ البلدان ،تح :حممد أمني ضناوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ( بال،

ت ،ط )

يوسف ،يوسف إبراهيم

62ـ النفقات العامة يف اإلسالم دراسة مقارنة ،دار الكتاب اجلامعي ،مرص،

القاهرة ( 1987م )

ـــ أبو يوسف ،يعقوب بن إبراهيم ( ت 183هـ 799 /م )
63ـ اخلراج ،ط ،1دار املعرفة ،بريوت1979 ( ،م )
رابع ًا :الرسائل واألطاريح:
توحلة ،أمحد يعرب غانم

64ـ املشهد احلرضي ألسواق املدينة اإلسالمية ،دراسة األسواق الرتاثية
واجلمعيات التسويقية احلديثة يف املدينة اإلسالمية ،أطروحة دكتوراه ،غري

منشورة ،جامعة بغداد ( 2008م )
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ـــ الفتالوي ،حسن حممد هادي

65ـ اإلنفاق العسكري يف صدر اإلسالم وأثره يف التنمية االقتصادية حتى

عام 41هـ ( ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية،
جامعة كربالء ،كربالء2016 ،م )
خامس ًا :البحوث واملقاالت املنشورة:

66ـ اللجنة اإلعالمية ملحافظة كربالء  ،كربالء بني ماضيها املجيد وحارضها

املرشق

ـــ املزروعي ،عيل يوسف

67ـ أثر اإلنفاق يف الناتج املحيل واإلمجايل نرش جملة دمشق للعلوم االقتصادية
األول ( 2012م )
والقانونية ،مج ،28العدد ّ

11119
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